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Abstract 
The purpose of this picture book analysis is to examine how death and grief are expressed in 

three analysis objects. In this essay it is discussed, with the support of previous research, 

whether and how these picture books can be used in education for primary school. Several 

researchers believe that the picture book is useful as a pedagogical tool for developing 

empathy and for discussing current topics. Therefore, with the help of Nikolajeva’s theories 

on the hermeneutic circle, I have conducted a picture box analysis. In the picture book 

analysis, I examined the outer binders of the books, what narrator voice and point of view that 

is used, how death is portrayed, and how the character's mourning processes are depicted. My 

results of the analyzes show that death is expressed through paraphrase and mourning 

processes are expressed in all analysis objects even if it is expressed in different ways. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna bilderboksanalys är att granska hur död och sorg uttrycks i tre analysobjekt. 

I denna uppsats diskuteras det, med stöd av tidigare forskning, om och i så fall hur bilder-

böckerna kan användas i undervisning för lågstadiet. Flera forskare anser att bilderboken är 

användbar som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla empati och för att diskutera aktuella 

ämnen. Därför har jag, med hjälp av Nikolajevas teorier angående den hermeneutiska cirkeln, 

genomfört en bilderboksanalys. I bilderboksanalysen granskade jag böckernas yttre pärmar, 

vilken berättarröst och synvinkel som används, hur döden skildras samt hur karaktärernas sor-

geprocesser skildras. Mitt resultat av analyserna visar att död uttrycks genom omskrivningar 

och sorgeprocesser uttrycks i samtliga analysobjekt även om det uttrycks på olika sätt.  

 

Nyckelord 
Bilderbok, bilderboksanalys, död, sorg, undervisning. 
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Inledning 
Det ämnesområde jag har valt för min undersökning är kvalitativ analys av bilderböcker. Jag 

vill undersöka några bilderböcker som behandlar ämnet död och sorg. Anledningen till att jag 

intresserad av det här ämnesområdet är en bilderbok med titeln Annas himmel. Annas himmel 

är skriven av den norska författaren Stian Hole och handlar om Anna och hennes pappa som 

är på väg till begravningen för Annas mamma.1 Personligen tycker jag att denna bilderbok be-

handlar det svåra och känsliga ämnet på ett intressant sätt då man behöver läsa lite mellan ra-

derna för att verkligen förstå vad boken handlar om. Boken är även fylld med fantastiska il-

lustrationer som verkligen har fångat mitt intresse. Förutom att jag har fastnat för den här bil-

derboken anser jag att ämnen död och bortgång kan vara svårt att hantera ur en pedagogs per-

spektiv. Min åsikt är att det, trots att det kan vara utmanande, är viktigt att diskutera dessa 

känsliga ämnen med barn. Även om barnet i fråga inte har upplevt att någon närstående har 

gått bort kan man förbereda dem för att sådana saker händer. Alla kommer trots allt uppleva 

död och sorg under livets gång. Även om döden är avslutet för den som går bort kommer den 

alltid vara en del av livet för de kvarlevande.  

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att medvetandegöra hur tre bilderböcker behandlar ämnet 

död och sorg. I tillägg till det vill jag genom denna undersökning förmedla hur man, som pe-

dagog, skulle kunna använda sig av dessa böcker när man arbetar med lågstadieelever.   

 

Frågeställningar 

1. Hur skildras död i analysobjekten? 

2. Hur skildras karaktärernas sorgeprocesser i analysobjekten? 

3. På vilket sätt är de här verken användbara i undervisning för lågstadieelever? 

 

                                                
1 Hole, Stian & Lagergren, Barbro, Annas himmel, 2013, Stockholm. 
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Bakgrund 

Bilderboken 
För att kunna uppfylla syftet med denna analys behövs kunskap kring vad en bilderbok är, 

vart den kommer från, hur den kommunicerar med sina mottagare samt på vilket vis som den 

kan vara användbar för undervisning i lågstadiet.  

 

Genren bilderbok  

Ulla Rhedin uttrycker i sin bok ”Bilderboken – på väg mot en teori” att en bilderbok är en 

skönlitterär bok med ett begränsat omfång.2 Rhedin förklarar att utöver det begränsade om-

fånget behövs illustrationer. Det behövs minst en illustration per uppslag för att en bok ska 

kunna kallas för bilderbok.3 Kåreland beskriver också genren bilderbok i ”Barnboken i sam-

hället”.4  Hon berättar att det finns flera olika genrer inom bilderbokskategorin.5 Bilderböcker 

kan, enligt Kåreland, uttryckas som historiska skildringar, sagor, ABC-böcker, vardagsberät-

telser eller nonsensverser.6  Även Nikolajeva diskuterar vad en bilderbok faktiskt är. Enligt 

henne finns det de barnbokstexter som är narrativa och de som är icke-narrativa.7 En narrativ 

barnbokstext kan exempelvis vara en saga eller roman medan en icke-narrativ oftast tar form 

av en dikt, faktatext eller ordbok.8 Vidare berättar Nikolajeva om fem olika typer av bilder-

böcker och hur samspelet mellan text och illustrationer kan fungera.9  Den första typen av bok 

som nämns är den symmetriska bilderboken, och i denna typ av bilderbok samspelar den ver-

bala och visuella berättelsen på så vis att berättelsen blir överflödig eftersom den verbala och 

visuella historien säger samma sak. Det innebär att man kan läsa texten utan att se på illustrat-

ionerna och fortfarande få information som man hade gjort om man enbart såg på illustration-

erna utan att läsa texten.10 Den andra kategorin benämns som den kompletterande bilderbo-

ken. I denna typ av bilderbok kompletterar den verbala och visuella historien varandra genom 

                                                
2 Rhedin, Ulla, Bilderboken – på väg mot en teori, 2.,rev. uppl., 2001, Stockholm, s.17  
3 Ibid., s.17.  
4 Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, 2. uppl., 2013, Lund, s.69. 
5 Ibid., s.69. 
6 Ibid., s.69. 
7 Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusselbitar,2000, Lund, s.17. 
8 Ibid., s.17. 
9 Ibid., s.22.  
10 Ibid.,.22 



 

3 
 

att uppväga varandras ofullständighet och fylla i varandras luckor.11 Nästa typ av bilderbok är 

den expanderande bilderboken eller den förstärkande bilderboken. Inom denna kategori är 

den verbala och den visuella berättelsen beroende av varandra då den verbala berättelsen är 

obegriplig utan den visuella och tvärt om.12 Den fjärde kategorin av bilderböcker som Niko-

lajeva nämner är den kontrapunktiska bilderboken. I denna typ av bilderbok har den verbala 

och den visuella berättelsen ett kontrapunktiskt förhållande till varandra vilket innebär att det 

finns en flerstämmighet i berättelsen. Detta samspel mellan det verbala och visuella resulterar 

sedan i att varken den verbala eller den visuella berättelsen blir begriplig utan den andra.13 

Den femte och sista kategorin kallas för en motstridig eller ambivalent bilderbok. Även denna 

boken har ett kontrapunktiskt förhållande mellan den verbala och visuella berättelsen men i 

denna typ av bok stämmer inte de olika berättelserna med varandra utan interagerar med 

varandra på så vis att det väcker osäkerhet och nyfikenhet.14 

 

Bilderbokens uppkomst  

Ann Boglind och Anna Nordenstam beskriver att begreppet bilderbok uppkom när Friedrich 

Justin Bertuch utgav böcker som han uttryckte att barn gärna skulle måla i. Han publicerade 

12 böcker mellan 1790 och 1830, han kallade dem för ”Bilderbuch fur kinder”.15 Rhedin be-

rättar dock att det första bokmediet i västvärlden uppstod redan på 100-talet e. Kr. i form av 

ett codex som bestod av vaxade ark av trä som man sammanfogade.16 Senare övergick man 

till att använda sig av pergament som vad gjorda av djurhudar. Djurhudarna gav större möjlig-

heter för skapandet av illustrationer eftersom man kunde måla med heltäckande färger på 

dem.17 Den tryckta boken som vi är bekanta med idag uppstod först på 1400-talet.18 Det är nå-

got som även Kåreland beskriver i sin bok Skönlitteratur för barn och unga.19 Kåreland berät-

tar om hur tryckkonsten började användas under 1400-talet och att det, redan vid denna tid-

punkt, trycktes litteratur som riktades till barn.20 I det här tidiga stadiet var tryckeriet inte lika 

                                                
11 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s.22. 
12 Ibid., s.22. 
13 Ibid., s.22 
14 Ibid., s.22. 
15 Boglind, & Nordenstam, Från fabler till manga…, s.109.  
16 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.27. 
17 Ibid., s.27. 
18 Ibid., s.27. 
19 Kåreland, Lena, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser, 1. uppl., 2015, Lund, s.17 
20 Ibid., s.17.  
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effektivt som det är idag, vilket innebar att man bara kunde tillverka ett fåtal böcker. I dåti-

dens Sverige var läskunnigheten mycket begränsad. Det resulterade i sin tur i att litteraturen 

enbart blev tillgänglig för barn vars föräldrar besatt läskunskaper samt var välbärgade, ef-

tersom litteratur var kostsamt.21 För de barn som kom från familjer som inte var förmögna var 

denna tids barnlitteratur av muntlig karaktär.22 Enligt Rhedin kom de första bilderböckerna i 

form av läroböcker. Genom att använda sig av bilderböcker i undervisningen kunde man 

kombinera undervisning och lek. På så vis gjorde man undervisningen roligare för barnen.23 

Rhedin refererar till Locke som, på sent 1600-tal uttryckte att illustrationer till text skulle 

gynna barns inlärning. Locke ansåg att bilderna skulle hjälpa barn att förstå texterna samt att 

läsningen skulle bli mer underhållande för barnen.24  Boglind och Nordenstam berättar att den 

första svenska bilderboken kom först år 1882. Denna bok har titeln Barnkammarens bok och 

är illustrerad av Jenny Nyström.25 Det var dock först på 1900-talet som barnlitteratur som 

skönlitteratur nådde ut till allmänhetens barn. Enligt Kåreland var det på 1900-talet som barn-

biblioteken blev fler i antal och först då blev barnlitteraturen tillgänglig för den större mas-

san.26 

 

Bilderboken som medium och dess kommunikation 

Både Rhedin och Kåreland uttrycker att bilderboken är ett medium. Anledningen till att man 

använder begreppet bilderboksmedium är att bilderböcker kommunicerar med läsaren och 

lyssnaren på flera vis än vad annan litteratur gör.27 Eftersom bilderböcker riktar sig till barn 

blir bilderboken ofta berättad muntligt för barn som inte kan läsa själva, vilket bidrar till bil-

derbokens flermedialitet.28 Kåreland beskriver bilderböcker som flermediala eftersom denna 

genre uttrycker sig både verbalt, genom text, och visuellt, genom illustrationer.29 Det är lätt att 

anta att bilderböcker är en genre som är lätt att läsa, men Rhedin menar att så inte är fallet på 

                                                
21 Ibid., s.17. 
22 Ibid., s.17. 
23 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.32.  
24 Ibid., s.33. 
25 Boglind, & Nordenstam, Från fabler till manga…, s. 112.  
26 Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga…, s.17 - 18. 
27 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.129.  
28 Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga…, s.73.  
29 Ibid., s.72 - 73.  
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grund av bilderbokens flermedialitet. Eftersom bilderboken är flermedial behöver läsaren be-

sitta kunskap om två helt skilda avläsningskoder. Utan avläsningskoderna kan läsaren inte ta 

till sig och tolka bokens narration i dess helhet.30 En bilderbok uttrycker sig som tidigare 

nämnt både genom text och bild. Ofta är det även på så vis att det finns en textförfattare och 

en illustratör. Det resulterar i att man har två olika röster som gestaltar och uttrycker berättel-

sen på skilda sätt.31 Bilderboken blir även flermedial eftersom den, i de allra flesta fall, har 

flera mottagare av narrationen. Bilderboken får flera mottagare av narrationen för att bilderbo-

ken ofta blir läst av en vuxen för ett barn. Den narrationen som barnet får ta del av är den vux-

nes tolkning av narrationen och på så vis bidrar det till bilderbokens flermedialitet.32 Med 

hjälp av texten och illustrationerna tolkar mottagaren eller mottagarna utifrån sina egna erfa-

renheter och referensramar. Det gör att varje mottagare får en individuell upplevelse av nar-

rationen.33 Även Boglind och Nordenstam nämner att bilderboken skiljer sig från andra 

böcker eftersom den oftast är tänkt att bli läst högt av en vuxen för ett barn. De nämner även 

att tanken med en bilderbok är att man ska kunna läsa texten och samtidigt se på illustration-

erna, något de menar egentligen är omöjligt. Därför kan man anse att man läser två berättelser 

när man läser en bilderbok, en som uttrycks i bokens text och en som uttrycks i illustration-

erna.34 

 

För att tydligare demonstrera hur bilderbokens flermedialitet kommunicerar med sina motta-

gare diskuterar Rhedin bilderbokens många olika uttrycksmöjligheter. Den första uttrycks-

möjligheten som bilderboken har, och som dess läsare möter, är bokens yttre utseende.35 Det 

första mottagaren möts av är bokens form, storlek och själva designen av pärmen. De olika 

valen som gjorts gällande bokens yttre design framkallar förväntningar kring boken och den 

upplevelse som dess mottagaren kommer få ta del av.36 Exempelvis gör valet av bokens stor-

lek att mottagaren får vissa förväntningar. De mycket små böckerna och de mycket stora bil-

derböckerna förväntas oftast vara riktade till små barn och böcker i medelstorlek förväntas 

                                                
30 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.130.  
31 Ibid., s.129.  
32 Ibid., s.129. 
33 Ibid., 2001, s.129. 
34 Boglind, & Nordenstam, Från fabler till manga…, s. 107.  
35 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.145.  
36 Ibid., s.146 - 147. 
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riktas till de äldre läsarna.37 Utöver pärmarnas storlek väcker pärmarna vissa förväntningar 

genom val av titel och illustration. Dessa val avslöjar ofta vilka karaktärer som vi kan stöta på 

i berättelsen. Vissa bilderboksillustratörer menar till och med att deras berättelse börjar redan 

på bokens framsida.38  

 

Nästa uttrycksmöjlighet som jag tänker beskriva lite närmre handlar om bilderbokens berättar-

röst och synvinkel. Nikolajeva förklarar att man inom narratologin använder begreppen syn-

vinkel och berättarröst. Synvinkel handlar om vem som ser vilket uttrycks genom bokens il-

lustrationer och berättarrösten handlar självklart om vem det är som berättar historien.39 Detta 

är viktigt att ha vetskap om framför allt när man ska genomföra en bilderboksanalys då det 

kan påverka hur man som läsare upplever berättelsen. Enligt Nikolajeva är det ovanligt att det 

förekommer komplicerade berättarstrukturer eftersom bilderböcker har ett begränsat omfång. 

Hon påpekar även att man i många fall väljer att använda sig av en extradiegetisk-homodiege-

tisk berättarröst vilket innebär att berättarrösten inte är någon av berättelsens karaktärer men 

vet om allt som händer och vad alla karaktärer känner. Enligt Nikolajeva blir det dock mer 

och mer vanligt med en intradiegetisk-homodiegetisk berättarröst. Det innebär att narrationen 

uttrycks ur ett jag-perspektiv som ofta är barnkaraktärens.40 I en bilderbok är huvudkaraktären 

ofta själv ett barn och därför kan detta val av berättarröst resultera i att barnen, som mottagare 

av boken, kan uppleva att det är enklare att relatera till berättelsen.41   

 

Genom val av berättarröst och synvinkel får vi veta mer om karaktärerna i berättelsen men det 

som alla främst låter bokens mottagare lära känna karaktärerna handlar om personskildring.  

När det kommer till personskildring inom litteratur förklarar Nikolajeva att det handlar om en 

yttre beskrivning och en psykologisk beskrivning av berättelsens karaktärer.42 Den yttre be-

skrivningen beskriver exempelvis vilken könstillhörighet karaktären har, hur gammal hen är, 

hur hen klär sig eller hur hen rör sig. Den psykologiska beskrivningen ger läsaren kännedom 

                                                
37 Ibid., s.146 - 147.  
38 Ibid., s.147.  
39 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s.177. 
40 Ibid., s.179.  
41 Ibid., s.179.  
42 Ibid., s.139.  



 

7 
 

om karaktärens egenskaper, hur hen upplever olika händelser och vilka känslor hen känner.43 

Genom personskildringen får man lära känna karaktärerna men något viktigt, som man också 

kan få ta del av genom personskildringen, är karaktärernas individuella utveckling.44 När det 

kommer till personskildring är det viktigt att inta hela berättelsens narration, alltså både texten 

och illustrationerna, då personskildring sker i båda. Nikolajeva uttrycker att det exempelvis är 

vanligt att den yttre beskrivningen enbart uttrycks genom illustrationer då det är mer effektivt 

än att göra denna beskrivning genom text.45 

 

Den hermeneutiska cirkeln  

När man ska göra en bilderboksanalysen kan man utgå från Nikolajevas teorier om den her-

meneutiska cirkeln. Hermeneutik betyder läran om tolkning och har långa anor, med rötter i 

Bibelexegesen. Hermeneutik handlar enligt Nikolajeva om hur man tyder och tolkar olika for-

mer av meddelanden.46 Enligt Widerberg har begreppet hermeneutik sitt ursprung i den gre-

kiska mytologin där Hermes var gudarnas budbärare.47 Med hjälp av denna bakgrund förtydli-

gas att hermeneutik innebär att man förtydligar, översätter, klargör, och tolkar.48 Den herme-

neutiska cirkeln är en teori som är ytterst användbar när man ska göra en litteraturanalys av 

just bilderböcker. Nikolajeva förklarar att den hermeneutiska cirkeln har flera likheter med 

hur man i själva läsakten läser en bilderbok. När man använder sig av den hermeneutiska cir-

keln innebär det att man börjar sin tolkning i en idé om helheten, som i det här fallet är det 

första intrycket och förväntningarna som väcks i och med mötet med bokens yttre pärm. Se-

dan går man ned i detaljer vilket innebär det egentliga analysarbetet och börjar helt enkelt att 

läsa, och efter att man har granskat detaljerna återgår man till helheten men nu med mer kun-

skap.49 Man skulle kunna säga att man gör väldigt många tolkningar och analyser för varje 

bok när man utgår från den hermeneutiska cirkeln. Exempelvis börjar man med att se på 

bokens pärmar. Man bygger då vissa förväntningar om berättelsen som man egentligen inte 

ens har börjat läsa. När man har granskat bokens pärmar börjar man läsa boken. Det är vanligt 

                                                
43 Ibid., s.139.  
44 Ibid., s.139.  
45 Ibid., s.140.  
46 Ibid., s.12. 
47 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, s.26.  
48 Ibid., s.26.  
49 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s.13.  
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att man börjar med att läsa den skrivna texten, som också självklart skapar vissa förväntningar 

och ger underlag för läsarens tolkning. När man har läst texten brukar man se på illustrationen 

som hör till texten. Illustrationen kan antingen förstärka den uppfattning som läsaren har fått 

av texten men det kan också säga emot det man har läst. Om boken som man läser är en kom-

pletterande bilderbok kan den verbala och den visuella berättelsen fylla i varandras luckor. 

Det gör att läsarens tolkning av berättelsen kan ändras eftersom man har fått mer information 

genom att granska illustrationerna. Om det är en förstärkande bilderbok man läser kan det inn-

bära att man faktiskt inte förstår texten överhuvudtaget innan man har sett illustrationen. Om 

boken däremot är en kontraputisk bilderbok kan tolkningen ändas eftersom man får ta del av 

berättelsens flerstämmighet genom att både läsa texten och se på bokens illustrationer.50 På 

detta vis fortsätter sedan analysarbetet genom hela boken. När man har läst hela boken har 

man fått en ny bild av berättelsen och börjar då om analysen från början men nu med mycket 

mer förkunskaper.  

 

Bilderböcker i skolan 

Boglind och Nordenstam förklarar att bilderboken är passande att arbeta med i de lägre 

skolåldrarna eftersom denna typ av böcker inte innehåller allt för stora mängder text samt att 

bilderböcker kommunicerar med läsaren genom både text och bild.51  Enligt Maria Simonsson 

anser många pedagoger att bilderböcker kan användas på flera olika sätt med flera olika syf-

ten.52 Hon menar att bilderboken kan anses vara en introduktion till den ”riktiga litteraturen” 

men kan även användas som ett hjälpmedel för att stödja barns utveckling av fantasi och 

språk. Bilderboken är även användbar när man vill prata om ämnen eller frågor som är aktu-

ella i klassen.53 Även Agneta Edwards nämner bilderbokens många användningsområden 

inom skolans värld. Hon menar att bilderboken har en självklar plats i skolan eftersom bilder-

boken, precis som Simonsson också nämner, är en bra väg till ytterligare litteratur samt att 

den kan användas för att stödja elevers läs- och språkutveckling.54  

 

                                                
50 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s.22.  
51 Boglind, Ann & Nordenstam, Anna, Från fabler till manga…, s.148.  
52 Simonsson, Maria, Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel, 1. uppl., 2004, Linköping, s.15. 
53 Ibid., s.15.  
54 Edwards, Agneta, Bilderbokens mångfald och möjligheter, 1. utg., 2008, Stockholm, s.144.  
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Karin Jönsson nämner i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter att det, i klassen som 

deltar i hennes undersökning, används storböcker frekvent under elevernas första termin i för-

skoleklass.55 Storböckerna beskriver Jönsson som förstorade bilderböcker som används till 

högläsning där läraren läser högt för klassen och under läsningens gång stannar upp, ställer 

frågor och diskuterar med eleverna.56 Jönsson väljer att kalla denna typ av högläsning för ge-

mensam läsning. Hon menar att den gemensamma läsningen för med sig många positiva 

aspekter.57 Hon uttrycker också att den gemensamma läsningen är mycket användbar eftersom 

den ger alla elever möjlighet att delta i samma utsträckning, oavsett vilken läsförmåga indivi-

den besitter. Det gör att denna typ av läsning kan skapa en god gemenskap i klassen eftersom 

eleverna får ta del av varandras erfarenheter och tankar.58 Jönsson poängterar även att samtal 

och diskussioner kring böcker som man läser skapar en djupare förståelse hos eleverna.59 Ed-

wards berättar att bilderböcker också kan användas för att ta upp olika känslor som ilska och 

utanförskap och på så vis även utveckla barns empati.60 Vidare förklarar Edwards att bilder-

böcker kan vara ett bra redskap att använda sig av när man vill ta upp känsliga ämnen som be-

rör olika familjeproblem eller till och med död. Men hon poängterar även att om man vill an-

vända bilderböcker i detta syfte är det nödvändigt att avsätta tid för att prata om boken man 

läst eftersom det är genom själva samtalet som bearbetningen kommer äga rum.61 

 

Bilderböcker och skolans läroplan  

Förutom att Boglind, Nordenstam, Simonsson, Edwards och Jönsson anser att det finns 

många fördelar att vinna genom användning av bilderböcker i undervisning behöver alla an-

ställda inom skolans verksamhet följa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet. I den första delen av läroplanen kan man läsa om skolans värdegrund och uppdrag. 

Här står det bland annat att skolan ska utveckla individens förståelse för andra människor och 

omsorg för dess medmänniskors välmående.62 Det står även att man ska ge elever chans att 

utveckla sin förmåga att kommunicera genom att läsa, skriva och samtala. Detta i sin tur ska 

                                                
55 Jönsson Karin, Litteraturarbetets möjligheter – en studie av barns läsning i årskurs F-3, 2007, Malmö, s.10. 
56 Ibid., s.9 - 10. 
57 Ibid., s.10.  
58 Ibid., s.10. 
59 Ibid., s.134.  
60 Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter, s.22.  
61 Ibid., s.23.  
62 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, 2017, Stockholm, s.7. 
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inte bara leda till förmågan att kommunicera utan även elevens tilltro till sin egen förmåga att 

uttrycka sig.63 Nästa avsnitt i läroplanen handlar om skolans riktlinjer och mål. Där står det 

bland annat att ett av skolans mål är att varje elev ska ha empati för andra människor och 

kunna tänka sig hur det hade varit att vara i deras situation.64 Ett annat mål, som gäller alla an-

ställda inom skolans värld, är att alla anställda ska bidra till att utveckla skolans miljö genom 

att arbeta med samhörighet, ansvar för andra människor samt solidaritet.65  I skolans läroplan 

finns självklart kursplaner för varje ämne som består av ett syfte, centralt innehåll och kun-

skapskrav. I syftet för svenska för årskurs ett till tre står det att eleverna genom interaktioner 

med olika typer av texter och andra former av estetiskt berättande ska få möjlighet att ut-

veckla sin identitet, sin förståelse för omvärlden samt sitt språk.66 I det centrala innehållet för 

årskurs ett till tre står det att eleverna genom undervisningen ska få ta del av olika typer av 

texter som exempelvis sånger, sagor, poesi och ramsor, kapitelböcker och bilderböcker. Det 

står också att dessa texter ska ge exempel på olika människors livserfarenheter och upplevel-

ser.67 

 

Sorg hos barn 
För att kunna genomföra en analys av hur död och sorg skildras i de tre analysobjekten be-

hövs kunskap kring vad sorg faktiskt är, vilken förståelse barn har för döden och hur sorgen 

kan yttra sig hos barn. Jag behöver även bekanta mig med tidigare forskning kring hur död 

och sorg kan uttryckas i bilderböcker. Enligt det svenska institutet för sorgebearbetning är 

sorg en emotionell reaktion av någon form av förlust.68 Man skulle kunna tro att sorg är något 

som enbart uppstår när någon har gått bort, men enligt det svenska institutet för sorgebearbet-

ning kan sorg också uppstå vid skilsmässor, övergrepp, sjukdom eller när en individ upplever 

att livet inte blev helt som den hade föreställt sig att det skulle.69   

 

                                                
63 Ibid., s.9. 
64 Ibid., s.12. 
65 Ibid., s.12. 
66 Ibid., s.252.  
67 Ibid., s.253.  
68 https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/ 13-03- 2019 
69 https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/ 13-03-2019 
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Barnet och döden  

Atle Dyregrov har skrivit boken med titeln ”Sorg hos barn – en handledning för vuxna”. I 

denna bok kan man läsa hur barn, i sitt inre, kan uppleva sorg samt hur vuxna som befinner 

sig i barnets omgivning bör agera för att ge barnet så god stöttning som möjligt i hens sorge-

process.70 I bokens första kapitel förklarar Dyregrov vilken förståelse som barn har för döden 

i olika åldrar. Han förklarar att det är viktigt att vara tydlig när man pratar om döden med ett 

barn som är fem år eller yngre.71 Många vuxna väljer att använda sig av omskrivningar som 

exempelvis att den döde sover eller är ute på en lång resa. Dyregrov menar att barn i denna 

ålder förstår begrepp på ett ytterst konkret sätt och kan därför reagera starkt när en annan per-

son ska ut och resa eller sova eftersom de då blir rädda över att förlora personen ifråga.72 När 

barnen är mellan fem till tio års ålder börjar de utveckla en bättre förståelse för att döden inne-

bär att kroppen slutar att fungera och att detta tillstånd är permanent.73 På grund av detta är 

det, som tidigare nämnt, viktigt att vara tydlig när man förklarar för ett barn att någon har gått 

bort. Genom att vara tydlig och ärlig kommer barnet få en bättre förståelse för vad döden in-

nebär rent biologiskt sett.74 Eftersom det här är ett känsligt ämne att prata om är det vanligt att 

vuxna väljer att göra dessa omskrivningar. Vissa väljer till och med att inte berätta alls varför 

någon har gått bort utan bara förklarar att personen har gått bort. Om man på detta vis stänger 

ute barnet kan det resultera i att barnet på egen hand fantiserar fram orsaker till dödsfallet.75 

När någon är sjuk och man är medveten om att personen kommer att dö är det vanligt att de 

vuxna inte pratar med barnet om sjukdomsförloppet. 76 För barnet innebär detta att hen blir 

dåligt förberedd på dödsfallet, vilket gör det ännu svårare att hantera.77  

 

                                                
70 Dyregrov, Atle, Sorg hos barn: en handledning för vuxna, 2., [rev.] uppl.,2007, Lund.  
71 Ibid., s.12.  
72 Ibid., s.12. 
73 Ibid., s.13.  
74 Ibid., s.67.  
75 Ibid., s.57.  
76 Ibid., s.57. 
77 Ibid., s.57. 
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Sorgens yttringar hos barn 

Enligt det svenska institutet för sorgebearbetning kan sorg hos en person yttra sig som utmatt-

ning, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, plötsligt förändrade matvanor och som en be-

dövande känsla.78 För att fördjupa oss i hur sorgen kan yttra sig hos barn kommer jag återigen 

använda mig av Dyregrovs tidigare forskning kring sorg hos barn. Efter ett dödsfall, berättar 

Dyregrov att det är vanligt för barn att identifiera sig med den döde.79 Det är inte ovanligt att 

barn fäster sig vid olika minnen med den döde, att de upplever sig kunna känna den dödes 

närvaro eller att barnet till och med går omkring och letar efter den döde.80 Det är också van-

ligt att barn i sorg leker och fantiserar om att den som har gått bort ska komma tillbaka. Denna 

lek kan ofta innebära att barnet skapar ett lyckligt slut där den som har gått bort överlever el-

ler att de på något annat vis återförenas.81 När barn har upplevt en förlust av en närstående är 

det inte heller ovanligt att barnet uttrycker att den själv vill dö för att kunna få träffa den som 

är bortgången.82 Ett annat vanligt reaktionssätt hos barn i denna situation är att de blir arga 

och utåtagerande.83 Denna aggression kan bland annat riktas mot barnet själv för att hen inte 

kunde förhindra dödsfallet, mot Gud eller Döden för att de har tagit denna person från de 

kvarlevande, andra vuxna i omgivningen för att de inte kunde hindra det hemska från att ske 

eller till och med den som har gått bort för att barnet upplever att personen har svikit.84 För 

barn som har upplevt dödsfall som varit oväntade och/eller dramatiska är det inte ovanligt att 

barnet blir väldigt lättskrämt under en period.85 Dyregrov uttrycker att barn som upplever 

detta är konstant vaksamma och rycker ofta till vid oväntade ljud och visuella intryck.86 När 

det kommer till barn som är så pass gamla att de går i skolan förklarar Dyregrov att en annan 

problematik kan uppstå än vad det gör hos yngre barn.87 Det som händer är att vuxna har 

högre krav på dessa barn. Dessa barn förväntas vara starkare än de yngre och har ofta tagit till 

sig oskrivna regler som exempelvis att man inte får gråta inför andra.88 Detta innebär, i många 

                                                
78 https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/ 13-03-2019 
79 Dyregrov, Sorg hos barn…, s.22. 
80 Ibid., s.22.  
81 Ibid., s.36. 
82 Ibid., s.36. 
83 Ibid., s.25. 
84 Ibid., s.25. 
85 Ibid., s.19. 
86 Ibid., s.19. 
87 Ibid., s.54. 
88 Ibid., s.54. 
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fall, att barnet bär på sin sorg ensam och kan då hämmas av tankar och minnen som tränger 

sig på. Detta kan sedan leda till koncentrationssvårigheter.89 

Sorgehantering i skolan  

Enligt Botoni, Leonardi och Mastora är det ytterst viktigt att vårdnadshavare och personal 

inom skolan besitter kunskap kring hur man kan hjälpa barn att förstå döden och vad den in-

nebär för att på så vis kunna stödja barnet i dess sorgeprocess.90 Det är, enligt Dyregrov, van-

ligt att pedagoger känner sig rädda för att inte ha tillräckligt god förmåga att kunna möta barn 

i sorg och hjälpa dem i den sorgen.91  Han poängterar att det i vissa fall är viktigt att som pe-

dagog kunna lägga sina egna känslor åt sidan för att exempelvis berätta för en klass om något 

som har hänt. Dyregrov fortsätter sedan med att förklara att pedagogerna inte bara ska stötta 

barnen i en sådan situation utan också stötta varandra. Dyregrov poängterar dock att barnen är 

de som bör prioriteras.92 Dyregrov förklarar att lärare är en värdefull tillgång som är skickliga 

på att tillgodose barnens behov eftersom de, genom sina utbildningar, är specialister på att ut-

trycka kunskap på ett sådant vis att barnen kan ta till sig denna kunskap. Lärare besitter även 

kunskap kring olika uttrycksformer som man kan använda sig av för att bearbeta en dramatisk 

händelse.93 En annan förmåga som lärarna besitter och som underlättar för dem när de ska 

stödja barnet i dess sorgeprocess samt bearbeta det skedda är att de känner varje barn väl och 

att de är väl medvetna om de miljöer som barnen befinner sig i under skoldagen och vilken 

kultur som finns i de olika klasserna och lokalerna.94 När det handlar om dödsfall där bara ett 

eller ett fåtal barn blir drabbade är det också viktigt att lärare tar kontakt med hemmet för att 

tillsammans kunna diskutera hur man vill fortsätta när barnet kommer tillbaka till skolan. 

Dyregrov förklarar att den första dagen tillbaka i skolan kan vara svår för ett barn och att det 

då är essentiellt att lärarna har haft en tidig kontakt med hemmet för att kunna underlätta för 

barnet. Det görs genom att man som lärare visar att man vet vad som har skett, att man bryr 

sig om barnets välmående och att man vill hjälpa på det vis som barnet själv tycker blir bäst.95 

Något som många barn har uttryckt att de upplever vara kämpigt när de kommer tillbaka till 

                                                
89 Ibid., s.54. 
90 Bonoti, Fotioni, Leonardi, Angeliki & Mastora, Adelais, Exploring children’s understanding of death – through drawings 
and the death concept questionnaire, 2011, Volos, s.58.  
91 Dyregrov, Sorg hos barn…, s.99.  
92 Ibid., s.99. 
93 Ibid., s.98. 
94 Ibid., s.98. 
95 Ibid., s.100. 
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skolan efter ett dödsfall, är att de vuxna i skolan snabbt glömmer vad som har hänt och inte 

tänker på att koncentrationssvårigheter kan vara en bieffekt av sorgen.96 Atle Dyregrov hänvi-

sar till Kari Dyregrov som år 2006 kom fram till ett flertal åtgärder som kan stödja barn ge-

nom deras sorgeprocess. 97 Enligt K. Dyregrov borde man inte ställa ett barn i centrum för 

uppmärksamhet om det inte är förberett på detta. Alla vuxna i barnets omgivning behöver an-

passa sin omsorg och empati för barnet efter barnets önskningar och även tänka på att en sor-

geprocess är något som inte kan påskyndas.98 Lärare bör informera eleven om att den tillåts ta 

pauser vid behov, att den kan få extra tid vid prov eller liknande aktiviteter, att det är helt ac-

ceptabelt att delta passivt under lektionstid samt att den kan söka sig till skolsköterska eller 

skolkurator för extra stöd.99 Utöver detta behöver lärarna skapa en plan för hur man ska kunna 

erbjuda psykologiskt stöd till barnet samt hur man ska fortsätta det pedagogiska arbetet. Vid 

behov ska specialundervisning erbjudas, uppgifter ska rangordnas efter svårighetsnivå och 

man bör se till att barnet klarar av att genomföra de uppgifter som den tilldelats.100 Lärare som 

ger återkoppling till eleven bör vara medveten om elevens aktuella förmåga och inte utgå från 

tidigare förmågor.101 Genom att inte överbelasta barnet kan man bevara elevens motivation 

och arbetslust.102  

 

Död och sorg i bilderböcker – tidigare forskning 

Boglind och Nordenstam menar att döden som motiv i bilderböcker har blivit allt vanligare 

men att det är allra vanligast att man bearbetar detta ämne genom att skriva om husdjur som 

går bort och inte människor.103 Charles A. Corr har gjort en undersökning kring sorg, sörjande 

och förluster av närstående samt hur det uttrycks i böcker som riktar sig till barn. Corr tar upp 

ett flertal böcker i sin undersökning och diskuterar kring vad de kan förmedla till dess motta-

gare. Corr ger exempel på litteratur som hjälper att förbereda barn inför att någon kommer gå 

bort, som förklarar vad döden rent biologiskt innebär, som visar hur sorg kan uttrycka sig på 

olika vis, som visar hur det kan vara att, som barn, bli lämnad ensam i sorgen, som lyfter 

                                                
96 Ibid., s.102.  
97 Ibid., s.102. 
98 Ibid., s.102. 
99 Ibid., s.103 – 104.  
100 Ibid., s.103 – 104. 
101 Ibid., s.103 – 104. 
102 Ibid., s.103 – 104. 
103 Boglind, & Nordenstam, Från fabler till manga…, s.126. 
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barns frågor och tankar kring död och sorg, som visar hur ett dödsfall som är oväntat och 

plötsligt kan påverka hela familjer och hur familjemedlemmarna kan sörja på olika sätt. Corr 

nämner även att det finns flera böcker som visar hur olika ritualer, som exempelvis en begrav-

ning, kan gå till.104 Devereaux A. Poling och Julie M. Hupp har också gjort en undersökning 

kring hur ämnet död och sorg behandlas i olika bilderböcker och en av deras slutsatser är att 

det är vanligare att biologiska fakta kring död behandlas i bilderböcker som är tänkta att läsas 

av en vuxen för ett yngre barn.105 Poling och Hupp förklarar att detta förmodligen beror på att 

dessa böcker är tänkta att använda för att förbereda små barn som inte har varit med om att 

någon i deras närhet har gått bort.106 Vidare uttrycker Poling och Hupp att böcker som är 

tänkta att användas som stöd i en pågående sorgeprocess generellt riktar sig till barn som är 

något äldre och besitter förmågan att läsa självständigt.107  I Corrs undersökning framgår att 

vuxna ofta antar att barn inte uppfattar eller påverkas av att förlora en närstående om de vuxna 

inte poängterar det för barnet. Corr uttrycker att även om barnet inte har förmåga att förstå 

precis vad som har hänt känner det av förändringar i sin omgivning.108 Corr menar att död och 

sorg är ett svårt ämne att diskutera med barn eftersom det ofta uppstår frågor som man fak-

tiskt inte kan besvara och att det därför kan vara bra att använda sig av litteratur som ett hjälp-

medel när barn ska bearbeta denna typ av frågor.109  Angela M. Wiseman uttrycker att bilder-

böcker kan hjälpa barn att förstå olika hur deras sorg kan uttrycka sig.110 Wiseman menar att 

det är viktigt att vuxna i barnets omgivning för tydliga och ärliga konversationer med barnet 

för att erbjuda barnet bästa möjliga support i sin sorgeprocess. Som Corr nämnt är det inte all-

tid lätt att föra dessa konversationer med barn men enligt Wiseman kan man öppna upp för 

denna typ av konversation med hjälp av bilderböcker.111 Wiseman refererar till både Corrs 

verk från 2010 och Shorts från 2011 och menar att barn behöver hjälp och stöttning från 

vuxna när det kommer till att hantera känslor kring ett dödsfall men att denna process behöver 

tillåtas ta tid och att bilderböcker är ett bra stöd för barn som befinner sig i denna process.112 

                                                
104   Corr, Charles, A., Bereavement, grief and mourning in death-related literature for children, 2006, Edwarsville, s.343-
351.   
105 Poling, A., Devereaux & Hupp, M., Julie, Death Sentences: A content analysis of children´s death literature, 2008, s.171. 
106 Ibid., s. 171.  
107 Ibid., s. 171. 
108 Corr, Bereavement, grief and mourning in death-related literature for children, s.340.  
109 Ibid.,s.340 - 341.  
110 Wiseman, Angela M.,“Summer's end and sad goodbyes: children's picturebooks about death and dying”, 2013, New 
York, s.11.  
111 Ibid., s.11. 
112 Ibid., s.12.  
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Valda analysobjekt 

I denna kvalitativa bilderboksanalys har jag valt tre olika bilderböcker att analysera och kom-

mer nu presentera dem och dess författare och illustratörer.  

 

Annas Himmel 

I Annas Himmel ska Anna och hennes pappa gå på Annas mammas begravning. Boken är 

skriven och illustrerad av den norske barnboksförfattaren, illustratören och grafiske formgiva-

ren Stian Hole.113  Jag har valt just denna bilderbok på grund av dess illustrationer. Hole an-

vänder en annorlunda teknik mot vad vi är vana att se i bilderböckers illustrationer. Han 

skapar sina illustrationer med collageteknik, och använder sig sedan av photoshop för att be-

arbeta dem.114 Illustrationerna, som är skapade i olika skikt, innehåller många detaljer som 

förmodligen är noggrant valda men varför de har blivit valda lämnas till bokens mottagare att 

tolka.  

 

Morfars magiska ö 

Morfars magiska ö handlar om Stig som hälsar på sin morfar. Tillsammans åker de till en ö 

och när det är dags för Stig att åka hem väljer morfar att stanna kvar på ön. Den här bilderbo-

ken är skriven och illustrerad av Benji Davies.115 Anledningen till att jag valt denna bilderbok 

är dels att den vunnit många priser men även att den tar upp ämnet sorg och saknad tillsam-

mans med färgsprakande bilder.116  

 

Farmor och paradiset 

Farmor och paradiset handlar om ett barnbarn och dess farmor och farfar. I denna berättelse 

går farfar bort. Barnbarnet och farmor ger sig sedan ut för att leta upp paradiset för att lämna 

                                                
113 https://www.alfabeta.se/forfattare/stian-hole 08-04- 2019 
114 https://www.alfabeta.se/forfattare/stian-hole 08-04- 2019 
115 http://www.benjidavies.com/blog/?page_id=80 08-04- 2019 
116 http://www.benjidavies.com/blog/?page_id=80 08-04- 2019 
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farfars hörapparater och till sist finner de platsen som de anser vara paradiset. Boken är skri-

ven av Victoria Hammar och illustrerad av Anna Sandler.117 Anledningen till att jag valde just 

denna bok är att den visar mer av ett samspel mellan vuxen och barn än de andra verken. Utö-

ver det har den dessutom en författare och en illustratör till skillnad från de andra två verken 

som är skrivna och illustrerade av samma person.  

Metod 

Kvalitativ bilderboksanalys  

Denna undersöknings syfte är att undersöka tre bilderböcker som vidrör ämnena död och sorg 

på ett eller annat sätt. Undersökningen är därför en bilderboksanalys och eftersom jag väljer 

att fördjupa mig i tre böcker i stället för att undersöka så många böcker som möjligt blir 

undersökningen av karaktären kvalitativ verkanalys. Karin Widerberg beskriver i sin bok 

Kvalitativ forskning i praktiken vad kvalitativ forskning är och vilka olika metoder man kan 

använda sig av när man bedriver denna typ av forskning.118 Kvalitativ forskning undersöker 

någontings egenskaper eller karaktär medan den kvantitativa forskningen undersöker en större 

massa eller mängd för att kunna se hur exempelvis hur ofta en egenskap förekommer.119  

 

Närläsning 

Enligt Johansson och Svedner är närläsning något som är grundläggande vid alla typer av lit-

teraturanalyser.120 Närläsning innebär att man markerar och antecknar olika detaljer som man 

ser när man granskar texten och illustrationerna. På så vis kan man förtydliga saker som man 

anser att författarna och illustratörerna vill förmedla. Johansson och Svedner tar även upp be-

greppet kritisk närläsning vilket innebär att man har förberett specifika frågor som man vill 

besvara genom sin granskning av texter och illustrationer.121 Båda dessa tekniker har använts i 

när jag har genomfört min verkanalys av de tre olika bilderböckerna. 

                                                
117 http://www.rabensjogren.se/bocker/110013-farmor-och-paradiset 08-04- 2019  
118 Widerberg, Karin, Kvalitativ forskning i praktiken, uppl. 1:12, 2002, Lund. 
119 Ibid., s.15. 
120 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen, 5. uppl., 2010, Uppsala, s.64. 
121 Ibid., s.57.  
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Analysfrågor 

För att underlätta för min analysprocess har jag valt att utforma några analysfrågor. Anled-

ningen till att jag valt att göra på så vis är för att veta att jag undersöker det jag syftade att un-

dersöka i min bilderboksanalys, samt att samma saker undersöktes i de tre analysobjekten. 

Analysfrågorna är framtagna med inspiration och stöd från Nikolajevas idéer till vidare stu-

dier som nämns i Bilderbokens pusselbitar.122 Jag valde att först utforma olika områden som 

är viktiga för att uppfylla syftet men verkanalysen. Jag tänkte även noggrant över i vilken ord-

ning jag har skrev mina analysfrågor för att får fram så mycket information som möjligt. Det 

första området som valde att undersöka är bokens yttrepärmar. För att vara säker på att jag 

granskade allt som de yttre pärmarna kan förmedla till läsaren började jag med att läsa bokens 

titel, se vilken storlek boken har, vilka karaktärer som avslöjas och vad man får veta om berät-

telsen genom val av illustrationer på de yttre pärmarna. Nästa område som jag valde för min 

analys var berättarröst och synvinkel. Anledningen till att jag valde detta som område num-

mer två är Nikolajevas förklaring om hur val av berättarröst och synvinkel påverkar motta-

garens upplevelse av berättelsen.123 Det är därför något som var viktigt för mig att tänka på 

och vara medveten om när jag genomförde analysen. Nästa område som jag valde var person-

skildring. Det här området är mycket inspirerat av Nikolajevas förslag till vidare studier.124 

Jag började med att beskriva vilka karaktärer som finns med i berättelsen och dök sedan dju-

pare ned i hur dessa personer skildras samt om de genomgår någon individuell utveckling. Det 

göjorde jag genom att granska både bild och text vilket Nikolajeva uttrycker att man bör 

göra.125 De två sista områden som jag valde för mina analysfrågor handlar om död och sorg. 

De här ämnena är väsentliga för att jag skulle kunna besvara mina forskningsfrågor. För att se 

hur död skildras i de olika berättelserna besvarade jag först vem det var som går eller har gått 

bort i berättelsen. Nästa fråga som jag besvarade var vad orsaken till dödsfallet var och gick 

sedan vidare med att beskriva hur de olika karaktärerna pratar om och beskriver döden. Efter 

att jag har besvarade de här frågorna gick jag vidare med att granska vilka karaktärer som fak-

tiskt uttrycker sorg. Jag såg sedan på hur sorgen uttryckts i både den visuella samt den verbala 

berättelsen. Den sista av mina analysfrågor handlade om karaktärernas sorgeprocesser och hur 

                                                
122 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. 
123 Ibid., s.179. 
124 Ibid., s.172. 
125 Ibid., s.172.  
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de stöttar varandra genom sorgen. Jag såg då på både den verbala och den visuella berättelsen 

först separat och till sist tillsammans. 

 

Analyser 

När jag har gjort mina analyser av de tre olika analysobjekten har jag disponerat dem så, att 

de analyseras var för sig. För att vara säker på att jag analyserar böckerna på så liknande vis 

som möjligt har jag utgått från samma analysfrågor vid varje analys. Samtliga av de tre ana-

lysobjekten saknar sidnumrering. För att tydligare kunna referera till böckerna har jag pagine-

rar dem på egen hand. Jag har valt att sätta sidnummer ett på den första sidan av bokens berät-

telse.  

 

Annas himmel av Stian Hole 

Bokens yttre pärmar  

Denna bok är utformad i ett större format. Min förväntning på denna bok blir därför att det 

ska rikta sig till yngre barn.126 Titeln på denna bok avslöjar att huvudpersonen i berättelsen 

heter Anna. Vi får också veta att Anna på ett eller annat sätt äger en himmel, om hon äger 

himlen för att hon bor där eller om det är för att hon själv genom fantasi skapar denna himmel 

får vi inte veta. Bokens främre pärm är röd vilket enligt min åsikt är ett intressant val av färg 

då just rött kan symbolisera helt olika saker. Den röda färgen kan stå för ilska eller fara men 

det kan också symbolisera värme och kärlek. Den främre pärmens illustration består av en 

flicka som rider på en utsmyckad elefant, och jag antar att denna flicka är Anna som nämns i 

titeln. Elefanten har ett ankare runt foten vilket skulle kunna symbolisera att Anna vill ta sig 

till en plats men på ett eller annat sätt är fast. På den främre pärmen kan man också se en 

slända, en fjäril med ögon på vingarna och en fågel som sitter uppe i högra hörnet och tittar 

ned på Anna och elefanten. Både fågeln och fjärilen skulle kunna lämna ledtrådar om att det 

finns någon som vakar över Anna. På bokens bakre pärm ser man en bordsskiva och himmel. 

Himlen är blå med några små vita moln och på bordet ligger en skiva vattenmelon. Det går en 

nyckelpiga på melonen och bredvid ligger en röd ros. Jag har svårt att urskilja varför man har 

                                                
126 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.146 – 147.  
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valt just dessa ting men det skulle kunna vara på så vis att dessa ting symboliserar en karaktär 

ur boken eller minnen av en karaktär.  

 

Berättarröst och synvinkel 

Berättarrösten i denna berättelsen är begränsat allvetande.127 Enligt Nikolajeva vet en begrän-

sad allvetande berättarröst mer än vissa av karaktärerna.128 I den här berättelsen innebär det att 

vi vet allt Anna tänker och känner men vi vet inte allt pappan känner. När man gör en analys 

av texter brukar man tala om fokalisering. Fokalisering är ett begrepp som litteraturkritikern 

Gérard Genette har tagit fram och det handlar om berättarrösten och dess perspektiv. Det kan 

innebära att berättarrösten delger läsaren en karaktärs känslor och inre upplevelser eller att 

man får veta vad alla karaktärer i berättelsen upplever, känner och tänker. Det kan också inne-

bära att läsaren inte får ta del av någon karaktärs personliga upplevelse utan att berättaren ob-

jektivt berättar historiens händelser.129 I detta fall innebär det att vi inte får ta del av pappans 

tankar och känslor men vi får ta del av Annas. Detta kan man se redan på bokens första sida 

där det står ”nu vet jag att kajak stavas likadant framlänges som baklänges, säger Anna. ”Ma-

dam också” varpå pappan svarar ”precis som Anna”.130 I efterföljande stycke får man ta del 

av Annas känslor där hon känner av att pappan är rastlös och det står att Anna kan känna det 

bland annat i gräset, i håret och i ett födelsemärke som hon har på halsen.131 Genom illustrat-

ionerna ser vi en synvinkel som också är begränsat allvetande. Vi får följa Anna som den 

framträdande karaktären i både text och illustrationer samtidigt som Annas pappa alltid är när-

varande men håller sig mer i bakgrunden.  

 

Personskildring 

I berättelsen finns tre karaktärer. Det finns två huvudroller och den som har den mest framträ-

dande huvudrollen är Anna och den andra är Annas pappa. Den tredje karaktären som finns 

med i boken är Annas mamma. Annas mamma har gått bort innan berättelsens början och där-

för är mamman egentligen inte med som en karaktär. Det är snarare Annas och pappas minne 

                                                
127 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., 2004, Lund, s.149. 
128 Ibid., s.149.  
129 Genette, Gérard, Narrative discourse revisited, 1988, Ithaca, s.73-75.  
130 Hole & Lagergren, Annas himmel, s.1. 
131 Ibid., s.1. 
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av mamman som vi får se i berättelsen. Anna porträtteras som en flicka med mycket funde-

ringar och god fantasi. Pappan är den karaktär som vi får se utvecklas under berättelsens gång. 

I bokens början befinner sig pappan i bakgrunden, han ger Anna korta svar eller svarar med 

en axelryckning när Anna frågar honom något. Pappan blir senare mer aktiv i konversation-

erna med Anna och på bokens sista bild är Anna och pappa tillbaka på samma ställe som i 

bokens första illustration men nu har de bytt platser, pappa sitter på gungan leende och Anna 

står bredvid. Detta visar att pappan genomgår någon form av individuell utveckling eftersom 

man tydligt kan se hur hans uttryck ändras. Det ser man tydligt genom att återgå till bokens 

början efter att man har gått igenom boken första gången. Kontrasten mellan den första och 

den sista illustrationen blir då tydlig.  

 

Skildring av död 

I den här berättelsen har dödsfallet skett innan berättelsens början, det är Annas mamma som 

har gått bort. Döden uttrycks genom omskrivningar i denna berättelse. I berättelsen skildras 

döden genom att Anna och hennes pappa pratar om himmelen, vad man gör där samt att mam-

man kanske är ute i paradiset och rensar ogräs. Vid ett tillfälle önskar Anna att hennes 

mamma skulle kunna komma tillbaka och fläta hennes hår.132 Detta tyder på att Anna förstår 

att mamman inte kan komma tillbaka även om Anna önskar att hon kunde. Vad orsaken till 

mammans bortgång är får man inte veta men genom vissa ledtrådar kan man göra antaganden 

om detta. På det femte uppslaget kan man se Anna stående i dörröppningen till ett rum. I rum-

met kan man se bland annat vissna blommor i en vas och ett äpple som någon har tagit en 

tugga av.133 Detta gör att det verkligen ser ut som om någon har stängt dörren till det här rum-

met för att glömma bort det som fanns där inne eller de minnen som det väcker. Detta kan 

vara tecken på att Annas mammas bortgång skedde snabbt och oväntat. På bokens sjunde upp-

slag funderar Anna på varför Gud som bestämmer över molnen, vågorna och planeterna inte 

kan förvandla något ont till gott.134 Detta kan tolkas som att Annas mamma dog på grund av 

sjukdom och Anna funderar på varför Gud inte kunde befria mamman från sjukdomen.  

 

                                                
132 Ibid., s.16. 
133 Ibid., s.9. 
134 Ibid., s.13.  
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Skildring av sorg 

Genom berättelsen får vi ta del av både Anna och pappas sorgeprocess. Det är dock framför 

allt pappan som uttrycker sorg och Anna stöttar honom i sorgen. Pappans sorg uttrycks både 

genom illustrationerna och texten. I början av berättelsen befinner sig pappan i bakgrunden i 

illustrationerna. Han ser dyster ut och har blicken sänkt eller står med ryggen till. Pappans 

sorg uttrycks även genom berättelsens text. På bokens första uppslag står det att Anna märker 

att pappan är rastlös.135 Det står även att Anna vet att pappa blir rastlös när han gruvar sig in-

för något. På det tredje uppslaget pratar Anna med pappa men pappa svarar inte.136 Det som 

pappan gruvar sig inför i det här fallet är mammans begravning. På bokens femte uppslag ut-

trycks pappans sorg tydligt. Han säger då: ”Idag är det någon där uppe som skickar ner spikar 

från himmelen. Det var inte såhär det skulle vara”.137 Det tyder på att pappan är i sorg och att 

han upplever sorgen som smärta. På bokens sjätte uppslag finns ännu ett exempel på pappans 

frånvaro då Anna frågar honom hur Gud hinner hålla koll på alla människor, pappan svarar 

bara med en axelryckning.138 Detta kan innebära att pappan har haft en tro på Gud men att han 

har tappat sin tro efter mammans bortgång.  På bokens nionde uppslag börjar Anna och pap-

pans resa in i en fantasivärld. Min tolkning är att Anna tar med sin pappa på detta äventyr för 

att stötta honom i hans sorgeprocess samt för att få honom på bättre tankar. På det elfte upp-

slaget visar illustrationen hur Anna håller en stor snäcka mot sitt öra. Ur snäckan väller olika 

saker som exempelvis blommor, fåglar, renar och fiskar. Bakom Anna ser man pappan, det 

rinner en tår nedför hans kind.139 Detta anser jag vara en vändpunkt för pappan. Efter denna 

händelse blir pappan mer aktivt deltagande i Annas fantasi och lek. Anna och pappan fortsät-

ter att prata om himlen och vad mamman kan tänkas göra där. På bokens nittonde uppslag står 

det: 

 
Det här är platser jag aldrig varit på förr, säger han (pappan). Jag är glad över att du tog mig med. 
Men hur ska vi komma hem igen? 

Vi gör som katten som ramlar från nionde våningen, snurrar runt och landar på fötterna! Svarar 
Anna. 

Äntligen ler pappa. 

                                                
135 Ibid., s.1.  
136 Ibid., s.5. 
137 Ibid., s.9.  
138 Ibid., s.11.  
139 Ibid., s.21-22.  
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Den tillhörande illustrationen visar Anna och pappa som håller sig fast i fötterna på varsin 

stor, färgglad fågel. Pappan flyger efter Anna och har blicken vänd upp mot henne.140 Jag an-

ser att detta kan symbolisera att pappan nu har påbörjat bearbetningen av mammans bortgång. 

Det är möjligt att han tidigare har varit tyngd av sorgen såpass att han har blivit något bort-

kopplad från verkligheten och därför inte heller kunnat vara ge Anna det stöd som hon behö-

ver. På nästa uppslag, som också är det sista, ser vi Anna och pappan tillbaka på samma ställe 

som berättelsen började på. Men till skillnad från bokens första illustration har Anna och 

pappa bytt plats. Det är nu pappan som sitter på gungan, han ler och Anna står bredvid och 

klappar hans kind.141 Detta kan innebära att pappan, med hjälp av Anna, har klarat av att bear-

beta sin sorg. Resultaten av det blir att Annas pappa inte längre är bortkopplad från verklig-

heten utan aktivt leker och konverserar med henne.  

 

Morfars magiska ö av Benji Davies  

Bokens yttre pärmar  

Det första som bokens mottagare möter är bokens yttre pärmar. Även denna bok är i ett större 

format, vilket, enligt Rhedin, tyder på att boken riktar sig till yngre barn.142 Titeln ger oss led-

trådar om att denna bok handlar om någons morfar samt att denna bok har en fantasi-inrikt-

ning då det nämns att morfars ö är magisk. Genom den främre pärmens illustrationer får vi 

också veta att det kommer vara med en pojke i berättelsen, jag tar för givet att denna pojke är 

barnbarn till morfar. I illustrationen kan man se morfar och pojken stående på en strand, de ler 

och runt dem kan man se tropiska växter, fjärilar, papegojor och en tukan. Illustrationen är 

färgsprakande och ger mig en positiv och glad känsla. På baksidan får vi veta att pojken på 

bilden heter Stig eftersom det står: ”Stig älskar morfar. Morfar älskar Stig. Och så kommer 

det alltid vara.” Illustrationen ger oss ledtrådar om att Stig och morfar kommer ge sig ut på en 

resa i berättelsen. På bokens bakre pärm kan man se Stig och morfar stå på en stor båt. Illust-

rationen på den bakre pärmen ger oss, precis som den främre pärmen, ledtrådar om att denna 

                                                
140 Ibid., s.38.  
141 Ibid., s.39 - 40.  
142 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.146 – 147.  
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berättelse har en fantasi-inriktning då båten står bland hustak vilket inte är ett vanligt ställe att 

ha en så stor båt.  

 

Berättarröst och synvinkel  

Berättarrösten i denna berättelse är allvetande.143 Det märker man tydligt redan på bokens 

första sida. På bokens första sida står det nämligen ”Längst bort i Stigs trädgård, genom den 

blåa porten och förbi det stora trädet låg morfars hus.”.144  Denna mening visar tydligt att det 

inte är Stig som berättar historien. På sida nummer fyra står det: ”Just när han tänkte gå hem 

igen hörde han morfar ropa. ”Åh, där är du ju!” sa morfar.”145 Detta tydliggör att det inte hel-

ler är morfar som är berättarrösten. Synvinkeln är huvudsakligen Stigs, men någon påtaglig 

fokalisering förekommer inte eftersom berättarrösten står utanför själva narrationen och berät-

tar den på ett objektivt sätt.146  

 

Personskildring 

De karaktärer som finns med i denna bok är morfar och Stig. Den som har huvudrollen i be-

rättelsen är Stig, en pojke som jag uppskattar vara mellan sex till nio år gammal. Det framgår i 

berättelsen att Stig är en omtänksam pojke som vill se till att hans morfar har det bra. Morfar-

karaktären får man inte veta så mycket om. Men morfar verkar vara en äventyrlig man som 

har rest mycket i sitt liv. Det är också tydligt i berättelsen att morfar är en person som Stig 

känner sig trygg hos. Den karaktär som gör någon form av personlig utveckling i berättelsen 

är Stig. I bokens början följer Stig morfar och hjälper honom och i slutet åker han själv hem 

utan morfar. Resan hem är tuff men Stig klarade att själv styra båten hela vägen hem.  

 

                                                
143 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.149. 
144 Davies, Morfars magiska ö, s.1.  
145 Ibid., s.4. 
146 Genette, Narrative discourse revisited, s.73-75.  
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Skildring av död 

Den person som går bort i denna berättelse är Stigs morfar. Vad som är orsaken till morfars 

död framgår inte av berättelsen. Enligt min tolkning har morfars död skett redan innan berät-

telsens början, och den berättelse som läsaren får ta del av är Stigs fantasi. Anledningen till 

denna tolkning är att den första meningen i boken lyder: ”längst bort i Stigs trädgård, genom 

den blåa porten och förbi det stora trädet låg morfars hus.”147  Man har här valt att använda 

böjningen låg istället för ligger. Det här kan innebära att huset inte ligger där längre eller att 

det inte längre är morfars hus. Det blir ännu tydligare att den berättelse som läsaren får ta del 

av är en fantasi när Stig går med morfar upp på vinden och går igenom en stor metalldörr. När 

de gått igenom dörren hamnar de på ett skepp och kommer till sist till en ö. Man skulle kunna 

tänka sig att denna ö är en metafor för det man brukar kalla för ”himmelen” eller ”paradiset”. 

Det första som händer när Stig och morfar kommer till ön är att morfar slänger ifrån sig sin 

käpp och Stig frågar om morfar inte längre behöver käppen varpå morfar svarar att han klarar 

sig utan den.148 Det är något som ger mig större anledning att tro att det är Stigs fantasi som 

läsaren får ta del av. Man kan även se kopplingar mellan morfars hus och ön de sedan kom-

mer till. Direkt när Stig kommer in i morfars hus kan man se en tavla på ett staffli, tavlan före-

ställer båten som de sedan åker med. Det finns också flera tropiska växter, likadana som finns 

på ön. När Stig och morfar kommer upp på vinden kan man också se saker som återkommer 

på ön. På vinden kan man se en orangutang och en sköldpadda, man kan även se en katt som 

sedan följer med Stig och morfar på resan. Även det här ger mig större anledning att tro att vi 

får ta del av Stigs fantasi. Jag tror att Stig, genom sin fantasi, tar hjälp av saker och ting som 

påminner honom om hans morfar för att bearbeta förlusten av honom. När det till sist är dags 

att åka hem förklarar morfar för Stig att han kommer att stanna kvar på ön, vilket skulle kunna 

symbolisera tillfället då morfar faktiskt dör. Efter att morfar har förklarat att han kommer 

stanna kramar Stig honom och det står ”Stig kramade morfar en sista gång. Han skulle sakna 

honom väldigt mycket.”149 Detta gör det tydligt att Stig är medveten om att han inte kommer 

att träffa sin morfar igen. Dagen efter när Stig går tillbaka till morfars hus är morfar inte 

längre där, vilket klargör att morfar faktiskt har gått bort.  

                                                
147 Davies, Morfars magiska ö, s.1. 
148 Ibid., s.11. 
149 Ibid., s.21.  
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Skildring av sorg 

Enligt min tolkning är hela denna berättelse Stigs fantasi och morfar har förmodligen gått bort 

redan innan berättelsens början. Om man väljer att tolka berättelsen på detta vis innebär det 

att hela berättelsen är en del av Stigs sorgeprocess. Man får som läsare ta del av Stigs lek där 

han får återförenas med morfar, kan se till att han har det bra och får en chans att säga hejdå 

innan de skiljs åt. Som tidigare nämnts kan man se flera kopplingar mellan morfars hus och 

ön som de sedan kommer till vilket också tyder på att det är Stigs fantasi som vi får ta del av. 

Genom sin fantasi försäkrar sig Stig om att morfar inte har ont vilket sker direkt när de kom-

mer till ön och morfar inte längre behöver sin käpp.150 Stig ser sedan till att morfar har någon-

stans att bo. På sida 14 ser man när Stig och morfar gör i ordning hyddan. I illustrationen kan 

man också se att morfar har fått med sig sin packning till ön. Man kan exempelvis se morfars 

staffli, hans radio och hans ryggsäck.151 När Stig och morfar har gjort i ordning hyddan för-

säkrar sig Stig om att morfar kommer ha det bra på ön genom att de utforskar ön tillsammans. 

När morfar har förklarat för Stig att han kommer stanna kvar på ön frågar Stig om inte morfar 

kommer bli ensam på ön varpå morfar svarar att det tror han inte alls att han kommer bli. Se-

dan kramar Stig morfar en sista gång.152 Det fick han kanske inte möjlighet att göra i verklig-

heten och därför tror jag att Stig nu ger sig själv möjligheten att säga farväl till sin morfar på 

riktigt. När Stig har kramat morfar ger han sig iväg på sin resa hem. På sidan 23 kan man se 

hur båten åker ute på havet.153 Denna illustration skiljer sig mycket från alla andra illustrat-

ioner i boken, här används nämligen en helt annan färgpalett. De tidigare illustrationerna har 

varit fyllda av starka färger men denna illustration är mörk och grå. Valet av färger i denna 

illustration skulle kunna symbolisera ensamhet, sorg, rädsla eller saknad. Stig tar sig hela 

vägen hem och dagen efter går han tillbaka till morfars hus. Det står att allt ser ut som vanligt 

förutom att morfar inte var där. När Stig går upp på vinden och ser att metalldörren inte finns 

kvar knackar det på fönstret. Stig öppnar fönstret och ser då ett brev.154 På illustrationen kan 

man se att det är tukanen från ön som har lämnat brevet. När Stig öppnar brevet kan man se 

att det är en bild av morfar på ön tillsammans med orangutangen, sköldpaddan och papego-

jorna. Brevet skulle kunna vara en symbol för att morfar alltid kommer vara med Stig.  

                                                
150 Ibid., s.11. 
151 Ibid., s.14. 
152 Ibid., s.19 – 21.  
153 Ibid., s.23.  
154 Ibid., s.25 – 28.  



 

27 
 

Farmor och paradiset av Victoria Hammar och Anna Sandler 

Bokens yttre pärmar  

Denna bok har ett större format, precis som de två andra bilderböckerna.  Det tyder på att 

även den här boken riktar sig till de yngre barnen.155 Titeln berättar för oss att denna bok 

kommer handla om någons farmor och ett paradis. Vad detta paradis faktiskt är får vi inte veta 

något om men man skulle kunna ana att farmor ska dit. Den främre pärmen visar den karaktär 

som jag antar är farmor och på hennes axlar sitter en flicka. Båda ser glada ut, flickan tittar 

ner på farmor medan farmor går framåt med blicken riktad i samma riktning som hon går. 

Detta tyder på att farmor och barnbarnet kommer att göra någon form av resa tillsammans. 

Den främre pärmen har en varm grön färg och ifrån bokens övre och nedre kant sträcker sig 

växter. Den gröna färger ger mig en glad och lugn känsla. På kvisten som kommer från 

bokens övre kant kan man se blåa konturer av en fågel. Denna fågel skulle kunna symbolisera 

en tredje karaktär som vakar över flickan och farmor. Bokens bakre pärm har samma gröna 

varma färg som den främre och samma typer av växter sträcker sig från bokens nedre och 

övre kant mot pärmens mitt. På kvistarna sitter två fåglar som är illustrerade på samma vis 

som den på den främre pärmen.  

 

Berättarröst och synvinkel 

I denna berättelse används förstapersonsperspektiv. Det innebär att berättarrösten i detta fall 

är barnbarnet i berättelsen. Det visas tydligt redan i bokens första mening som lyder ”det var 

kväll. Jag frågade farmor: Vad är paradiset?”156 Bokens illustrationer visar oss en synvinkel 

som är mer allvetande än vad berättarrösten är. Det är dock barnbarnet som vi följer i illustrat-

ionerna. Det är även på så vis att illustrationerna bekräftar det som berättarrösten uttrycker ge-

nom berättelsens text. Någon vidare fokalisering sker inte heller i denna bok. Även denna be-

rättelse berättas på ett objektivt sätt där man inte får ta del av någon karaktärs inre upplevel-

ser.  

 

                                                
155 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.146 – 147. 
156 Hammar, Victoria & Sandler, Anna, Farmor och paradiset, 2005, Stockholm. s.1.   
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Personskildring 

I denna berättelse finns det fyra karaktärer. Dessa karaktärer är: farmor, farfar, pappa och 

barnbarnet. De som har huvudrollerna i denna berättelse är farmor och barnbarnet. Farfar är 

den som går bort i berättelsen, men även om berättelsen kretsar kring hans bortgång har han 

inte en stor roll då det mesta av berättelsen utspelar sig efter farfars död. Pappan syns aldrig i 

illustration utan har egentligen enbart en replik när han förklarar för barnbarnet att farfar har 

gått bort. Barnbarnet porträtteras som ett glatt och lekfullt barn med mycket energi. Det fram-

går tydligt i berättelsen att barnbarnet bryr sig om att både hennes farfar och farmor har det 

bra och mår bra. Farmor beskrivs både som stark och svag genom berättelsen. Barnbarnet be-

skriver farmor som ”min stora starka farmor” på flera ställen i boken. Det beskrivs även hur 

hon gömmer sig under täcket och slutar äta när farfar går bort och till sist hittar farmor och 

barnbarnet paradiset och de sista två meningarna i boken lyder: ”Sen gick vi hem, och löste 

korsord. Min starka farmor, och jag.”157 Det tyder på att farmor går igenom en sorgeprocess i 

boken. Hon porträtteras som stark, för att sedan porträtteras som svag och återkommer i 

bokens slut till sitt vanliga starka jag.  

 

Skildring av död 

Den karaktär som går bort i berättelsen är farfar. Den exakta orsaken får man inte reda på men 

vi får veta att farfar var sängliggande och slutade att äta innan sin bortgång, jag antar därför 

att farfar dör antingen på grund av sjukdom eller ålder. Denna bok är den enda av de tre ana-

lysobjekten där själva dödsfallet faktiskt är med i boken. På bokens tredje sida står det: 

 

Så en dag när jag kom in. Den slog emot mig där jag stod på tröskeln, en musik som spelade ge-
nom alla rummen, glad och sorgsen på en och samma gång. Pappa tittade på mig och sa att det var 
farfars sista andetag, som dansade ut genom fönstret.158 

 

Illustrationen visar oss barnbarnet som står i dörröppningen och förbi henne virvlar blommor 

och noter ut genom fönstret. Allt man kan se inne i huset är målat i en himmelsblå kulör som 

ger bilden en lugn och harmonisk känsla trots att det är något så sorgligt som har skett. Nästa 

                                                
157 Ibid., s.24.    
158 Ibid., s.3.     
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illustration föreställer farfar som går nerför en väg, han har en liten väska i ena handen och 

håller upp en kikare framför ögonen med den andra. Texten som hör till illustrationen lyder: 

”Jahaja, tänkte jag, då ska han till paradiset nu, min farfar, se på utsikten och höra alla fåg-

larna som sjunger”.159 Det är osäkert om barnbarnet i berättelsen förstår vad döden faktiskt in-

nebär. Det enda man säkert vet är att barnbarnet och farmor redan har pratat om vad paradiset 

är och farmor har förklarat att paradiset är ett vackert ställe som man kommer till när man 

dör.160 Det är alltså tydligt att de vuxna karaktärerna pratar om döden med barnbarnet men de 

beskriver inte vad döden rent biologiskt sett innebär.  

 

Skildring av sorg 

Den karaktär som uttrycker sorg i berättelsen är farmor. Det visas tydligt på sida nummer fem 

och sex. På detta uppslag kan man se farfar ligga död i sin säng. I sängen bredvid sitter barn-

barnet med en tidning i knät, man kan se att farmor ligger under täcket och texten lyder: 

 

Farmor, min stora starka, hade gömt sig under täcket och ville inte komma ut. Hon hulkade och 
ropade:  

- Vem ska nu hjälpa mig att lösa korsord?  

Hon slutade äta, precis som farfar. De låg i varsin säng och knep.161 

 

Farmors sorg uttrycks framför allt genom texten men förstärks av illustrationerna. Farfar blir 

sedan hämtad av vårdpersonal och barnbarnet kysser hans kind innan han åker iväg. När farfar 

har åkt får barnbarnet syn på hans hörapparater som ligger kvar på en bänk. På sida nummer 

tio står det att barnbarnet stoppade hörapparaterna i fickan, hämtade farmors sjal och hennes 

vita tofflor. Farmor frågar vart de ska och verkar inte vilja följa med men barnbarnet säger att 

de ska till paradiset och att det är väldigt viktigt. På den tillhörande illustrationen kan man se 

barnbarnet som går först medans hon håller farmor i handen. Jag tolkar det som att barnbarnet 

är medveten om farmors sorg och tar med henne ut på detta äventyr för att få henne på bättre 

                                                
159 Ibid., s.4.    
160 Ibid., s.2. 
161 Ibid., s.6.  
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humör. Det skulle också kunna vara på så vis att barnbarnet faktiskt inte förstår vad döden in-

nebär och att det faktiskt inte finns ett paradis som man kan gå till. Barnbarnet och farmor går 

sedan till en lekplats men de ser inga tecken på vart paradiset ligger. De hoppar sedan på en 

buss och blir avsläppta vid en travbana men eftersom det inte fanns några fåglar som sjöng 

kom de fram till att inte heller travbanan var farfars paradis. De går från travbanan till ett kon-

ditori och farmor äter tretton russin och dricker en kopp kaffe. Det kan tolkas som ett tecken 

på att farmor börjar må bättre och har kommit en bit på vägen i sin sorgeprocess eftersom hon 

slutade äta i samband med farfars bortgång. Men varken farmor eller barnbarnet kunde se far-

far någonstans och de hörde inte heller någon fågelsång, de kommer fram till att inte heller 

detta är farfars paradis. På sidan nitton står det: 

 

Då sken hon upp! Min stora starka farmor, för första gången på minst hundratusen år. 

- Jag vet, sa hon, jag vet vart Paradiset är! 

Så lyfte farmor upp mig, på sina axlar, och började gå.162 

 

Genom texten förstår vi att barnbarnets uppfattning är att farmor inte har varit glad på väldigt 

länge. Vilket stämmer bra överens med bokens illustrationer. Illustrationen på sidan 19 visar 

hur farmor lyfter upp barnbarnet på sina axlar.163 Barnbarnet ser förvånat ned på sin farmor 

som tittar upp på henne med ett stort leende på läpparna. Detta är första gången sedan bokens 

allra första illustration som farmor ler. Även detta tyder på att farmor nu har kommit en bit i 

sin sorgeprocess. På nästa bild kan man se hur farmor går upp och ned för trappor och in 

bland massa träd med sitt barnbarn på axlarna. Båda ser glada ut och texten beskriver hur far-

mor inte ens stannade för att vila sina ben.164  Detta uppslag visar farmor mer som barnbarnet 

ser henne, som en stark kvinna. På nästa uppslag visar illustrationen att barnbarnet och farmor 

har kommit fram till en glänta. Barnbarnet sitter på en sten och ser leendes på medan farmor 

springer omkring och viftar med armarna. Farmor ler på bilden och tittar på sitt barnbarn. Det 

skulle kunna innebära att farmor nu har accepterat det faktum att farfar är död men att hennes 

liv kommer fortsätta oavsett. Genom texten får vi veta att detta är platsen där farmor och far-

far träffades för allra första gången. Barnbarnet lägger märke till fåglar som sjöng och ropade 

                                                
162 Ibid., s.19.  
163 Ibid., s.19.  
164 Ibid., s.20.  
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till sin farmor ”- Här är ju farfars paradis!”. I ena hörnet kan man se en man och en kvinna 

som håller om varandra. De är illustrerade med enbart konturer, jag tolkar det som att detal-

jerna som är illustrerade på detta vis symboliserar minnen. Jag tror att mannen och kvinnan 

som vi kan se i hörnet visar farmor och farfars första möte. Farmor och barnbarnet lämnar hö-

rapparaterna och några mynt på en sten och farmor säger att hon lämnar mynten så farfar kan 

köpa sig en bussbiljett för att åka och hälsa på.165  Detta skulle kunna tyda på en vändning i 

berättelsen då farmor nu försöker stötta barnbarnet i dess sorgeprocess istället. På nästa sida, 

som också är den sista, ser man farmor och barnbarnet. De håller varandra i hand och går 

hemåt. Texten lyder: ”Sen gick vi hem, och löste korsord. Min starka farmor, och jag”.166 Just 

korsord är något som nämns tidigare i berättelsen. När farfar precis har gått bort och farmor 

gömmer sig under täcket funderar hon på vem som ska hjälpa henne att lösa korsord nu när 

farfar har dött. Detta ser jag som en viktig del i farmors sorgeprocess, hon är inte längre för-

tvivlad och hjälplös utan har återfunnit sin inre styrka och förstår att hon kommer klara sig 

även om farfar inte längre lever. Man kan dock se tecken som tyder på att farfar är med far-

mor och barnbarnet efter hans bortgång. Blå färg är något som används ofta när farfar illustre-

ras. Illustrationen på sidan tre visar när barnbarnet får veta att farfar har gått bort, i stort sett 

hela denna illustration är blå. På nästa sida ser man farfar promenerandes på en stig, han har 

en blå skjorta. På femte sidan kan man se farfar liggandes död i sängen, i sina händer håller 

han en blå blomma. När farmor och barnbarnet till slut kommer till gläntan där farmor och 

farfar träffades för första gången kan man se småfåglar lite här och var. De flesta av fåglarna 

är blå och skulle kunna symbolisera farfar som vakar över dem.  

 

Som tidigare nämnt är det farmor som uttrycker sorg i denna berättelse. Jag tolkar det som att 

barnbarnet är mycket medveten om sin farmors sorg och därför tar hon med sig farmor för att 

leta efter Paradiset. Man kan också se detta äventyr som ett sätt att bearbeta sorgen även för 

barnbarnet trots att det är mest fokus på hur farmor mår.  

                                                
165 Ibid., s.23. 
166 Ibid., s.24. 
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Diskussion 

Val av analysmetod  

När jag valde vilken metod jag skulle använda mig av fann jag Nikolajevas teorier angående 

den hermeneutiska cirkeln och jag valde att utgå från dem. Hon ger förslag till vidare studier 

och jag valde att använda mig av några av dem. Anledningen till att jag gjorde på så vis var 

för att vara säker på att jag granskade rätt saker i mina analyser, vilket jag ansåg vara enklare 

att säkerställa om jag utgick från Nikolajevas förslag till vidare studier. Jag kom tidigt till in-

sikt om att det var svårt att uppfylla mitt syfte med analyserna om jag utgick från analysfrågor 

som andra har skrivit. Jag tog därför beslutet att utforma min egen metod för genomförandet 

av analyserna. Jag är övertygad om att detta val har varit till min fördel eftersom det har gjort 

att jag fått god kännedom om hur jag ska gå tillväga och framför allt har jag känt mig säker på 

vad nästa steg i processen kommer vara. När jag utformade mina analysfrågor fick jag nog-

grant tänka över vad jag behövde granska och framför allt i vilken ordning och hur olika saker 

skulle granskas. Mitt val att utgå från den hermeneutiska cirkeln innebar att jag också var 

medveten om att jag kommer göra flertal analyser av varje analysobjekt vilket eliminerade 

min rädsla att missa något i min första analys. Att utforma mina egna analysfrågor minime-

rade mina egna osäkerheter inför analysarbetet. Det gjorde de eftersom jag utformade en mall 

som jag personligen fann tydlig att följa. Att göra flertal analyser och kontinuerligt föra an-

teckningar om vad jag såg och vad jag tänkte om det bidrog till att jag tydligt kunde se hur 

mina tolkningar och analyser utvecklades.  

 

Analyser 
Något som analysobjekten har gemensamt är att samtliga böcker är utformade i ett större for-

mat, vilket väcker en förväntning om att de riktar sig till yngre barn.167 Något mer som ana-

lysobjekten har gemensamt är att man genom titeln och de yttrepärmarnas illustrationer får 

veta någon eller några huvudkaraktärer som är med i berättelsen samt att boken på ett eller an-

nat sätt kommer behandla ämnet död och sorg.  Både Annas himmel och Morfars magiska ö 

                                                
167 Rhedin, Bilderboken – på väg mot en teori, s.146 – 147. 
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har en allvetande berättarröst. I Farmor och paradiset är berättelsen berättad ut ett förstaper-

sonsperspektiv där förstapersonen är barnbarnet. I samtliga böcker får vi genom illustrationer 

följa barnkaraktärens synvinkel, alltså Annas, Stigs och barnbarnets synvinkel. I Annas him-

mel finns det tre karaktärer. Det är Anna, hennes pappa och hennes mamma som är med i be-

rättelsen. Mamma är dock inte en huvudkaraktär på samma vis som Anna och pappa eftersom 

hon har gått bort innan berättelsens början. Därför är det snarare Annas och pappas minne av 

mamman som visas. Den karaktär som genomgår någon form av individuell utveckling i 

denna berättelse är pappan. I Morfars magiska ö finns två karaktärer med i berättelsen. De två 

karaktärerna är Stig och hans morfar. I denna berättelse är det Stig som genomgår en indivi-

duell utveckling. I Farmor och paradiset finns det fyra karaktärer. De är barnbarnet, farmor, 

farfar och barnbarnets pappa. De som är huvudkaraktärer är barnbarnet och farmor och den 

som genomgång någon individuell utveckling är farmor.  

 

Skildring av död 

I både Annas himmel och Morfars magiska ö har dödsfallet skett före berättelsens början. I 

Annas himmel pratar man inte alls om döden men genom hela berättelsen pratar Anna och 

hennes pappa om Gud, himmelen och paradiset. Det är inte självklart att läsaren uppfattar att 

mamman har gått bort då det inte uttrycks rakt ut. Man får dock vissa ledtrådar genom texten, 

exempelvis att kyrkklockorna slår på andra sidan fjorden. Genom illustrationerna ser man sa-

ker som inte uppmärksammas överhuvudtaget i den skrivna texten. På så vis kan läsaren för-

stå att mamman har gått bort. Dock behöver läsaren besitta förmåga att tolka både texten och 

illustrationerna för att kunna dra denna slutsats, något som jag tror skulle vara för svårt för 

elever i lågstadiet.  Inte heller i ”Morfars magiska ö” pratar man om döden. I denna berättelse 

uttrycks döden egentligen inte överhuvudtaget utan kräver att bokens mottagare kan läsa mel-

lan raderna för att förstå att denna berättelse behandlar ämnet död och sorg. Genom att analy-

sera texten och illustrationerna förstår man att Stigs morfar har gått bort innan berättelsens 

början. Även i denna berättelse kan man finna vissa ledtrådar om att morfar har gått bort. Det 

gör man genom olika föremål som återkommer samt Stigs medvetenhet om att han aldrig mer 

kommer träffa sin morfar. Det sista som händer är att Stig får ett brev från sin morfar. Brevet 

är också en ledtråd om morfars bortgång men jag tror även att det är något som kan förvirra 

läsaren. Det är nämligen svårt att avgöra om Stig får brevet på riktigt eller om det är en del av 
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hans fantasi. Oavsett är jag säker på att resten av berättelsen är baserad på Stigs fantasi där 

han ger sig själv möjlighet att säga farväl till sin morfar. Det är dock någonting som inte alls 

är säkert att läsaren förstår och precis som med Annas himmel anser jag att denna berättelse 

kräver att läsaren besitter god förmåga att kunna tolka och analysera text och illustrationer. 

Om en elev i lågstadiet ska förstå vad berättelsen handlar om behöver man granska text och 

bild noggrant samt diskutera med andra mer erfarna läsare. I Farmor och paradiset är själva 

dödsfallet med i berättelsen men det uttrycks med hjälp av omskrivningar. Även om Farmor 

och paradiset är den enda av de här bilderböckerna där själva dödsfallet är med i berättelsen 

framgår det inte om barnbarnet faktiskt förstår vad döden innebär. I berättelsen får man se il-

lustrationer där farfar ligger död i sin säng. Det låter kanske opassande för ett barn att läsa om 

någon som dör och till och med se illustrationer av den döde. Men jag anser att man har skild-

rat händelsen på ett väldigt smakfullt vis. Det känns inte obehagligt eller läskigt att läsa texten 

eller se på illustrationerna, dels för att farfar ser väldigt fridfull ut på illustrationerna men 

också för att man genom texten har uttryckt själva dödsfallet på ett vacker vis. Man använder 

sig av omskrivningar för att uttrycka dödsfallet vilket skulle kunna innebära att läsaren inte 

uppfattar händelsen. Men till jämförelse med de tidigare två analysobjekten är det här verket 

fortfarande tydligare i sin skildring av död. Ingen av de tre bilderböckerna pratar om döden 

och vad den innebär biologiskt. Jag uppskattar att i alla tre analysobjekt är barnkaraktärerna 

mellan ungefär fem till tio år gamla. Detta innebär att de, enligt Dyregrov, ingår i den ålders-

grupp där man börjar utveckla en förståelse för vad döden innebär.168 Trots att barnen är till-

räckligt gamla för att förstå vad som händer väljer de vuxna karaktärerna att inte prata om dö-

den eller att göra det med hjälp av omskrivningar. Dyregrov uttrycker att det är vanligt att 

vuxna väljer att använda sig av olika omskrivningar när de ska prata om död med ett barn.169 

Det är något som han påpekar vid flertal tillfällen att man inte borde göra även om det kan 

kännas som ett enklare sätt att behandla ämnet.  

 

                                                
168 Dyregrov, Sorg hos barn…, s..13. 
169 Ibid., s.12. 
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Skildring av sorg 

I samtliga analysobjekt får vi ta del av någon av karaktärernas sorgeprocess. I Annas himmel 

är det framför allt pappans sorg som uttrycks. Pappans sorg uttrycks genom att han är frånva-

rande, något som uttrycks både i illustrationer och i text. Det verkat även som att Anna är 

medveten om sin pappas sorg och kan känna av att hennes pappa inte mår bra. Pappans  från-

varo skulle kunna bero på den bedövande känsla som sorgen kan upplevas vara enligt det 

svenska institutet för sorgebearbetning.170 Genom texten uttrycks saker som ger mig anled-

ning att tro att pappan upplever ilska som riktas mot Gud för att han har tagit pappans partner 

och Annas mamma från dem. Något som Dyregrov uttrycker är ett vanligt reaktionssätt för 

barn som har förlorat någon.171 Jag personligen anser att det förmodligen inte heller är ovan-

ligt för vuxna individer att reagera på detta vis. Anna tar med sin pappa på en resa och jag tror 

att hon gör det för att hon vill stötta sin pappa i hans sorgeprocess. På bokens elfte uppslag ser 

man pappan gråta. Det anser jag vara pappans vändpunkt eftersom, han sedan blir mer närva-

rande och deltagande i Annas fantasilek. I Annas fantasilek funderar hon och pappan på var 

mamman är och vad hon gör. Enligt Dyregrov är det vanligt att barn faktiskt letar efter den 

som har gått bort.172  Med hjälp av sin fantasilek lyckas Anna inte bara att få pappan på bättre 

tankar utan hjälper honom att ta sig upp ur sin depression och kunna minnas mamman och 

vara glad över de fina minnen som de har tillsammans. Genom att hjälpa sin pappa hjälper 

Anna också sig själv eftersom resultaten av att stötta pappan i hans sorgeprocess resulterar i 

att pappan blir mer delaktig och närvarande. Det är nog inte ovanligt för ett barn som förlorar 

en förälder upplever att den förlorar två föräldrar, eftersom den kvarlevande förälders inte är 

sig själv längre och inte kan erbjuda det stöd som ett barn i en sådan situation behöver.  

 

I Morfars magiska ö uttrycks sorg på ett helt annat sätt. I min analys har jag kommit fram till 

att den berättelse som läsaren får ta del av är Stigs fantasi som är en viktig del av Stigs sorge-

process efter att han har förlorat sin morfar. Det skulle kunna vara på så vis att Stig inte har 

fått tillräckligt med information kring sin morfars bortgång och därför inte var förberedd på 

dödsfallet. Jag tror att det kan vara anledningen till att Stig skapar denna fantasi där han får 

                                                
170 https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/ 13-03-2019. 
171 Dyregrov, Sorg hos barn…, s.25. 
172 Ibid., s.22. 
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återförenas med sin morfar. Något som Dyregrov uttrycker är vanligt att barn gör.173 Genom 

sin fantasi ser Stig till att morfar inte har ont, att han har med sig allt han behöver och att han 

inte är ensam. Till sist skapar Stig en chans att ta farväl av sin morfar vilket är något som jag 

anser är ytterst viktigt för Stigs sorgeprocess. Det är förmodligen någonting som Stig känner 

att han behöver göra för att kunna acceptera det faktum att hans morfar inte längre finns. Han 

kramar honom och texten uttrycker att Stig är medveten om att det är sista gången han kramar 

sin morfar.174 På så vis skapar Stig inte bara en chans att återförenas med sin morfar utan även 

en chans att säga hejdå samt ett lyckligt slut. Även detta är något som Dyregrov nämner är en 

vanlig reaktion för barn i sorg att göra.175 Efter att Stig har sagt hejdå åker han ensam hem på 

båten. Detta visas med mörka illustrationer och jag tolkar det som en metafor för Stigs sorge-

process. Det sista som händer är att Stig får ett brev av morfar, om det är något som händer på 

riktigt eller om även detta är en del av Stigs fantasi är svårt att urskilja. Oavsett är det ett av-

slut för Stig där han också får veta att morfar alltid kommer att finnas med honom.  

 

I Farmor och paradiset är det framför allt farmors sorgeprocess som läsaren får ta del 

av. Hennes sorg uttrycks tydligt precis efter farfars bortgång då hon gömmer sig under 

täcket, slutar att äta och funderar på vem som ska hjälpa henne att lösa korsord, nu när 

farfar har gått bort. Just förändrade matvanor, som i detta fallet innebär att farmor slutar 

äta, är något som enligt det svenska institutet för sorgebearbetning är en vanlig reaktion   

efter ett dödsfall.176 Barnbarnet tar med sin farmor ut för att hitta paradiset. Under re-

sans gång får man se hur farmor kommer på bättre tankar och tillslut kan hon hjälpa 

barnbarnet att hitta ”paradiset”. Man ser en tydlig vändning när farmor börjar äta. Hon 

kommer då att tänka på platsen där hon och farfar träffades för första gången. I slutet av 

boken står det ”Sen gick vi hem, och löste korsord. Min starka farmor, och jag”.177 Det 

visar att farmor har kommit en bra bit i sin sorgeprocess då hon direkt efter farfars bort-

gång funderade på vem som skulle hjälpa henne att lösa korsord och nu inser hon att 

hon kommer att klara av det med hjälp av sitt barnbarn. Det är tydligt att barnbarnet är 

medveten om sin farmors sorg och vill hjälpa henne genom den. Precis som i Annas 

                                                
173 Ibid., s.36. 
174 Davies, Morfars magiska ö, s.21. 
175 Dyregrov, Sorg hos barn…, s.36. 
176 https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/ 13-03-2019.  
177 Hammar, & Sandler, Farmor och paradiset, s.24. 
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himmel kan man anse att barnbarnet och farmor letar efter farfar. Även om deras letande 

går ut på att hitta paradiset kan man tänka sig att orsaken är att de vill få någon form av 

kontakt till farfar. 

 

Bilderböcker som pedagogiskt verktyg 

Med mer kunskap om vad skolans läroplan och tidigare forskning uttrycker, angående bilder-

böcker och användandet av dem, anser jag att bilderböcker kan vara användbart som pedago-

giskt verktyg. I skolans värdegrund står det bland annat att skolans elever ska utveckla förstå-

else och omtanke för sina medmänniskor.178 Det tas även upp i läroplanen för svenska för låg-

stadieelever där det står att varje elev ska ha empati för andra.179 Som tidigare nämnts anser 

Edwards att bilderböcker är bra att använda i undervisning eftersom de kan vara användbara 

för att utveckla elevers förståelse för andra personers situation och därmed också hjälpa att ut-

veckla elevernas empati.180 Både Edwards och Simonsson menar att bilderboken är ett an-

vändbart hjälpmedel när man vill diskutera olika ämnen med eleverna. Simonsson anser att 

bilderboken är ett användbart hjälpmedel när man vill behandla aktuella ämnen.181 Edwards 

påpekar också att bilderboken är användbar för att diskutera olika ämnen och menar att bilder-

boken är ett bra hjälpmedel framför allt när man vill behandla svåra ämnen som exempelvis 

sorg och död.182 Boglind och Nordenstam håller också med om bilderbokens användbarhet 

inom undervisning för yngre barn på grund av böckernas begränsade omfång. De böcker som 

varit analysobjekt i denna undersökning har absolut ett begränsat omfång som gör dem mer 

passande för de yngre läsarna. Jag anser även att man skulle kunna använda samtliga av ana-

lysobjekten för att utveckla empati och förståelse för andra människor. Det kommer dock inte 

vara tillräckligt att enbart läsa dessa böcker för eleverna utan man kommer behöva tid för att 

diskutera vad man har läst och sett. I Annas himmel kan man exempelvis diskutera vad pap-

pan upplever, varför han verkar frånvarande i boken början och varför man tror att han blir 

mer aktivt deltagande senare i boken. Man kan även diskutera vad Anna upplever, hur det 

känns att ha förlorat en förälder och hur det känns när den förälder som är kvar dessutom är 

                                                
178 Skolverket, Läroplan för grundskolan…, s.7.  
179 Ibid., s.12. 
180 Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter, s.144. 
181 Simonsson, Bilderboken i förskolan…, s.15. 
182 Edwards, Bilderbokens mångfald och möjligheter, s.23. 
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frånvarande. I Morfars magiska ö kan man exempelvis diskutera vad i berättelsen som fak-

tiskt är verkligt och vad som är en fantasi vidare kan man sedan diskutera varför Stig skapar 

denna fantasi, vad han får ut av denna fantasi och hur han känner i berättelsens olika delar. I 

Farmor och paradiset kan man prata om hur det är att förlora en släkting, vad som händer 

med kroppen efter att någon har dött eftersom det är med i berättelsen när farfars kropp blir 

hämtad efter att han har dött. Man kan även prata om hur det är att se någon, som man kanske 

aldrig har sett vara ledsen överhuvudtaget, kämpa med sorgen och hur man kan stötta 

varandra i en sorgeprocess.  Eftersom död och sorg är ett så pass känsligt ämne är det viktigt 

att som pedagog noggrant överväga hur man använder sig av denna typ av böcker. Enligt 

Dyregrov är det viktigt att man som pedagog tidigt tar kontakt med hemmet efter ett dödsfall 

och på så vis visa för eleven att man som pedagog är medveten om situationen och att man 

prioriterar elevens välmående.183 K. Dyregrov poängterar att man inte ska ställa ett barn i 

centrum för uppmärksamhet utan elevens tillstånd.184  Därför anser jag att om man skulle vilja 

använda sig av någon av de tre analysobjekten i undervisning av anledningen att en eller 

några elever i klassen har varit med om ett dödsfall bör man först ta kontakt med berörda ele-

ver och vårdnadshavare för att få mer vetskap om situationen. Om man efter detta fortfarande 

vill använda sig av någon av böckerna bör man först visa eleven boken och fråga om eleven 

tycker att det är en bra idé att läsa den tillsammans med klassen. Enligt Dyregrov bör lärare 

förklara för elever i denna typ av situation att de har rätt att välja vilka aktiviteter som de vill 

delta i samt att de kan få extra stöd från skolsköterska eller skolkurator.185 Det skulle kunna 

vara på så vis att eleven känner att det är skönt om hens klasskamrater delges information om 

vad som har hänt och har förståelse för hens situation. Samtidigt kan det vara känsligt för ele-

ven att läsa och diskutera om det här ämnet framför allt om det sker tidigt efter dödsfallet. 

Därför är det möjligt att eleven inte vill delta i aktiviteten men fortfarande känner att det inger 

trygghet om klasskamraterna genomför aktiviteten och på så vis får ökad förståelse och em-

pati för hens situation. I en sådan situation skulle man kunna göra på så vis att eleven som har 

upplevt ett dödsfall får tid hos skolkurator eller skolsköterska för att på sina egna villkor 

kunna diskutera händelsen samtidigt som resten av klassen gemensamt får läsa en bilderbok 

som öppnar upp för diskussion.  

                                                
183 Dyregrov, Sorg hos barn…, s.100. 
184 Ibid., s.102. 
185 Ibid., s.103 – 104. 
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