
Bilderbokens sanningar om 

döden 
En studie av några bilderböckers beskrivning av döden i relation 

till forskningsråd om hur vuxna bör prata med barn om döden 

Av Josefin Petersson & Madeleine Qvarfordt 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Förskoledidaktik 

Förskollärarprogrammet 

Höstterminen 2015 

Handledare: Helena Bergström 

Examinator: Eva Ahlskog-Björkman 

English title: The picturebooks truth about death: A study of a few 

picturebooks description of death in relation to science advices 

about how adults should talk to children about death. 



 

 

Bilderbokens sanningar om döden 

En studie av några bilderböckers beskrivning av döden i relation till 

forskningsråd om hur vuxna bör prata med barn om döden 

Josefin Petersson & Madeleine Qvarfordt 

Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om bilderböcker riktade till barn med tema döden 

kan förankras i forskning kring hur vuxna bör tala med barn om nämnda ämne. Studiens metod är 

kvalitativ textanalys och studien utgår från diskursanalys som teoretiskt perspektiv. I resultatet 

framkommer att de diskurser som finns i bilderböckerna gällande döden är följande fyra; diskursen om 

att döden är livets slut, diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen, diskursen om att den 

avlidne bör begravas samt diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet. Diskurserna 

stämmer relativt väl överens med tidigare forskning angående hur vuxna bör angripa ämnet i 

förhållande till barn. Studien finner således att de analyserade bilderböckerna motsvarar de riktlinjer 

som finns gällande hur vuxna bör prata med barn om döden på ett relativt tillfredsställande sätt. 

Bilderböckerna är dock sällan tillräckligt konkreta och informativa, vilket riktlinjerna betonar vara 

mycket viktigt. 
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Förord 

Denna uppsats kom till när vi författare till denna uppsats, Josefin och Madeleine, var uppslukade av 

livet självt då en av oss bar en bebis i magen och den andre hade en liten bebis utanför magen. 

Tacksamheten över livet fick oss att börja fundera över döden, som plötsligt kändes både mycket 

närmre men även mer skrämmande på grund av våra nyfunna kärlek till livet.  

Vi vill därför tacka våra familjer för deras stöd och förståelse under denna skrivprocess och även ett 

stort tack till vår handledare Helena Bergström som alltid har kommit med snabb och relevant 

feedback. 

 Beskrivning utav hur arbetet med studien har fördelats 

Vår utgångspunkt var att båda skulle vara lika involverade i studiens olika delar. För att underlätta 

detta har vi använt oss av Microsoft Words molntjänst där båda har kunna skriva samtidigt. Under 

studiens gång visade det sig vara smidigare att fördela ansvarsområdena oss sinsemellan. Madeleines 

ansvarsområden blev då bilderböckerna, både analyserandet av dessa samt behandlingen av den 

tidigare forskningen gällande bilderböckerna. Josefins ansvarsområden blev främst på den tidigare 

forskningen samt den teoretiska utgångspunkten. Därmed inte sagt att vi inte båda två har varit 

involverade i studiens alla olika delar.  
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Inledning 

Att prata om döden kan upplevas som svårt och att själv förstå att en person är död kan upplevas ännu 

svårare. Tänk då att behöva förklara döden för ett barn. Är det ens möjligt?  

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) framgår att det är förskollärarens ansvar att 

stötta barnen i deras tankar angående livet och döden; ”barns behov att på olika sätt få reflektera över 

och dela sina tankar om livsfrågorna med andra ska stödjas” (Skolverket 2010, s. 4). Vi som blivande 

förskollärare känner att vi skulle behöva mer kunskap om hur vi ska närma oss detta existentiella ämne 

samt hur vi kan stötta barnen i deras tankar om döden. Psykologerna Dyregrov och Idsoe (2013, s. 

133) har i en studie fått fram att lärare upplever att de har otillräcklig kunskap gällande hur man 

bemöter barn i sorg samt att de önskar tydligare direktiv kring detta.  Potts (2013, s.103), som är 

direktör för ett utvecklingsprogram gällande barns sorg i Storbritannien, har i en studie kommit fram 

till att lärare efterfrågar mer specifik utbildning gällande både sorg samt krishantering.  

Wiseman (2013, s. 11), som är docent inom literacitet på North Carolina State University, menar att 

bilderböcker kan vara ett sätt att möta barnen i deras sorg och därmed hjälpa barnen med sina känslor. 

I förskolan är bilderböcker ett naturligt inslag av barns vardag, därför blir vi nyfikna på hur vi i vår 

kommande profession kan använda just bilderböcker som ett verktyg när vi pratar med barnen om 

döden. Då kommer vi till frågan om vad som faktiskt står i bilderboken, hur framställs död samt hur 

väl stämmer detta överens med forskning gällande bemötande av barn gällande döden.  

Med hjälp av denna studie hoppas vi kunna belysa hur och om bilderböckerna motsvarar forskningens 

riktlinjer om hur barn förstår döden samt hur vi som förskollärare bör prata med barn om döden. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras i form av olika kategorier. Först presenteras 

forskning om hur döden som fenomen kan ses ur biologiska, filosofiska samt psykologiska synsätt. 

Vidare presenteras forskning om vad barn förstår angående döden i förskoleåldern och hur vuxna ska 

bemöta barnens tankar om döden, följt av en sammanfattning av riktlinjerna. Till sist presenteras 

forskning om vad en bilderbok är, bilderbokens innehåll och uppbyggnad samt vilka frågor som bör 

finnas med i en bokanalys.  

Döden som fenomen 

När är en person död? Med ett biologiskt synsätt infinner sig döden då hjärnan tappar sin förmåga att 

använda sig av syre, vilket är nödvändigt för att kroppens alla livsuppehållande funktioner ska fungera 

(Baker & Shemie 2014, s. 688). Enligt Code och Poston (2015, s. 70) är död ett mångfacetterat 

begrepp då det kan innebära både att hjärtat slutat slå, att personen slutat andas och/eller att 

hjärnvågornas aktivitet har upphört. Ur ett filosofiskt synsätt har vi svårt att acceptera denna kliniska 
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beskrivning. Enligt Heat (2012) gör vi i det västerländska samhället vårt yttersta för att förneka att det 

finns något som heter död, att vårt liv någon gång kommer att ta slut. Vi förväntar oss att leva länge 

och det är som om det vore vårt samhälleliga ansvar att hålla oss vid liv så länge som möjligt. Vilket 

bland annat blir synligt inom sjukvården där vi som både patienter och anhöriga kräver mer och mer 

behandling för att förlänga livet. Människan i det västerländska samhället är medveten om att livet inte 

är för evigt men denna medvetenhet innehåller rädsla vilket gör att vi gör allt för att minska risken för 

att olycka, och därmed död, ska drabba oss. Särskilt försiktiga är vi gällande våra barn då olycka och 

död inte får drabba dem (Heat 2012, s. 1080). 

Historiskt sett har religioner varit det fenomen dit människan sökt sig för att kunna hantera det faktum 

att vi alla en dag kommer att dö (Code & Poston 2015, s. 67). Enligt Code och Poston (2015) ser 

religioner generellt på döden ur två perspektiv. Dels är död det fysiska då kroppen slutar att fungera, 

dels är det då själen lämnar kroppen (Code & Poston 2015, s. 70). För de troende fortsätter med andra 

ord själen, den immateriella delen av människan, att leva då den lämnar den döda materiella kroppen 

(Code & Poston 2015, s. 71).  

Inom psykologin beskrivs död, enligt Cullberg (2006) som en kris som drabbar människan när någon i 

hennes närhet avlider. Kris i sin språkliga betydelse innebär en avgörande, plötslig samt omvälvande 

förändring. Död är därmed en kris då den är något okontrollerbart som drabbar oss alla och som 

innebär stora förändringar för oss när någon i vår närhet avlider (Cullberg 2006, s. 15). Cullberg 

(2006, s. 18) hänvisar till att psykiatern Erich Lindemann var den förste som beskrev just sorg som en 

psykisk kris.  

Enligt Cullberg (2006) innebär en psykisk kris att personen upplever känslor av övergivenhet, 

självförkastelse samt kaos. Vid död är känslan av övergivenhet den som främst påverkar personen men 

även självförkastelse infinner sig här vilket kan visa sig genom att personen kan vara självdestruktiv 

eller uppvisa aggressiva tendenser. Sorgen som uppstår hos personen som mist någon tar sig ofta i 

uttryck genom aptitlöshet samt att personen bortser från både sina egna samt andras behov. 

Upplevelsen utav kaos kan väcka ångestkänslor hos personen och den drabbade kan på ett panikartat 

sätt börja söka efter mening med varför personen som avlidit just avlidit samt börja söka efter en större 

mening med livet som helhet (Cullberg 2006, s. 141). Cullberg (2006) delar in kris i fyra olika faser; 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Uppdelningen är dock något 

förenklad då en kris egentligen består av flera olika kriser samt att varje kris inte behöver innehålla 

varje fas (Cullberg 2006, s. 143). 

Dyregrov (2009, s. 53) menar att barn reagerar olika på en kris såsom dödsfall men att de vanligaste 

reaktionerna är; chock och misstro, rädsla och protester, apati och förlamning, fortsättande av normala 

aktiviteter. Dock är barn i förskoleåldern sällan sorgsna under en längre tid efter ett dödsfall, inte 

heller deras ledsamhet brukar vara långvarig (Dyregrov 2007, s. 53). 

Barns förståelse av döden 

Hur mycket förstår barn i förskoleåldern om döden och hur mycket är rimligt att de ska kunna förstå? 

Corr (2003-2004, s.340) resonerar kring att många vuxna inte tror att barn är medvetna om döden 

såtillvida inte omgivningen gör barnen påminda om den eller det som förlusten handlar om. Detta 

leder till att de vuxna hellre flyttar fokus från det som är svårt att närma sig och prata om, till att hellre 

samtala om acceptabla vardagsämnen. Detta för att det anses vara det bästa för barnen och för att på så 
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sätt skydda dem från hemskheter. Även om barnen inte förstår sorgens fulla kontext är de väl 

medvetna om omgivningens förändringar. 

Enligt Socialstyrelsens (2014) skrift ”Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har 

svårigheter hemma” utvecklas barns förståelse av döden i samma takt som deras kognitiva mognad. 

Barn under fem år kan varken förstå att döden är något som vi alla drabbas av eller att döden är ett 

permanent tillstånd, det vill säga att den som är död för alltid är borta. På grund av att barn under fem 

år har ett väldigt konkret tänkande behöver vi som vuxna även förklara döden på ett konkret vis för att 

undvika att barnen missförstår. Därför rekommenderas att inte använda sig av förklaringar som syftar 

till att den avlidne har gått bort eller sover eftersom barnen då kan tolka dessa förklaringar som om 

den avlidne kommer att komma tillbaka. Socialstyrelsen betonar även att barn under fem år inte har ett 

fullt utvecklat logiskt tänkande vilket gör att barn i denna ålder tenderar att komma fram till felaktiga 

anledningar till varför en person har avlidit (Socialstyrelsen 2014, s. 27). Dyregrov (2007, s. 12) 

beskriver barns tänkande i förskoleåldern med att de har ett pre-logiskt tänkande.  

Piaget (1964/2006) är förgrundspersonen gällande teorin om att tänkande är något som utvecklas i takt 

med barns åldrande. Kunskap är inte en kopia av verkligheten utan kunskapen om något utvecklas i 

barns tänkande genom en process där kunskapen transformeras, en operationell process (Piaget 

1964/2006, s. 176). Den operationella processen delade Piaget (1964/2006, s. 177) in i fyra stadier; det 

sensomotoriska stadiet, det preoperationella stadiet, det konkreta operationella stadiet och slutligen det 

formella operationella stadiet.  

Dyregrov (2007) menar att barn i förskoleåldern har ett cirkulärt tidsbegrepp eftersom allt i deras 

vardag består av ständiga upprepningar. Därför är det inte ovanligt att barn i förskoleåldern tänker att 

döden också är en del av ett cirkulärt system som innebär att vi först lever, sedan dör vi för att 

slutligen leva igen (Dyregrov 2007, s. 12). Det är viktigt att inte missförstå barns tankar med att dem 

förnekar att någon avlidit, deras tankar beror mer på bristande erfarenheter än på förnekande av det 

som hänt (Dyregrov & Hordvik 1995, s. 5). 

Dyregrov (2009) beskriver även hur de yngsta barnen har en konkret syn på döden vilket gör att de 

kan ha svårt att förstå döden som permanent. Även beskrivningar om hur personen som är avliden 

ligger nedgrävd på kyrkogården samtidigt som personen befinner uppe i himlen kan vara svårt att 

förstå. Barnens eventuella frågor om döden är på grund av konkret tänkande ofta både direkta och 

konkreta i sin form och ibland även med en underton av rädsla över att behöva skiljas ifrån personerna 

i deras omgivning som de älskar (Dyregrov 2009, s. 52).  

Även Andersson (1995) betonar att barn behöver rak och saklig information och att även om det vi 

vuxna berättar för barnen av oss upplevs som smärtsamt betyder inte det att informationen är farlig för 

barnen. Snarare behöver barnen enkel och rak information om vad som har hänt (Andersson 1995, s. 

58). Dyregrov och Hordvik (1995, ss. 5-6) menar att barn i förskoleåldern behöver få höra att personen 

som avlidit inte kommer att komma tillbaka upprepade gånger samt få reda på detaljer om personen 

som avlidit såsom att personens hjärta nu inte längre slår, att hens hår har slutat växa samt att personen 

nu varken kan tänka eller känna någon smärta. 

Dyregrov (2007, s. 85) menar att det är viktigt för barn att få vara med på ceremonier som exempelvis 

begravningen för att verkligen få ta avsked av den avlidne, barnet ska även få se den avlidne om barnet 

själv önskar detta. Att medverka på olika ritualer och ceremonier som har med döden att göra hjälper 

barnen att förstå vad som faktiskt har skett, att någon faktiskt har avlidit. Dyregrov (2007, s. 68) menar 

även att barns medverkan på begravningar gör att deras sorg får samma utrymme som de vuxnas sorg 

och att medverkan motverkar att barnen själva fantiserar om vad som sker med den avlidne personen. 
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Med andra ord behöver barnen själva få se att den avlidne personens kropp begravs i jorden eller få 

veta att den ska brännas till aska.  

Gällande att prata om himlen, gud eller andra religiösa inslag kopplat till döden med barn bör 

undvikas om inte religiösa begrepp sedan tidigare förekommer i barnens vardag, då sådana 

beskrivningar om döden snarare kan skapa förvirring eftersom det kan upplevas förvirrande för barnen 

att få förklaringar som både är abstrakta och konkreta (Dyregrov 2007, s. 79). 

Cullberg (2006) skriver om att det gjorts undersökningar om barns förståelse av döden och att dessa 

undersökningar visat att barns förståelse av döden kan delas in i olika stadier. Det första stadiet 

inträffar när barnet är mellan tre och fem år gammal. I denna ålder uppfattar inte barnet döden som 

något evigt, att personen som avlidit för alltid är död, utan barnet tror att personen som avlidit nu har 

ett liv någon annanstans, att hen lever fast under andra omständigheter. Barnet kan inte skilja på 

begreppen att försvinna och att dö utan tolkar att begreppen har samma innebörd. Det andra stadiet 

inträffar när barnet är mellan fyra och sex år. Barnet upplever nu döden som ett slags väsen. Det är 

vanligt att barnet tänker döden som skelett och spöken. Barnet förstår nu alltmer att om en person har 

avlidit så är personen föralltid borta, men barnet tror samtidigt att döden är något som går att 

undkomma genom att inte bli tagen av döden (Cullberg 2006, s. 55). Dyregrov och Hordvik (1995) 

menar att barn utvecklar sin förståelse för döden som ett permanent tillstånd, att den avlidne aldrig mer 

kommer att komma tillbaka, när de är mellan fem och tio år gamla. Under detta åldersspann börjar 

barn även förstå att de själva en dag kommer att dö (Dyregrov & Hordvik 1995, s. 6). 

Andersson (1995) tar i sin bok upp att vuxna inte ska vara rädda att fråga barn om deras sorg. Frågor 

om barnens mående kring deras förlust gör inte att sorgen blir större eller mer långvarig (Andersson 

1995, s. 47). Dyregrov (2007, s. 153) beskriver att det är viktigt att vi vuxna är öppna och ärliga när vi 

pratar med barn om döden, att vi ska sträva efter att inte beskriva döden genom abstrakta förklaringar 

samt att det är viktigt att vi försöker hjälpa barnen med att reda upp oklarheter utan att öka på deras 

eventuella förvirring. Dyregrov och Hordvik (1995, s.13) betonar att vi vuxna hjälper barnen att förstå 

döden genom att ärligt svara på deras frågor om döden, även om det ibland innebär att vi som vuxna 

måste säga att vi inte vet svaret på deras fråga. Med andra ord är det viktigt att vi vuxna berättar för 

barnen om död och sjukdom på ett sanningsenligt, direkt samt öppet sätt för att undvika både 

missförstånd och ångest hos barnen (Dyregrov 2007, s. 79). 

Barns sorg liknar vuxnas sorg på det sättet att de vid ett besked om att någon de känner har avlidit 

först kan uppleva känslor av både tvivel samt känslan av att situationen är overklig (Dyregrov & 

Hordvik 1995, s. 7). Barns sorg är mycket individuell och reaktionerna blir därför väldigt olika, men 

de reaktioner som Dyregrov och Hordvik (1995) nämner som vanliga är; ängslan, isolering och 

sömnsvårigheter, nedstämdhet tillsammans med längtan och saknad, skuld samt vrede (Dyregrov & 

Hordvik 1995, ss. 7-12). Dyregrov (2007, s.53) menar dock att barns sorg med tillhörande ledsamhet 

sällan är särskilt långvarig. 

Kaufman och Kaufman (2006) resonerar i sin studie kring hur husdjurs död påverkar barn lika starkt 

som vilken annan individ som helst, något som vuxna kan uppmärksamma genom att samtala kring 

djurets påverkan med barnet. Barnet kan även komma att behöva den vuxnes stöd för att uttrycka sina 

känslor i form av konstnärligt uttryck eller uttrycka sig i skrift (Kaufman och Kaufman 2006, s.71). 

Som råd för att närma sig det svåra tillsammans med barnen föreslår Andersson (1995, s. 48) att 

högläsning av berättelser inom ämnet kan vara till hjälp då berättelserna kan väcka tankar hos barnen 

som vi vuxna tillsammans med barnen kan prata om.  
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Sammanfattning av riktlinjer  

Barn i förskoleåldern har ett konkret tänkande vilket gör att vuxna behöver vara tydliga och konkreta 

när vi pratar med barn om döden (Socialstyrelsen 2014, s. 27). Vuxna bör därför undvika att ge 

abstrakta förklaringar gällande döden (Dyregrov, 2007, s. 153). Vuxna bör därför även undvika 

religiösa begrepp i förklaringar gällande döden såvida inte barnet sedan tidigare är bekant med 

religiösa begrepp (Dyregrov 2007, s.79). Däremot är det bra för barn att medverka på ceremonier 

såsom begravningar då det kan underlätta förståelsen av döden samt för att få ta ett riktigt avsked av 

personen som avlidit (Dyregrov 2007, s.85).  

Även enkel och rak information är viktigt när vuxna pratar med barn om varför någon avlidit 

(Andersson 1995, s. 58). Detta för att undvika att barn får felaktiga uppfattningar om varför någon 

avlidit, vilket skulle kunna leda till att barnet tror att det är barnets eget fel att exempelvis barnets 

mormor har dött (Socialstyrelsen 2014, s. 27). Barn i förskoleåldern behöver upprepade gånger få höra 

att personen som avlidit inte kommer att komma tillbaka och i samband med detta få veta detaljer om 

den avlidne såsom att personens hjärta inte längre slår samt att personen inte längre kan uppleva någon 

form av smärta (Dyregrov & Hordvik 1995, ss. 5-6). Detta då barn i förskoleåldern har ett cirkulärt 

tidsbegrepp vilket gör att de kan tolka det som att döden bara är en del av ett cirkulärt system 

(Dyregrov 2007, s. 12).  

Vid beskedet om att någon som betyder mycket för barnet avlidit kan barnet uppleva känslor av tvivel 

och även overklighetskänsla, precis som vuxna (Dyregrov 2007, s. 7). Vanliga sorgereaktioner hos 

barn är; ängslan, isolering och sömnsvårigheter, nedstämdhet tillsammans med längtan och saknad, 

skuld samt vrede (Dyregrov & Hordvik 1995, ss. 7-12). Förskolebarns sorg är dock sällan särskilt 

långvarig, detsamma gäller den tillhörande ledsamheten (Dyregrov 2007, s. 53). 

Bilderboken som fenomen 

Vad är en bilderbok? Nikolajeva (2000) förklarar bilderboksbegreppet som en blandning av två sorters 

uttryck för kommunikation, den visuella och den verbala. Till skillnad från en roman vars uppgift är 

att ge textinformation är bilderboken uppbyggd på samma sätt som en film eller teaterpjäs där 

mottagaren bygger ihop förståelsen genom det kommunikativa ordet, det vill säga ord och bild. 

Bilderboken har däremot ingen tidsangivelse utan det går både att lägga ifrån sig boken och återuppta 

den vid ett senare tillfälle, samt att bläddra tillbaka i den (Nikolajeva 2000, s.11). 

Barnlitteratur har varit en egen skönlitterär kategori sedan 1700-talet och genom århundradenas gång 

har vuxnas författares påhittade barnkaraktärer fått gestalta och berätta hur barnuppfostran har kunnat 

te sig i ur ett lärandeperspektiv (Asplund Carlsson 2003, s. 9). I Asplund Carlssons (2003) studie om 

den nutida barnlitteraturen framhävs diskursen om barn som två olika delar; den ena handlar om 

barnet som i olika situationer utsätts för vuxenvärldens orättvisor eller känslokallhet, och den andra 

handlar om det kompetenta barnet som medskapare av sin egen uppväxt. Självständighet är även det 

något som skrivs fram i litteraturen och ett övergivet barn har i bokens värld inga svårigheter med att 

klara sig på egen hand utan vuxnas inblandning (Asplund Carlson 2003, s.10). 

Rhedin (2013) gör liknande kopplingar ur ett barnperspektiv när hon framhäver berättartekniken, 

rösten och gestaltningen som en större betydelse för framställandet av bilderboken än själva boktemat. 

Vid urvalet av bilderböcker är det lätt att hamna i nyttofällan, medvetet eller omedvetet, där bokens 

syfte enbart ska baseras på lärande och producerande av kunskap, och som en konsekvens av detta 

kommer texten och bildens berättande i andra hand. Vilka ämnen som lämpar sig för, i synnerhet, 
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yngre barn är ett omdiskuterat ämne och enligt Rhedin (2013) finns det inga tydliga gränser för vad 

som kan berättas eller inte berättas. Istället menar Rhedin (2013) på att det är den enskilda litteraturens 

mening, dragningskraft och förmågan att fängsla som avgör vad som går att gestalta. Ur ett 

konstnärligt perspektiv återfinns ett unikt uttryck där stundtals ofattbara känslor förklaras genom 

målande bilder och färgsättningar (Rhedin 2013, s. 93). 

Gällande att göra en bilderboksanalys refererar Rhedin (2013) till den finska bilderboksforskaren 

Maria Laukka som resonerar kring bilderbokens uppbyggnad, där bilderboksanalyser enligt Laukka 

borde uppfylla några av följande kriterier:   

 

 Stil- handling, symbolik, budskap och sinnesstämningar är några av de viktigaste egenskaper 

författare har att ta hänsyn till i skapandet av bilderböcker. Böckerna ska tilltala på många 

plan. 

 Färgval- bildernas färgsättning spelar en avgörande roll i bokens utförande oavsett om det är i 

svartvitt eller tydliga färgnyanseringar. Varje färg och skiftning har sitt språk och förmedlar 

olika känslor.  

 Tid- den stunden som handlingen utspelar sig i; dåtid, nutid, dag, kväll eller fantasiresor. 

Bilderboken kan liknas vid ett dramatiskt verk där tiden för att utforma huvudpersoner och 

dekor är den huvudsakliga faktorn.   

 Gestalter, personer, barnet- hur personliga karaktärerna i bilderböckerna är och hur lätt det är 

att ta till sig huvudpersonen eller huvudpersonerna. Vilka egenskaper bokens fiktiva personer 

har i jämförelse med verklighetens personer och hur de vuxnas relation med barn ter sig.  

 Text/bild- besvarar hur pass synkroniserade text och bild är, om de passar ihop eller om de, 

trots olikheter, måste samsas på samma sida (Laukka 2012 i Rhedin 2013, ss.187-189).  

Enligt Nikolajeva (2000, s.117) spelar även miljöns betydelse för bilderbokens handling gällande plats 

och tid en betydande roll för läsaren oavsett om den speglar inomhusmiljö eller utomhusmiljö. 

Nikolajeva (2000) skiljer dock på begreppen integrerad miljö och bakgrundsmiljö, där den integrerade 

miljön är nödvändig för handlingens gestaltning och historien följs åt av miljökontexten. Ett exempel 

på detta är Elsa Beskows "Sagan om den nyfikna abborren" vars handling utspelar sig växelvis på land 

och under havsytan. Bakgrundsmiljön fyller däremot ingen nödvändig funktion för handlingen men 

kan fylla ut andra roller i uppbyggnaden av bilderboken. Utomhuskulisser kan delge läsaren om 

årstider, stadsmiljöer och länder eller rollinnehavarnas ställning i samhället (Nikolajeva 2000, s.117). 

Nikolajeva (2000, s.22) skriver även att det går att dela in bilderbokens förhållande i följande 

kategorier: 

Symmetrisk bilderbok- två likartade berättelser som förmedlar samma budskap på ett språkmässigt och 

visuellt sätt. Ord och bilder berättar samma sak i samma ordningsföljd. 

Kompletterande bilderbok- ord och bilder samverkar, kompletterar varandras ofullständighet.  

Förstärkande/expanderande bilderbok- orden får stöd av bilderna där ordens berättelse står i 

beroendeställning till bilderna för att bli begripliga. I vissa fall kan det vara det omvända. Bilden 

berättar något nytt som inte framgår av texten att döma. 

Kontrapunktisk bilderbok- ord och bilder är kontrapunktiskt sammanlänkade, de ifrågasätter varandra 

på ett innovativt sätt, är ofullständiga utan varandra. Berättelsen går inte att förstås utan att både bilder 

och text är involverade. 
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Ambivalent bilderbok- kontrapunkten upplöses och kaotiskt tillstånd mellan ord och bild infinner sig, 

de stämmer inte överens.  

Koskimies-Hellman (2008) beskriver i sin avhandling att flertalet av bilderböckerna i avhandlingen 

framställer döden i dess naturliga kontext utan möjligheter för klarläggande kring begreppet och där 

syftet att fungera som terapeutiskt stöd. Detta abstrakta ämne karaktäriseras av en lugn och 

välbehaglig vuxen berättarröst som förklarar vad som händer när vi dör, varför, vad som sker efteråt 

och de skuld- och sorgekänslor som uppkommer (Koskimies-Hellman 2008, s.197). 

Problemformulering 

Vi som författare av denna uppsats uppfattar det som att hur vuxna pratar med barn om död samt hur 

vi väljer att skriva om döden i bilderböcker är ett socialt fenomen. Döden i sig är inget socialt fenomen 

då det främst är ett biologiskt fenomen men hur vi väljer att prata om den är ett socialt fenomen. Ett 

socialt fenomen som påverkas av diskurser, som vi själva är med och upprätthåller. 

Vi har valt Laclau och Moffes diskursteori då huvudtanken i deras teori enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 31) är att betydelsen av ett socialt fenomen alltid kan tydas på flera sätt vilket gör att 

betydelserna både kan förändras samt diskuteras med tidens gång. Vi tolkar det som att hur vi väljer 

att beskriva och prata om döden med barn är ett socialt fenomen, det vill säga att vi pratar och 

beskriver döden för barn utifrån de diskurser som råder. Därför är vi intresserade att få fram vilka 

diskurser som råder i ett urval av bilderböcker med temat döden och för att senare kunna jämföra hur 

dessa diskurser stämmer överens med de råden som finns gällande hur vuxna bör prata med barn om 

döden.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om ett urval av bilderböcker riktade till barn med 

döden som tema kan förankras i tillgänglig forskning kring hur vuxna bör prata med barn om döden. 

Frågeställningarna är följande; Vilka diskurser om döden framträder i de utvalda bilderböckerna? Hur 

överensstämmer diskurserna i de utvalda bilderböckerna med forskningens riktlinjer gällande hur 

vuxna bör prata med barn om döden? 

Diskursteoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv samt de tillhörande begrepp som senare 

kommer att användas i studiens analys att presenteras. 

Vi har valt att använda oss av diskursteori, byggt på Laclau och Mouffes (1985/2014) tankegångar, då 

en av studiens frågeställningar är att få reda på vilka diskurser om döden som framträder i de utvalda 

bilderböckerna.  
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I diskursanalysen är diskursbegreppet ständigt återkommande. Bolander och Fejes (2015) skriver att 

med utgångspunkt ur forskarens valda diskurstradition kommer diskursbegreppet att skilja sig åt. 

Därmed är det också av stor vikt att författaren förtydligar både för sig och mottagaren (läsaren) de 

definitioner och innebörder som står att finna i det undersökande arbetet. Inom diskursperspektivet 

skapar språket relationer mellan olika subjekt och objekt detta då diskurs kännetecknas av det 

bestämda sättet att tala om saker på (Bolander & Fejes 2015, s. 96). För att ge analysen en mer 

kraftfull dimension behöver författaren ställa sig frågan hur diskursen är uppbyggd, vad diskursen 

åstadkommer samt vilka konsekvenser nyttjandet av en specifik diskurs blir (Bolander & Fejes 2015, 

s. 109).  

Bolander och Fejes (2015) skriver om Laclau och Mouffes diskursteori vars intressen grundar sig på 

kampen mellan omfattande diskurser. Laclau och Mouffe tar bland annat avstamp i de politiska 

utvecklingsfaserna med hjälp av en så kallad hegemonisk hållning, det vill säga ett stadie där 

diskursen fästs under en viss tid (Bolander & Fejes 2015, s.93). En person som utvecklar tanken kring 

hegemoni är den danske professorn Jakob Torfing (1999) som definierar hegemoni som ett 

dominerande ledarskap. Diskurser av olika slag utspelar sig här i en konfliktbaserad motståndsmässig 

miljö och kommer på så vis alltid uppvisa motståndskrafter oavsett vilka det är som intar 

ledarskapsrollen eller den som lystrar till order (Torfing 1999, s.101).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar vidare att Laclau och Mouffe sammankopplar två 

olika teoretiska traditioner i sin diskursteori och att dessa två är marxismen samt 

strukturalismen/poststrukturalismen. Anledningen till varför Laclau och Mouffes använder sig av en 

blandning av både strukturalismen samt poststrukturalismen är för att de lutar sig mot strukturalismens 

språkuppfattning. Vilken är att språkets alla olika tecken får sina betydelser genom att skilja sig ifrån 

varandra på bestämda sätt. Detta tankesätt om språket tillhör något som kallas för den "saussuerska" 

traditionen. Poststrukturalismen däremot är kritiskt till detta sätt att se på språkets tecken då 

poststrukturalismens förvisso likt strukturalismen anser att tecken får betydelse eftersom de skiljer sig 

ifrån varandra. Dock anser poststrukturalismen att teckens betydelser i språket aldrig kan vara varken 

slutlig eller fixeras på det sätt som strukturalismen hävdar. Inom poststrukturalismen får tecken 

snarare sin betydelse genom att tecken förs samman i olika relationer och via dessa relationer får 

tecken både olika samt nya betydelser. Språket är därmed enligt poststrukturalismen ett socialt 

fenomen eftersom det är via förhandlingar och konflikter i det sociala rummet som teckens betydelser 

både bestäms samt ifrågasätts (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32).  

Detta innebär att Laclau och Mouffe (enligt Winther Jørgensen & Phillips 2000) instämmer med 

poststrukturalismens syn på språk som socialt fenomen. Dock släpper Laclau och Mouffe inte tanken 

om att det finns en struktur i språket och att även denna struktur avgör teckens betydelser, likt den 

”saussuerska” traditionen inom strukturalismen. Detta då vi människor hela tiden strävar efter att 

försöka fixera teckens betydelse genom att sätta in tecken i redan bestämda förhållanden till andra 

tecken så att våra språkliga tecken alltid står i bestämda förhållanden till varandra. Dock är denna 

insättning och fixering av tecken omöjlig eftersom fastlåsning av teckens betydelser är möjlig men 

ändå inte nödvändig. Vilket gör att våra försök att faktiskt låsa fast tecken på ett sätt som gör att deras 

betydelser blir beständiga aldrig blir helt lyckade (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är det just i våra mindre lyckade försök att genom 

fastlåsning göra teckens betydelser beständiga som ger utrymme för diskursanalys. Detta då det är 

diskursanalysens syfte att få fatt i samt strukturera upp de processer där vi människor strider om hur 

teckens betydelser skall förstås och där även vissa teckens betydelser blir så allmängiltiga att vi tror att 

de är självklara (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 
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Laclau och Mouffe (1985/2014) skriver om artikulation, vilket innebär inom den praktik som diskurser 

uppstår. Diskurser består av moment, vilket i sin tur är tecknens bestämda betydelser då de skiljer sig 

på bestämda sätt ifrån varandra. Diskurs är med andra ord teckens bestämda betydelser inom ett visst 

område. Laclau och Mouffe använder sig även av begreppet element, vilket innebär de skillnader som 

finns mellan betydelserna men som inte artikuleras inom diskursen (Laclau & Mouffe 1985/2014, s. 

91). Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 33) beskriver att alla tecken inom en diskurs är moment 

och att tecknens betydelse inom diskursen bestäms av teckens relationer till varandra. Alla tecken 

inom en diskurs är uppbyggda kring ett tecken som avgör övriga teckens placeringar samt betydelser, 

detta tecken kallas för nodalpunkt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Det är med andra ord 

kring nodalpunkten som diskursen organiseras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 35).  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 34) innebär Laclaus och Mouffes diskursbegrepp att 

göra teckens betydelser entydiga istället för mångtydiga, det vill säga göra tecken till moment inom en 

diskurs istället för att tecken är element utanför diskursen. Laclau och Mouffe (1985/2014, s. 97) 

skriver att denna fixering av tecken, att göra element till moment inom diskursen, aldrig blir helt 

färdig. Detta leder till, enligt Winther Jørgensens och Phillips (2000, s. 36) tolkning av Lacaus och 

Mouffes tankar, att en diskurs endast kan fixera en betydelse tillfälligt, det finns ingen diskurs som kan 

fixera betydelser för evigt.  

Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod, analysverktygen för studien beskrivs samt metodens styrkor 

och svagheter lyfts. Avsnittet innehåller också beskrivning av hur urval och avgränsningar gjorts, 

urvalet presenteras sedan under rubriken undersökningsmaterial följt av en sammanfattning av hela 

arbetet med studien under rubriken genomförande. Hur bilderböckerna analyserats beskrivs utförligare 

under rubriken databearbetning och analysmetod. Sist i avsnittet diskuteras forskningsetiska 

överväganden och studiens kvalitet.  

Studiens metod är kvalitativ textanalys med utgångspunkt ur diskursanalys då vi under studiens gång 

analyserar ett urval av bilderböcker gällande döden. Detta eftersom studiens syfte är att undersöka om 

ett urval av bilderböcker riktade till barn med döden som tema kan förankras i tillgänglig forskning 

kring hur vuxna bör prata med barn om döden.  

Fejes och Thornberg (2015) förklarar metodbegreppet som ett tillvägagångssätt för att analysera eller 

bearbeta datamaterial. Databearbetning kan i sin tur förklaras som tillvägagångssätt för att dels avläsa 

och översätta textstycken ord för ord, dels ett sätt att tolka data med teoriers stöd för att studera 

likheter och skillnader eller för att framställa kategorier eller teman (Fejes & Thornberg 2015, s.16).  

Enligt Svensson och Ahrne (2011) kan metodbegreppet ur ett vetenskapligt perspektiv förklaras som 

ett tillvägagångssätt för att ta läsaren från punkt A till punkt B på ett tydligt och strukturerat sätt. De 

metodval som uppsatsskribenten väljer kan betraktas som ett sätt att finna lösningen på problemet eller 

ge en obesvarad fråga sin förklaring. Ur en vetenskaplig synvinkel krävs det att de nyttjade metoderna 

och de metodologiska val hen har gjort ska kunna redogöras och argumenteras för, då dessa är av stor 

vikt för att läsaren ska kunna följa den fullständiga arbetsprocessens förlopp. Metoden som sådan kan 



11 

 

på så vis likställas med ett hjälpverktyg för att finna lösningen på ett problem, inte att metoden i sig är 

lösningen (Ahrne & Svensson 2011, ss.19-20).  

Den kvalitativa textanalysen kommer vi nu att använda när vi med hjälp av bilderböcker studerar och 

analyserar hur dessa skildrar döden gentemot forskningens riktlinjer, vilka presenteras i avsnittet 

tidigare forskning, om hur vuxna bör prata med barn om döden.  

Kvalitativ textanalys 

Studien är en textanalytisk studie där vi valt att analysera ett antal bilderböcker för att få fram hur 

dessa skriver fram diskurser om döden för att ställa det i relation till vad forskningen ger för riktlinjer 

angående hur vuxna bör prata med barn om döden. Riktlinjerna sammanfattas under rubriken 

sammanfattning av riktlinjer i studiens avsnitt om tidigare forskning. 

Enligt Widén (2015) tillhör kvalitativ textanalys hermeneutiken. Hermeneutik är en 

forskningstradition som något förenklat tolkar texter genom att via läsning av texter försöker förstå 

samt skapa mening ur texterna. Detta med ett fokus på läsarens tolkning alternativt personen som 

skrivit texternas avsikt med texterna (Widén 2015, s. 178). I denna studie av några bilderböcker 

kommer vi dock inte utgå ifrån ett hermeneutiskt tolkningssätt utan analysens fokus kommer att ske 

utifrån en diskursanalys, närmre bestämt Laclaus och Mouffes diskursteori (1985/2014). Boréus 

(2015, s. 164) beskriver hur diskursanalys kan användas vid en textanalys för att få fram det som är 

eventuellt underförstått eller förgivettaget i en text. Detta stämmer väl överens med studiens 

frågeställningar om vilka diskurser som finns i de utvalda bilderböckerna gällande döden, då 

utgångspunkten är att få fram inte bara det som faktiskt sägs genom texten utan även det som inte sägs 

och vilken sanning det sagda samt det osagda tillsammans skapar gällande döden.  

Vid analyserandet av bilderböckerna har vi valt att använda oss vad Widén (2015, s. 184) beskriver 

som textanalytiska frågor. Detta innebär att fokus kommer att vara på texternas litterära 

tolkningsdimensioner samt på texternas textmässiga kvaliteter. Under analysen kommer frågor om 

vilka metaforer som används i bilderböckerna för att beskriva döden och vilka begrepp som används 

vid beskrivningen av döden samt hur vi tolkar detta att ställas. Även vilket språkbruk som används i 

bilderböckerna kommer att undersökas samt om texten är riktad till barn eller vuxna alternativt om 

valet av språkbruk riktar sig till både barn och vuxna.  

Under rubriken genomförande (sidan 16) i denna studie kommer en mer ingående redovisning av den 

textanalytiska mall vilken används vid analyserandet av bilderböckerna att presenteras mer ingående.  

Vi har valt kvalitativ textanalys som metod för att undersöka vad som faktiskt skrivs gällande döden i 

bilderböckerna riktade till barn i förskolan och hur forskningen svarar upp mot riktlinjerna för hur 

vuxna ska prata om döden med barn. Ur ett forskningsetiskt perspektiv hade en intervjubaserad studie 

med barn inte varit genomförbar på grund av den anledningen att det hade stridit mot en av de etiska 

principerna, att forskning inte får ske på bekostnad av de medverkandes rätt till integritet 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 46). 

 

Analysverktyg 

Analysverktygen i denna litteraturstudie är Laclaus och Mouffes begrepp nodalpunkt samt moment, 

vilka är hämtade från deras diskursteori (Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 33-35). Bolander och 
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Fejes (2015) förklarar diskursanalys som en analytisk metod för att lättare förstå språkets utformning 

och hur vår verklighet och dess tillblivelse genom språket, vi själva och varandra är formade kring 

den. Vi är en central del av språket och språkets meningsskapande är sammanställt av lärande och 

identitet. Därför lämpar sig detta metodverktyg bra när bland annat sanningar och sanningshalter 

beträffande normalitet, abnormalitet, det förgivettagna och det osynliggjorda diskuteras i tal och texter. 

Genom att lyfta fram den betydelsefulla verkan i språkets utformning genom diskursanalys kan vi 

människor på ett effektivt sätt utvärdera på vilket sätt ett ord uttalas och i vilka sammanhang de yttras. 

Förenklat rör diskursanalysen om i den språkliga grytan med våra förutfattade meningar i den 

vardagliga kontext vi befinner oss i (Bolander & Fejes 2015, s. 90). 

 

Styrkor och svagheter 

De styrkor som vi har funnit under studiens gång med den diskursanalytiska metoden är att den ger en 

ökad förståelse för hur språket och vår verklighet är gestaltade. Genom språket blir vi till, språket 

formar oss genom oss själva och varandra och synliggör de sanningar som finns (Bolander & Fejes 

2015, s.90). Därmed är bilderböckerna ett tacksamt material att analysera då de belyser och synliggör 

döden ur olika infallsvinklar. Dessutom är bilderböcker ett vanligt förekommande material i 

förskolans verksamhet och något som är lättillgängligt för barn och vuxna att samlas och samtala 

kring.  Detta gör att den diskursanalytiska metoden lämpar sig bra för att nå studiens syfte, vilket är att 

undersöka huruvida några bilderböcker riktade till barn med döden som tema kan förankras i de 

riktlinjer, vilka sammanfattas under rubriken sammanfattning av riktlinjer i avsnittet tidigare 

forskning, som finns gällande hur vuxna bör prata med barn om döden.  

De svagheter som vi har stött på vid användandet av nämnda metod är kopplade till vuxenperspektivet. 

Bilderböckerna är skrivna utifrån ett vuxenperspektiv då det är vuxna som både författat samt 

illustrerat dem. Det är vuxna, i form av bibliotekarier, som hjälpt oss att välja ut vilka bilderböcker 

som vi ska analysera och vi som analyserat bilderböckerna har gjort det ur ett vuxenperspektiv. Bristen 

av barnperspektiv gör att studien inte säger något om hur barn skulle uppfattat bilderböckerna om 

döden. En annan aspekt är att bilder är mer tolkningsbara än vad texter är och just textanalys är vad 

denna studie baseras på. Även texterna kan förvisso tolkas på flera sätt vilket både kan ge en bredd och 

lägga en grund för flera intressanta tolkningar. En tredje svaghet vi har uppmärksammat är att 

tolkningarna och läsningarna vi gör utifrån texterna i bilderböckerna är våra personliga tolkningar men 

genom att hålla oss till en tydlig analysmall, se bilaga 1, under analysarbetet är det vår förhoppning att 

ska vara tydligt hur dessa tolkningar har framkommit.  

Urval och avgränsningar 

Vi diskuterade flera olika urvalsmetoder, allt från att avgränsa valet av bilderböcker utifrån årtal, till 

att endast välja bilderböcker utgivna av ett visst bokförlag. Tillsammans med vår handledare kom vi 

slutligen fram till att använda oss av ett urval som vi hoppas kan symbolisera den kategori av 

bilderböcker gällande döden som förskolor kan tänkas nyttja i sin verksamhet. Urvalet av bilderböcker 

bestämdes därmed utefter vad de tillfrågade bibliotekarierna, på de bibliotek som vi besökte för att 

låna vårt material, ansåg vara lämpliga bilderböcker med temat döden för barn i förskoleåldern. 

Förhoppningen är att genom att tillfråga bibliotekarierna om lämpliga bilderböcker med temat död för 

barn i förskoleåldern få fatt i de mest aktuella böckerna gällande temat död. Vi hoppas även att urvalet 
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ska vara tillförlitligt då vi tror att det är genom att tillfråga bibliotekarier som yrkesamma förskollärare 

får tips samt inspiration om vilka böcker som lämpar sig att läsa ur tillsammans med barngruppen. 

Analysmallen (se bilaga 1) är bred i sin utformning, ett medvetet val gjordes att inte endast ha en 

analysmall med diskursanalytiska frågor då vi ville få en bred bild av hela bilderboken och dess 

beskrivning av döden.  

Vi vill med andra ord ta reda på hur olika diskurser om döden skrivs fram inom barnlitteraturen i de 

bilderböcker som bibliotekarierna rekommenderar till oss under november månad 2015 (jfr Boréus 

2015, s. 184). 

Undersökningsmaterial 

Studiens undersökningsmaterial består av tolv stycken bilderböcker med utgivningsår 2000 till 2014, 

med den gemensamma faktorn att de alla berör ämnet död. Här nedan beskriver vi i bokstavsordning, 

utifrån författarnas efternamn, vilka bilderböcker vi använt oss av samt ger en kort beskrivning av 

böckernas handling. 

 

 Lilla döden hälsar på – Kitty Crowther (2011) 

När döden en dag kommer för att hämta flickan Elsewise så räds hon inte eftersom hon har 

väntat på döden. Elsewise förklarar att hon har varit sjuk men när döden hälsade på så befrias 

hon från smärtor. Hon tar bland annat med döden på en promenad genom skogen, de leker 

lekar i ett slott och flickan lär döden att stå på händer, vilket får döden att brista ut i skratt. 

Elsewise förklarar för döden att hon inte kan bli kvar i de dödas land utan ska bege sig vidare 

till ett annat liv, något som gör döden ledsen och ensam. Flickan förvandlas till en ängel, en 

önskan hon har eftersom hon vill vara där döden är. De två hämtar människor som ska dö 

eftersom människor inte är rädda för dödsögonblicket på samma sätt när de få se en ängel 

intill döden. 

 Råttornas själar – Bengt-Erik Engholm (2013). 

Bilderboken handlar om en pojke som kämpar med att begrava alla råttor som pojkens pappa 

dödar via sina råttfällor, så att råttornas själar via landningsbanan som pojken byggt kan flyga 

upp till himlen. Pojken gör detta för att Gud inte ska bli arg på hans pappa som dödar dessa 

råttor. Flickan Britta besöker pojken och ställer nyfikna frågor om allt som har med de döda 

råttorna att göra. Det slutar med att de pratar om vad som händer när råttor, men även 

människor dör. Pojken förklarar att vi människor blir till träd och att råttorna blir till 

fladdermöss. Britta får pojken att gräva upp en råtta för att granska dess skelett och 

uppmuntrar pojken till att starta ett skelettmuseum. Pojken lyder Britta då hennes ögon kan 

trolla och hon får hans kinder att rodna. Ständigt tänker pojken på sin morfar och om han 

också är ett skelett nu. 

 Anden, döden och tulpanen – Wolf Erlbruch (2007) 

I denna bilderbok träffar en andfågel döden som smugit runt och iakttagit anden en längre tid. 

Döden förklarar att den har varit i närheten av anden under många år utifall någon händelse 

skulle inträffa som inte livet kan hantera. Anden funderar kring döden, vad som komma skall 

och refererar till andra änder som berättat hur vissa fåglar blir till änglar sittandes på moln och 
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andra blir stekta i helvetet. Andens tillstånd försämras och en dag slutar den andas, varpå 

döden sänker ner fågeln i floden och låter vattnet ta den till sista vilan. 

 Maskrosdagen – Per Gustavsson (2013) 

Som titeln antyder så utspelar sig denna bok i trädgården där en pojke vid namn Martin, som 

är förtjust i maskrosor, en dag räddar de tre sista gula blommorna i rabatten från att bli 

bortrensade. Han tar dem med på en åktur genom trädgården i sin trampbil, de gungar i 

Martins gunga nästan hela vägen upp bland molnen och när Martin ramlar ner från trädet efter 

att ha suttit bland trädtopparna så räddar maskrosorna honom genom att sträcka ut sina händer 

honom. De tidigare små maskrosorna har blivit gamla och orkar inte leka på samma sätt som 

förut varpå Martin försöker hitta en lämplig medicin till dem, men när han återvänder till dem 

så har deras blomblad förvandlats till små änglar.                                                                                                                                                                  

 Annas himmel – Stian Hole (2013)  

Bilderboken handlar om Anna vars mamma är död och den kommande begravningen stundar. 

Som en sätt att bearbeta sorgen så flyr hon in i en fantasivärld tillsammans med sin pappa där 

det varken finns sorg eller död. De rör sig mellan världar av djur, människor, hav och 

naturlandskap samtidigt som Anna ställer frågor till sin pappa kring gud, himlen och var 

hennes mamma kan tänkas befinna sig.  

 När mormor glömde att hon var död – Ylva Karlsson (2001) 

Denna bilderbok handlar om den gången huvudpersonens mormor glömde att hon var död och 

därför kom och hälsade på flickan. Eftersom flickan inte vill göra sin mormor ledsen över det 

faktum att hon faktiskt är död så umgås flickan med sin mormor hela dagen och gör sådant 

som de brukade göra när mormor levde, som att leta vårblommor vid kolonistugan. Till slut 

berättar flickans mamma för mormor att hon är död. Mormor blir livrädd och vill genast gå 

men flickans mamma och pappa får mormor att stanna på middag och även vara med och 

spela kort efter måltiden. Slutligen lämnar mormor flickan igen, efter att de har kramats hårt 

hejdå. Flickan önskar att mormor återigen ska glömma att hon är död så att de en dag kan 

träffas igen. 

 Ängeln Gunnar dimper ner – Barbro Lindgren (2000) 

Boken handlar om Elin som en dag får besök av ängeln Gunnar som har sommarlov. Elin är 

ledsen för att hennes katt är död. Gunnar erbjuder sig att göra katten levande igen, vilket Elin 

tackar ja till. Resten av boken handlar om hur ängeln Gunnar gör folk glada under sitt korta 

sommarlov ifrån himlen genom att återuppliva döda ifrån sina gravar, både människor och 

djur.  

 Adjö Herr Muffin – Ulf Nilsson (2002) 

Boken handlar om Herr Muffin, ett sju år gammalt marsvin, som är på väg att dö av ålderdom. 

Han minns tillbaks på sitt liv, sitt blåa hus, hur mycket han har blivit kelad med och vilken tur 

han har haft i livet. Nu är han ensam, hans fru är död och barnen har flyttat hemifrån. En dag 

börjar Herr Muffin få tilltagande smärta i magen som inte ger med sig. I sin brevlåda finner 

han små brev med kärleksförklaringar där det står att döden inte är något att vara rädd för och 

att himlen är en ganska härlig plats att leva på. Herr Muffin gör så småningom sig redo för den 

sista färden. 
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 Hon tänder stjärnorna nu, om en liten syster som kom och vände om – Minna Paananen 

(2012) 

Boken är baserad på en verklig berättelse och handlar om Wille som ska få en lillasyster. Det 

visar sig att Emma inte mår bra inuti mammas mage eftersom en växande knöl hittas på 

bebisens hals. På julafton tittar Wille och pojken får syn på en stjärna som lyser extra tydligt, 

varpå han säger till sin mamma att han vet att lillasystern inte kommer överleva eftersom 

stjärnorna behöver henne. Det visar sig att Wille har rätt och Emmas hjärta slutar slå innan 

hon hinner födas på sjukhuset. Begravningen sker i kretsen av familjen där de efter ceremonin 

tänder ljus intill graven. Wille frågar om det går att sakna en syster trots att man inte fick lära 

känna henne varpå mamma förklarar att det går och att systern är en del av familjen trots att 

hon finns bland stjärnorna.  

 Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta – Grete Rottböl (2013) 

Bilderboken handlar om Jon vars pappa är död, något som är svårt för Jon att förstå. Jon 

undrar varför hans pappa var tvungen att dö när alla andras pappor lever. Han minns tillbaka 

på pappa och hur han brukade säga god natt, hur de fiskade tillsammans, spelade fotboll och 

när de byggde koja ihop i skogen. Jon funderar kring vem han tillhör nu när pappa är död, 

varpå hans mamma försöker övertyga honom om att han är hennes, farmors, farfars men han 

vill inte lyssna på de orden. Han berättar inte för någon att hans pappa är död för ingen skulle 

ändå förstå, men nu finns han i minnet och i hjärtat. Som ett minne av sin pappa gör Jon en 

minnesbok som symboliserar allt som han förknippar sin pappa med. En röd bok som fyller ut 

det svarta hål som Jon har i sitt röda hjärta. 

 Dom som är kvar – Karin Saler (2014) 

Denna bilderbok är en reflekterande sådan som handlar om vad som händer när livet är slut 

och vad som händer efteråt med de som lever kvar när vardagen kommer tillbaka. Den visar 

på hur olika sorgeprocesser kan te sig och vilka reaktioner på sorg, saknad men också tomhet 

som är vanligt förekommande. Omsorg, tröst, ilska och behovet att få prata eller gråta ut mot 

någons axel är några av de sätt som sorgen kan ta sig uttryck genom. 

 Den dagen – Viveka Sjögren (2008) 

Bilderboken handlar om en fågelfamilj som en dag väldigt dramatiskt måste lämna sin trygga 

fågelholk då några andra fåglar kräver att få flytta in. Huvudpersonen, som är en liten 

fågelunge, tvingas tillsammans med sina syskon att snabbt hoppa ur fågelholken trots att de 

inte kan flyga ännu. Den allra minsta lillasystern till fågelungen landar så illa att hon inte kan 

gå när fågelungarna tillsammans med sina mamma börjar vandra för att finna ett annat hem. 

Mamman bär lillasystern men hon blir bara mindre och mindre tills hon en dag inte finns 

längre. Lillasystern begravs och lillasystern beskrivs nu vara en ängel. Familjen fortsätter sin 

flykt tills fågelungarna en dag lär sig att flyga, då flyger familjen tillsammans till 

”ettannatland”.  

Genomförande 

Vid insamlandet av denna studies empiri valde vi att göra vårt urval genom att besöka fyra olika 

bibliotek, med geografisk spridning inom Stockholmsområdet. Vi frågade en bibliotekarie på varje 

bibliotek om hen kunde hjälpa oss att ta fram fem boktitlar inom bilderbokskategorin med temat död 
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som lämpar sig för barn i förskoleåldern. Frågan följdes upp med information om att vi skrev en C-

uppsats i ämnet förskoledidaktik och att vi behövde bilderböckerna för att kunna analysera dem i vår 

uppsats. På två av biblioteken rekommenderades samma titlar, därför består vårt slutliga urval av 12 

stycken boktitlar istället för 20 stycken boktitlar. 

Urvalet blev enligt ovanstående tillvägagångssätt aktuellt då det gav en föraning om vilka bilderböcker 

bibliotekarierna rekommenderade kring ämnet döden i november 2015 och vilka bilderböcker de 

ansåg sig vara lämpliga för barn i förskoleåldern. Vidare blev urvalet även tillförlitligt då vi tror att 

just detta tillvägagångssätt är det vanligaste för förskollärare för att få tips om vilka bilderböcker de 

kan använda sig av i sin verksamhet tillsammans med barngruppen. 

En problematik som uppkom under insamlingen av empirin var att bibliotekarien vid ett av dessa 

bibliotek i största mån eftersträvade att söka rätt på bilderböcker som var nyutgivna. Detta var inte vår 

intention eftersom vi främst eftersökte bilderböcker med tema döden för barn i förskoleåldern som de 

tillfrågade bibliotekarierna ansåg vara lämpliga för denna ålderskategori, inte nödvändigtvis vilka 

böcker som var dagsaktuella. 

Efter att ha samlat in empiriskt datamaterial för den textanalys som vi skulle genomföra bläddrade vi 

först igenom varje bok för sig för att bilda oss en uppfattning om hur boken skrev fram döden som 

fenomen, vem huvudpersonen var, hur hen hade avlidit samt om det uttalat beskrevs vad som hände 

efter att hen hade avlidit. När vi satte oss ner med bokhögen försökte vi fastställa vilka framträdande 

diskurser som råder utifrån den frågeställning som vi tidigare skapat som lyder enligt följande: Vilka 

diskurser om döden framträder i de utvalda bilderböckerna? Hur överensstämmer diskurserna om 

döden med forskningens råd gällande hur vuxna bör prata med barn om döden? Utifrån de faktorer 

som kännetecknar en bilderbok och som vi tidigare beskrivit i den teoretiska delen av uppsatsen 

sammanställde vi en textanalytisk mall som innehöll följande begrepp (se även bilaga 1): 

 Titel/Författare/Illustratör/Förlag/Utgivningsår 

 Stil/handling, färgval, tid, gestalter, text/bild (Laukka 2012 i Rhedin 2013, ss. 187-189) 

 Vilka metaforer som används om döden, vilka begrepp som används för att beskriva döden, 

språkbruk, om texten i boken är riktad till barn, vuxna eller både och, om språkbruket i boken 

är ritat till barn vuxna eller både och samt vår tolkning utav svaren av dessa frågor (Widén 

2014, s. 184) 

 Kategori av bilderbok (Nikolajeva 2000, s. 22) 

 Miljö (Nikolajeva 2000, s. 117) 

 Vem som dör, hur hen avlider samt vad som händer efter att hen avlidit (egenkomponerade 

frågor som vi valt att addera till vår textanalys) 

 Diskursteoretiska begrepp av Laclau och Mouffe: Nodalpunkt, moment, vad diskursen blir 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 33-35). 

Med hjälp av denna analytiska mall kunde vi på ett förenklat sätt utläsa, granska, tolka, reflektera och 

slutligen analysera det som de utvalda bilderböckerna faktiskt skrev fram om döden. Vi kunde även se 

om något annat begrepp än döden förekom, vem huvudpersonen var som boken handlade om och hur 

hen avlidit. Slutligen kunde vi även se vad som hände med den avlidne och om den avlidne återfanns 

på en annan plats eller i en annan skepnad. 
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Databearbetning och analysmetod 

För att kunna ta oss an bilderböckerna valde vi att analysera dem ur en bred synvinkel med fler olika 

analysfrågor för att inte missa bilderböckernas helhet, trots att studiens huvudsakliga fokus är på vilka 

diskurser som texten i bilderböckerna skriver fram. 

Vi valde därför att utgå från Laukkas (Laukka 2012 i Rhedin 2013, ss. 187-189) punkter som berör 

bilderboken som helhet gällande vad den handlar om, hur den är färgsatt, vilken tid bokens handling 

utspelar sig i samt om texterna och bilderna samspelar med varandra eller inte. Detta för att få en slags 

helhetsbild av själva bilderboken, som en första presentation av materialet. Vi valde även att dela in 

bilderböckerna utefter Nikolajevas (2000, s. 22) kategoriseringar av bilderböcker för att få en 

ytterligare struktur till vårt material. Vi valde även att analysera miljön som beskrevs i bilderböckerna 

efter Nikolajeva (200, s. 117) då miljön är viktig för läsarens upplevelse av berättelsen. 

Vidare valde vi även att lägga till egna analysfrågor; vem som avlider i bilderboken, hur hen avlider 

samt vad händer efter hen avlidit. Dessa frågor valde vi att lägga till för att möjliggöra en tydlig 

fokusering av dödens närvaro i bilderböckerna. 

Nästa steg blev att gå in i bilderbokens textmässiga innehåll vilket vi gjorde med hjälp av Widéns 

(2015, s. 184) textanalytiska frågor såsom bilderbokens språkbruk, vem den tänkta läsaren är, vilka 

metaforer som förekommer, vilka begrepp som används samt vilka tolkningar vi gör av detta.  

Då en av studiens frågeställningar är att undersöka vilka diskurser om döden som framträder i de 

utvalda bilderböckerna använde vi oss av Laclau och Mouffes begrepp nodalpunkt samt moment för 

att kunna göra en diskursanalys av bilderböckerna (Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 33-35). Vi 

valde att använda döden som den gemensamma nodalpunkten i analyserna av bilderböckerna för att 

kunna se de moment som fanns kopplade till just döden i var och en av bilderböckerna.  

Nu hade vi utefter ovanstående beskrivning kommit fram till en mall för vår bilderboksanalys, vilken 

ni finner i bilaga 1. Ett exempel av studiens alla bilderboksanalyser finns att läsa i bilaga 2.  

Forskningsetiska överväganden  

Denna studie bygger på en textanalys gällande hur döden beskrivs i bilderböcker ställt i relation till 

hur de professionella råden lyder angående hur vuxna bör prata med barn om döden. Från början hade 

vi funderingar kring att prata med barn i förskolan om bilderböcker gällande döden, hur barnen 

upplever dessa böcker. Vi resonerade oss fram till att ett omfattande samt känslomässigt ämne som vi 

upplever att döden är hade krävt en stor dos av inlyssnande utav barnen. Vi hade troligen fått närma 

oss ämnet med försiktighet och givetvis på deras villkor med tanke på att våra nyfikna frågor med all 

säkerhet hade väckt många tankar och funderingar hos barnen. Olika kulturella och/eller religiösa 

referensramar kring vad som händer efter döden och orsaker till varför någon dör är även det något 

som vi har diskuterat och att det finns olika teoretiska infallsvinklar i detta fall.  

Vi tror även att det inte hade varit etiskt försvarbart att under denna korta tid, som vi i sådana fall 

skulle haft till vårt förfogande gällande insamlingen utav material till denna studie, hade räckt för att 

besöka förskolor och ställa utmanande frågor till barnen där. Barn som vi inte känner sedan tidigare 

eller har någon kännedom om, för att sedan lämna dessa barn ensamma med de tankar som våra frågor 

eventuellt hade kunnat väcka. Att få vårdnadshavares informerade samtycke till en studie av detta slag 

hade kunnat vara problematiskt eftersom det förknippas med blandade känslor även hos vuxna som 

eventuellt skulle vilja skydda sina barn mot våra djupa frågor med existentiella förtecken. 
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Löfdahl (2014, s.32) beskriver den etiska forskningsprocessen som något som genomsyrar hela 

studien, allt i från den ursprungliga forskningsidén till urvalet, metod, tillvägagångssätt och slutligen 

uppvisandet av forskningsresultatet. Detta är något vi hela tiden tillämpat under arbetets gång, inte 

minst med tanke på de forskningsfrågor som vi har, och om vi i något skede under processen tvivlat på 

de forskningsetiska övervägandena har vi tänkt igenom och bytt perspektiv kring den del som arbetet 

berör om det har upplevts som nödvändigt.                                                                                                  

I Vetenskapsrådets publikation (2011) om god forskningssed, står att finna att det är av stor betydelse 

att särskilja forskningsetik från forskaretik. Även om begreppet är svårdefinierat så baserar sig 

forskningsetik å ena sidan på förhållandet mellan forskning och etik, det vill säga de etiska krav som 

ställs på forskaren och etiska krav som ställs på det beforskade materialets ändamål och utförande. 

Den forskaretiska utgångspunkten grundar sig å andra sidan på att materialets etiska spörsmål och 

utförande lever upp till samhällets krav som ställs på forskarens etiska roll och att de förväntningar 

som samhället har på forskaren fullföljs och efterlevs. Därtill tillkommer forskarens beteende i olika 

roller och ansvar i och med publicering av materialet (Vetenskapsrådet 2011, s.16). 

På detta sätt beskrivs den forskaretiska aspekten och hur angeläget kravet på de medverkandes skydd 

är:  

En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning 

som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa personer 

i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de 

medverkar i forskning. Men hur gör man detta? (Vetenskapsrådet 2011, s.16). 

 

Det är på ovanstående grunder som vi har valt att genomföra en litteraturstudie kopplat till diskursteori 

gällande bilderböcker med temat döden som har barn i förskoleåldern som målgrupp, snarare än att 

besöka barngrupper i förskolan för att intervjua barnen och deras reflektioner kring död. 

Forskningsresultatet som framkommer ska genom publicerandet komma till nytta, antingen 

omedelbart eller som en del i det fortsatta sökandet efter kunskap (Vetenskapsrådet 2011, s. 13). 

Denna studies forskningsresultat upplever vi kommer till nytta omedelbart då den givit oss en större 

medvetenhet vad vi ska leta efter när vi vill använda oss av bilderböcker med temat döden i vår 

kommande profession som förskollärare.   

 

Studiens kvalitet 

Valet av kvalitativ textanalytisk metod för att analysera bilderböcker riktade till barn som berör temat 

döden upplever vi har fungerat väl. Vi upplever även att det har funnits ett rikt och tillgängligt utbud 

av material att tillgå av såväl bilderböcker som vad den tidigare forskning säger gällande hur vuxna 

bör prata med barn om döden. I och med att våra intentioner under studiens gång har varit att 

undersöka vad bilderböckerna skriver fram om döden som fenomen, vem det är som dör, hur hen 

avlider samt vad som händer när hen har avlidit, upplever vi att texterna har varit begripliga och något 

vi kan komma att få användning av i vår kommande yrkesprofession. 

De styrkor vi har funnit har varit av karaktären att bilderböckerna i de flesta fallen har motsvarat vad 

tidigare forskning säger gällande hur vuxna bör prata med barn om döden. De böcker som vi har 

analyserat har hållit en god kvalitet och varit förhållandevis nyutgivna. Hade studien genomförts för 

tio år sedan hade utfallet eventuellt blivit en annan och resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut i 

jämförelse mot vad det gör idag 2015. 
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Svårigheter vi har stött på under arbetets gång har varit att textmaterialet i bilderböckerna upplevts 

som något problematiska att analysera då ingen av oss tidigare arbetat med detta slags analysverktyg. 

Vi kände oss till en början något obekväma i rollerna som bokrecensenter och svårigheter med att få 

till ett fylligt textanalytiskt material uppstod, men ju fler bilderboksanalyser vi gjorde desto enklare 

fortskred arbetet med dessa. Genom att vara både systematiska samt transparenta i metoden, se 

analysmallen i bilaga 1, försökte vi undvika att ge studien en svag tillförlitlighet. Vilket studien annars 

hade riskerat att få eftersom analysen består av våra tolkningar av bilderböckernas texter och texter är 

alltid tolkningsbara på fler sätt än ett.  

Eftersom denna studie har genomförts i november - december 2015 är resultatet dagsaktuellt och 

tillförlitligt nu, men allt eftersom att nya teoretiska riktlinjer presenteras i kombination med att det 

ständigt trycks nya bilderböcker riktade till barn om ämnet döden, kommer även denna studie med 

tidens gång betraktas som förlegad. 

Vi har i möjligaste mån strävat efter att ge en så nära och rättvis bild som möjligt av hur 

bilderböckerna skildrar döden i litteraturen men även på vilket sätt författarna har valt att beskriva 

döden i texter riktade till barn. Dock är texterna analyserade från ett vuxenperspektiv och därmed är 

det även våra tolkningar som fått stå i fokus när vi har bearbetat bilderböckernas material, vilket 

problematiserar objektiviteten. 

Objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning är i sig problematiskt eftersom forskaren själv är en del 

av samhället som hen forskar om och därför bör forskaren sträva efter att förhålla sig på distans samt 

med neutralitet till sin forskning (Svensson & Ahrne 2011, s. 19). Vilket i denna studie innebär att vi 

analyserar bilderböcker som är skrivna i det samhälle vilket vi själva är en del av. Vilket i allra högsta 

grad både medvetet samt omedvetet påverkar analysen. 

I förhållande till frågeställningen upplever vi att studien har frambringat validitet, det vill säga att vi 

har fått svar på studiens frågeformuleringar. Dock är det endast ett urval av bilderböcker som vi har 

analyserat, därmed kan generalisering vara problematiskt.  

Det går inte att säga att de diskurser som framträtt via analysen stämmer då precis som Bolander och 

Fejes (2015, s. 94) beskriver påverkar forskningsmaterialet i sig självt diskursen. Bolander och Fejes 

(2015) förtydligar detta genom följande citat; 

Den forskning som produceras är medproducent till diskursen samt en produkt av diskurs; 

forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, samtidigt som den deltar i 

att forma sanningar om vad som är möjligt. Frågan om hur forskaren påverkar det som beforskas 

blir då omöjlig att besvara (Bolander & Fejes 2015, s.94). 

Vilket omöjliggör att vid användandet av diskursanalys i efterhand säga hur vi som författare till 

denna studie påverkat de diskurser som analyserats fram.  

Gällande diskurser bör även nämnas att enligt Laclau och Mouffes diskursbegrepp finns det inga 

diskurser som är eviga eftersom betydelserna inom dessa endast tillfälligt går att fixera (Winther 

Jørgensens och Phillips 2000, s. 36). Detta gör att studien eventuellt skulle få ett annat resultat om 

studien gjordes om av andra forskare vid en annan tidpunkt, även om dessa forskare skulle använda 

samma empiri, metod samt analysmall. Därför bör det tas i beaktning att denna studie som tidigare 

nämnt är dagsaktuell och tillförlitlig vid den aktuella tiden för genomförandet. 
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Resultat och analys  

Här nedanför presenteras litteraturstudiens resultat utifrån studiens syfte. Syftet är att undersöka hur ett 

urval av bilderböcker riktade till barn med döden som tema kan förankras i den forskning som finns 

gällande hur vuxna bör prata med barn om döden. Med denna analys redogör vi för svaren vi funnit till 

frågeställningarna. Frågeställningarna lyder; Vilka diskurser om döden framträder i de utvalda 

bilderböckerna? Hur överensstämmer diskurserna om döden med forskningens riktlinjer gällande hur 

vuxna bör prata med barn om döden?  

I slutet av resultat- och analysdelen kommer vi att presentera en jämförelse mellan riktlinjerna om hur 

vuxna bör prata med barn om döden och de diskurser som framträder i bilderböckerna. 

Textanalysens resultat 

Här följer en sammanfattande beskrivning av vad vi kommit fram till via vår mall för 

bilderboksanalys, se bilaga 1. För tydlighetens skull presenteras resultaten under rubriker som är 

identiska med de frågor som analysmallen är uppbyggd av. 

Stil/handling  

Handlingarna i de bilderböcker som vi har analyserat baseras till största delen på en huvudkaraktär 

vars vetskap om att denne skall dö är ett faktum och att tiden kvar på jordelivet är knapp. Det kan 

antingen röra sig om ett olycksfall som gör att karaktären slutligen dör, eller en sjukdom som, ju 

längre tiden går, försvagar och gör att orken tar slut. I några böcker tar den döde huvudpersonen med 

den närstående på utflykter och gör underhållande saker som de bland annat delade när personen 

fortfarande var i livet. Exempel på detta ser vi i "Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta" av Grete 

Rottböl och "När mormor glömde att hon var död" av Ylva Karlsson. Dock har döden i sig en 

framträdande roll både i "Anden, döden och tulpanen" av Wolf Erlbruch och "Lilla döden hälsar på" 

av Kitty Crowther, vars uppgift är att föra med sig och följa den som ska dö till dess att 

dödsögonblicket inträffar. I boken "Ängeln Gunnar dimper ner" är det, som titeln antyder, tvärtemot 

en ängel som har fallit från himlen och som hjälper flickans katt att komma till liv igen innan han 

börjar utföra liknande handlingar med människor. Sammanfattat är det ofta huvudkaraktärerna i 

bilderböckerna som själva är döende och berättelserna handlar därför ofta om huvudkaraktärernas sista 

tid i livet. 

Färgval 

I majoriteten utav våra analyserade bilderböcker används framförallt ett färgglatt och varmt 

färgschema. I vissa av böckerna, exempelvis i boken ”Den dagen” av Viveka Sjögren, beskrivs sorg 

genom ett grått och kallt färgschema. Likande går även att se i boken ”Jon har ett svart hål i sitt röda 

hjärta” av Grete Rottböl där Jons avlidne pappas tillhörigheter är målade i endast en svartvit skala för 

att understryka att dessa saker är förknippade med sorg för Jon. I böckerna ”När mormor glömde att 

hon vad död” av Ylva Karlsson och ”Dom som är kvar” av Karin Saler är färgvalet mycket mjukare 

och bilderna ser ut att vara ritad med kritor, vilket gör att läsaren kan uppleva att ett barn har ritat 

bilderna i dessa böcker.  Bilderböckerna är främst färgsatta med en varm och mjuk färgskala förutom i 

vissa av böckerna där sorg färgsätts med mörka och kalla färger. 

Tid 



21 

 

I de flesta av de analyserade bilderböckerna utspelar sig berättelserna i nutid och under dagtid. 

Majoriteten av böckerna utspelar sig under sommartid. Ett exempel på en tidlös bok som kastar sig 

mellan olika dimensioner, tider och världar är "Annas himmel" av Stian Hole. En bok som har en 

tydligt avgränsad tidsram är "Hon tänder stjärnorna nu" av Minna Paananen som utspelar sig under nio 

månaders tid. Även böckerna "Råttornas själar" av Bengt-Erik Engholm och "Ängeln Gunnar dimper 

ner" av Barbro Lindgren, utspelar sig under en kortare tid, närmare bestämt en dag. 

Sammanfattningsvis kan vi därför se ett mönster i analysen att de utvalda bilderböckerna om döden 

främst utspelar sig under en sommardag i nutid. 

Gestalter 

Gestalterna som beskrivs i bilderböckerna är framförallt människor. Huvudrollerna är barn i de 

böckerna som gestaltar människor. Det är barnens tankar och känslor som beskrivs och som läsaren får 

följa. Endast i en av böckerna är det huvudpersonen själv som avlider, detta i ”Lilla döden hälsar på” 

av Kitty Crowther där huvudpersonen Elsewise avlider. De bilderböcker där djur innehar huvudrollen 

är följande; ”Den dagen” av Viveka Sjögren, ”Adjö Herr Muffin” av Ulf Nilsson och ”Anden, döden 

och tulpanen” av Wolf Erlbruch. I dessa böcker med djur som huvudroll avlider huvudpersonerna i två 

av böckerna, i ”Adjö Herr Muffin” av Ulf Nilsson dör marsvinet Herr Muffin och i boken ”Anden, 

döden och tulpanen” av Wolf Erlburch är det huvudpersonen Anden som avlider. I boken ”Dem som 

är kvar” av Karin Saler avlider ingen utan handlar snarare om hur olika sorgereaktioner kan ta sig i 

uttryck. Sammantaget är det främst barns egna tankar och känslor som leder berättelserna i 

bilderböckerna och som därmed är huvudpersonerna. I vissa av bilderböckerna är det dock ett djur 

som är huvudpersonen och därmed kan slutsatsen dras om ett djur är huvudperson i en bok avlider 

denna troligen i boken.  

Text/bild 

Texterna och bilderna i bilderböckerna är i de flesta fallen sammanhängande och kompletterar 

varandra på ett sakligt sätt. Exempel på detta ses i boken ”Den dagen” av Viveka Sjögren där 

sinnesstämningarna i boken förstärks via bildernas färgsättning. Bland annat färgsätts uppslaget där 

sorg beskrivs med färgen grå och på bilden porträtteras en grå sten. Även i "Adjö Herr Muffin" av Ulf 

Nilsson använder sig illustratören av bilders förstärkning av texten där huvudpersonen framställning 

av ålderdom och nedstämdhet gestaltas av bildernas färgsättning sett till kroppshållning, ansiktsuttryck 

och sinnesstämning. Bilderna behöver dock texterna mer än vad texterna behöver bilderna i 

bilderböckerna men bilderna förstärker bättre det som texten vill förmedla till läsaren. Ett exempel på 

det är "Annas himmel" av Stian Hole, där de konstnärliga bilderna är i behov av text för att få fram ett 

tydligt budskap. Sammanfattat finns det en tydlig harmoni i bilderböckerna mellan texten och bilderna 

vilka ofta kompletterar varandra. 

Vilka metaforer används om döden? 

Metaforerna som används i bilderböckerna gäller främst vad som händer efter döden. I ”Råttornas 

själar” av Bengt-Erik Engholm beskrivs det hur råttornas själar lämnar sina gravar via den flygplats 

som pojken byggt åt dem. Boken beskriver även återfödelse genom att pojken förklarar för Britta att 

råttornas själar blir till fladdermöss och när fladdermössen avlider blir de fåglar, som i sin tur blir 

änglar som blir till gudar när de dör. Människor blir enligt pojken träd när vi dör och då stannar våra 

själar under trädets bark. Den andra boken som omnämner döden med andra metaforer är "Hon tänder 

stjärnorna nu" av Minna Paananen, där flickan som avlider vid födseln är den som, enligt hennes 

storebror, tänder stjärnorna på natthimlen. Även i "Maskrosdagen" av Per Gustavsson blir blommorna 

en metafor för döden och att dess vissna dun lever kvar som små stjärnor i pojkens rum. 
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Sammanfattningsvis handlar metaforerna i bilderböckerna främst om vad som sker med personerna 

efter att dem avlidit, bland annat berättas det om återfödelse men även olika uppgifter som den avlidne 

nu har som den lilla flickan som efter sin död tänder stjärnorna på natthimlen. 

Vilka begrepp används för att beskriva döden?  

I majoriteten av böckerna beskrivs inte själva dödsfallet, förutom i ”Adjö Herr Muffin” av Ulf Nilsson 

där Herr Muffin, huvudpersonen, avlider på grund utav ålder. Även i boken ”Ängeln Gunnar dimper 

ner” av Barbro Lindgren beskrivs att flickans katt avlider då den blir påkörd av en bil. Den enda boken 

vars huvudroll är ett barn som dör på grund av sjukdom, är "Lilla döden hälsar på" av Kitty Crowther 

och där beskrivs döden i form av begrepp som hämtning och påhälsning. I bilderboken "Hon tänder 

stjärnorna nu" av Minna Paananen, så beskriver pojken lillasysterns död som att han vet att hon tänder 

stjärnorna på kvällen och att det även är på stjärnhimlen som hon behövs. Sammanfattat berättar 

bilderböckerna inte om själva dödsfallen förutom i vissa undantagsfall, vilket då främst gäller hur djur 

har avlidit. 

Språkbruk  

Språkbruket i bilderböckerna är framförallt konkret och vardagligt med abstrakta inslag eftersom det 

ofta är huvudpersonens tankar och funderingar som läsaren får följa. Exempel på detta syns i ”När 

mormor glömde att hon var död” av Ylva Karlsson där språkbruket är väldigt vardagligt och konkret 

vilket gör att läsaren verkligen kan tro att mormor är på besök. Vid en djupare analys av boken kan 

dock läsaren tolka det som om det endast är flickan som faktiskt ser och konverserar med mormor, 

detta gör att språkbruket är konkret trots att innehållet är abstrakt. En bilderbok som skiljer sig från 

mängden är "Annas himmel" av Stian Hole, som använder sig utav ett abstrakt och filosofiskt 

språkbruk för att beskriva den fantasivärld som Anna och hennes pappa träder in i och vars riktiga 

värld de inte återgår till förrän i bokens slutskede. Sammantaget är bilderböckernas språkbruk främst 

konkret och vardagligt men även abstrakta formuleringar förekommer då det är barns tankar som 

berättar det som sker i bilderböckerna. 

Är texten i boken riktad till barn, vuxna eller både och?  

De flesta av bilderböckerna innehåller en text som är riktad till både barn och vuxna och det är tydligt 

att de vuxna ska läsa för barnen. I boken "Annas himmel" av Stian Hole återfinns en rad begrepp som 

barn kan ha svårigheter med att förstå innebörden av, så som president, krabbnebulosa, sjöborre och 

marianergrav, vars förklaringar inte anges i boken. Sammanfattningsvis är bilderböckernas text riktad 

till både barn och vuxna men texterna är till för att en vuxen ska läsa dem högt för barnen. 

Är språkbruket i boken riktad till barn, vuxna eller både och?  

Vår tolkning är att böckernas språkbruk är riktat till både barn och vuxna i samtliga böcker. I "Dom 

som är kvar" av Karin Saler skiljer sig däremot språkbruket åt på så sätt att det enbart är en skriven 

mening på varje sida och texten upplevs som författad av ett barn som reflekterar kring död och 

sorgebearbetning. Några böcker, såsom ”Råttornas själar” av Bengt-Erik Engholm, innehåller mycket 

text vilket gör att det krävs att en vuxen läser texten för barnet. Sammanfattningsvis är därför 

språkbruket i bilderböckerna riktat till både barn och vuxna. 

Kategori av bilderbok 

Majoriteten av bilderböckerna tillhör kategorin kompletterande/förstärkande bilderbok. Detta då 

bilderna i böckerna förstärker samt kompletterar texterna beträffande den sorg som de efterlevande 

känner och den tomrumskänsla som den avlidne lämnar efter sig. 
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Miljö 

Bilderböckerna som vi har analyserat utspelar sig framförallt utomhus på en äng eller i en park där 

årstiden i majoriteten av böckerna är sommar. Den bok som avviker i någon form är "Hon tänder 

stjärnorna nu" av Minna Paananen, då läsaren följa familjen under nästan ett år, något som involverar 

såväl julfirande som mammans påtande i trädgården på sommaren. Sammantaget är miljöerna i 

bilderböckerna förlagda utomhus under sommaren.  

Vem avlider? 

De personer/individer som avlider är i de analyserade bilderböckerna är av olika slag. I två av 

böckerna är det barn som avlider, i två andra är det en förälder som avlider, i ytterligare två böcker är 

det djur som avlider. De bilderböcker som dock skiljer sig från mängden är "Maskrosdagen" av Per 

Gustavsson i och med att det är en pojkes vänskap till tre stycken maskrosor som skildras och hur de 

blommorna sedermera avlider. Även boken "Dom som är kvar" av Karin Saler avviker från en 

huvudkaraktär som avlider eftersom den boken, trots ett uppslag där en familj vakar vid den anhöriges 

sjukhussäng, tar sig uttryck i känslor och reaktioner gällande sorg. I våra analyserade bilderböcker är 

det med andra ord både barn, vuxna, djur och även blommor som avlider.  

Hur avlider hen? 

I flertalet av bilderböckerna avlider huvudpersonen genom ett naturligt händelseförlopp av antingen 

sjukdom och i kombination med eller av ålderdom som den som är på väg att avlida är medveten om 

sedan en tid tillbaka. I "Adjö Herr Muffin" av Ulf Nilsson vet huvudpersonen att han är på väg att 

avlida dels på grund av att han är gammal men dels för att han får magsmärtor som tilltar och som 

veterinären inte kan bota. Flickan Elsewise i "Lilla döden hälsar på" av Kitty Crowther berättar för 

lilla döden att hon har väntat på ögonblicket då hon ska bli befriad från sin sjukdom och den smärta 

det medfört. Bilderböckerna innehåller dödsfall av naturliga orsaker såsom ålderdom men även 

sjukdom samt olyckor förekommer som orsak. 

Vad händer efter att hen avlidit? 

Bilderböckerna består i de flesta fallen inte av att huvudkaraktären återföds i en annan skepnad eller 

hamnar i en annan värld, utan att det är tidsomfattningen innan döden inträder och själva händelsen 

som beskrivs. Den bok som skiljer sig ur mängden är "Råttornas själar" av Bengt-Erik Edholm, vars 

tematik grundar sig på en pojke och flickas funderingar och teser kring vad som händer när råttor, men 

även människor, dör. I " När mormor glömde att hon var död" av Ylva Karlsson återkommer mormor 

till flickan och flickan vill då inte påminna mormor om att hon faktiskt är död för att undvika att såra 

mormor. Majoriteten av bilderböckerna tar med andra ord inte upp vad som specifikt sker med 

karaktären som avlidit, utan det är snarare tiden innan en karaktär avlider som skildras. 

Nodalpunkt 

Döden 

Moment 

Dör, dött, präst, kyrkogårdsvaktmästare, grav, himmel, mindre och mindre och fanns snart inte längre, 

ängel, ängel som flyger bland molnen, sorgen är så tung, sorgen har inga vingar utan måste bäras som 

en sten i bröstet begravning, kors, bön, förlåtelse, förlorade själar, kropparna blir kvar i jorden, gud 

straffar, skelett, kroppen blir till jord, själar i himlen, själar osynliga, död, grav, ledsen, gråter, kyrkan, 

levande igen, avlida, bortgång, dödsannons, bår, kista, hål i jorden, psalm, kommer aldrig tillbaka, 

minnen, tomrum, livets slut, finns inte längre till, lära sig att leva med att de som är döda är döda, 
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behövs bland stjärnorna, hjärtat slutat slå, ligger stilla, mörker, rädsla, de dödas land, tas omhand av 

döden, de dödas land, skrämmande, helvetet, fortsätta till ett annat liv, förskräckt, ängel på ett moln. 

Vad blir diskursen? 

Diskursen om att döden är livets slut 

Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen 

Diskursen om att den avlidne bör begravas  

Diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet 

Bilderböckernas diskurser om döden 

Genom att använda oss utav Laclaus och Mouffes diskursteoretiska tankegångar och begreppen 

nodalpunkt samt moment (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 33-35) har vi kunnat göra en 

diskursanalys gällande vilka diskurser om döden som bilderböckerna skriver fram. Begreppet 

nodalpunkt möjliggör ett fokus i analyserna genom att ringa in vad bilderböckerna faktiskt skriver om 

döden. Begreppet moment vägleder oss i vilka ord som finns kopplade till nodalpunkten döden och 

hur de tillsammans bygger upp diskurserna i bilderböckerna. Via sammanställning av momenten 

kunde fyra tydliga spår ses vilket ledde oss fram till fyra diskurser; Diskursen om att döden är livets 

slut, Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen, Diskursen om att den avlidne bör begravas 

samt Diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet. 

Diskursen om att döden är livets slut 

Diskursen består av följande moment; dör, dött, mindre och mindre och fanns snart inte längre, 

kroppen blir till jord, kropparna blir kvar i jorden, skelett, bår, hjärtat slutat slå, ligger stilla, livets slut, 

avlida, bortgång, finns inte längre till, kommer aldrig tillbaka. Sammanfattningsvis tolkar vi att denna 

diskurs innebär att i jorden stannar kroppen, som blir ett skelett och som slutligen blir till jord. När en 

person är död ligger denna stilla och hjärtat har slutat slå. Att dö innebär livets slut och den som är död 

finns inte längre och kommer inte att återvända. 

Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen 

Diskursen består av följande moment; Himmel, ängel, ängel som flyger bland molnen, själar i himlen, 

själar osynliga, de dödas land, helvetet, fortsätta till ett annat liv, ängel på ett moln, levande igen, 

behövs bland stjärnorna, tas omhand av döden. Sammanfattningsvis tolkar vi att denna diskurs innebär 

att det finns ett liv efter döden. Det finns en himmel med änglar och änglar kan flyga bland molnen. 

Själar finns också i himmelen, fast de är osynliga. En som är död kan också fortsätta till ett annat liv 

eller bli levande igen. Det finns en plats som heter de dödas land och det finns även en plats som 

kallas för helvetet. När en person dör tas hen hand om av döden och den som är död kan behövas 

bland stjärnorna. 

Diskursen om att den avlidne bör begravas  

Diskursen består av följande moment; Präst, kyrkogårdsvaktmästare, grav, begravning, kors, bön, 

kyrkan, dödsannons, kista, hål i jorden, psalm, förlorade själar, gud straffar, förlåtelse. För att 

sammanfatta vad diskursen om att den avlidne bör begravas innebär tolkar vi det som att den innebär 

att när någon dör läggs personen i en kista. Kistan förs ner i ett hål i marken av 
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kyrkogårdsvaktmästaren, det vill säga ner i en grav. Den som utför denna ceremoni är en präst som 

även läser en bön. Graven har ett kors uppsatt bredvid sig och finns beläget intill en kyrka. Psalm 

förekommer även vid gravsättningen. Begravning sker för att själarna inte ska vara förlorade och 

därmed straffas utav gud. Om personen som avlidit begravs får den förlåtelse.  

Diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet  

Diskursen består av följande moment; Ledsen, gråter, minnen, tomrum, lära sig att leva med att de 

som är döda är döda, mörker, rädsla, skrämmande, förskräckt, sorgen är så tung, sorgen har inga 

vingar utan måste bäras som en sten i bröstet. Sammanfattningsvis tolkar vi denna diskurs på följande 

sätt; När någon dött är de som finns kvar ledsna och gråter därför. Personerna måste lära sig att leva 

med att de som är döda är döda. De efterlevande känner ett tomrum och har många minnen. De 

upplever mörker och känner rädsla. De upplever också att det hela är skrämmande och känner sig 

därmed förskräckta. Sorgen som de känner är tung och de bär sorgen som en sten i sitt bröst.  

Diskurserna kontra riktlinjerna – en jämförelse 

Studiens syfte är att undersöka om ett urval av bilderböcker riktade till barn med döden som tema kan 

förankras i tillgänglig forskning kring hur vuxna bör prata med barn om döden. Nedan följer därmed 

en redogörelse för om diskurserna som framkommit i analysen får stöd eller inte i den tidigare 

forskningen där riktlinjer för hur vuxna bör prata med barn om döden presenteras.  

Diskursen om att döden är livets slut får stöd i den tidigare forskningen om hur vuxna bör prata med 

barn om döden. Detta eftersom Dyregrov och Hordvik (1995, ss. 5-6) beskriver hur barn i 

förskoleåldern behöver få veta att döden innebär att livet är slut för den som har avlidit, det vill säga 

att den som avlidit inte kommer att komma tillbaka. Detta sammanfaller även med det Andersson 

(1995, s. 58) skriver om att barn behöver saklig samt rak information gällande döden.  

Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen stödjs samt stödjs inte i den tidigare forskningen 

om hur vi vuxna bör prata med barn om döden. Dyregrov (2007, s. 79) menar att religiösa begrepp 

såsom himmel och gud endast bör tas upp om sådana begrepp sedan tidigare används i barnets vardag. 

Det vill säga förklaringar om att personen som avlidit är en ängel i himlen är okej om barnet sedan 

tidigare är bekant med begreppet himmel. Socialstyrelsen (2014) skriver däremot om att barn under 

fem år har en konkret syn på tillvaron och därför behöver få konkreta beskrivningar av döden. 

Abstrakta förklaringar såsom att den avlidne nu är någon annanstans, exempelvis en ängel i himlen 

vilket diskursen påtalar, är inte att rekommendera då barnen kan tolka detta som att den avlidne 

faktiskt finns kvar och därför kommer att komma tillbaka (Socialstyrelsen 2014, s. 27). Att öppna upp 

för möjligheten att den avlidne fortfarande finns kvar ökar endast på det Dyregrov (2007, s. 12) menar 

om att barn i förskoleåldern har ett cirkulärt tänkande och därför kan tänka att vi människor lever, för 

att sedan dö för att sedan åter börja leva igen. 

Diskursen om att den avlidne bör begravas stämmer överens med hur Dyregrov (2007) beskriver 

vikten av att barn är med på exempelvis begravningar för att verkligen förstå att en person har avlidit. 

Barns medverkan på begravningar är också viktigt för att barnen ska få se att den som avlidit begravs 

under jorden för att motverka att barnen själva fantiserar om vad som händer med kroppen (Dyregrov 

2007, s. 85). Däremot kan diskursens innehåll som syftar till att den avlidne bör begravas för att bli 

förlåten och därmed slippa undan guds straff uppfattas som alldeles för abstrakt för barn. Dyregrov 
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(2007, s. 153) betonar vikten av att inte ge abstrakta förklaringar gällande döden då dessa kan leda till 

förvirring snarare än tydlighet. 

Diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet när någon avlidit stämmer till viss del med den 

tidigare forskningen. Dyregrov och Hordvik (1995, ss.7-12) menar att barns känslor vid sorg vanligen 

är; ängslan, isolering och sömnsvårigheter, nedstämdhet tillsammans med längtan och saknad, skuld 

samt även vrede. Dyregrov och Hordvik (1995, s. 7) poängterar dock att barns sorg är mycket 

individuell och att deras reaktioner under sorg därmed är väldigt olika. En slutsats som Dyregrov 

(2007, s. 53) drar är dock att förskolebarns sorg sällan är särskilt långvarig, inte heller ledsamhet 

brukar sitta i någon längre tid. 

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett urval av bilderböcker med döden som tema 

riktade till barn kan förankras i den forskning som finns gällande hur vuxna bör prata med barn om 

döden. Studiens frågeställningar har varit följande; Vilka diskurser om döden framträder i de utvalda 

bilderböckerna? Hur överensstämmer diskurserna om döden med forskningens råd gällande hur vuxna 

bör prata med barn om döden?  

I analys- och resultatdelen beskrevs det att bilderböckerna innehåller följande fyra diskurser Diskursen 

om att döden är livets slut, Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen, Diskursen om att den 

avlidne bör begravas samt Diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet. 

Diskursen om att döden är livets slut har sammankopplingar med hur döden ses ur en biologisk 

synvinkel. Enligt Code och Poston (2015, s. 70) infinner sig döden ur ett biologiskt perspektiv då 

antingen hjärtat slutat att slå, när en person har slutat att andas och/eller när personens aktivitet utav 

hjärnvågor har upphört. Hjärnans upptag utav syre ses dock som den främsta anledningen till varför en 

person brukar förklaras som avliden eftersom om hjärnan tappar sin förmåga att uppta syre blir följden 

att kroppens alla livsuppehållande funktioner slutar att fungera (Baker & Shemie 2014, s. 688). 

Bilderböckerna som analyserats under studiens gång nämner dock väldigt sällan hur en person avlidit, 

de konkreta anledningarna till varför någon faktiskt avlider. Bilderböckerna rör sig snarare inom 

barnens tankevärldar efter att någon har avlidit. Dyregrov och Hordvik (1995, ss. 5-6) menar att det är 

viktigt att vuxna upprepade gånger berättar för barn i förskoleåldern både att personen som avlidit inte 

kommer att komma tillbaka samt detaljer kring den avlidne som att personens hjärta inte längre slår. 

Även Andersson (1995, s. 58) lyfter att rak och saklig information inte är farlig för barnen, det är 

snarare så att barn behöver rak samt enkel information om vad som faktiskt har skett.  

Därför är det intressant att bilderböckerna i denna studie sällan lyfter specifika detaljer kring hur och 

varför en person har avlidit. Bilderböckerna gör snarare diffusa beskrivningar kring döden, att en 

person avlidit på grund utav sjukdom eller ålderdom. Detta trots Socialstyrelsens (2014, s. 27) råd om 

att barn under fem år bör få döden förklarad på ett konkret sätt eftersom de i denna ålder har ett 

tänkande som är väldigt konkret. Dyregrov (2007, s. 79) menar att när vi berättar om döden för barn 

ska vi göra det på ett direkt, öppet samt sanningsenligt sätt för att förhindra att missförstånd uppstår 

samt att eventuell ångest drabbar barnen. Det är därför vår tolkning att det vore önskvärt med 
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bilderböcker som på ett detaljerat vis kunde berätta om en persons sjukdom och vad som rent 

kroppsligt händer med en person som avlider. 

Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen har kopplingar med religion samtidigt som den 

även motsäger diskursen om att döden är livets slut. Kopplingarna till religion är gällande då diskursen 

ställer sig bakom tanken om att den immateriella delen av människan, det vill säga själen, lämnar den 

döda materiella kroppen när en person avlider (Code & Poston 2015, s. 71). Detta kan även höra ihop 

med det som Heat (2012, s. 1080) skriver om att vi i det västerländska samhället gör vårt yttersta för 

att förneka att livet en dag kommer att upphöra, att vi en dag kommer att avlida. Kanske är det därför 

bilderböckerna har en sådan tydlig diskurs gällande att den som avlider blir en ängel i himlen trots att 

vi här i Sverige lever i ett sekulariserat samhälle. Diskursen upprätthåller önskan om att livet inte är 

slut den dag en person avlider. 

Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen strider även mot de riktlinjer som finns beskrivet i 

denna studie gällande hur vuxna bör prata med barn om döden på. Socialstyrelsen (2014, s. 27) 

förtydligar att abstrakta förklaringar gällande död bör undvikas till barn under fem år då deras 

tänkande är konkret. Diskursen om att den avlidne blir en ängel i himlen kan på många sätt ses som 

just väldigt abstrakt i sin framtoning i bilderböckerna. 

I bilderböckerna figurerar begravningsceremonier frekvent och omskrivs ofta i texten i form av bland 

annat momenten grav, kista, samt hål i jorden. Diskursen om att den som dör bör begravas är därför 

tydlig i flera av bilderböckerna. Detta är en diskurs som kan ses som viktig i bilderböckerna då 

Dyregrov (2007, s. 85) menar att det är bra om barn medverkar på begravningar för att öka sin 

förståelse om döden, för att förstå att en person verkligen har avlidit. Att se vad som händer med den 

avlidnes kropp är en viktig del för att förhindra att barn själva fantiserar om vad som händer med den 

avlidnes kropp (Dyregrov 2007, s. 85). Att bilderböcker då berättar om begravningar borde därmed 

vara positivt utifrån tidigare forskning. 

Det bör också nämnas att denna diskurs om att den som avlider bör begravas har en del religiösa inslag 

vilka blir tydliga i momenten präst, kors, kyrka, psalm samt även momenten förlorade själar, gud 

straffar och förlåtelse. Även om vikten av begravningar går att styrkas i den tidigare forskningen 

funderar vi kring om det inte vore önskvärt att även ha bilderböcker där andra religioner och kulturers 

traditioner gällande gravsättningar beskrivs.  

Diskursen gällande hur barn mår vid ett dödsfall, det som bilderböckerna enligt analysen skriver fram 

som diskursen om att man ska känna sorg och nedstämdhet, är väldigt precis i sin framtoning. 

Cullberg (2006) menar att de som känner någon som avlidit kan uppleva en kris när beskedet kommer 

och därefter gå igenom fyra olika faser i krisen som består av chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg 2006, ss. 15, 143). Dyregrov (2009, s. 53) å 

andra sidan beskriver att barns krisreaktioner ofta visar sig genom chock och misstro, rädsla och 

protester, apati och förlamning samt fortsättande av normala aktiviteter. Det finns därmed en skillnad 

om hur reaktionerna vid en kris, såsom att en person i ens närhet avlider, visar sig. Cullberg (2006, 

s.15) beskriver reaktionerna uppdelat i faser och Dyregrov (2009, s. 53) beskriver de känslor som kan 

uppstå och visa sig. Bilderböckerna däremot är väldigt tydliga i att både barn och vuxna alltid känner 

sorg och nedstämdhet när någon i deras närhet avlider. Vilket inte stämmer om vi ser till det Dyregrov 

(2009, s. 53) beskriver om att barn kan reagera genom att helt sonika fortsätta med sina normala 

aktiviteter. Dyregrov (2007, s. 53) menar även att barn i förskoleåldern sällan uppvisar ledsamhet och 

sorg under någon längre tid efter att en person i deras närhet avlidit.  
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Att bilderböckerna tydligt skriver fram en sanning om att personen som känner någon som avlidit ska 

känna sorg och nedstämdhet ser vi som riskabelt då det skulle kunna leda till skuldbeläggning av det 

barn som inte följer den diskursen. En skuldbeläggning som i så fall skulle kunna öka den skuld som 

barnet kanske redan känner. Detta då Dyregrov och Hordvik (1995, ss. 7-12) menar att vanliga 

sorgereaktioner hos barn är just skuld tillsammans med ängslan, isolering och sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, längtan och saknad samt vrede. Kanske kan även barnet uppleva att det måste bete sig 

som bilderböckerna beskriver och tro att hen ska känna sorg samt vara nedstämd en längre tid. Även 

om förskolebarn enligt Dyregrov (2007, s. 53) sällan uppvisar ledsamhet och sorg under någon längre 

period. 

Relevans för förskollärarprofessionen  

Det gäller att kritiskt och medvetet göra ett urval och reflektera över vilka böcker om döden som vi 

förskollärare väljer att använda oss av i barngruppen och vilken sanning om döden som böckerna 

porträtterar. Detta ger en möjlighet till ett urval av hur olika böcker beskriver döden samt eventuellt 

hur de beskriver vad som inträffar efter döden. 

I dagsläget upplever vi att nyexaminerade förskollärare inte har de kunskaper eller verktyg som 

behövs när det kommer till att bemöta barns tankar kring döden och de varierande sätt som 

sorgereaktioner kan vissa sig på. Barn i förskolan undersöker, utforskar och berikas med kunskap som 

manar till ett livslångt lärande beträffande kärnämnena matematik, språk och naturvetenskap. 

Existentiella frågor som berör livet och döden borde värderas lika högt och därmed finnas tillgängliga 

för reflektion och diskussion. Dessutom anser vi att barn lär sig utveckla sina språkliga färdigheter och 

sitt fortsatta tänkande om de tillsammans med en vuxen får möjlighet att samlas kring bilderböcker 

som tar upp ämnet döden. Barnen ges då också möjlighet att samtala om vad de tror händer efter 

döden.  

Slutsatser 

Slutsatser som går att dra utifrån studien är att de analyserade bilderböckerna svarar upp relativt bra 

gentemot de riktlinjer som finns gällande hur vuxna bör prata med barn om döden. Den brist som 

blivit synlig genom studien är att de analyserade bilderböckerna sällan är tillräckligt konkreta och 

informativa om de bakomliggande orsakerna till att en person avlider och vad som faktiskt sker när en 

person avlider. Abstrakta förklaringar gällande vad som händer efter döden är betydligt vanligare än 

förklaringar om vad som händer med kroppen när en person avlider, och att personen är borta för 

alltid.  

En annan aspekt som är värd att lyfta är hur vanligt förekommande det är att författare använder sig av 

icke-mänskliga metaforer för att beskriva hur någon eller något avlider, kanske för att döden inte ska 

bli så konkret och gripande för barn. Det vanligast förekommande exemplet är där gulliga djur genom 

ett sjukdomsförlopp avlider eller blommor som vissnar och sedermera dör som får symbolisera dödens 

skeende. Inte heller här beskrivs vad som händer med djurets kropp, vart någonstans djuret hamnar 

efter att döden inträffat eller vad som händer efter att djuret dött. 
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Vidare forskning 

Studien har tack vare sin bredd i analysmallen väckt nya frågeställningar vilka vore intressanta att 

forska vidare på. Vissa av frågeställningarna har ett tydligt genusperspektiv och dessa lyder som 

följer; Är det vanligare att kvinnor dör i bilderbokslitteraturen? Vart och när dör vuxna män? Hur är 

det med djuren, vilket kön är det på djuren som dör? Analysen gjorde oss även medvetna om att 

bilderböckerna ofta berättar om att gulliga djur, och då gärna husdjur, avlider men sällan innehåller 

berättelser om att vilda djur och djur som kan upplevas som obehagliga såsom spindlar avlider. Kan 

detta anses vara ett försök till att "mjukgöra" döden och ett sätt att förmänskliga djuren? 

Andra frågeställningar som också vore intressant att forska vidare på är hur en person avlider i 

bilderböckerna, då bilderböckerna som lyfts i denna studie sällan berättar detaljer kring varför någon 

avlider. Orsaker där någon huvudkaraktär hastigt avlider i en olycka eller där en förälder är allvarligt 

sjuk lyser med sin frånvaro och därför står vi vid denna studies slut ovetandes om sådana bilderböcker 

ens existerar för barn i förskoleåldern. 

Tiden är inne för vuxenvärlden att förstå att barn lever i samma värld som vi gör, sorg och död drabbar 

även dem. Det är dags att vuxna förstår att det inte är sanningen om döden som vi ska undanhålla 

barnen, det är snarare vuxnas rädsla för döden som vi ska skydda barnen från.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Mall för bokanalys 

 

Titel:  

Författare:  

Illustratör:  

Förlag:  

Utgivningsår:  
 

Nedanstående punkter är hämtade ifrån Laukka 2012 i Rhedin 2013, ss. 187-189.  

 Stil/handling:  

 Färgval:  

 Tid:  

 Gestalter:  

 Text/bild:  

 

Nedan följer textanalytiska frågor inspirerade av Widén (2014, s. 184).  

 Vilka metaforer som används om döden:  

 Vilka begrepp som används för att beskriva döden:  

 Språkbruk:  

 Är texten i boken riktad till barn, vuxna eller både och:  

 Är språkbruket i boken riktat till barn, vuxna eller både och:  

 Vår tolkning utav svaren på ovanstående punkter:  
  
Kategori av bilderbok: (Nikolajeva 2000, s. 22)  

Miljö: (Nikolajeva 2000, s.17)  

  
Egna frågor som vi valt att tillägga till vår analys  

Vem dör:  

Hur avlider hen:  

Vad händer efter att hen avlidit:  
  
Diskursteori av Laclau och Mouffe (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 33-35)  

 Nodalpunkt:  

 Moment:  

 Vad blir diskursen:  
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Bilaga 2 Bilderboksanalys 
 

Titel: Lilla döden hälsar på  

Författare: Kitty Crowther (översättning av Gun-Britt Sundström)  

Illustratör: Kitty Crowther  

Förlag: Berghs Förlag AB, Stockholm  

Utgivningsår: 2004  

 

Nedanstående punkter är hämtade ifrån Laukka 2012 i Rhedin 2013, ss. 187-189.  

 Stil/handling: Bilderboken handlar om hur döden kan gestalta sig genom att ständigt vara 

närvarande hos människor som döden sedermera ska ta under armen och föra med sig. När 

döden ska hämta flickan Elsewise så räds hon inte eftersom hon har väntat på döden. Elsewise 

förklarar att hon har varit sjuk och haft ont en längre tid men nu när döden kom så befriades 

hon från allt vad smärtor hette. Hon tar med döden på en promenad genom skogen, de tar en 

båttur längs vattnet, går upp för trappan till ett slott, leker kurragömma och flickan lär döden 

olika färdigheter, bland annat att stå på händer, vilket får döden att kikna av skratt. Elsewise 

förklarar för döden att hon inte kan stanna i de dödas land utan ska bege sig vidare till ett 

annat liv, ett besked som får döden att sörja och känna sig ensamt. Plötsligt har flickan 

förvandlats till en ängel, en önskan hon hade haft eftersom hon alltid ville vara nära hos 

döden. De två gör slag i saken och hämtar tillsammans människor som ska dö, då 

människorna inte räds dödsögonblicket på samma sätt när de få se en ängel uppenbara sig.  

 

 Färgval: De detaljrika bilderna har ett subtilt samspel med ömsom ljusa och mörka nyanser 

där dödens skuggor i bilderbokens inledning präglas av svarta och vita nyanser. När Elsewise 

uppenbarar sig för döden så skiftar färgerna till en mer varm och ljus ton i röda och gula 

färger, detta sker bland annat när flickan och döden leker och hon visar döden de talanger som 

hon besitter såsom att stå på händer.  

 

 Tid: Ingen tid finns angiven i boken. 

  

 Gestalter: Flickan Elsewise och döden. 

  

 Text/bild: Text och bild sammanfogas till en finstämd berättelse om en flicka som väntat på 

döden och som sedermera blir en ängel som slår följe med döden när de i sin tur hämtar 

människor som även de är på väg att dö. Bilderna talar sitt tydliga språk gällande känslorna 

som de sjuka människorna känner trots att färgnyanserna till viss del är sparsmakade. 

 

Nedan följer textanalytiska frågor inspirerade av Widén (2014, s. 184).  

 Vilka metaforer som används om döden: Det finns inga uttalade metaforer om döden i 

denna bok, annat än just döden.                                                                      

 Vilka begrepp som används för att beskriva döden: De dödas land, ett annat liv.  

 Språkbruk: Språkbruket är kort och koncist och det beror förmodligen på att författaren vill 

skildra döden på ett konkret sätt för att läsaren ska kunna ta till sig och reflektera kring boken 

och dess innehåll.  

 Är texten i boken riktad till barn, vuxna eller både och: Till både och, eftersom 

meningarna är kortfattade och i vissa sidor utav boken är det endast en mening skriven. Denna 

bok skulle lämpa sig bäst med att läsa och prata om tillsammans med barn.  

 Är språkbruket i boken riktat till barn, vuxna eller både och: Även här till både och. Både 

barn och vuxna kan ta till sig och förstå språkets innebörd i boken.  

 Vår tolkning utav svaren på ovanstående punkter: Trots en något avskräckande titel så är 

denna bok en tänkvärd liten pärla om att döden inte är något att frukta och att mitt i all 

dysterhet så finns det en strimma av ljus. Att skriva om barn som dör på grund av sjukdom på 
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ett sätt som författaren gör måste vara en utmaning, men här lyckas berättelsen i all sin 

enkelhet förmedla en uppsjö utav känslor.         

                                                                                                      

Kategori av bilderbok (Nikolajeva 2000, s. 22): Denna bok är ett exempel på en kompletterande 

bilderbok med anledningen av att bilderna i kombination med texten skapar en helhet. Illustrationerna 

följer texten på ett fint sätt och fyller ut de korta meningarna.  

Miljö (Nikolajeva 2000, s.17): Miljön som karaktärerna rör sig är såväl inomhus som utomhus och 

utspelar sig mestadels nattetid då döden hälsar på flickan och de beger sig ut på äventyr.          

  
Egna frågor som vi valt att tillägga till vår analys  

Vem dör: Elsewise  

Hur avlider hen: Genom en sjukdom som har plågat henne under en längre tid.  

Vad händer efter att hen avlidit: Hon blir en ängel som går sida vid sida med döden.  

  
Diskursteori av Laclau och Mouffe (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 33-35)  

 Nodalpunkt: Döden.  

 Moment: Död, ängel, gråter, helvetet, sjuk, ont.      

 Vad blir diskursen: Att de som dör blir till en ängel 
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