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Abstract 

Clara Eriksson (2017). ”Hur mycket sorg ryms i ett människobröst?” – en analys av Ylva 

Ugglas bok Min mamma bor på en stjärna. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, 

avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

 
Denna uppsats bygger på en textanalys av Ylva Ugglas bok Min mamma bor på en stjärna. 

Syftet med uppsatsen är i första hand att analysera hur att barns sorg porträtteras i Min 

mamma bor på en stjärna. Men uppsatsen har även som syfte att diskutera hur ett barns sorg 

kan påverka lärandet och hur lärare kan jobba med skönlitteratur som en metod i 

klassrummet. Syftet med uppsatsen grundar sig i mina egna bristande kunskaper kring detta 

ämne efter avslutad lärarutbildning och målet blir då att sprida kunskap kring ämnet. 

Resultatet visar att Min mamma bor på en stjärna porträtterar sorg på fler sätt än enbart 

saknad efter sin bortgångna mamma. Sorg hos ett barn kan till exempel innebära förlusten av 

en bästa vän. Resultatet visar på att ett barns sorg kan yttra sig på flera olika sätt, bland annat 

genom tårar, ensamhet och ilska. Uppsatsen framhäver litteratursamtal som en bra 

arbetsmetod när det gäller att arbeta med sorg tillsammans med eleverna. Avslutningsvis visar 

uppsatsen att det är viktigt att lärare vågar arbeta med sorg och död i klassrummet eftersom 

det kan innebära att döden inte framstår som främmande för ett barn.  

Nyckelord: Barn, sorg, barnlitteratur, sorgebearbetning, textanalys.  
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Inledning 

 

Kära mamma, jag saknar dig jättemycket. Jag saknar dig så mycket att det gör ont. 
Helst av allt skulle jag vilja att du var här hos oss igen. (Uggla s. 95) 

 

I dagens skola förlorar cirka 3200 barn en av sina föräldrar varje år hävdar Läraren Per Bøge 

och pedagogen Jes Dige (2006, s. 9) i boken Möta barn i sorg. Handlingsplan för skola och 

förskola. Det betyder att lärare på ett eller annat sätt kommer i kontakt med döden och ett 

barns sorg någon gång under sin yrkesverksamma karriär. I mötet med ett barn i sorg är det 

vanligt att man, som lärare, känner sig otillräcklig och osäker kring ifall ens profession räcker 

till för att bemöta barnet. Ett barn vill bli mött precis som alla andra, att någon ser dem och 

ger dem uppmärksamhet när sorgen är som störst. Därför är det viktigt att lärare besitter 

kunskaper kring hur man kan möta ett barn i sorg och hur deras sorg kan yttra sig. Men det är 

också viktigt att veta vilka konsekvenser sorg kan få för ett barns skolgång och hur 

skolpersonal kan arbeta för att stärka ett barns skolgång under deras sorgeperiod.  

Denna uppsats är en kvalitativ textanalys av Min mamma bor på en stjärna som är skriven av 

Ylva Uggla och utgavs år 2005. Jag har genomfört en analys där jag främst har undersökt hur 

sorg porträtteras i boken Min mamma bor på en stjärna och jämfört detta med forskning kring 

hur barns sorg yttrar sig.  

Avslutningsvis genomförs en diskussion kring hur lärare kan arbeta med sorg i klassrummet 

och varför det är viktigt att besitta kunskaper kring hur barns sorg kan yttra sig och hur lärare 

kan möta ett barn i sorg. Jag kommer också diskutera varför lärare, med fördel, kan använda 

sig av skönlitteratur som en metod för att diskutera döden i klassrummet. Avslutningsvis 

kommer jag diskutera vilka negativa följder ett barns sorg kan ha för dess skolgång och hur 

skolpersonal kan arbeta för att stödja barnet.  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera Ylva Ugglas (2005) bok Min mamma bor på en 

stjärna med fokus på hur barns sorg porträtteras. Uppsatsen kommer därefter föra en 

diskussion kring hur lärare kan arbeta med skönlitteratur för att bearbeta sorg i 

undervisningen samt hur ett barns sorg kan påverka lärandet.  
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Syftet för denna uppsats grundar sig i ett bristperspektiv. Att jag under min lärarutbildning har 

saknat information och kunskap kring krishantering och sorgebearbetning i skolan, kunskap 

vilket jag hoppas bidra med i och med denna uppsats.  

Frågeställningar 

De frågeställningar som denna uppsats strävar efter att besvara är: 

- Hur porträtteras sorg i Ylva Ugglas bok Min mamma bor på en stjärna? 

- Hur kan sorg påverka ett barns lärande? 

- Hur kan lärare arbeta med skönlitteratur för att bearbeta sorg i klassrummet? 

Disposition 

Hittills har jag förklarat mitt syfte med denna uppsats och redogjort för vilka frågeställningar 

uppsatsen kommer att behandla. Härnäst kommer jag, kortfattat, beskriva författaren Ylva 

Uggla och hennes bok Min mamma bor på en stjärna. Efter det kommer jag att redogöra för 

vilken metod jag använt för att analysera Min mamma bor på en stjärna och därefter kommer 

jag att beskriva mitt urval och förhålla mig kritiskt till detta. Under litteraturgenomgången 

kommer jag först att beskriva tidigare forskning kring Min mamma bor på en stjärna, 

beskriva vilken genre boken tillhör och därefter redogöra för relevant litteratur som beskriver 

hur ett barns sorg kan yttra sig. Jag kommer att genomföra en analys där jag analyserar hur 

sorg framställs i Min mamma bor på en stjärna. Slutligen kommer jag att diskutera hur 

skönlitteratur kan användas som en metod i klassrummet samt hur sorg kan påverka ett barns 

skolgång.  

Ylva Uggla och Min mamma bor på en stjärna 

Ylva Uggla (2017) jobbar som professor i sociologi vid institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro Universitet. Min mamma bor på en stjärna 

utgavs 2005 och är Ugglas första bok. Uggla fick ett hedersomnämnande av det utgivande 

förlaget Libris i deras stora manustävling 2004 (Uggla 2005). 

Boken Min mamma bor på en stjärna handlar om Henrietta. Henrietta bor, efter sin mammas 

bortgång, tillsammans med sin pappa med de trötta ögonen och sin lillebror Sebastian, vars liv 

verkar vara det mest okomplicerade i världen. I Henriettas liv har istället allt blivit 

komplicerat, hon har svårt att koncentrera sig i skolan, hon undrar varför inte hon och Sofie är 
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bästisar längre och varför tårarna kommer när hon minst av allt vill att de ska komma. Men 

ingen ska få se henne gråta. Hon längtar efter mamma, längtar efter att få prata med henne. 

Men det går inte, för Henriettas mamma bor på en stjärna.  

Boken är en skildring ur Henriettas perspektiv av sorgen efter hennes förlorade mamma. 

Boken tar upp Henriettas frågor och funderingar kring sorg och döden. Till exempel vad som 

händer efter döden eller varifrån alla tårar kommer. Men boken tar även upp de följder som ett 

barns sorg kan få, som till exempel koncentrationssvårigheter i skolan och problemet att 

behålla sina kompisar.  

Metod 

För att analysera Min mamma bor på en stjärna valde jag att genomföra en kvalitativ 

textanalys av boken. 

Pedagogikforskaren Per Widén (2009) skriver i kapitlet ”Kvalitativ textanalys” i boken 

Handbok i kvalitativ analys att en kvalitativ textanalys handlar om, med texten i centrum, hur 

forskaren kan analysera hur en viss fråga eller samhällsfenomen framställs. En kvalitativ 

textanalys handlar om att läsa och analysera allt från handskrivna texter till tryckta källor av 

olika slag (s. 136-137). Vidare förklarar Widén att den kvalitativa textanalysen vilar på en 

hermeneutisk tolkningstradition där hermeneutik betyder att forskaren läser, förstår och 

försöker skapa mening utifrån text, då utifrån en hypotetisk läsares tolkning. För att kunna 

analysera en text bygger en kvalitativ textanalys på att forskaren utgår ifrån en av tre 

textanalytiska dimensioner (2009, s. 138).  Denna uppsats kommer att bygga på den andra 

dimensionen vilket betyder att fokus ligger på en texts innehåll och form. Analysen 

struktureras, enligt Widén, utifrån texten och utgår ifrån textens språkliga och litterära 

innehåll (2009, s. 138).  

Kritik av denna analysmetod framför statsvetaren Kristina Boréus (2016) i kapitlet ”Texter i 

vardag och samhälle” i boken Handbok i kvalitativa metoder, att genom en kvalitativ 

textanalys arbetar forskaren med tolkningar. Om forskaren använder en kvalitativ textanalys 

på en text uppstår det aldrig några helt objektiva tolkningar, eftersom varje forskare skapar sin 

egna tolkning av en text (s. 174).  

Anledningen till varför jag valde att göra en kvalitativ textanalys för att analysera Min 

mamma bor på en stjärna är att i min analys, precis som Widén (2009, s. 138) nämner, ligger 
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fokus på textens innehåll, alltså vilket språkligt och litterärt innehåll texten har. Att jag utifrån 

denna analysmetod tolkar innehållet utifrån uppsatsens fokus, vilket är, barns sorg.  

Inför analysen av Min mamma bor på en stjärna valde jag att först läsa boken från pärm till 

pärm utan något speciellt perspektiv. Detta på grund av att jag inte har läst boken innan och 

ville få en större förståelse för vad boken handlade om. Efter att jag fått en större förståelse 

kring handlingen läste jag boken ytterligare två gånger. En gång ur ett sorgeperspektiv där jag 

valde att leta efter stycken i boken som var kopplade till sorg i allmänhet och sista gången jag 

läste boken valde jag att dela in och markera stycken kring sorg i olika kategorier. Dessa 

kategorier handlade om ifall det var sorg som enbart huvudpersonen kände, om det var frågor 

kring sorg och död samt stycken i boken där det framställs som att huvudpersonen skriver små 

brev till sin avlidna mamma.  

Urval  

Jag valde boken Min mamma bor på en stjärna därför att den inriktar sig mot åldrarna jag blir 

lärare för, åldern 10-12 år, och därför att boken utspelar sig i vardagsnära situationer, vilket 

kan medföra att eleverna enklare kan relatera till bokens innehåll. Bokens längd hade också en 

avgörande faktor. Boken är ca 100 sidor lång och lättläst, vilket medför att boken kan passa 

som material för lärare om hen önskar jobba med sorg i klassrummet.  

Den kritik som kan riktas mot denna uppsats är något som jag tidigare nämnt, nämligen att i 

och med att jag genomför en kvalitativ textanalys innebär det att jag tolkar en text. Med detta 

menas att det är mina tolkningar av Min mamma bor på en stjärna som framförs i denna 

uppsats. Om ytterligare analyser skulle genomföras på liknande sätt som denna är 

sannolikheten att resultatet skulle bli annorlunda motsvarande vad jag fick fram i min analys. 

Generaliserbarheten är också en form av urvalskritik som bör nämnas. I denna uppsats 

analyserar jag enbart en bok, vilket betyder att det inte går att generalisera alla böcker 

liknande Min mamma bor på en stjärna med det resultat som jag får fram i denna uppsats. 

Om jag valt att innefatta fler böcker i min analys hade tillförlitligheten kring hur sorg 

framställs i barnlitteratur blivit mer korrekt. Dock är inte syftet med denna uppsats att skapa 

en generaliserbar bild av hur sorg framställs i barnlitteratur utan mer hur barns sorg kan se ut i 

ett specifikt verk, vilket medför att jag anser min avgränsning till enbart en bok vara relevant. 
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Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning 

Någon studie där forskaren enbart har analyserat Min mamma bor på en stjärna hade jag svårt 

att hitta. Däremot hittade jag forskning med fokus på förhållningssättet till döden i ett par 

barn- och ungdomsböcker där skribenten analyserat Min mamma bor på en stjärna 

komparativt med andra böcker. Jag har också hittat studier där skribenterna jämfört flera olika 

barn-, ungdoms-, samt bilderböcker med fokus på döden. Jag har valt att nämna den studien 

som innehåller den bok som även jag analyserar, Min mamma bor på en stjärna samt 

ytterligare två studier som analyserar moderna bilderböcker med fokus på döden. 

I uppsatsen Barn, ungdomar och döden: En analys av förhållningsättet till döden i barn- och 

ungdomsböcker analyserar studenten Karina Korén (2010) tre stycken barnböcker samt tre 

ungdomsböcker med fokus på deras förhållande till döden. Min mamma bor på en stjärna är 

en av de ungdomsböcker som studien analyserar. Korén menar att bokens huvudperson, 

Henrietta, känner både ånger, avundsjuka samt osynlig sorg. Ånger gentemot sin bästa kompis 

Sofie som hon sagt elaka saker till, avundsjuka över att hennes lillebror Sebastian inte verkar 

vara ledsen överhuvudtaget samt osynlig sorg. Det genom att Henrietta inte vill att någon, 

någonsin ska få se henne gråta (2010, s. 9-11). Korén tar även upp att minnen kan vara 

jobbiga när ett barn sörjer, att vissa minnen som är förknippade med Henriettas mamma gör 

henne ledsen (2010, s. 13). Studien analyserar också frågor kring döden, Korén beskriver ett 

avsnitt ur boken där Henrietta sitter på en matematiklektion och funderar över hur mycket 

sorg det egentligen kan få plats i ett människobröst eller hur länge en person egentligen kan 

vara ledsen. (2010, s. 14).   

Studenten Jonatan Kamyab Ottesen (2014) diskuterar i sitt självständiga arbete Att torka tysta 

tårar: En ideologianalys om död, sorg och barns aktörskap i modern barnlitteratur att barn 

framställs, inom modern barnlitteratur, som att de själva är kapabla till att bearbeta och 

hantera sin nyfikenhet kring döden. Att barn själva är kunniga nog att hantera sina egna tankar 

och frågor kring sin sorg (s. 42). Studenten Malin Kölfeldt (2015) förklarar i sitt självständiga 

arbete Döden som motiv i två bilderböcker: En analys av Oscar K. & Dorte Karrebæks Idiot! 

och Alex Cousseau & Nathalie Chouxs Min björnfarfar att många kan tycka att det känns 

tungt och känsloladdat att prata om döden och då kan litteraturen vara ett bra sätt att starta en 

diskussion (s. 34). Kölfeldt hävdar att, genom att vuxna inte vågar prata öppet om döden kan 
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det skapa frågor hos barn om livets slut. Att vuxna har en önskan om att skydda sina barn 

ifrån livets svårare perioder, vilket i sig kan skapa en skev bild hos barnet om vad döden och 

att dö egentligen är (2015, s. 34).  

Döden och barnlitteraturen 

Litteraturforskaren Kristin Hallberg (1993) skriver i boken Litteraturläsning att döden var ett 

vanligt motiv i barnböcker under 1800-talet. Ofta beskrevs det döende barnet omringat av sin 

familj där döden framställdes som en befrielse, då döden innebar att barnet hamnade i 

paradiset (s. 124). Detta är något som litteraturvetaren Anna Nordenstam och 

universitetslektorn Ann Boglind (2016) instämmer med i boken Från fabler till manga 2: 

Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. Nordenstam och Bogling 

förklarar att döden kunde porträtteras som någonting skrämmande, att om barnen inte skötte 

sig kunde de straffas med döden (s. 57). Efter världskriget försvann motivet med att barn eller 

dess föräldrar kunde dö i barnböcker, istället började döden behandlas genom ett djurs 

bortgång (s. 124). Nordenstam och Boglind (2016) instämmer med det som Hallberg (1993) 

beskriver, att döden som motiv i barnlitteratur i stort sätt blev tabulagt efter första och andra 

världskriget. Det har angivits flera anledningar till varför denna tabu uppstod. Nordenstam 

och Boglind (2016) nämner några anledningar, dels genom att familjesituationen förändrades, 

att de äldre inte längre bodde med de yngre generationerna utan istället bodde för sig själva 

eller på ett ålderdomshem. I och med detta blev mötet med döden i hemmet allt mer ovanligt 

för barn och döden separerades till viss mån från livet (s. 57). Under 1980-talets andra hälft 

menar Hallberg (1993, s. 126) samt Nordenstam och Boglind (2016, s. 57) att litteratur för 

barn återigen började behandla döden. Vidare förklarar Nordenstam och Boglind att barns död 

och sjukdom har blivit ett allt vanligare motiv i modern barnlitteratur.  

Barnboken och genrebestämmelse  

Att göra en genrebestämmelse av Min mamma bor på en stjärna var något problematiskt, då 

det inte finns någon genre som helt täcker det innehåll som boken för fram. Litteraturvetarna 

Maria Andersson och Elina Druker (2008) förklarar i inledningen till boken 

Barnlitteraturanalyser att vanligast definieras en barnbok som texter vars syfte är att ha 

skrivits och utgivits för barn (s. 7). Barnlitteraturprofessorn Lena Kåreland (2015) förklarar 

vidare i boken Skönlitteratur för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser att 

skillnader mellan vuxen- och barnlitteratur kan vara att barnboksförfattaren undviker att ta 

upp vissa svåra ämnen, ord eller begrepp som kan verka svåra att förstå för ett barn. En 
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barnbok innehåller oftast bilder, texten är skriven med ett större typsnitt samt uppdelad i 

mindre stycken vilket medför att boken blir mer lättläst (s. 95). Med termen barnlitteratur 

innefattar det även litteratur som riktar sig mot ungdomar, alltså ungdomsböcker menar 

Kåreland (2015, s. 11-12).  

Barnlitteratur är egentligen inte någon homogen genre utan innehåller i sig en rad olika 

undergenrer hävdar Kåreland. En genre kan förklaras som en grupp texter med likartade 

stildrag och som följer ett visst mönster när det kommer till såväl innehåll som form (2015, s. 

53). Den genre som Min mamma bor på en stjärna närmast faller under är genren sick lit som 

Nordenstam och Boglind kallar den för. Sick lit är en genre vars handling ofta är uppbyggd 

kring att huvudpersonen i boken är döende (2016, s. 58). Men Nordenstam och Boglind 

hävdar att det inte enbart behöver vara huvudpersonen som är döende utan sick lit-genren kan 

även behandla föräldrars eller en närstående släktings död och bortgång (2016, s. 62). 

Enligt Nordenstam och Boglind följer sick lit-genren det bestämda mönstret att 

huvudpersonen blir sjuk i en obotlig sjukdom och innan personen dör gäller det att försöka ta 

tillvara på livet. Ofta innebär det att huvudpersonen blir kär, men det kan också handla om att 

huvudpersonen reser iväg, festar och testar droger innan döden infaller (2015, s. 58). 

Den genre som bäst passar in på Min mamma bor på en stjärna är genren sick-lit, vilken jag 

redogjorde för ovan. Men skillnaden är att i Min mamma bor på en stjärna är det ingen som är 

dödligt sjuk, ingen som ska ta tillvara på sin sista tid i livet. Istället får läsaren följa 

huvudpersonen och barnet Henrietta och hennes tankar kring döden efter det att hennes 

mamma redan har dött. Likheterna mellan Min mamma bor på en stjärna och genren är att 

boken behandlar temat döden, att någon närstående går bort och tankar/funderingar som kan 

uppstå kring döden. Det som instämmer med genren sick-lit är också att huvudpersonen 

Henriettas försök att göra det bästa av situationen efter sin mammas bortgång, hon försöker 

återgå till ett normalt liv och ta tillvara på livet.  

Barn, döden och sorgen 

Psykologen Atle Dyregrov (2007) beskriver i boken Sorg hos barn: En handledning för vuxna 

hur ett barn uppfattar begreppet ”döden”. Dyregrov framhåller att ett barn som är yngre än 

fem år gammalt inte uppfattar döden som någonting som är för alltid, utan upplever döden 

som någonting en person kan komma tillbaka ifrån (s. 11). Vidare förklarar Dyregrov att barn 

mellan fem till tio år stegvis utvecklar en förmåga att inse att döden är något som är 
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oåterkalleligt och att det är något som kommer att hända alla. De kan också förstå att döden 

drabbar inte enbart de som är gamla eller sjuka utan att man kan till exempel dö av en olycka. 

Från det att barnet har fyllt tio kan det tänka mer abstrakt kring döden och inse dess 

långvariga konsekvenser, vilket medför att barnet kan uttrycka väldigt starka känslor kring ett 

dödsfall då barnet inser att ett dödsfall även drabbar barnet personligen (2007, s. 13-15). Det 

är när en förälder dör som konsekvenserna blir som störst hävdar Dyregrov, eftersom att 

barnet förlorar inte bara en person som älskat barnet utan i och med att en förälder dör skapar 

det också enorm känsla av otrygghet i ett barns vardag. Ofta kan barn utveckla fantasier om 

att den avlidne ska komma tillbaka till livet eller leker lekar som får ett lyckligare slut, ett slut 

där det som inträffat aldrig hade hänt, att den avlidne fortfarande finns kvar i livet. Det är 

också vanligt att barn uttrycker att de själva vill dö, i hopp om att återförenas med den som 

nyligen avlidit (2007, s. 35-36).   

Sorg och saknad 

Hallberg förklarar att ett första möte barn har med döden oftast är genom att en äldre släkting 

går bort (1993, s. 125). Men vad är egentligen sorg? Författarinnan Lee Stening (1999) 

förklarar i boken Det brinner i mina ögon att sorg är en reaktion på en förlust. Sorg är 

någonting som är personligt, en personlig upplevelse av en förlust. Sorgen är inget som kan 

delas, inte heller kan den mätas i vem som har störst sorg (s. 10). Vidare förklarar Stening att 

när det kommer till ett barns sorg är även den personlig, vilket är något som socionomen Inger 

Benkel (2015) instämmer med i boken Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg 

efter dödsfall. Det Benkel menar är att ingen sorg är lik någon annans även om man kan 

känna igen vissa bitar i någons sorg (s. 43). Men skillnaden när ett barn sörjer är att ett barn 

inte har präglats av livet på samma sätt som vuxna menar Stening. Det gör att när ett barn 

sörjer ställer de frågor kring vad de inte förstår eller vet någonting om och vuxna har ofta 

svårt att besvara dessa frågor, ibland kanske frågorna inte har ett svar. Att möta ett sörjande 

barn är något av det svåraste att hantera eftersom man som vuxen gärna vill göra allt bra igen 

och ställa allt till rätta (1999, s. 8).  Samtidigt menar Stening att sorg är någonting som vi 

vuxna aldrig kan skydda ett barn ifrån (1999, s. 28).  

Stening menar att sorg ser olika ut beroende på vilken roll den nyligen avlidna har haft i en 

persons liv. Det kan betyda att ett barn kan bli utom sig av sorg när ett husdjur dör samtidigt 

som en vuxen kan verka oberörd när ens förälder dör. Sorg behöver inte alltid relateras till 

död, utan sorg är, som jag nämnde ovan, mer sammankopplat med en förlust. För ett barn kan 



12 
 

sorg kring en förlust vara sammanhängande med till exempel en skilsmässa lika väl som ett 

dödsfall (1999, s. 11). Benkel förklarar att syftet med en sorgeprocess är att inse att dödsfallet 

som precis inträffat verkligen har hänt samt att anpassa sig till den nya situation som uppstår 

efter att någon dött. Det var tidigare vedertaget att sorgeprocessen tar cirka ett år och sedan är 

sörjandet över, detta på grund av att personen som sörjer kommer att gå igenom alla högtider 

och minneshögtider utan personen som dött. Men dock ser inte verkligheten riktigt ut så, då 

sorgeprocessen ser olika ut från person till person (2015, s. 43-44).   

Saknad 

Stening skriver att saknaden är något som vi bär med oss hela livet även om den förminskas 

med tidens gång. Hur snabbt saknaden avtar är beroende på om barnet finner en 

ersättningsperson, vilket innebär att barnet kan frigöra alla sina känslor som var förknippade 

med den avlidna personen och istället rikta dem mot en ny person. Under perioden av stor 

saknad blir barnet med jämna mellanrum påmind om den avlidna personen och på så sätt 

känner av det tomrum som personen lämnat efter sig (1999, s. 42). Stening framhåller att i ett 

barns saknad kan barnet höra den dödes röst eller tro att en annan person, som liknar den 

avlidna, är den som har dött ifall saknaden blir för stor. När en vuxen sörjer gör hen det på 

heltid, vilket betyder att vuxna är ledsen nästan hela tiden, till skillnad från ett barn som kan 

pendla i sin sorg mellan att vara helt förtvivlad till att vara väldigt glad. Det kan då verka som 

att barnet kommit över sin sorg för att sedan falla tillbaka och inse vad det verkligen menas 

med att vara död, att personen inte kommer tillbaka. Denna pendling är något som kan oroa 

den vuxna men samtidigt är det viktigt att berätta för ett barn att saknad är något som är 

vanligt och att det beror på att vi längtar efter en viss person (1999, s. 42-43).  

Dyregrov förklarar att barnet ofta visar sin saknad genom att gråta mycket. Men saknaden kan 

också yttra sig genom att barnet drar sig undan i längre perioder och kan upplevas som mer 

slutna. Barnet kan också försöka skydda sin omgivning från att bli mer ledsna genom att 

försöka dölja sin egen sorg efter den saknade. För barnet omfattar saknaden allt som hade 

med den avlidna att göra, vilket för barnet kan innebära den dagliga tryggheten och samvaron 

med till exempel att barnet brukade få hjälp med läxor eller bli skjutsad av den avlidna. 

Saknaden är som störst för barnet när hen ser andra som är glada, till exempel om barnet som 

precis förlorat sin förälder ser ett annat barn vara glad tillsammans med båda sina föräldrar 

(2007, s. 21). I sin saknad kan även barnet uttrycka ilska och bli arga menar Stening. Det blir 

då vanligt att barnet ställer sig frågor liknande ”Varför lämnade du mig ensam?”. Ett barns 
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ilska grundar sig ofta i besvikelse på föräldern som gått bort där ilskan kan fungera som ett 

sorts skydd mot sorgens smärta. Som vuxen är det viktigt att man väntar ut barnets ilska och 

bekräftar barnet i att det inte är dåligt att vara arg på grund av att någon gått bort, utan 

förklara att ilskan som barnet känner är på grund av att det var en väldigt viktig person som 

lämnat barnet (1999, s. 38).  

Analys  

Analysen är strukturerad på så sätt att jag kommer att använda mig av blockcitat hämtade från 

Min mamma bor på en stjärna och analysera detta mot forskning jag nämnde under 

litteraturgenomgången. Analysen kommer att vara uppdelad i olika underrubriker som är 

baserade på de kategorier jag skapade vid textanalysen av Min mamma bor på en stjärna. Jag 

har valt att lägga till ytterligare två kategorier som handlar om Henriettas relation till sin bästa 

vän samt hur boken porträtterar hur sorgen lättar för Henrietta. Alla blockcitat kommer enbart 

att refereras med sidnumrering då alla är hämtade från Ylva Ugglas (2005) bok.  

Att minnas sin mamma 

Redan i början av Min mamma bor på en stjärna får läsaren information om att Henriettas 

mamma inte finns hos dem, men läsaren får inte konkret veta att hon har dött. Informationen 

får läsaren genom att Henrietta för en dialog med sin mamma genom hela boken.  

Mamma, du ska inte vara ledsen. Det händer att pappa har trötta ögon ibland, men du 
behöver inte oroa dig. Det går faktiskt bra för oss. Ibland hittar vi på roliga saker, sådant 
som vi brukade tycka om förr (s. 6).   

Eftersom jag läste boken ur ett sorgeperspektiv redan från början analyserar jag detta citat 

som att Henrietta redan har kommit en bit i sin sorgebearbetning. Hennes sorg är inte total 

utan hon kan sätta sorgen i perspektiv. Familjen har börjat hitta på sådant som de brukade 

göra när Henriettas mamma var vid liv.  De flesta av dessa små dialoger är skrivna som 

dagboksinlägg vilket gör att man får känslan av att Henrietta vill försöka berätta för sin 

mamma att allt är bra och att allt kommer gå bra för henne, hennes pappa och lillebror. Syftet 

med dessa dialoger upplevs också vara ett sätt för Henrietta att berätta för sin mamma hur 

hennes vardag ser ut just nu vilket bidrar till att läsaren får uppleva den saknad som Henrietta 

känner. Läsaren får även uppleva den längtan som Henrietta känner efter att få prata med sin 

mamma, något som inte är möjligt.  

Vi är helt vanliga, tänker hon. Bara det att min mamma bor på en stjärna (s. 9).  
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Det är inte förrän genom ovanstående citat som läsaren får reda på att Henriettas mamma inte 

finns kvar på jorden, utan bor i himlen, bland stjärnorna. I och med att läsaren får reda på att 

Henriettas mamma inte finns kvar på jorden blir sättet att se på hennes små dialoger 

annorlunda. Dialogerna som Henrietta för med sin mamma kan tolkas som ett sätt att bearbeta 

hennes egen sorg. Stening förklarade att sorg är något som ser olika ut för alla (1999, s. 11) 

och att ett barn behöver bearbeta sorgen en liten bit i taget samtidigt som barnet genomför 

normala vardagsaktiviteter för att kunna greppa det som inträffat (1999, s. 31). Men vissa av 

dessa små dialoger analyserar jag som ett sätt för Henrietta att inte förlora närheten till sin 

mamma, att hon vill berätta för sin mamma att allt går bra och kanske, till en viss del, intala 

sig själv om att allt går bra för Henrietta och resterande familjen. 

Mamma, du ska veta att det går bra […] Vi försöker hjälpas åt. Om v i bara hjälps åt så ska 
det nog gå bra säger pappa […] Mamma, om du bor på en stjärna hoppas jag att det är 
den vackraste av alla stjärnor (s. 28).  

Vissa dialoger som Henrietta för med sin mamma handlar om minnen som de gjort 

tillsammans. Som Stening nämnde behöver ett barn bearbeta sin sorg lite i taget (1999, s. 11) 

och genom att Henrietta minns lyckliga stunder med sin mamma lever mamman vidare. Att 

minnas kan också ses som en del av Henriettas sorgeprocess. Benkel menar att under tiden 

barnet är i sin sorgeprocess behöver personen gå igenom speciella minneshögtider innan 

sorgen kan börja avta (2015, s. 43).  

Mamma, minns du våra kvällar hos moster Anna? När Sebastian hade somnat var det 
bara vi. Nu är det kvinnoafton, brukade moster Anna säga. Nu rår vi  oss själva och gör 
som vi vill. Du och moster Anna brukade skratta så mycket. Jag skrattade jag också. Bara 
av glädjen som fanns där i stugan vid sjön. Kanske jag kan åka till moster Anna när det 
blir sommar. Jag skulle så gärna vilja vara glad igen (s. 48).  

Ovan får läsaren möta ett av de minnen som Henrietta har tillsammans med sin mamma och 

moster. Det som är starkast i detta citat är sista meningen, det vill säga Henriettas önskan om 

att få vara glad igen. Genom att återuppleva det hon minns hoppas Henrietta att detta ska 

medföra att hon blir glad igen. Även här får läsaren uppleva Henriettas sorg och längtan efter 

att få prata med sin mamma. Citatet börjar med en direkt fråga till hennes mamma och hela 

dialogen är riktad till hennes mamma. Henrietta minns dessa glada stunder tillsammans med 

sin mamma, hon minns hur glad hon var och att hon skrattade, något Henrietta önskar att hon 

kunde göra igen.  
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Funderingar kring sorg och död 

Genom bokens gång får läsaren följa Henriettas tankar och funderingar kring sorg och död. 

Stening hävdar att genom att barns kunskaper kring döden inte är lika utvecklade som hos 

vuxna medför det att barn tenderar att ställa frågor om det barnet inte förstår (1999, s. 8) Även 

Henrietta har funderingar kring döden och sorgen: 

Hur mycket sorg ryms i ett människobröst? Henrietta blundar. Hur mycket sorg kan det 
egentligen finnas i världen? […] Det är ju åtminstone tio personer, kanske femton som är 
ledsna bara för mammas skull. Då måste man ju multiplicera med alla som har dött […] 
och förresten, hur ska man kunna mäta själva sorgen? Ska det vara liter eller kilo? 
Sorgen är ung, men den tar rätt stor plats också (s. 22-23).  

I citatet ovan sitter Henrietta i skolan. På lektionen fick de i uppdrag att skapa ett eget 

matteproblem. Här funderar Henrietta kring hur mycket sorg det får plats i bröstet av en 

människa och hur mycket sorg det egentligen finns i världen. Det Henrietta gör är att hon 

kopplar sin sorg till det matteproblem hon egentligen borde skapa, hon har svårt att fokusera 

enbart på att skapa ett matteproblem då hennes sorg fortfarande är så pass påtaglig.  

Tänk om man ändå kunde fara bort från allt och inte komma tillbaka förrän allting har 
ordnat sig. Bli som befriad. Bara fara, ända tills man nådde månen och stjärnorna. 
Kanske Gud bor där? Och mamma? (s. 27) 

Ja, vad händer egentligen efter döden? Och kommer man till Gud när man dör? Citatet visar 

på frågor som Henrietta bär på kring vad som händer efter döden, underförstått tror Henrietta 

att man hamnar hos Gud, men var bor han då? Henrietta undrar var hennes mamma bor nu när 

hon inte finns kvar hos dem på jorden, ifall hon har flyttat till Gud ibland stjärnorna. Även 

detta citat uttrycker längtan men här uttrycks en längtan efter att få fly, att få försvinna tills 

allt har blivit bättre. Henrietta hoppas på att kunna få fly ifrån allt och hamna i himlen, med 

förhoppningen om att träffa Gud och kanske sin mamma, men efteråt vill hon komma tillbaka. 

Detta kan antyda att Henrietta inte riktigt förstått att döden är något som är oåterkalleligt eller 

så längtar hon enbart efter sin mamma.   

Citatet ovan visar på funderingar som ett barn kan få efter att någon gått bort men också en 

längtan över att få slippa allt det som gör ont. Läsaren får på så sätt en inblick i vilka frågor 

som ett barn kan bära på när de har förlorat någon som står dem nära. Några svar får aldrig 

Henrietta men boken skapar möjligheter för lärare att diskutera dessa frågor i klassrummet.  

Det sista citatet jag analyserar är rätt långt. Anledningen till att jag valde att skriva ut hela är 

för att citatet visar på vidare funderingar som ett barn kan bära på om vad som händer efter 
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döden. Citatet är en konversation som Henrietta har med sin farmor om hennes mamma 

fortfarande kan se Henrietta efter att hon dött och om hon är lika ledsen som Henrietta är just 

nu.  

Jo, jag [Henrietta] tänker så här, om mamma finns någonstans, till exempel på den 
vackraste av alla stjärnorna, och hon är hemma hos Gud… 
Ja? 
Då måste det ju vara så att hon har det bra och aldrig mer behöver ha ont eller vara 
ledsen för någonting. 
Ja, så är det nog. 
Men, om hon då är där hos Gud. Då vet hon ju hur allting är. Då kan hon väl se och 
förstå allt? 
Ja, så är det nog, säger farmor igen. 
Men hur kan det då vara så, farmor? Om mamma kunde se oss nu, då skulle hon vara 
ledsen, så att det gjorde ont och hon inte kunde andas ordentligt – precis som vi. Så kan 
det väl ändå inte vara? (s. 32)  

Många barn har frågor kring döden, speciellt kring det de själva inte förstår sig på. Ofta har 

frågorna inget enkelt svar, men frågorna uppstår ändå menar Stening (1999, s. 8). Henriettas 

funderingar kring sin mamma baseras på hennes funderingar kring vad som händer efter 

döden och om den som har avlidit fortfarande kan se dem som är kvarlevande på jorden. Det 

Henrietta menar är att om man dör hamnar man hos Gud och allt blir bra eftersom man inte 

behöver ha ont eller vara ledsen något mer. Men samtidigt funderar hon över att om 

Henriettas mamma är hos Gud och kan se dem på jorden och hur ledsna de är, då borde väl 

mamma också vara ledsen? Henrietta är i detta citat väldigt ambivalent kring hur hon ska 

känna och tycka om vad som händer efter att någon dött. Henrietta hoppas att hennes mamma 

inte ska behöva ha ont längre men samtidigt borde hon väl vara ledsen över att se Henrietta så 

pass ledsen.  

Henriettas egen sorg 

Genom hela boken får läsaren möta Henriettas sorg. Oftast yttrar sig Henriettas sorg genom 

saknad, längtan och tårar. Den längtan Henrietta känner efter sin mamma har uppsatsen redan 

diskuterat då den utspelar sig genom de små dialogerna som Henrietta riktar mot sin mamma.  

Gråten är Henriettas största fiende. Den kommer över henne för allt och inget. Henrietta 
hatar gråten eftersom hon har ingen kontroll över den. Vanliga barn i en vanlig stad i ett 
vanligt land går väl inte omkring och gråter i tid och otid heller? Vad som helst, men inte 
börja gråta, tänker hon. De ska aldrig få se henne gråta. Ingen ska få se henne gråta. 
Ingen. Aldrig någonsin (s. 16).  

I ovanstående citat får läsaren en inblick i vad Henrietta tycker är jobbigast i sin sorg, 

nämligen gråten. Henrietta tycker det är jobbigt att hon inte kan kontrollera tårarna utan de 
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kommer när som helst. Det Henrietta helst av allt vill vara är vanlig, en vanlig tjej i en vanlig 

stad och då blir det inte konstigt att hon hatar tårarna, för hur ska hon kunna upplevas som 

normal om hon går runt och gråter hela tiden? Jag tolkar citatet som att Henrietta inte vill visa 

sig svag, hon vill framstå som en stark, vanlig tjej där allt är normalt. Det är det faktum att 

hon inte vill att någon, aldrig, ska se henne gråta som får mig att tolka att Henrietta vill 

framstå som en stark tjej som kan hantera bortgången av sin mamma.  

Men Henrietta är inte alltid stark: 

Hon står där länge och låter tårarna rinna. När hon står i duschen är det ingen som kan 
se att hon gråter (s. 48). 

I citatet ovan vågar Henrietta släppa fram tårarna, även om hon inte låter någon se att hon är 

ledsen. Jag tror att citatet ovan är en blandning mellan att försöka skydda sin familj ifrån att 

visa att hon är ledsen och det som diskuterades vid föregående citat nämligen att Henrietta 

inte vill visa sig som svag.  

Det finns enbart ett tillfälle i boken där Henrietta gråter tillsammans med någon annan och det 

är tillsammans med sin farmor: 

Och så börjar hon gråta. Hon berättar för farmor om hur det är att vara riktigt, riktigt 
ledsen djupt där inne, om hur det är att inte ha en riktig vän i hela universum, om hur 
det är att försöka vara stor och duktig fast man känner sig som en liten, liten prick och 
alldeles förskräckligt ensam (s. 30).  

Här blir det tydligt att Henriettas känslor väller över och allt som hon bär på berättar hon för 

sin farmor. Henrietta förklarar sin sorg över sin mamma, att hon inte har en enda vän att 

anförtro sig åt och att hon försöker vara duktig och hålla modet uppe även om hon känner sig 

otroligt ensam efter hennes sin mammas bortgång. Citatet sammanfattar allt det Henrietta går 

runt och bär på vilket gör att läsaren kan få en insikt i vilka känslor ett barn kan ha när de bär 

på sin sorg. Att Henrietta känner sig ensam kan vara på grund av olika anledningar, dels på 

grund av att hon förlorat sin närmsta vän, något som kommer att tas upp lite senare i 

analysavsnittet, men också på grund av sin mammas död. I Henriettas liv finns pappa, lillebror 

och farmor och av dessa tre upplevs det som om farmodern är den enda som Henrietta känner 

sig trygg nog att anförtro sig åt. Tillsammans med sin farmor kan Henrietta prata om sin sorg 

och det är tillsammans med henne som Henrietta vågar gråta och kan släppa sin fasad som 

den starka flickan ett tag och få bearbeta sin sorg över sin mamma. Farmodern verkar fått en 

viktig roll i Henriettas sorgebearbetning och då är det viktigt att hon orkar hålla ut, att hon 

möter Henrietta i hennes frågor och bekräftar Henrietta i sin sorg.  



18 
 

Att vara ledsen och gråta är inte den enda känslan som Henrietta känner, i sin sorg känner 

Henrietta även en stor ilska.  

Jag [Henrietta] är jättearg hela tiden. Men jag vet inte vem jag ska vara arg på, och hur 
arg jag än är så hjälper det ändå inte. Mamma kommer aldrig att komma tillbaka (s. 31).  

Att Henrietta känner sig arg är egentligen inte svårt att föreställa sig. Det Henrietta är arg på 

vet hon inte riktigt själv men att Henrietta skulle vara arg på sin mamma vore inte så konstigt.  

Henrietta är arg på grund av att hennes mamma har lämnat henne. Dock så kan inte Henrietta 

rikta sin ilska mot sin mamma personligen, inte få utlopp för sin ilska vilket medför att 

Henrietta enbart går och samlar på sig och den ilskan hon känner bara blir större och större. 

Men som citatet beskriver spelar det ingen roll hur arg Henrietta blir för hennes mamma 

kommer ändå inte att komma tillbaka vilket också kan vara grunden till Henriettas ilska.  

Stening förklarar att det inte är någonting ovanligt i att ett barn kan känna ilska efter att en 

närstående till barnet gått bort. Barnet kan då få känslan av besvikelse över att föräldern 

lämnat kvar barnet helt ensamt (1999 s. 38). Även vid detta citat pratar Henrietta om sina 

känslor tillsammans med sin farmor vilket stärker farmoderns roll som en betydelsefull vuxen 

i Henriettas liv, en vuxen som Henrietta känner sig trygg tillsammans med.  

Åh, om mamma ändå var här, tänker hon. Då skulle jag kunna fråga henne vad jag ska 
göra nu. Hon kunde alltid komma på något – hur hopplöst det än såg ut så kunde hon 
alltid ge ett råd (s. 72).  

Genom bokens gång är ändå längtan den känsla som porträtteras mest. Henriettas längtan 

efter sin mamma, att få prata med henne, göra om alla deras minnen tillsammans och bara 

vara nära henne. Genom detta citat samt ett citat jag nämnt tidigare i analysen, när Henrietta 

brister ut i gråt tillsammans med sin farmor (s. 30) får jag känslan av att Henrietta är väldigt 

ensam. Hon längtar efter sin mamma för att ha någon att prata med, någon att resonera med, 

vilket får mig att tro att det är av denna anledning som Henrietta för de små dialogerna som 

jag tidigare nämnt.  

Bästa vän 

Men sorgen över sin mamma är inte den enda sorg som Henrietta känner i boken. Henrietta 

har en bästa vän, Sofie, men efter det att Henriettas mamma gick bort har deras relation blivit 

allt mer komplicerad. Henrietta har sagt saker till Sofie som hon gärna skulle vilja säga förlåt 

för, men vet inte riktigt hur och funderar hur och när allt blev så komplicerat och om allt är 

hennes fel.  
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Henrietta önskar att allt ska bli bra igen. Tänkt om det kan bli som förut. Då var de 
nästan jämt tillsammans – hon och Sofie (s. 33).  

Även här uttrycker Henrietta längtan, längtan efter att få tillbaka sin bästa vän och allt ska bli 

som vanligt. Då det blir tydligt genom bokens gång att Henrietta gjort någonting mot Sofie 

som hon önskar ha ogjort och att hon önskar att hon kunde säga förlåt, men vet inte riktigt 

hur. Henrietta skyller på sig själv att hon och Sofie inte är vänner längre och anledningen till 

detta är något som Henrietta kallar för att hon har blivit drabbad av den onda vinden: 

Kanske har jag råkat ut för att en ond vind har blåst över månen. Den vinden blåste rakt 
in i mitt hjärta, tänker Henrietta. […] vilket hemskt öde som drabbat mig, tänker 
Henrietta. Jag har så svårt att vara snäll, även om jag verkligen försöker (s. 35). 

Den kan blåsa rakt in i hjärtat på folk – då blir de som förvandlade och helt hopplösa att 
ha och göra med (s. 39). 

Den onda vinden blåser rakt in i hjärtat och gör personen hopplös, så förklarar Henrietta allt 

dåligt som har hänt. Men som jag nämnde skyller hon väldigt mycket på sig själv. Henrietta 

försöker vara snäll men när det inte går känner hon sig hopplös och dålig. Den onda vinden 

ser jag som ett sätt att ha någonting att skylla på, att det är på grund av den onda vinden som 

allt har blivit så komplicerat. Jag tror det kan vara lättare för ett barn att kunna skylla på en 

ond vind istället för att kunna inse kopplingarna mellan sin egen sorg och den problematik 

som sorgen kan skapa övriga relationer och i skolan. Även den komplicerade relationen till 

Sofie resulterar i att Henrietta får svårt att koncentrera sig i skolan: 

Men Henrietta kan inte lyssna. Hennes tankar far fram och tillbaka. Hon tänke r på 
mamma, och hon tänker på Sofie. Åh, varför måste allt vara så tillkrånglat och svårt? (s. 
63)  

Detta citat utspelar sig på en av Henriettas lektioner men Henrietta kan inte koncentrera sig på 

det hon egentligen borde göra. Istället tänker hon på hur komplicerat allting har blivit sen 

hennes mamma gick bort. Som tidigare nämnt är koncentrationssvårigheter i skolan inget 

ovanligt problem för barn som har förlorat någon närstående, problemet för Henrietta är att 

hon samtidigt förlorade sin bästa vän vilket gör att känslan av hopplöshet växer hos henne. 

Som jag nämnde ovan behöver sorgen över en förlorad förälder inte innebära den enda 

anledningen till varför ett barn kan få svårt att koncentrera sig i skolan. Sorgen går ut över alla 

relationer som ett barn har och som vuxen blir det därför viktigt att vara uppmärksam att 

dessa relationer också kan ha en inverkan på svårigheterna ett barn kan få i skolan. I och med 

att Henrietta har förlorat sin mamma och som en följd av detta har relationen till Sofie blivit 

svårt, detta gör att jag upplever Henrietta som väldigt ensam. Henrietta har i tidigare citat 
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uttryckt att hon är ensam vilket blir tydligt genom förlusten av hennes bästa vän eftersom då 

har hon ingen, förutom farmodern, att anförtro sig åt och prata med.  

Livet efter sorgen 

I uppbyggnaden av Min mamma bor på en stjärna ligger inte allt fokus på död och sorg, 

boken visar även upp hoppet om att en dag kunna gå vidare, att Henriettas problem ska bli 

lättare och att hon ska kunna bli glad igen. Detta visas upp på tre olika sätt, det första genom 

Henriettas nya klasskamrat Adam. Henrietta tycker Adam känns annorlunda, han har snälla 

ögon och Henrietta skulle väldigt gärna vilja prata med honom (Uggla 2005, s. 15). Att 

Henrietta blir smått förälskad i Adam är inte svårt för läsaren att lista ut. I citatet visar 

Henrietta vad det är hon tycker om hos Adam, att hans ögon ser ut som gnistrande stjärnor.  

Adam han lång lugg. Han liksom kastar med huvudet för att få undan håret från ansiktet. När 
han gör det ser Henrietta hans ögon. Hon tycker att han har de vackraste ögon hon någonsin 
har sett. De är bruna med små, små gula stänk – och när han ler ett snabbt leende mot henne 
gnistrar de som stjärnor (s. 36). 

Adam har ingen kunskap kring vad som hänt Henriettas mamma, de svårigheter som 

Henrietta har i skolan och med hennes relationer till Sofie och andra klasskamrater. Adam 

behandlar Henrietta som vem som helst, en helt vanlig tjej, de som Henrietta helst av allt vill 

vara: 

Vänta, jag ska också till bibblan. Vi kan väl gå tillsammans? 
Det är Adam (s. 41). 

Det som är viktigt att komma ihåg är att Henrietta känner sig ensammast i världen, hon har 

inga vänner och ingen som ser henne. I citatet ovan frågar Adam om han och Henrietta kan ta 

sällskap till skolans bibliotek. Adam kanske frågar detta enbart för att ha sällskap till bibblan 

men för Henrietta betyder det mer än så. För henne betyder det att någon vill umgås med 

henne, att hon kanske inte är ensammast i världen eller att hennes ”onda vind” inte gjort 

henne helt hopplös så att ingen vill umgås med henne.  

Även i slutet av boken får läsaren följa ett möte mellan Adam och Henrietta: 

Hej Henrietta! 
Det är Adam. Han står vid sin cykel och tittar på Henrietta som kommer gående mot 
cykelstället.  
Det är första gången någon i skolan använt hela hennes namn, bortsett från Mia och de andra 
lärarna förstås. 
Jag gillade ditt föredrag. Bäst av alla. Faktiskt […]  
Henrietta blir glad, men vet inte riktigt vad hon ska säga. Tack säger hon i alla fall till slut och 
tittar upp på Adam, rakt in i hans stjärnögon. […] 
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Vi ses imorgon.  
Innan Henrietta hinner svara är han borta, men hans ord hänger kvar i luften som ett 
skimrande löfte (s. 92-93). 

Henrietta känner sig glad. För första gången i boken visar Henrietta upp en annan känsla som 

inte är förknippat med sorgen efter sin mamma utan nu är hon glad igen efter att Adam sagt 

att han gillat hennes föredrag som hon höll inför klassen. Bland annat genom detta citat får 

läsaren en känsla av att det kommer att gå bra för Henrietta, att allt inte kommer att vara 

mörkt och dystert hela tiden utan hoppet om att Henrietta kommer att kunna bli glad igen 

tänds. Även det faktum att Adam säger att de ses imorgon samt uttalar hela Henriettas namn 

skapar en förväntan och förhoppning hos Henrietta. En förhoppning att allt kanske inte alltid 

kommer att vara sorgset, att den så kallade ”onda vinden” kanske inte har bosatt sig i hennes 

hjärta för evigt utan de finns hopp om en ljusare framtid.  

En annan person som är väldigt viktig för Henriettas sorgebearbetning är skolans 

bibliotekarie. I Min mamma bor på en stjärna får Henriettas klass i uppgift att hålla ett 

föredrag om något intresse som de har och Henrietta väljer att forska om sitt namn (Uggla 

2005, s. 42).  

Hon läser: Henrietta är diminutiv av Henrika – det betyder lilla Henrika. Hon fortsätter att leta. 
Nu slår hon upp Henrika. Hon känner på sig att det måste vara något betydelsefullt – att 
namnet betyder något viktigt.  
Henrika – femininum av Henrik. 
Henrietta känner sig upprörd. Liten kvinnlig Henrik. Är det verkligen vad hennes namn 
betydde? Hon har god lust att slänga boken i papperskorgen (s.  44).  

Förhoppningen Henrietta har med att forska om sitt namn är att inte visa att hon är helt 

hopplös utan att hennes namn faktiskt betyder någonting viktigt. Varför hon önskar göra detta 

kan tolkas som att hon hoppas på att kunna vara bra och speciell någonstans. När hela hennes 

liv känns tungt, ensamt och kanske lite tråkigt hoppas Henrietta på att hennes namn ska 

betyda något som gör henne lite speciell igen. Men när uppslagsboken Henrietta tittar i enbart 

förklarar att hon är en liten Henrik blir Henrietta otroligt besviken, att även hennes namn är 

helt intetsägande. 

Men när Henrietta går tillbaka till biblioteket någon dag senare har bibliotekarien hittat någon 

som gör att en förväntansfullhet växer hos Henrietta.  

Jag har hittat en astronom som hette Henrietta. Hon gjorde en upptäckt om en speciell sorts 
stjärnor, och den upptäckten fick stor betydelse för den fortsatta forskningen. Det låter väl 
spännande? Vill du läsa om henne? 
Henrietta blir nästan yr. En som hette Henrietta och som forskade om stjärnor. Kan det 
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verkligen vara sant? 
Du skojar väl inte? Frågar Henrietta (s. 50). 

Att bibliotekarien har hittat en bok om en tjej som heter Henrietta och som dessutom är 

stjärnforskare är något som är stort för Henrietta. Dels för att de har samma namn men även 

att hon forskade om stjärnor och det är bland stjärnorna som Henriettas mamma numera bor. 

Det bibliotekarien gör, utan att vara medveten om detta, är att hon bekräftar Henrietta. Detta 

dels genom att hitta någon betydelsefull som bär hennes namn och visar att alla Henriettor 

inte är helt hopplösa men även genom forskningen om stjärnorna. Bibliotekarien vet troligtvis 

inte att Henrietta bär på bilden av att hennes mamma numera bor på en stjärna och därför får 

Henrietta känslan av att det är för bra för att vara sant. Detta visar hon genom att fråga och 

säkerställa att det som bibliotekarien säger verkligen är sant. 

Både genom bekräftelsen Henrietta får av Adam samt det som jag nämnde ovan, att 

bibliotekarien ger Henrietta en förhoppning om att man kan bli någonting viktigt även om 

man bär på namnet Henrietta gör att hon lättare kan bearbeta sin sorg. Gentemot Adam känner 

Henrietta för första gången på länge glädje, något som är ett stort steg i hennes bearbetning då 

Henrietta tidigare uttryckt frågan om hon någonsin kommer att kunna bli glad igen. I slutet av 

boken faller även den sista pusselbiten i Henriettas liv på plats – hon klarar av att säga förlåt 

till Sofie.  

Sedan säger hon det: 
Förlåt. 
Först som ett ynkligt kvidande. 
sedan säger hon det högt och tydligt:  
Förlåt! Sofie, jag menade inte… vi kan väl vara vänner igen? 
Sofie stannar hela eftermiddagen. De ligger bredvid varandra på Henriettas säng och pratar 
precis som förr (s. 88). 

Henrietta känner sig så lätt och fri som hon inte har gjort på länge. Hon är faktiskt inte rädd för 
någonting längre (nästan). Imorgon ska hon hålla föredrag för sina klasskamrater, och då ska 
Sofie sitta där och hålla tummarna för henne (s. 89). 

I slutet av boken uttrycker även Henrietta sina frihetskänslor, att hon upplever att hon faktiskt 

inte är rädd för någonting längre. I och med att hennes vänskap med Sofie lagades och 

Henrietta återigen hade en bästa kompis att prata med kunde Henrietta lätta sitt hjärta och sina 

tankar som hon bar på. Även det faktum att Henrietta numera hade en kompis som hejade på 

henne gjorde att Henrietta såg fram emot att hålla sitt föredrag framför klassen.  
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Diskussion 

Sorg i klassrummet 

Bøge och Dige (2006) skriver att det ska finnas en krisplan för varje skola samt rutiner för 

krisstöd (s. 9). Vidare fastslår Bøge och Dige att cirka 3200 barn förlorar en av sina föräldrar 

varje år. Av denna anledning är det näst intill oundvikligt att lärare förr eller senare kommer 

att möta ett barn i sorg under hens yrkeskarriär och av denna anledning blir utformandet av en 

kris/handlingsplan avgörande. En handlingsplan är ett redskap för att möta barn i sorg och för 

att kunna hantera de situationer som uppstår när ett barn förlorar någon närstående. En 

handlingsplan bör bland annat innehålla hur akuta situationer ska hanteras och hur man kan 

arbeta med sorg, död och förlusten av en närstående i klassrummet (s. 105-106). 

Hur påverkas lärandet? 

Under läsandet av Min mamma bor på en stjärna blir det tydligt att Henriettas lärande blir 

märkbart påverkat. Boken porträtterar främst detta genom beskrivningen av Henriettas 

matematiklektion där hon får i uppgift att på egen hand skapa en matematikuppgift. Henriettas 

tankar innehåller visserligen matematiska resonemang men fokus för hennes tankar blir på sin 

sorg. Atle Dyregrov (2006) nämner i boken Beredskapsplan för skolan: Vid kriser och 

katastrofer att ett barn som drabbats av sorg lätt kan få svårigheter med koncentrationen i 

skolan, främst när det kommer till individuella uppgifter i ämnet matematik (s. 13-14). Detta 

är den enda lektionen som visar upp Henriettas svårigheter i skolan vilket gör det svårt att visa 

upp några generella drag av hur Henriettas sorg påverkar hennes lärande. Men under bokens 

gång ger boken läsaren uppfattningen av att Henrietta har många tankar och funderingar som 

går ut över hennes skolgång. Däremot visar boken att Henriettas koncentrationssvårigheter 

inte enbart handlar om förlusten av sin mamma utan även förlusten av sin bästa kompis. Att 

Henrietta saknar sin bästis Sofie är inget som läsaren kan undgå att upptäcka och det är även 

längtan efter Sofie som skapar svårigheter för Henrietta i skolan. Detta blir bland annat tydligt 

genom att Henrietta absolut inte vill hålla sitt föredrag framför klassen i början av boken 

medan hon inte kan vänta på att få hålla det efter att hon och Sofie blivit vänner, för då vet 

hon att Sofie hejar på henne.  

Viss problematik i skolan går att stödja om en elev får rätt hjälpmedel i skolan under den tid 

som eleven har det som svårast. Dyregrov (2006) förklarar, att om läraren är medveten om 

detta kan undervisningen struktureras så att eleven inte behöver arbeta själv under viss tid 
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efter dödsfallet. Det Henriettas lärare gjorde var att hon lät eleverna jobba enskilt vilket ledde 

till att Henrietta blev påmind om sin sorg, om Henriettas lärare vetat om detta som Dyregrov 

(2006) nämner kanske läraren valt att strukturera lektionen annorlunda. Ett sätt kunde till 

exempel varit att eleverna fick arbeta i mindre grupper eller parvis under formuleringen av 

matematikuppgiften. Av denna anledning tycker jag att det är av vikt att lärare har kännedom 

om hur sorg kan påverka ett barn i skolan, om hur man kan strukturera upp lektioner och 

uppgifter så eleven ges möjligheten till att kunna hantera skolan när elevens sorg fortfarande 

är närvarade.  

Men ett barns svårigheter i skolan behöver inte enbart handla om svårigheter med att jobba 

enskilt utan det kan också handla om att eleven inte känner sig sedd, bekräftad eller att eleven 

inte känner sig förstådd menar Dyregrov (2006, s. 20). Även om ett barn visar tendenser till 

att må bättre, hen kanske är gladare i skolan eller presterar bättre i skolan betyder inte det att 

barnets sorgeprocess är förbi. Det gäller för läraren att ge eleven den tid och bekräftelse som 

barnet behöver annars kan svårigheter utvecklas genom att barnet helt enkelt inte känner sig 

förstådd. I Min mamma bor på en stjärna visar inte Henriettas lärare något större engagemang 

åt att försöka förstå sig på Henrietta, utan kallas istället Henrietta för en ” speciell flicka” 

(Uggla s. 24) efter det att hon haft svårigheter att formulera sin matematikuppgift. Istället för 

förstående lärare visar Min mamma bor på en stjärna upp en bibliotekarie som når Henrietta 

utan att ens vara medveten om det. Det boken visar upp på ett bra sätt är att en lärare kan nå 

en elev utan att egentligen behöva anstränga sig eller ha kunskap kring hur man ska möta ett 

barn i sorg. Boken visar även upp hur viktig all personal på skolan kan vara för ett barn vilket 

givetvis gäller för alla barn och inte enbart för barn som bär på en stor sorg. Det bibliotekarien 

gör är helt enkelt att bekräfta Henrietta genom att visa på att hennes namn (och indirekt 

Henrietta själv) inte är helt värdelöst genom att bibliotekarien hittar information om en 

betydelsefull stjärnforskare som hette Henrietta. Som lärare behöver det inte vara svårare än 

så, utan vågar man möta eleven precis som vanligt kan detta helt oförutsett leda till att eleven 

kan känna sig bekräftad och sedd av personalen på skolan.  

Att dela ett barns sorg 

Boken visar aldrig att Henrietta får något som helst stöd från skolans håll för att kunna 

bearbeta och beskriva sin sorg. Under de lektionssekvenser som finns beskrivna visar boken 

upp en lärare som inte har någon som helt kunskap om att Henrietta har förlorat sin mamma. 

Alla lärare kommer någon gång under sin yrkeskarriär att möta ett barn som förlorat någon 
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och då är det viktigt att ha kunskap kring hur man möter det barnet. Som lärare träffar vi våra 

elever i skolan nästan varje dag, därför är vår roll i ett barns sorgebearbetning otroligt viktig. 

Bøge och Dige (2006)  menar att det är viktigt att som lärare enbart finnas där, som en slags 

påminnelse om att livet faktiskt går vidare, att inta rollen som en ledsagare som hjälper barnet 

genom den svåraste tiden efter ett dödsfall. Att vara ledsagare innebär inte att man behöver ha 

en massa kunskaper om hur man hanterar sorg utan enbart att man visar uppmärksamhet mot 

barnet (2006, s. 109). Det är detta som skolans bibliotekarie visar mot Henrietta. Visserligen 

får läsaren inte någon vetskap kring ifall bibliotekarien har någon tidigare kunskap kring 

sorgebearbetningen men uppfattningen som boken ger är att bibliotekarien helt enkelt möter 

Henrietta i hennes tankar om en skoluppgift. Bibliotekarien kanske inte fyller funktionen som 

den typ av ledsagare som visar på att livet går vidare utan mer som en ledsagare som visar på 

Henriettas värde, att Henrietta inte är helt värdelös eller hopplös som Henrietta själv beskriver 

sig som.   

Att vara lärare är ett yrke med många inslag, som lärare ska du inte bara fungera som ett 

verktyg för inlärning utan i stunder av sorg bör du även finnas där som en vägledare och en 

axel att vila sig emot. En elev kan välja att vända sig till dig gällande att ventilera sina tankar 

om döden, då är det viktigt att läraren finns till som en påminnelse om att livet fortsätter. Det 

vill säga att påminna eleven om att döden inte är slutet, att den avlidne alltid kommer att 

finnas kvar i tankar och minnen hos eleven.  

Att arbeta med sorg genom skönlitteratur 

Att arbeta med ämnet ”döden” i klassrummet är något som kan uppfattas som obehagligt 

vilket medför att osäkerheten kring att hur lärare kan hantera detta blir stor. Det finns 

emellertid en stor vinst med att arbeta med ämnet ”döden” tillsammans med sina elever. 

Bland annat genom lektioner kan lärare skapa en bild av döden som inte är farlig utan att 

döden är en del av livet. Att prata om döden känns också ofta väldigt tabubelagt, att det inte är 

någonting som ska diskuteras i samhället. Detta kan bidra till att rädslan inför döden och vad 

som sker när man dör blir större. Funderingar om vad som händer efter döden kan bli större, 

därför är det viktigt att våga prata om döden i klassrummet, för då kan det skapas en bild av 

döden som någonting naturligt. Vad som händer efter döden är det ingen som vet vilket kan 

skapa funderingar och tankar hos elever som de kan behöva prata med någon om. Att bearbeta 

olika typer av dödsfall är även det viktigt, att arbetet kring ämnet ”döden” inte enbart tar upp 

att döden sker av ålder utan även av till exempel sjukdom. På så sätt kan dödsfall som inte 

sker av hög ålder verka mer normalt.  
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Att arbeta med döden i undervisningen är inte helt enkelt. Eftersom läraren kanske inte har 

information om vilken historia eleverna bär på kan det innebära att eleverna reagerar väldigt 

olika på temat döden. Vissa elever som tidigare varit med om ett nära dödsfall kan möjligtvis 

återuppleva sin sorg och därför kan det vara viktigt att skolan har en väl genomtänkt plan hur 

man möter de elever som kan behöva prata om sina känslor. Det är också viktigt att läraren 

bearbetar området med viss försiktighet, på grund av att det kan finnas elever som bearbetar 

en större eller mindre sorg som läraren inte är medveten om. Om lärare vill arbeta med ämnet 

”sorg” och ”döden” i klassrummet är det viktigt att läraren har en väl bearbetad planering för 

vad som eleverna förväntas lära sig under lektionerna. Med detta som bakgrund kommer detta 

avsnitt bli mer praktiskt med tips hur lärare kan strukturera upp sin undervisning gällande att 

arbeta med ämnet ”sorg” och ”döden” i klassrummet.  

Filosofi doktorn i psykologi Maare Tamm (1986) hävdar i boken Barnet och döden att all 

undervisning som bedrivs ska förbereda barnet inför det kommande livet och genom detta 

döden, eftersom det är en del av livet. Om ett barn på olika sätt får arbeta med ämnet ”döden” 

i skolan kan det medföra att barnet är bättre förberedd när barnet möter döden och dödsfall 

utanför skolan. Här kan skolan vara en plats att introducera döden inför eleverna, men då inte 

som något att vara rädd för utan som en del av vårt liv. Inom skolans värld kan arbete om 

döden utformas på olika sätt och inom olika ämnen, bland annat genom skönlitteratur och 

litteratursamtal i ämnet religion, biologi och inte minst inom svenskämnet (1986, s. 77-78). 

Skönlitteraturen har en viktig funktion i undervisningen menar Tamm. Genom 

skönlitteraturen kan läsaren känna igen sig i olika karaktärer vilket i sig kan hjälpa barnet att 

förstå sig på sina egna känslor och tankar. På så sätt kan skönlitteratur ha en hälsosam och 

terapeutisk funktion när det kommer till bearbetningen av sin sorg hos ett barn (1986, s. 83-

84).   

Att välja arbetsmetod 

Sorg är ett väldigt tungt ämne och kan vara jobbigt för många att arbeta med, därför är det 

viktigt att eleverna ges möjlighet till att kunna få prata om det som de har läst. Det är även 

viktigt att eleverna får diskutera läsningen på grund av att när eleverna arbetar med sorg kan 

det uppstå känslor som eleverna kan behöva bearbeta. Det kanske finns någon elev som varit 

med om ett dödsfall och har sorgen nära, då blir det extra viktigt att eleven får prata om sina 

känslor efter avslutad läsning. Som lärare är det därför viktigt att man tänker igenom på vilket 
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sätt man genomför lektionen tillsammans med sina elever och vilken metod läraren vill 

introducera sorg med.  

Det är viktigt hur en lärare väljer att lägga upp sitt arbete kring skönlitteratur menar Kåreland 

(2015, s. 206). Om arbetet planeras felaktigt kan eleverna få en oklar bild av vad de förväntas 

lära sig. Väljer man att jobba med sorg i klassrummet behöver läraren lägga upp sin planering 

och struktur över lektionerna så att det framkommer att det är just sorg som är i fokus. 

Nordenstam och Boglind (2016, s. 199-200) nämner högläsning som en metod för att 

stimulera undervisningen gällande skönlitteratur. Dock hävdar Nordenstam och Boglind att 

detta främst gäller mindre barn men jag kan anse att det finns en poäng med att genomföra 

högläsning även i äldre åldrar. Detta dels för att alla elever läser på samma ställe i boken 

vilket medför att läraren kan avbryta och ställa frågor kring texten. När det kommer till att 

arbeta med sorg tror jag inte att högläsning är den bästa metoden att behandla sorg genom. 

Detta på grund av att sorg är en så pass personlig upplevelse och att olika elever kan behöva 

olika lång tid att ta in det de läser samt reagerar olika på det de läser. Att jobba med sorg kan 

väcka olika sorters tankar hos eleverna, tankar som de kan behöva stanna upp och fundera 

över. Vid högläsning blir detta inte möjligt eftersom det är läraren som bestämmer var i texten 

man pausar, detta medför att individuell läsning kan passa bäst när det kommer till att 

behandla sorg genom skönlitteratur.  

Något som Kåreland (2015, s. 207) poängterar som viktigt är litteratursamtal. Detta är även 

något som Nordenstam och Boglind (2016, s. 199) slår fast. Att genom samtal ges eleverna en 

möjlighet att diskutera deras tankar och idéer tillsammans med andra. Under ett 

litteratursamtal blir lärarens roll mer som en samtalspartner som ställer öppna frågor, det vill 

säga frågor som läraren själv inte har svaret på. Lärarens roll i litteratursamtalet blir att inte 

försöka styra allt för mycket i elevernas tankar och diskussion men samtidigt vara väl insatt i 

texten så att läraren kan föra en diskussion framåt. Det är även lärarens roll vid ett 

litteratursamtal att ta tillvara på och följa upp elevernas svar, vilket bidrar till en djupare 

diskussion. Vidare förklarar Kåreland att det är viktigt att läsningen inte enbart kretsar kring 

att eleverna ska besvara ett antal frågor som de får tillgång till redan innan läsningen 

påbörjats. Då hamnar läsningens fokus istället på att leta information i en text. Genom detta 

arbetssätt förminskas dels det tolkande och kreativa sättet att läsa skönlitteratur och dels 

elevens känslomässiga koppling till en text (2015, s. 207).  

Eftersom sorg är en så pass personlig upplevelse och ett tungt ämne blir det viktigare att 

läraren funderar lite extra på hur hen väljer att lägga upp sin undervisning. Som lärare blir det 
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viktigt att inte låta sina egna känslor och uppfattningar färga av sig på undervisningen utan att 

lektionen mer skapar möjligheter för eleverna att tolka sina egna uppfattningar och känslor 

kring sorg och saknad. Självklart kan läraren ta tillvara på en elevs funderingar och lyfta dessa 

i till exempel en helklassdiskussion och på så sätt nå en djupare mening men samtidigt måste 

läraren respektera att sorg är något som är personligt vilket kan medföra att alla elever inte är 

bekväma med att deras tankar framhävs. Vikten av öppna frågor är också av betydelse, vill 

läraren att eleverna ska fokusera på sig själv och sina egna tankar kan frågor utan direkta svar 

ha en avgörande roll. Ställs stängda, konkreta frågor kan elevernas fokus hamna på att enbart 

svara på frågorna utan någon direkt eftertanke eller fundering över sina egna känslor. Detta 

kan medföra att lektionen kan verka ytlig och målet med att eleverna själva ska fundera kring 

hur de ser på sorg och saknad går förlorad. Självklart gäller det för en lärare att även fundera 

på när och hur man väljer att genomföra arbetet med detta tema. Att arbeta med sorg passar 

möjligtvis inte alla klasser och det är också svårt att fastställa vilken årskurs detta område ska 

bearbetas. Min uppfattning är att introducera temat i äldre mellanstadieålder och då med 

skönlitteratur som stöd.  

Sammanfattning 

Syftet för denna uppsats var att analysera hur ett barns sorg porträtteras i boken Min mamma 

bor på en stjärna.  Uppsatsen utgavs sig därefter att föra en diskussion om hur lärare kan 

bearbeta döden som tema genom skönlitteratur samt hur ett barns sorg kan påverka lärandet. 

Varje år förlorar cirka 3200 barn i Sverige en närstående menar Bøge och Dige (2006, s. 105) 

vilket medför att lärare någon gång under sin yrkeskarriär kommer att möta ett barn i sorg.  

Uggla (2005) skildrar i sin bok Min mamma bor på en stjärna att ett barns sorg kan yttra sig 

på flera olika sätt. Det är sällan det tydligaste tecknet, gråten, är framträdande i boken. I 

Henriettas fall försöker hon dölja sina tårar för att inte verka svag utan Henrietta vill framstå 

som en fullt normal tjej. Istället är det den ”osynliga” sorgen som tydligast porträtteras i 

boken. Läsaren får följa med i Henriettas små samtal till sin mamma, hennes saknad över att 

hon har förlorat sin mamma, hennes längtan efter henne och ilskan över att hon är borta. 

Boken visar de svårigheter som sorgen medför för Henriettas skolgång då hon inte klarar av 

att fokusera under skolarbetet samt hopplösheten Henrietta känner över sig själv då hon inte 

klarar av att leva samma liv som hon hade innan hennes mamma gick bort. Men boken visar 

även hur sorg kan påverka andra relationer, i detta fall Henriettas bästa kompis Sofie. Läsaren 

får följa Henriettas saknad efter Sofie, funderingar över hur allt i hennes liv blev så 



29 
 

komplicerat och, även här, hopplösheten och frustrationen att allt inte är som vanligt där hon 

är bästa vän med Sofie igen. Uggla (2005) gör även en skildring av att livet går vidare, att 

sorgen inte varar för evigt genom att visa på scener där Henrietta känner hopp om framtiden. 

Detta blir tydligt främst genom att den nya killen, Adam, uppmärksammar Henrietta samt 

bibliotekarien som bekräftar Henrietta och förminskar den hopplöshet som hon känner inför 

sig själv.  

Som diskussionen visar på så kan sorg innebära problem när det gäller barnets skolgång. 

Dyregrov nämner detta genom att förklara att en elev kan få svårt att jobba med individuella 

uppgifter eftersom det är då svårigheterna med koncentrationen är som störst. Som lärare kan 

man därför välja att strukturera lektionerna så att man undviker att låta eleverna arbeta 

individuellt en period och istället låta eleverna arbeta parvis eller i mindre grupper. Men 

problemen som en elev kan få i skolan handlar inte enbart om hur lektionerna är strukturerade 

utan även om hur väl en elev känner sig sedd och bekräftad i sin sorg. Dyregrov (2006) menar 

att en elev kan stundtals framstå som glad och positiv igen och läraren kan då dra slutsatsen 

att eleven har bearbetat klart sin sorg. Men så är inte fallet utan en elev kan pendla väldigt 

mellan att vara glad och sedan falla tillbaka i sin sorg. När detta sker kan barnet uppleva att 

läraren inte ser eleven och inte ger eleven den tid som hen behöver för att läka sin sorg. 

Vikten av att lärare klarar av att hålla ut och bekräfta eleven i sin sorg kan även det bli 

avgörande för barnets skolgång. Att uppfylla rollen som en ledsagare är något som Bøge och 

Dige (2006) framhäver som viktigt. att lärare finns till för att visa på att livet går vidare, att 

det kommer att bli bättre efter ett tag. Det behövs inte en massa kunskap kring hur man möter 

ett barn i sorg utan mer att läraren visar barnet uppmärksamhet.  

Att arbeta med sorg i klassrummet är viktigt på grund av att det kan förminska bilden av att 

döden är någonting farligt utan istället visa på att döden är en del av livet och något som är 

naturligt. Men osäkerheten kring hur lärare kan strukturera lektioner kring döden är stor då det 

är ett väldigt känsligt ämne. Därför kan skönlitteratur vara en bra inkörsport till hur lärare kan 

arbeta med sorg i klassrummet. Att välja en bok som behandlar sorg och död kan få eleverna 

att börja reflektera över sina egna tankar kring ämnet. Men detta kan även skapa frågor som 

eleverna kan behöva få lyfta och prata med någon om. Kåreland (2015) samt Nordenstam och 

Boglind (2016) nämner litteratursamtalet som en metod där man låter eleverna diskutera vad 

de har läst. Det viktiga med litteratursamtal är att läraren strukturerar öppna frågor som skapar 

möjligheter för eleverna att tvingas diskutera och tänka igenom sina svar. Om frågorna blir för 
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slutna så kan fokus tyvärr rikta sig mot allt eleverna enbart läser och svarar på frågorna, utan 

närmare eftertanke.  
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