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Abstract 
How is death presented in picture books? Does it matter how the characters 

in picture books react to grief and death? This study analyses four picture 

books with the intention of establishing which norms and core values are 

consistently reflected. The aim is to determine whether the reactions of 

characters to grief and death in illustrated literature are consistent with 

previous research findings in this field about Children’s reactions to sorrow 

and death. Illustrated literature is a fundamental feature of early year’s 

development at preschool. It plays a critical role in assisting children with 

visualization of “normal” reactions and emotions triggered by everyday life. 

Carefully selected illustrated literature can therefore be used to explain 

difficult situations such as death and grief processing. Children are able to 

identify with the characters presented and take guidance and influence from 

the illustrated reactions presented to Grief. 

 

The theoretical basis of the essay is John Bowlbys attachment theory on 

Children’s reactions to the loss of a connected person and its inherent norm-

critical perspective on gender. The method used is a targeted qualitative 

content analysis based on pre-defined themes and categories. 

 

The results show that the Children’s reactions to sorrow and death are indeed 

consistent with those recorded and presented previously when examining 

common reactions in children to mourning. The study also shows a deviation 

in the literature in question from social stereotypes on male and female 

behavior. Breaking these norms may mean that the behaviors presented in the 

books will eventually be normalized by the children. 

 

Keywords: Grief, Death, Picture books, Norms, Attachment theory 
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Sammanfattning 
Hur framställs döden i bilderböcker och spelar det någon roll hur karaktärer i 

bilderböcker reagerar på sorg och död? Denna studie bygger på analyser av 

fyra bilderböcker där avsikten varit att studera vilka normer och värderingar 

som speglas. Syftet har även varit att undersöka om de reaktioner som 

bilderböckernas karaktärer uppvisar vid sorg och död överensstämmer med 

vad forskning inom området säger angående barns sorgereaktioner. 

Bilderböcker är för ånga barn i förskolan ett vardagligt inslag och denna 

undersökning är relevant då noga utvalda bilderböcker kan, på ett naturligt 

sätt, användas som ett verktyg vid svåra situationer som exempelvis 

sorgebearbetning. Barnen kan identifiera sig med karaktärerna och ta hjälp av 

hur karaktärerna tagit sig vidare genom sorgen. Böckerna kan öppna upp för 

samtal mellan vuxna och barn.  

 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är anknytningsteorin och John 

Bowlbys teori kring barns reaktioner vid förlusten av en anknytningsperson 

samt ett normkritiskt perspektiv kring genus. Metoden som användes är ett 

riktat perspektiv av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att analysen 

utgår från i förväg bestämda teman och kategorier. Resultatet visar på att 

barnens reaktioner på sorg och död i det empiriska materialet stämmer in på 

vad forskning menar är vanliga sorgereaktioner hos barn. Däremot frångick 

flera karaktärer i böckerna vad som kan anses som stereotypa kvinnliga och 

manliga beteendemönster, vilket kan innebära att nya beteenden, som 

uppvisas i böckerna, så småningom kommer att normaliseras av barnen. 

 

Nyckelord: Sorg, död, bilderbok, norm, anknytningsteorin 

  



En bild av döden  Madeleine Carlsson Outila 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................. 2 

1.2 SYFTE ......................................................................................................................... 3 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 4 

1.4 BEGREPPSDEFINITION ................................................................................................. 4 

1.4.1 Bilderbok .......................................................................................................... 4 

1.4.2 Genusnorm ....................................................................................................... 4 

1.4.3 Sorg och död ..................................................................................................... 5 

2 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................... 6 

2.1 BARNS FÖRSTÅELSE AV DÖDEN .................................................................................. 6 

2.2 VANLIGA SORGEREAKTIONER HOS BARN .................................................................... 8 

2.3 BILDERBÖCKER........................................................................................................... 9 

2.3.1 Döden i bilderböcker ........................................................................................ 9 

2.3.2 Genus i bilderböcker ....................................................................................... 10 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................... 12 

3.1 ANKNYTNINGSTEORIN ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.2 NORMKRITISKT PERSPEKTIV ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4 METOD ....................................................................................................................... 12 

4.1 ANALYSMETOD ......................................................................................................... 14 

4.2 RELIABILITET OCH VALIDITET .................................................................................. 14 

4.3 URVAL ...................................................................................................................... 15 

4.3.1 Presentation av det empiriska materialet ........................................................ 16 

5 ANALYS OCH RESULTAT ..................................................................................... 18 

5.1 DÖDEN I BILDERBÖCKERNA ...................................................................................... 18 

5.2 SORGEYTTRINGAR .................................................................................................... 19 

5.3 SORGEBEARBETNING ................................................................................................ 23 

5.3.1 Begravning ..................................................................................................... 24 

5.4 LIVET EFTER DETTA .................................................................................................. 25 

6 DISKUSSION .............................................................................................................. 27 



En bild av döden  Madeleine Carlsson Outila 

 

 

 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 27 

6.1.1 Skildring av döden i bilderböcker................................................................... 27 

6.1.2 Sorgereaktioner............................................................................................... 28 

6.1.3 Sorgereaktioner i förhållande till genus .......................................................... 30 

6.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 31 

6.3 SLUTSATSER ............................................................................................................. 32 

REFERENSER ..................................................................................................................... 34 

BILAGA - TEMAN OCH KATEGORIER ........................................................................ 36 

 



En bild av döden  Madeleine Carlsson Outila 

1 

 

1 INLEDNING 

Att samtala om och reflektera kring döden är något som kan upplevas både 

tungt och komplicerat även för oss vuxna. I förskolans läroplan står det att 

pedagogerna ska stötta barn i deras tankar och reflektioner kring livet och 

döden (Skolverket, 2018, s. 5). Det är inte en liten uppgift som läggs på 

pedagogernas axlar. Enligt psykologen Atle Dyregrov kan pedagogerna med 

hjälp av bilderböcker möta barnen i deras sorg (Dyregrov, 2007, s. 119). 

Bilderböcker finns ofta tillgängliga på förskolor och är en naturlig del av 

förskolans vardag. Vid samtal kring svåra ämnen, som exempelvis döden, 

kan bilderböckerna vara ett användbart redskap, då barnen är bekanta med 

denna typ av artefakt. Vid användningen av bilderböcker är det viktigt att 

förskolläraren i förväg läser och reflekterar över innehållet i boken samt vilka 

normer och värden som speglas, så att det inte uppstår överraskningar då 

pedagogen läser boken för barnen. 

 

I denna undersökning kommer en granskning att ske över vilka värderingar 

och normer kring sorg, död och genus som framställs i fyra för uppsatsen 

relevanta bilderböcker. I analysen kommer även karaktärernas reaktioner i de 

utvalda bilderböckerna relateras till forskning kring barns sorgereaktioner för 

att se om det finns likheter eller olikheter. Undersökningen är relevant då 

bilderböcker kan användas som ett redskap av vuxna för att hjälpa barn i 

sorg. Barn som läser böcker tar ofta till sig och normaliserar det som uttrycks 

i böckerna. Maria Nikolajeva hävdar att om barnet känner igen sig i, och 

identifierar sig med huvudkaraktären, kan barnet uppleva en samhörighet och 

en känsla av att inte vara ensam, vilket kan hjälpa barnet genom 

sorgeprocessen (Nikolajeva, 2017, s. 308-309). 
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1.1 Bakgrund 

Under 1800-talet var det relativt vanligt förekommande med skildringar av 

döden i barnlitteratur. Döden var under denna tid inte lika främmande för 

barn, då flera generationer levde tillsammans, samt att barnadödligheten var 

betydligt högre. Det fanns därför en mer vardaglig syn på döden. I och med 

urbaniseringen efter andra världskriget ökade klyftorna mellan 

generationerna. Äldre och sjuka vårdades ofta på institutioner och det var inte 

lika vanligt att personer avled i hemmen. Döden kom att framställas som 

något främmande och farligt, vilket ledde till att den blev tabubelagd inom 

barnlitteraturen. Under 1960-talet började det bli vanligt att barnböcker 

skildrade tidigare tabubelagda ämnen som könsroller och döden. Idag finns 

det flera barnböcker som handlar om just barn som måste hantera en 

närståendes död och döden skildras ofta som något naturligt (Nikolajeva, 

2017, s 96-98; Kåreland, 1994, s. 30, 102-103).  

 

Det är vanligt att förskollärare någon gång kommer i kontakt med barn som 

sörjer. Det kan handla om allt ifrån att ett husdjur dött till att en förälder 

avlidit. Det är därför angeläget att vara mentalt förberedd på och planera inför 

såväl dödsfall som andra kriser. Dyregrov menar att en mental förberedelse 

ofta leder till en avsevärt bättre hantering än om det saknas material och 

planering (Dyregrov, 2007, s. 97). Barn som haft dödsfall i familjen kan ofta 

må bra av att komma tillbaka till skola och förskola så snart som möjligt, då 

det välkända blir en trygghet (Dyregrov, 2007, s. 100). Det är då väsentligt 

att personalen har kunskap och material som kan stötta barnet om behov 

finns. 

 

Enligt förskolans läroplan ska barnen i förskolan få möjlighet att utveckla sin 

empati och omtanke gentemot andra samt på olika sätt få möjlighet att 

reflektera kring livs- och existentiella frågor (Skolverket, 2018, s. 5). Dessa 

frågor finns i vårt uppdrag vilket innebär att vi ska ta upp och arbeta med 

dem. Att använda rätt litteratur kan vara en bra inledning till dessa ämnen och 
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frågor. Nikolajeva menar att barnets förmåga att identifiera sig med en 

karaktär i boken är avgörande för hur barnet kommer att ta till sig bokens 

innehåll (Nikolajeva, 2017, s. 308-309). Det är viktigt att tänka på att barn 

som läser böckerna kan påverkas av hur karaktärerna i böckerna presenteras 

och hur deras reaktioner och yttringar skrivs fram. Vid ämnen som döden kan 

innehållet i böckerna påverka vilken tolkning läsaren får av döden och vad 

läsaren tolkar som ett okej beteende när någon dör.  

 

I förskolans läroplan står det att pedagogerna aktivt ska främja alla barns lika 

värde och motverka könsmönster som kan begränsa barnen i deras 

utveckling, val och lärande. De normer som finns kring manligt och kvinnligt 

på förskolan och i litteraturen speglar av sig på barnen (Skolverket, 2018, s. 

7). Enligt Nikolajeva förmedlar barnlitteraturen en uppsjö av perspektiv och 

normer till barnen, om bland annat genus och vad som är kvinnligt och 

manligt. Det är därför relevant att granska litteraturen för att även se vilka 

genusnormer de innehåller (Nikolajeva, 2017, s 360-361). 

 

1.2 Syfte 

I undersökningen kommer huvudkaraktärerna i fyra bilderböcker att 

analyseras. Karaktärernas reaktioner, på sorg och död, kommer att jämföras 

med forskning rörande barns sorg samt de normer som finns kring sorg och 

genus. Syftet är att undersöka om de sorgereaktioner karaktärerna i 

bilderböckerna uppvisar stämmer överens med vad forskning redogör 

beträffande barns reaktioner vid sorg och död.  
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1.3 Frågeställningar 

• Vilka sorgeyttringar visas i de utvalda bilderböckerna? 

• Hur väl överensstämmer barns reaktioner på sorg och död i 

bilderböckerna med hur forskning menar att barn sörjer? 

• Har huvudkaraktärens genus betydelse för hur och vilka sorgereaktioner 

som uppvisas i litteraturen? Kan sorgereaktionerna kopplas till 

stereotypa uppfattningar kring hur pojkar och fickor sörjer? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

1.4.1 Bilderbok 

En bilderbok kombinerar två former av kommunikation, den verbala och den 

visuella, vilket gör att läsaren hela tiden kan pendla mellan det verbala och 

det visuella för att skapa sig en förståelse. Berättelsen i bilderboken skildras 

med hjälp av båda dessa kommunikationsformer och tillsammans skapas en 

helhet, som inte blir den samma om de ses var för sig (Nikolajeva, 2000, s. 

12-13).  

 

1.4.2 Genusnorm 

En norm är som en outtalad regel. Normer påverkar hur och vad vi gör, 

tänker eller förväntas göra. Det är först när någon bryter mot en norm som vi 

blir medvetna om dem. Normer är inte absoluta eller konstanta, utan 

förändras över tid (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 23). Genus är enligt 

Salmson och Ivarsson en av de mest grundläggande normerna och handlar 

om ”att vi är och hur vi är flickor och pojkar” (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 

194). Det handlar även om de förväntningar som finns på en person utifrån 

personens biologiska kön och vad som anses som feminint och maskulint 

(Svaleryd & Hjertson, 2012, s 80). 
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1.4.3 Sorg och död 

Sorg är en reaktion på något förlorat. Sorg är även något personligt och den 

känslan kan inte delas med andra. Det går inte mäta vems sorg som är störst 

och inte kan man sörja i någons ställe. Sorgen kan se olika ut beroende på 

relationen mellan den som sörjer och den som dött (Stening, 1999, s. 10-11). 

Döden kan biologiskt beskrivas som när de kroppsliga funktionerna så som 

puls och andning upphör. Att dö innebär även att vi måste skiljas från de som 

lever vidare, de vi helst skulle vilja vara tillsammans med, vilket är 

skrämmande och smärtsamt (Stening, 1999, s.72).  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Barns förståelse av döden 

Enligt Fahrman tänker barn i förskoleåldern ofta konkret, vilket innebär att 

abstrakta fenomen som döden kan upplevas svåra och skrämmande. I 

femårsåldern börjar barn gradvis förstå innebörden av döden, att den är både 

universell och permanent. Dessförinnan tror ofta barn att döden är temporär 

(Fahrman, 1991, s. 129-130; Dyregrov, 2007, s. 11-13). Förståelsen av döden 

utvecklas i takt med barnets tankemässiga mognad. Bilder och andra verktyg 

kan underlätta förståelsen och fungera som ett stöd vid samtal med barn om 

döden (Ekvik, 2005, s. 35). Terapeuter och psykologer hävdar att 

bilderböcker är ett bra hjälpmedel för att hjälpa barn hantera sorg (Poling & 

Hupp, 2008, s. 166). Litteratur kan vara ett sätt att hjälpa barn att komma 

igång med en sorgebearbetning och boken kan ligga till underlag för såväl 

samtal som tema i lek och bild. För några barn kan det vara viktigare att göra 

något tillsammans som skapar gemenskap än att prata om det som hänt. Barn 

kan även vilja ha hjälp att komma ihåg olika saker rörande den som avlidit, 

då de är rädda att med tiden glömma bort den som dött (Ekvik, 2005, s. 100-

101). 

 

Malcom (2011) hävdar att barn som skapat sig en förståelse av döden har en 

insikt i att döden är slutgiltig och universell, samt att de själva kommer att dö 

och att döende innebär att alla biologiska funktioner upphörande(Malcom, 

2011, s. 53). Denna vetskap kan göra att barnen upplever en oro och en rädsla 

som de måste bearbeta, vilket de kan behöva hjälp med. Att hjälpa och stötta 

barn genom sorg är en svår utmaning. Detta gäller speciellt de tysta barnen, 

som försöker att inte visa att de far illa, barn som inte spontant söker kontakt 

och vill kommunicera om sina upplevelser och känslor. Vuxna kan till en 

början ge dessa barn tid att hinna känna efter. Det är dock väsentligt att det 

inte tar för lång tid innan barnet på något sätt får ventilera sina tankar. Det 

kan vara genom samtal men även genom att exempelvis rita eller leka. Tar 
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det för lång tid innan bearbetningen sker kan det medföra att barnet bär på så 

mycket inom sig att det så småningom leder till en depression. En öppen 

fråga från en närvarande vuxen kan vara det som behövs för att barnet ska 

börja berätta om sina tankar (Fahrman, 1991, s. 134; Ekvik, 2005, s. 64, 100-

101). 

 

Vid samtal med barn om döden är det viktigt att undvika abstrakta 

förklaringar eller förskönade omskrivningar (Dyregrov, 2007, s. 12). Döden 

är något oundvikligt och en del av livet. Ändå har de flesta problem att 

hantera frågor om sorg och död. Många vuxna använder eufemism som "hon 

gick vidare" eller ”han har somnat in” för att förmedla att någon har dött 

(Malcom, 2011, s. 52). Att använda dessa omskrivningar leder ofta till 

missuppfattningar hos barnen som tolkar det som sägs ordagrant (Fahrman, 

1991, s. 129-132). Många vuxna undviker att prata med barn om sorg och 

död för att skona och skydda barnen från det hemska som hänt. Men barnen 

både vill och har rätt till att få veta sanningen. Det är viktigt att lyssna till 

barnen och svara så gott man kan på deras frågor, även om dessa frågor ofta 

upplevs som jobbiga och smärtsamma för den vuxne. Genom frågor bygger 

barnen gradvis upp sin förståelse av döden. Det är av stor vikt att det man 

säger är sant och att informationen hålls konkret, vet man inte svar på en 

fråga kan man säga det. Svaret är inte alltid det som är huvudsaken för barnet 

utan behovet kan snarare vara att ha någon att prata med (Fahrman, 1991, s. 

131, 134; Ekvik, 2005, s. 26-28). Föräldrar som står inför sina barns frågor 

om döden är ofta osäkra på hur de ska pratar om döden och svarar på de 

frågor som barnen har. Idag kan föräldrar som konfronteras med frågor kring 

död, döende och efterlivet ta hjälp av ett relativt stort antal ålderspassade 

böcker som bearbetar dessa ämnen och öppnar upp för vidare diskussioner 

med barnen (Malcom, 2011, s. 52). 
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Att få delta vid en begravning kan innebära att barnet får en förståelse av att 

den döde inte kommer tillbaka samt en möjlighet att ta ett sista avsked. Det är 

därför enligt Ekvik av stor betydelse för barnets sorgeprocess att de får 

möjlighet att delta vid denna ceremoni. Innan begravningen bör barnet dock 

vara väl förberedd på vad som kommer att hända (Ekvik, 2005, s. 45). 

 

2.2 Vanliga sorgereaktioner hos barn 

När vi mister någon vi älskar är det mycket tankar, sorg och känslor som 

måste bearbetas. Dyregrov och Fahrman menar att några av de vanligaste 

reaktionerna som barn uppvisar vid en förlust är sorg, ilska, vrede, 

nedstämdhet, längtan, saknad men även starka minnen av den avlidne och 

förnekelse av det som hänt (Dyregrov, 2007, s. 17; Fahrman, 1991, s. 132). 

Samtliga av dessa känslor förekommer i det empiriska materialet i denna 

studie. Enligt Dyregrov visar somliga barn inte några reaktioner i samband 

med ett dödsfall, vilket kan förbrylla vuxna. Att barnet inte visar yttre 

reaktioner kan ha varierade orsaker, exempelvis kan det vara sammankopplat 

med barnets förståelse av döden (Dyregrov, 2007, s. 12-13). Det kan även 

bero på att barn lever i nuet, vilket ger dem förmågan att kliva in och ur 

sorgen (Fahrman, 1991, s. 132-133).  

 

Det är väsentligt att alla tillåtas ha känslor samt att det finns utrymme att ge 

utlopp för dem. Henkel och Tomičić menar att känslor är starkt könskodade 

vilket barnen redan tidigt lär sig. När ett litet barn gråter får det tröst oavsett 

om det är en flicka eller pojke. Men med tiden försvinner pojkarnas tårar, det 

är som att de inte tillåts gråta. Det beror inte på att pojkarna är mindre ledsna 

när de blir äldre utan snarare att omgivningen inte accepterar när pojkar 

gråter. Pojkar som är ledsna kan därför ibland omvandla sin sorg till ilska, då 

det är en mer accepterad känsla för pojkar, medan flickor kan omvandla ilska 

till gråt, som är mer accepterat för flickor (Henkel & Tomičić, 2017, s. 174-

177).  
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2.3 Bilderböcker 

Läsning tillsammans med barn har flera fördelar som bland annat att berika 

barnets språk, skapa ny kunskap, sociala färdigheter samt etiska värderingar. 

Barnlitteraturen kan dessutom öppna upp världar för barnen som de annars 

aldrig skulle fått uppleva samtidigt som den skapar en gemensamhet mellan 

vuxna och barn, då man läser tillsammans. (Nikolajeva, 2017, s. 361). Det 

perspektiv boken är skriven ur har betydelse för hur den uppfattas av läsaren. 

Boken kan vara skriven ur antingen ett tredjepersonsperspektiv eller ett 

förstapersonsperspektiv, även kallat jag-perspektiv. Tredjepersonsperspektiv 

innebär att läsaren följer med i berättelsen vid sidan om, som en fluga på 

väggen. Är berättelsen skriven från ett jag-perspektiv är huvudkaraktären 

”jag” och läsaren får följa huvudkaraktärens tankar och känslor vilket kan 

göra denna form mer personlig (Nikolajeva, 2017, s. 237–239). 

 

2.3.1 Döden i bilderböcker 

Forskare har under det senaste decenniet börjat intressera sig allt mer för hur 

död och sorg presenteras och bearbetas i barnlitteratur. Dessa böcker är inte 

skrivna enbart i underhållningssyfte utan är ofta framtagna med avsikt att 

hjälpa barn i sorg att komma vidare i sin sorgeprocess. De attityder och 

normer som finns i samhället kring döden, efterlivet och barns sorg speglas 

ofta i barnlitteraturen (Malcom, 2011, s. 52) 

 

Många terapeuter och andra experter som arbetar med barn i sorg använder 

och rekommenderar barnlitteratur som verktyg för att hjälpa barn att hantera 

sina känslor och sorgreaktioner, samt för att underlätta läkningen efter en 

förlust. Dessutom kan dessa böcker ge svar på frågor som barn kan ha kring 

livet och döden, men även ge en bild av kulturella ritualer, som exempelvis 

begravning (Poling & Hupp, 2008, s. 166). När barn upplever en förlust av 

någon närstående är det inte ovanligt att deras sorg följs av några orealistiska 
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övertygelser om vad som har hänt och oro över vad som kommer att ske i 

framtiden. Barns fantasier och rädslor kan öka om de inte har stöd från vuxna 

i sin närhet. Därför är det betydelsefullt att det finns resurser för de vuxna 

som de kan använda sig av för att stötta barnen. Sådana resurser inkluderar 

barnlitteratur som handlar om sorg och död (Poling & Hupp, 2008, s. 166). 

Den ökande tillgängligheten av denna typ av böcker samt experters 

rekommendationer att använda litteratur för att hjälpa barnen i deras 

sorgearbete har inneburit att fler föräldrar och andra vuxna i de sörjande 

barnens närhet (så som exempelvis förskollärare och lärare) väljer att 

använda sig av böcker för att öppna upp för kommunikation och hjälpa 

barnen i deras sorgearbete (Malcom, 2011, s. 54-55). 

 

2.3.2 Genus i bilderböcker 

Henkel och Tomičić menar att majoriteten av alla bilderböcker innehåller 

stereotypa könsroller. De menar att flickor ofta framställs som känsliga, 

försiktiga, snälla och söta medans pojkarna är aktiva, starka, modiga och 

tuffa. Böcker är värdefulla då barn ofta får både inspiration till sina lekar och 

hittar förebilder i dessa. Att bryta mot de stereotypa könsrollerna blir då 

enligt Henkel och Tomičić en möjlighet för barn att uppleva olika sätt att 

vara på (Henkel & Tomičić, 2017, s. 41-42). I nyare bilderböcker är det 

centralt för många författare att ge alternativ till den traditionella bilden av 

flicka och pojke. För att motarbeta den stereotypa bilden framställs därför 

flickor gärna som stark och modig medan pojkar blir tilldelade mer försiktiga 

och tillbakadragna personligheter (Danielsson & Jansson, 2010, s. 73-74). 

 

Nikolajeva har skapat ett abstrakt schema för stereotypa kvinnliga och 

manliga egenskaper. Ett stereotypt beteende utifrån ett genusperspektiv är när 

en pojke/man eller flicka/kvinna agerar på ett sätt som de förväntas göra 

utefter deras kön och de rådande normerna (Nikolajeva, 2017, s. 193). I syfte 

att ge en bättre helhetsbild av hur manliga och kvinnliga stereotyper skrivs 
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fram visas hela Nikolajevas schema, trots att alla egenskaper inte kommer att 

beröras i studiens analys. 

 

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 

starka  vackra 

våldsamma agressionshämmade 

känslokalla, hårda  emotionella, milda 

aggressiva  lydiga 

tävlande  självuppoffrande 

rovgiriga  omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande  sårbara 

självständiga  beroende 

aktiva passiva 

analyserande  syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

rationella  intuitiva 

Fig. 1. Nikolajevas abstrakta schema över kvinnligt och manligt beteende 
(Nikolajeva, 2017, s. 193).  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studien bygger på anknytningsteorin och de tankar John Bowlby beskriver 

rörande barns beteende vid förlusten av en anknytningsperson (Broberg, 

Hagström & Broberg, 2012, s. 56-61).  Då studien bygger på att undersöka 

barns sorgereaktioner som visas då de mist en nära anhörig, en 

anknytningsperson, i litteraturen denna teori relevant.  I studien kommer även 

ett normkritiskt perspektiv kring genus att användas, för att undersöka om de 

känslor som uppvisas i det empiriska materialet överensstämmer med 

rådande genusnormer.  

 

3.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin grundar sig i vikten av samspel mellan barn och vuxna 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 33) samt människans strävan efter 

ett starkt känslomässigt band till andra individer (Wennerberg, 2010, s. 31). 

För att barnen ska bli trygga är det enligt anknytningsteorin betydelsefullt att 

de har personer runt sig, som bekräftar och uppmärksammar deras känslor 

och behov. Anknytningspersoner är vuxna som barnet spenderat mycket tid 

med, vilket ofta innefattar barnets vårdnadshavare. Det finns även något som 

kallas för anknytningshierarki, vilket innebär att alla barnets 

anknytningspersoner är rangordnade. När ett barn söker tröst vänder det sig i 

första hand till den som är högst i rang, vilket innebär att det blir svårare för 

en person med lägre rang att trösta barnet om någon med högre rang är 

närvarande (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 69). Det finns en 

föreställning om att flickor är känsligare än pojkar och att de därför skulle 

behöva mer närhet. Enligt anknytningsteorin stämmer inte denna uppfattning 

då alla barn oavsett kön har ett grundläggande behov av närhet och trygghet 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 51, 69, 120-123).  
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John Bowlby, som är en av anknytningsteorins förgrundsfigurer, menar att 

det finns tre faser som karakteriserar barns sorg vid förlust av en 

anknytningsperson. Den första fasen är protest, där barnet högljutt visar 

missnöje och ilska. Nästa fas är förtvivlan och sorg vilket barnet kan visa på 

flera olika sätt, som exempelvis genom nedstämdhet, tystnad eller gråt. 

Under denna fas kan barnet avvisa omgivningen och vägra såväl mat som 

tröst. Sista fasen är losskoppling, då barnet förstår att den döde inte kommer 

att komma tillbaka. När barnet kommit till denna nya insikt kan det 

småningom återgå till sitt vanliga, mer accepterade, beteende. Det kan i den 

sista fasen vara nödvändigt för barnet att hitta en ny person att knyta an till 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 56-61; Wennerberg, 2010, s. 34-35). 

 

3.2 Normkritiskt perspektiv 

Normer är som outtalade regler som styr hur vi tänker, vad vi säger och hur 

vi agerar. Samhället är fullt av normer och värderingar som barn förväntas ta 

till sig och rätta sig efter(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22-23). Barnböcker 

kan både förmedla och ifrågasätta de rådande normerna (Nikolajeva, 2017, s. 

196). I förskolans läroplan står det att de traditionella könsrollerna ska 

motverkas. Dessa könsroller går att förklara som den generalisering och de 

förväntningar som görs utifrån kön (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 195). En 

av de mest grundläggande av alla normer i vårt samhälle är just genus. Inom 

genusnormerna delas folk snabbt och effektivt in i kategorier (Salmson & 

Ivarsson, 2015, s. 194). Det är först då vi blir medvetna om normerna som de 

kan ifrågasättas och en förändring kan ske. Enligt Salmson och Ivarsson 

handlar ett normkritiskt arbetssätt om att uppmärksamma och förbättra 

rådande normer för att göra dem mer inkluderande för alla. Syftet är att 

barnen ska ha möjlighet att utvecklas som de unika individer de är istället för 

att gruppers in i fack efter exempelvis kön. Litteratur kan på ett effektivt sätt 

användas i förskolan för att  introducera arbete med normkritik. Genom noga 

utvalda böcker kan litteratur presentera olika sätt att vara och leva på 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22, 34, 74-75). 
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4 METOD 

4.1 Analysmetod 

Denna studie bygger på en kvalitativ innehållsanalysanalys med 

utgångspunkt i Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2017, s. 193) över 

genusrelaterade distinktioner. Anledningen till att en kvalitativ metod valdes 

framför en kvantitativ beror på att den kvantitativa forskningen intresserar sig 

för numeriska data medan den kvalitativa forskningen mer fokuserar på 

tolkning, där syftet ligger i att undersöka vad som ligger dolt under ytan 

(Fejes & Thornberg, 2015, s. 20). Vid en kvalitativ innehållsanalys läses 

textens helhet, delar och kontext noggrant i syfte att få fram det väsentliga 

innehållet.  

 

Innehållsanalys som metod används ofta då forskaren vill undersöka hur 

något värderas och framställs. Denna uppsats bygger på en riktad 

innehållsanalys. Inom den riktade innehållsanalysen börjar arbetet ofta med 

att finna kategorier utifrån teorier eller tidigare forskning. Empirin sorteras 

sedan efter de förutbestämda kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278), 

vilket är det tillvägagångssätt som använts i denna studie. Analysen kommer 

bidra till att studiens syfte och frågeställningar besvaras genom att ställa 

innehållet i bilderböckerna mot de valda teorierna samt utvald forskning. 

Bilderböckernas innehåll kommer klassificeras i teman för att lättare kunna 

undersöka hur väl de stämmer, eller inte, med de teorier och det 

forskningsunderlag som tidigare beskrivits i uppsatsen (Danielson, 2012, S. 

335-336).  

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

För att få en så god validitet som möjligt och att undersökningen undersöker 

det den avser att göra, är det av stor vikt att valet av metod lämpar sig för 
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studiens syfte och frågeställningar (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 

112-113). I denna studie har ett riktat perspektiv inom den kvalitativa 

innehållsanalysen använts som metod. Genom det riktade perspektivet kan 

studiens syfte och frågeställningar uppnås då metoden ger möjlighet att 

analysera texten utifrån teman som bygger på den presenterade forskningen.  

 

Reliabilitet bygger på hur undersökningen genomförs och om 

undersökningen, eller delar av den, går att genomföra vid upprepade tillfällen 

med ett likvärdigt resultat (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112-116). 

En textanalys är en metod där forskaren själv är redskapet vilket innebär att 

det är svårt att vara helt objektiv, då forskarens förförståelse kommer påverka 

resultatet. Det innebär även att det blir svårt för en annan forskare att 

återskapa en textanalys, då ingen person har exakt samma förförståelse. 

Genom att använda samma teman och kategorier till samtliga böcker samt att 

öppet visa såväl teman och kategorier som använts i analysen uppnår studien 

ändå relativt god reliabilitet. 

 

4.3 Urval 

Vid insamling av bilderböckerna var det av stor vikt att samla in ett adekvat 

material som stämde överens med uppsatsens syfte och frågeställningar. Den 

valda litteratur var tvungen att ha ett barn som förlorat en nära anhörig, som 

huvudkaraktär. För att få in det tänkta genusperspektivet var det även centralt 

att det fanns lika många böcker med kvinnliga huvudkaraktärer som med 

manliga. Då huvudkaraktärernas kön haft en betydande roll vid insamlingen 

av materialet valdes de böcker där huvudkaraktärens kön ej går att fastställa 

bort. Även de böcker där karaktärerna inte var mänskliga gallrades bort, då 

avsikten var att finna så verklighetstrogna karaktärer som möjligt, då deras 

reaktioner skulle jämföras med resultatet av den presenterade forskningen. 

Det var även ett medvetet val att alla de valda böckerna riktar sig mot barn i 

åldern tre till sex år. Denna avsmalning valdes för att böckerna då riktar sig 
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till liknande målgrupper och i resultatet behövs det inte tas hänsyn till att 

målgrupperna är olika. För att finna böcker av intresse användes sökmotorn 

Google samt Bibliotek Värmlands hemsida. Alla böcker som är med i studien 

är lånade från Karlstads Stadsbiblioteks barnavdelning. I samtliga böcker 

saknas sidangivelse och därför kommer uppsatsförfattaren att göra en egen 

sidnumrering som startar på bokens titelblad, det vill säga att titelbladet är 

sidan nummer ett. Enligt Nationalencyklopedin är titelbladet det blad i början 

av boken där uppgift om bokens titel och författare finns 

(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/titelblad). 

 

4.3.1 Presentation av det empiriska materialet 

• Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta (2013) – Skriven av Grethe 

Rottböll och illustrerad av Emma Virke 

Boken handlar om Jon som förnekar att hans pappa verkligen är borta för 

alltid, för hur kan pappa vara borta när allt runtomkring Jon är precis som 

vanligt och alla pappas saker finns kvar? Jon saknar sin pappa, men han 

berättar inte det för någon, då ingen ändå skulle förstå. Men tillslut förstår 

mamma, utan att Jon behöver berätta. 

 

• Jag och Ingenting (2015) – Skriven och illustrerad av Kitty Crowther 

Lila är en flicka som bor tillsammans med sin pappa. Pappa arbetar som 

vaktmästare på ett slott, men sin egen trädgård bryr han sig inte längre om. 

Han bryr sig inte heller om Lila längre. Inte sen mamma lämnade dem. Men 

helt ensam är Lila inte, hon har ju Ingenting! Tant Nelli, som är Lilas faster, 

menar att Ingenting är Lilas fiktiva vän. Tillsammans med Ingenting finner 

Lila lite glädje i tillvaron. 

 

• Ida-Stinas guldhjärta (2016) – Skriven av Camilla Danilda och 

illustrerad av Ingrid E. del Castillo 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/titelblad
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Ida-Stina har förlorat sin älskade mormor. Mormor och Ida-Stina har stått 

varandra nära och det känns som att Ida-Stina aldrig någonsin kommer bli 

glad igen. Men med stöd från familjen och andra runtomkring börjar 

vardagen så småningom att återgå.  

 

• Oliver och cancer (2017) – Skriven av Maria Aminoff och illustrerad av 

Cissi Welin 

Oliver leker ofta med sin kusin Edmund. De är tre år gamla, men snart fyller 

Edmund fyra. Edmunds mamma är sjuk, hon har cancer. På Edmunds kalas 

sitter hon i rullstol. Oliver frågar sin mamma vad cancer är och får veta att 

det är en svår sjukdom. Tillslut orkar inte Edmunds mamma längre, hon dör.  
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

Följande avsnitt utgår från rubrikerna döden i bilderböckerna, sorgeyttringar, 

sorgebearbetning samt livet efter detta som är de innehållsanalytiska teman 

som använts i analysen. I samtliga bilderböcker som analyserats har 

författarna valt att helt eller delvis skildra berättelsen ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Nikolajeva menar att jag-perspektiv kan upplevas 

som mer skrämmande och känslosamt, speciellt för yngre barn (Nikolajeva, 

2017, s. 238), vilket kan vara anledningen till att de flesta av de utvalda 

böckerna är skrivna ur ett tredjepersonsperspektiv, då de alla berör döden 

som är ett känsligt ämne och de riktar sig till barn mellan tre till sex år. Hade 

målgruppen varit en annan kanske även perspektivet i boken sett annorlunda 

ut. I tre av böckerna är det nära anhöriga till huvudkaraktären, det vill säga 

personer som barnet har en nära anknytning till, som avlider. I den sista 

boken är det en person som huvudkaraktären inte har lika stark anknytningen 

till. Som nämnts tidigare menar Stening att sorgen kan se olika ut beroende 

på vilken relation den som sörjer och den som avlidit haft (Stening, 1999, s. 

10-11), vilket skildras tydligt i böckerna då barnen reagerar olika starkt 

beroende på vilken anknytning de haft till den som dött.  

 

5.1 Döden i bilderböckerna 

Jon tänker att om pappa är i himlen så kan han klättra nedför träden och 

komma till dem där i hängmattan.  

- Tror du…, säger Jon. 

- Nej, säger mamma, för hon förstår nästan allting. Pappa kommer aldrig 

tillbaka. Inte ens om tusen år. (Rottböll, 2013, s. 8).  

 

Döden i sig framställs inte på som något dramatiskt i någon av böckerna utan 

som något naturligt och i de flesta böcker används konkreta begrepp så som 

dö, död eller dog. Det upplevs dock inte som att huvudkaraktärerna i Jon har 
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ett svart hål i sitt röda hjärta och Oliver och cancer, är helt införstådda med 

vad döden innebär. Jon väntar på att pappa ska komma hem igen, vilket visar 

på att han inte förstår att döden är permanent. Detta stämmer överens med 

Fahrmans påstående om att yngre barn ofta tror att den döde kan komma 

tillbaka (Fahrman, 1991, s. 129). Oliver ställer frågor till sin mamma och i 

illustrationerna ser han förvånad, fundersam och nedstämd ut. Då han får reda 

på att hans faster har dött, vet han inte hur han ska reagera, vilket kan vara ett 

tecken på att det är något främmande som han har svårt att ta ställning till.  

 

I tre av böckerna framkommer det inte någon dödsorsak och i dessa böcker 

har dödsfallet även inträffat innan berättelsen börjar. Det nämns inte heller 

hur länge de avlidna personerna varit döda. I jag och Ingenting beskrivs hur 

Lilas mamma lämnat dem och att hon for upp till himlen, eller till Himalaya. 

I den boken skrivs det inte ut på något ställe att mamman har dött. 

Anledningen till att dödsorsaken saknas kan eventuellt bero på att fler barn, 

oavsett anledning till att den de förlorat avlidit, ska kunna identifiera sig med 

böckerna. Den bristande förklaringen på hur personerna dött kan ha motsatt 

effekt och bidrar till att barn som läser böckerna får svårare att identifiera sig 

med karaktärerna i böckerna. Ju mer som stämmer överens med den egna 

situationen desto lättare blir det att identifiera sig med karaktären. Så barn 

som förlorat en nära anhörig i exempelvis cancer kan lättare identifiera sig 

med Oliver, då det är den dödsorsak som framkommer i Oliver och cancer.  

 

5.2 Sorgeyttringar 

”Det finns inte ord att säga, det gör ont när den man älskar försvinner”, sa 

han. 

Ida-Stina såg att han hade tårar i ögonen. Det hade hon aldrig sett förut. 

Mamma hade hon sett gråta flera gånger, men inte pappa. (Danilda, 2016, s. 

11). 
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Hur känslor som sorg uttrycks är individuellt och det viktigaste är inte hur 

utan att alla, oavsett ålder eller kön, tillåts känna och yttra sina känslor. Dock 

finns det känslor som anses mer accepterade för flickor och andra anses mer 

accepterade för pojkar. Flickor får exempelvis gråta medan pojkar får visa 

mer ilska och aggressivitet (Henkel & Tomičić, 2017, s. 176-177, 196). 

Enligt anknytningsteorin är dock ilska ett normalt förstasteg i sorgeprocessen 

när barn förlorar en anknytningsperson (Broberg, Hagström & Broberg, 

2012, s. 56-61), vilket då gäller samtliga barn utan inverkan av kön. I boken 

Ida-Stinas guldhjärta visar Ida-Stina öppet att hon är arg bland annat genom 

att skrika och slå i dörren. Hon visar att hon är ledsen genom att gråta och 

sitta i famnen/kramas. Normen är att det är mer accepterat för flickor att visa 

känslor. Men utifrån Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2017, s. 193) för vad 

som är stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper är ilska och aggressivitet 

mer manliga. Att böckerna visar på känslor som bryter mot stereotypa 

uppfattningar och normer kan vara för att försöka tämja på gränserna och 

utvidga de tidigare relativt ytliga bilder av flickor och pojkar som tidigare 

visats i litteraturen.  

 

I boken Ida-Stinas guldhjärta visar Ida-Stinas mamma sorg, hon gråter och 

Ida-Stina ser även tårar i pappas ögon. Ida-Stina blir förvånad då hon ser att 

även pappa har tårar i ögonen, vilket visar på att hon upplever det som mer 

vanligt att mamman gråter. Enligt Nikolajevas schema är kvinnor mer 

emotionella, sårbara och omsorgsfulla, medans män är skyddande men 

känslokalla (Nikolajeva, 2017, s. 193). Det är angeläget att motverka denna 

bild av vad män och kvinnor får visa. Enligt förskolans läroplan ska vi 

motverka dessa stereotypa bilder för vad som anses kvinnligt och manligt, 

och att Ida-Stinas pappa bryter mot Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2017, s. 

193) kan vara ett sätt att normalisera att även män kan visa sig ledsna och 

gråta.  
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Hur sorgen uttrycks kan variera. Dyregrov menar att pojkar oftare skjuter 

undan tankarna på det jobbiga och inte känner lika stort behov av att prata om 

sina känslor (Dyregrov, 2007, s. 14, 61-63). I Jon har ett svart hål i sitt röda 

hjärta håller Jon sina känslor för sig själv, han disciplinerar dem, då han 

upplever att ingen ändå kommer att förstå. Han följer de normer för hur 

pojkar ska sörja enligt den forskning som presenterats i studien. I Jag och 

Ingenting samt Oliver och cancer visar huvudkaraktärerna inga större 

sorgeyttringar i form av exempelvis gråt. Att dessa karaktärer inte visar öppet 

att de är ledsna kan ha olika anledningar, som tidigare nämnts. I boken Jag 

och Ingenting försöker Lila skapa närhet till sina föräldrar genom att ta på sig 

pappas kavaj och stövlarna hennes mamma jämt sa att Lila skulle ha på sig. 

Att hon tar på sig ytterkläder som påminner om hennes föräldrar och knyter 

dem till sig kan vara ett sätt att få den närhet hon saknar. Pappan har på grund 

av egen sorg och depression avlägsnat sig från Lila. I bilderna ses hur ensam 

Lila är där hon vandrar runt i sin pappas alldeles för stora kavaj, som kan 

tolkas som en metafor för att hon har alldeles för mycket att bära på utan att 

få hjälp och stöttning från trygga vuxna.  

 

I samtliga böcker illustreras minst en kvinnlig vuxen som finns runt barnet 

och som tar på sig omvårdnad och tröst. Det är bara i en av böckerna som det 

finns en manlig karaktär som aktivt stöttar barnet. Här speglas åter igen de 

normer över kvinnliga och manliga egenskaper som visas i Nikolajevas 

schema, att kvinnan är mer omhändertagande och stöttande medans mannen 

är starkare och hårdare (Nikolajeva, 2017, s. 193). I Jag och Ingenting är det 

en kvinnlig vuxen som står för omvårdnad medan pappan mår dåligt och 

uppvisar en hård och känslokall fasad. Lila uppvisar ingen stark anknytning 

till, eller söker tröst hos, sin faster. Ida-Stina får tröst av mamma och pappa 

men även fröken och hennes vän. Dyregrov menar att flickor ofta har någon 

eller några vänner som de kan anförtro sig till och att flickor oftare än pojkar 

pratar om sina känslor i hemmet (Dyregrov, 2007, s. 62). 
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I Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta och Ida-Stinas guldhjärta tänker Jon 

och Ida-Stina på de minnen de har av sin pappa respektive mormor och vad 

de brukade göra tillsammans. Jons och Ida-Stinas känslor och beteenden 

beskrivs relativt stereotypa. Ida-Stina har ett mer varierat agerande och 

gillade att göra mer varierade men lugna saker med sin mormor medans Jon 

är mer tillbakadragen med sina känslor och han tänker tillbaka på fotboll, 

fiske och kojbygge med sin pappa.  

 

Samtliga huvudkaraktärer visar sorg i böckerna men hur sorgen yttrar sig 

skiljer sig åt. I boken Oliver och Cancer är det Oliver som är 

huvudkaraktären. Den som dör är dock inte en av de som är högst upp i 

Olivers hierarkipyramid, vilket resulterar i att hans reaktion inte är lika 

kraftig som Edmunds. Det är Edmunds mamma som dör och mamman är 

oftast den allra översta i anknytningshierarkin (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012, s. 69), vilket gör den upplevda förlusten större. Edmund är 

den enda i Oliver och cancer som visas gråta. En annan känsla som 

återkommer i två av böckerna är orättvisa. Det är orättvist att just deras pappa 

och mormor har dött. De starkaste känslor barnen uppvisar är förnekelse, 

orättvisa, ilska och sorg, vilka alla kan kopplas samman till de känslor som 

Dyregrov och Fahrman menar är de vanligaste hos barn som förlorat en nära 

anhörig (Dyregrov, 2007, s. 17; Fahrman, 1991, s. 132).  

 

Det framställs som att det är fundamentalt att barnen i böckerna kan återgå 

till vardagslivet och att de accepterar döden. Att återgå till vardagslivet, 

losskoppling från den avlidne, innebär även att barnen återgår till ett mer 

accepterat beteende. I samtliga böcker sker denna återanpassning, vilket kan 

uppfattas som att det är okej att sörja, men efter en tid bör det mer normala 

och accepterade beteendet återupptas.  
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5.3 Sorgebearbetning 

Det är som om pappa har en alldeles egen plats i Jons hjärta. Och nu när 

pappa inte finns är den platsen svart och tom och kan inte fyllas med 

någonting annat. 

Ja, så är det tänker Jon. 

Det gör ont där i det svarta. 

Det röda hjärtat har ett sår och såret bultar och ropar. Kommer det alltid att 

vara så? (Rottböll, 2013, s. 11). 

 

I Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta försöker Jon på egen hand handskas 

med sina känslor och tankar kring pappans död. Enligt Fahrman har barn inte 

alltid ett behov av att prata om det som hänt (Fahrman, 1991, s. 134). I Jons 

fall finns behovet, men Jon känner att det är menlöst att berätta för någon då 

ingen ändå skulle kunna förstå. Jon och Jons mamma har en stark relation, en 

nära anknytning, och hon förstår ofta vad Jon tänker. Jons mamma förstår 

tillslut vad Jon behöver, nämligen hjälp att komma vidare i sin sorgeprocess.  

 

I boken Jag och Ingenting pratar Lila med Ingenting i brist på vuxna i Lilas 

närhet som hon känner anknytning till och kan prata med. Pappa har slutit in 

sig i sin egen sorg och Lila och tant Nelli har ingen stark anknytning. Lila 

väljer att plantera mammas favoritblommor vilket är ett sätt att bearbeta sin 

sorg och saknad och känna en närhet till sin mamma. Då blommorna växer 

upp, blir det ett uppvaknande för hennes pappa. Lila får på så vis ”tillbaka” 

sin pappa igen. 

 

Ida-Stina uttrycker sin sorg genom typiska steg enligt anknytningsteorin och 

John Bowlbys tidigare beskrivna modell av faser som barn går igenom då de 

förlorar en anknytningsperson (Wennerberg, 2010, s. 34-35). Ida-Stina visar 

ilska genom att skrika på sina föräldrar och smälla i dörren, nedstämdhet 

genom gråt samt losskoppling, vilken Ida-Stina kommer in i efter 
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begravningen där hon fått säga sitt adjö och hon börjar kunna se tillbaka på 

minnena av mormor med hopp och glädje.  

 

När Oliver får höra att Edmunds mamma har dött vet han inte hur han ska 

hantera denna information och han väljer att rita teckningar. Enligt Ekvik 

finns inte alltid behovet av att prata utan barnet kan behöva andra 

tillvägagångssätt, exempelvis att måla eller leka ut sina känslor (Ekvik, 2005, 

s. 100-101). Edmund leker med Oliver men helt plötsligt kan Oliver bli 

ledsen och börja gråta, trots att han nyss var glad. Det kan bero på att 

Edmund lever i nuet och har förmågan att gå in och ur sorgen. Men sorgen 

bubblar ändå upp till ytan lite då och då. Oliver vet inte vad han ska säga då 

Edmund blir så ledsen. Olivers sätt att bearbeta det han upplever, är i boken, 

inte att prata utan att rita. När han funderar kring vad cancer är frågar han sin 

mamma som ger svar. Det visar på att om Oliver har funderingar har han 

vuxna i sin närhet som kan svara på frågor och stötta.  

 

I de utvalda böckerna beskrivs de fyra huvudkaraktärernas 

sorgebearbetningar på helt olika sätt, men nedstämdhet är gemensamt för 

alla. Även hur starka reaktionerna är framställs varierat, vilket kan hänga 

samman med karaktärernas ålder, deras förståelse av döden, deras möjlighet 

att ventilera sina upplevelser med en trygg anknytningsperson men 

framförallt vilka de är som individer. 

 

5.3.1 Begravning 

Alla grät, mamma, pappa, alla gamla tanter och farbröder, alla små kusiner. 

Pappas syster Kerstin grät mest, så det lät och ekade i kyrkan. Ida-Stina grät 

också men inte så högt, hon ville inte missa något. Hela begravningen måste 

hon komma ihåg. Ett sista farväl. (Danilda, 2016, s. 18).  
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I Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta och Jag och Ingenting utförs inte 

begravningar. I de andra två nämns begravning och barnen deltar på 

ceremonin. Att utelämna begravningen kan innebära att barn som läser boken 

ifrågasätter normaliteten av begravningar. Enligt Poling och Hupp (2008 s. 

166)kan bilderböcker ge barnen en bild av kulturella ritualer, som exempelvis 

begravning vilket kan förbereda dem inför att de själva ska delta vid dessa 

ceremonier. I Ida-Stinas guldhjärta visar Ida-Stina att hon ser begravningen 

som ett sista farväl av sin mormor och det känns därför viktigt för henne att 

inte missa något. I boken står det att hon haft många frågor inför 

begravningen men att mamma inte har haft tid att svara på alla hennes frågor. 

Som nämnts i tidigare menar Ekvik att det inte alltid är svaren på frågorna 

som är det viktigaste, utan att vi vuxna visar att vi finns där som stöd (Ekvik, 

2005, s. 26-28). Att mamma inte haft tid att svara på Ida-Stinas frågor gör att 

hon har många funderingar kring hur mormor ser ut i kistan. Tankar som gör 

det jobbigare för henne att gå vidare. Detaljerna kring mormors kläder kan 

ses som oväsentliga men då Ida-Stina vill komma ihåg allt från begravningen 

är detaljer som mormors kläder betydelsefulla för henne.  

 

5.4 Livet efter detta 

Varför följde inte jag med mamma till himlen? Hon är nog på Himalaya nu. 

(Crowther, 2015, s. 13).  

 

Det är intressant att författarna i samtliga böcker valt att skildra teorier för 

vad som händer efter döden. Enligt Malcom (2011, s 52) kan samhällets 

attityder och normer kring döden och efterlivet speglas i barnlitteraturen. De 

flesta karaktärerna i de analyserade böckerna menar på att den som dött finns 

kvar i någon form, till exempel att hen har blivit en ängel. Det illustreras i två 

av böckerna att barnen får gåvor från den som avlidit. Det är i de två böcker 

som huvudkaraktären är en flicka som en gåva från den avlidne lämnas vilket 

kan ses som en mer intim och känslofylld samhörighet till den döde. I Jag 

och Ingenting får Lila en present av sin pappa. Det är en docka som Lilas 
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mamma gjort till Lila men som hon inte hann ge innan hon for till himmelen. 

Dockan är identisk med Ingenting, Lilas fiktiva kompis. Detta kan 

symbolisera att mamman fortfarande finns med i flickans liv, fast från en 

annan plats, för annars hade hon inte kunnat veta hur Ingenting ser ut. 

Liknande symbolik finns i Ida- Stinas guldhjärta där Ida-Stina i slutet av 

boken får en present inslaget i sådant fint presentpapper som mormor alltid 

använde. Inuti paketet finns det smyckeskrin hon brukade titta på hemma hos 

mormor. I smyckeskrinet ligger ett guldhjärta och i guldhjärtat finns en bild 

på mormor och Ida-Stina men även ett litet hjärta där det står ”Du finns alltid 

i mitt hjärta” (Danilda, 2016, s. 21). Exakt ett sådant hjärta hade Ida-Stina 

ritat till mormor och lagt på hennes kista under begravningen, vilket även det 

kan symbolisera att hennes mormor fortfarande finns med henne. 

 

Jon i Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta funderar kring vad hans pappa gör 

nu när han är död. Jon har en bild av att döden inte är något permanent utan 

att pappa kan återvända. Under berättelsens gång växer Jons förståelse av 

döden och han inser att pappa inte kommer tillbaka, men att pappa ändå finns 

kvar i Jons minne och i Jons hjärta. Liknande tankar yttrar sig i Ida-Stinas 

guldhjärta där Ida-Stina menar att mormor är i hennes hjärta och i Oliver och 

cancer där Edmund menar att mamma är hans skyddsängel och finns i hans 

hjärta. Poling och Hupp(2008, s. 166) menar som tidigare nämnts att många 

experter rekommenderar barnlitteratur som verktyg för att hjälpa barn att 

hantera sina känslor och sorgreaktioner. Att förlora någon som står en nära är 

tungt, då kan det kännas skönt att tänka att en del av personen finns kvar. Det 

kan fungera som ett sätt att ta sig vidare i sorgen och det kan vara det syfte 

böckernas lyckliga slut har, att fungera som en hjälp för de barn som läser 

boken att komma vidare genom insikten att de för alltid bär med sig en liten 

bit av den de förlorat, genom sina minnen.   
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

De reaktioner som barn visar då en nära anhörig avlidit är individuella och 

kan skilja sig åt. Det finns dock reaktioner och sorgeyttringar som 

forskningen menar på är vanligt förekommande då barn sörjer. Syftet med 

undersökningen har varit att genom analys av fyra huvudkaraktärer i fyra 

bilderböcker urskilja om det finns likheter i hur karaktärerna reagerar i 

jämförelse med vad studiens presenterade forskning säger om barns 

reaktioner vid förlust av en nära anhörig. 

 

För att besvara syftet kring hur karaktärerna i bilderböckerna reagerar, samt 

om sorg framställs på olika sätt beroende på om huvudkaraktären är en flicka 

eller pojke, har det empiriska materialet undersökts utefter fyra teman. Dessa 

teman utgår ifrån det empiriska materialet och den presenterade forskningen. 

Karaktärernas reaktioner ser olika ut i de olika bilderböckerna, ändå kan 

samtliga reaktioner kopplas till reaktioner som beskrivits i forskningen. Det 

empiriska materialet kan dock vara för tunt för att dra några generella 

slutsatser kring huruvida genus avgör hur sorg skildras i bilderböcker.  

 

6.1.1 Skildring av döden i bilderböcker  

Döden beskrivs relativt rakt på sak i tre av de fyra bilderböckerna. Eftersom 

det är lättare för barn att förstå om omskrivningar undviks så är det positivt 

att det i de flesta böcker används faktiska begrepp för att någon dör. I en av 

böckerna användes inte ordet död alls i någon form. Att använda eufemism 

kan skapa en förvirring hos barn. Böcker som utelämnar faktiska begrepp 

kring döden kan upplevas komplicerade och förvirrande för barn som läser 

boken, då de kanske inte förstår vart personen som är borta har tagit vägen. 
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I samtliga bilderböcker lever den som avlidit vidare på något sätt. Det visas 

på olika sätt att den som dött lever kvar i minnet och i hjärtat på de som finns 

kvar. I två av böckerna berättas det att den avlidne blivit en ängel. Att den 

avlidne skulle vara en ängel är ett abstrakt fenomen som kan vara svårt för 

barnen att ta till sig. Döden framställs på olika sätt i böckerna, men generellt 

ses döden som något sorgligt och de som dör saknas av de som är kvar. Hur 

denna saknad yttrar sig beror på vilken anknytning huvudkaraktären har till 

den som avlidit. Vad som orsakar att någon dör verkar inte vara det centrala 

för författarna att skildra utan snarare hur huvudkaraktärerna bearbetar sorgen 

och kommer vidare i sin sorgeprocess. Det är endast i en av fyra böcker som 

dödsorsaken står utskriven. Studiens presenterade forskning lyfter fram 

vikten av att vid samtal med barn om döden ska den vuxne berätta all fakta 

och tala på ett direkt och öppet sätt (Dyregrov, 2007, s. 79). Det är då 

förvånande att endast en bok lyfter dödsorsaken och att de övriga inte nämner 

någon dödsorsaken.  

 

6.1.2 Sorgereaktioner 

I samtliga bilderböcker som undersökts har huvudkaraktären, barnet, varit i 

fokus. Barnets tankar och känslor skildras och läsaren kan följa med genom 

sorgeprocessen. Beroende på hur stark anknytning som funnits mellan barnet 

och den som avlidit, visas olika starka reaktioner. I tre av böckerna är det 

nära anhöriga till huvudkaraktären, det vill säga personer som stått barnet 

nära, som avlider. I den sista boken är det en person som huvudkaraktären 

inte har lika stark anknytningen till. Skillnaden på hur stora 

sorgereaktionerna är beror på hur nära barnen i böckerna stått den som 

avlidit. I tre av fyra böcker som analyserats har det utelämnats vilken ålder 

huvudkaraktären är. Utifrån bilderna och hur karaktärerna är illustrerade kan 

de uppskattningsvis vara i liknande ålder som böckernas målgrupper, det vill 

säga runt tre till sex år. Då det framkommit i presenterad forskning att ålder 

och tankemässig mognad kan spela roll för barnens förståelse av döden, är de 
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underligt att barnens ålder utelämnats i texten. Barnets ålder kan spela roll för 

såväl hur döden uppfattas och hur barnet reagerar på sorgen. 

 

Två av karaktärerna reflekterar över att deras situationer ser annorlunda ut 

jämfört med andra barns, och att det är orättvist. Ett exempel är då Jon i Jon 

har ett svart hål i sitt röda hjärta ser andra barn i lekparken som leker med 

sina pappor, han tänker då att det är orättvist att hans pappa är död. Känslan 

av saknad som leder till känslan av orättvisa står inte med som vanliga 

reaktioner hos barn i studiens presenterade forskning trots att det en reaktion 

som förefaller tämligen naturlig i dessa situationer.  

 

Att delta på begravning menas i den använda forskningen som en väsentlig 

del i barnens sorgearbete och en möjlighet för barnet att ta ett avsked från den 

döde. Begravningar nämns i två av böckerna. I de böcker där en begravning 

förekommer deltar barnen vid ceremonin. Att två författare inte nämner 

begravning alls kan ge intrycket att begravning inte är betydelsefull för 

barnet, trots att forskningen tyder på det motsatta. Poling och Hupp menar att 

böcker kan ge barnet en bild av kulturella ritualer, som exempelvis 

begravning, och kan på så vis fungera som en förberedelse inför att barnen 

själva ska delta vid en liknande ceremoni (Poling & Hupp, 2008, s. 166). 

 

I tre av de fyra böckerna har dödsfallet inträffat innan berättelsen börjar, och i 

den sista inträffar döden under berättelsens gång. Det kan ha en viss påverkan 

på de reaktioner som uppvisas i böckerna, beroende på vart barnen är i sina 

sorgeprocesser. Det står inte angivet i böckerna hur länge sedan de avlidna 

personerna dött. Sorgen yttras på olika sätt, allt från öppen ilska till tystnad 

och tillbakadragenhet. De vanligaste reaktionerna i böckerna är nedstämdhet, 

orättvisa, oförståelse och förnekelse av döden. I ett par av böckerna väljer 

även huvudkaraktärerna att inte visa eller tala om sina känslor. Barnens 

reaktioner på sorg och död i det empiriska materialet stämmer med vad 
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använd forskning menar på är vanliga reaktioner hos barn i sorg. Dyregrov 

och Fahrman menar att vanliga reaktioner för sörjande barn är starka minnen 

av den avlidne, ilska och vrede, ledsamhet, längtan, saknad men även 

förnekelse (Dyregrov, 2007, s. 17; Fahrman, 1991, s. 132), vilket samtliga är 

känslor som uppvisas i de olika bilderböckerna. Dessa känslor passar även 

bra in i Bowlbys teori (Wennerberg, 2010, s. 34-35) om hur barn reagerar vid 

förlusten av en anknytningsperson. I böckerna visas de tre faserna i olika 

skeden upp.  

 

De analyserade bilderböckerna följer samma struktur då samtliga karaktärer 

från början uppvisar någon sorgereaktion som sedan övergår till acceptans av 

förlusten och döden. Boken slutar sedan med att karaktärerna återgår till det 

vardagliga livet. Malcom (2011) menar att experter som arbetar med barn i 

sorg, så som terapeuter och psykologer, hävdar att bilderböcker kan hjälpa 

barn i deras sorgearbete, då denna typ av bilderböcker ofta är framtagna just i 

detta syfte (Malcom, 2011, s. 54-55). Det kan vara av den anledningen som 

alla de fyra böckerna som analyserats har ett lyckligt slut, så att barn som 

läser böckerna kan känna att det finns ett ljus och ett hopp.  

 

6.1.3 Sorgereaktioner i förhållande till genus 

I förskollärarens uppdrag står det att stereotypa genusnormer ska motverkas. 

Men då normerna kring hur flickor och pojkar tillåts visa känslor är så starka, 

är det svårt att bryta dessa. Barn lär sig tidigt vilket beteende som är 

accepterat eller inte. Dessa normer finns överallt och speglas även i 

litteraturen. Det är exempelvis endast i en av de fyra analyserade böckerna i 

denna studie som huvudkaraktären gråter, och det är en tjej. Det finns 

bipersoner i böckerna som gråter och ett par av dessa är pojkar. Så om det går 

mot normen att pojkar och män gråter bryter två av böckerna mot denna 

norm. Att pojkar har en tendens att dra sig tillbaka stämmer endast på en av 

de manliga karaktärerna. Det stämmer även på en av de kvinnliga, så om det 

anses som stereotypiskt för enbart pojkar som sörjer att dra sig undan bryter 
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en av böckerna mot även det. Två av böckerna presenterar karaktärer som 

kan ses som mer stereotypa och följer normerna mer för hur pojkar och 

flickor ”ska” bete sig. De andra två böckerna bryter mer mot de rådande 

normerna och stereotypa föreställningarna. Sorgereaktionerna hos 

huvudkaraktärerna är olika men då det empiriska materialet endast består av 

fyra böcker är det svårt att avgöra om skillnaderna som framställs i 

bilderböcker om döden är beroende på karaktärernas kön. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Då studiens syfte är att undersöka karaktärernas reaktioner vid sorg, samt se 

om det finns skillnader mellan pojkar och flickors reaktioner, har ett riktat 

perspektiv inom den kvalitativ innehållsanalys passar bra som metod. I 

starten fanns det en viss osäkerhet kring hur själva analysen skulle 

genomföras men efter att ha läst på kring olika metoder och slutligen funnit 

den valda metoden, blev förloppet klarare. I studien utgår analysen från fyra 

teman, som i enlighet med det riktade perspektivet baserades på tidigare 

forskning samt studiens syfte och frågeställningar. Empirin sorteras sedan 

efter de förutbestämda kategorierna. Att utgå från dessa förutbestämda teman 

och kategorier kan ha medfört att information som inte hamnade inom dessa 

blev förbisedd. De teman som valdes påverkar även resultatet, då författaren 

själv valt ut dessa och på så vis redan från starten bestämt vad som ska 

undersökas och vad som inte kommer vara relevant.  

 

Vilken förförståelse och tidigare erfarenheter som läsaren av bilderböcker har 

påverkar med stor sannolikhet hur bokens innehåll tolkas och vilka teman 

som uppfattas. Om någon annan hade utfört denna studie hade de möjligen 

kunnat hitta andra teman med tillhörande kategorier, som de sedan skulle 

kunnat använda för att besvara frågeställningarna, som ligger till grund för 

uppsatsen. Och andra teman skulle kunnat leda till andra resultat. Även 
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urvalet av litteratur har präglat resultatet då det skett ett medvetet urval inom 

vissa, tidigare nämnda, kriterier.  

 

För att skapa ett mer genomsnittligt resultat för hur bilderbokskaraktärer 

reagerar generellt hade antalet bilderböcker behövt vara betydligt större. Den 

mest rättvisa bild hade framkommit först om samtliga böcker inom temat 

analyserats, vilket vore nästan omöjligt.  

 

6.3 Slutsatser 

Döden kan kännas svår att förstå och svår att prata om. Även om döden är 

universell är sorg något unikt för varje individ och som vuxen i förskolan är 

det viktigt att vara förberedd på att ge stöd och vägledning till såväl det 

enskilda barnet som till hela gruppen då ett dödsfall inträffar. Bilderböcker 

kan med fördel användas för att hjälpa barnen att skapa en förståelse kring 

döden och ett verktyg att hjälpa dem genom sorgen.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att barnens reaktioner i samband med 

sorg och död i det empiriska materialet stämmer relativt bra in på vad den 

presenterade forskningen menar är vanliga sorgereaktioner hos barn. I 

undersökningen har även en del stereotypiska beteendemönster gått att 

urskiljas hos karaktärerna. Pojkar som har svårt att prata om känslor och som 

drar sig tillbaka. Flickor som har större behov av att prata om sina känslor 

och att få tröst, samt att flickorna tillåtits att ha ett mer varierat sätt att 

uttrycka sina känslor på. I studien har det även framkommit flera 

normbrytande beteenden som exempelvis pojkar/män som gråtit. Att visa att 

alla känslor är accepterade oavsett kön är betydelsefullt då barn som läser 

böcker ofta tar till sig och normaliserar det som uttrycks i böckerna. De 

beteenden som uppvisas i böckerna kan med andra ord komma att upplevas 

som mer accepterade beteenden. Om barnet känner igen sig i och kan 
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identifiera sig med karaktären kan de uppleva en samhörighet och en känsla 

av att inte vara ensam.  

 

Barn i förskolan utforskar, undersöker och utvinner ny kunskap som främjar 

det livslånga lärandet inom naturvetenskap, matematik och språk. 

Existentiella frågor som berör livet och döden ges dock inte lika mycket 

utrymme, trots att även dessa frågor tas upp i förskolans läroplan. Det borde 

alltid finnas tillgängligt material och möjlighet till reflektion och diskussion 

kring de existentiella frågorna. Det kan räcka med medvetet och kritiskt 

utvalda bilderböcker som ger möjlighet att påbörja samtal. Det är av stor vikt 

att reflektera över hur döden presenteras i olika bilderböcker. Det är därför 

väsentligt för pedagoger som ska använda böcker i barngrupp att överväga 

om den bild av döden som uppvisas i boken stämmer överens med 

pedagogens syfte. 

 

Det är svårt att dra generella slutsatser för om det finns en koppling mellan 

sorg och genus i bilderböcker efter denna studie, på grund av den begränsade 

empirin. Det skulle därför vara intressant att göra liknande studie men med 

ett utökat antal bilderböcker, för att se om hur resultatet då hade sett ut. Vilka 

skillnader och likheter hade då uppkommit mellan hur flickors respektive 

pojkars sorgereaktioner framställs i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna 

vara intressant att göra intervjuer med förskollärare som har använt sig av 

bilderböcker då de haft barn som förlorat en nära anhörig. Genom dessa 

intervjuer skulle förskollärarnas erfarenheter belysas och deras upplevelser av 

att använda bilderboken som verktyg, såväl fördelar som nackdelar, skulle 

kunna ge ett intressant resultat.  
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