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Abstract	
 

Linda Carlberg och Evelina Frank (2018). Våga vara medmänniska – hur barnböcker kan 

användas för svåra samtal med barn inom ramen för ämnet svenska. Svenska, Självständigt 

arbete inriktning f-3, A-nivå, 15 högskolepoäng, termin 6. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Ett av lärarens viktiga uppdrag är att finnas som den trygga punkten i ett barns liv när det 

värsta händer. Utifrån handböcker samt stödmaterial från Skolverket vill vi ta upp hur 

barnböcker kan användas inom ramen för ämnet svenska med syftet att underlätta sorg hos 

barn men också att hjälpa barnen att själva kunna skapa sig en förståelse av sin egen sorg. Det 

finns begränsad forskning kring ämnet men efter Estoniaolyckan 1994, minibussolyckan med 

de sju barnen och två lärarna som omkom i Mellansverige 1999 samt flodvågskatastrofen 

2004 har sorg i klassrummet varit ett ämne som behövt tas upp mer. Vi vill belysa att detta är 

ett relevant och viktigt ämne eftersom alla lärare någon gång kommer att möta barn i sorg. I 

och med våra egna bristande kunskaper ville vi ta reda på mer om vad som krävs av oss lärare 

samt vilket stöd vi kan tänkas få av andra myndigheter. Metoden som används i denna 

uppsats är en kvalitativ textanalys av utvalda barnböcker samt handböcker för att belysa hur 

den valda litteraturen kan användas i ämnet svenska för att underlätta svåra samtal med barn. 

Resultatet visar på att den valda litteraturen kan underlätta för svåra samtal med barn. 

Barnböckerna tar upp döden på ett förskönat sätt för att inte göra det till något hemskt som 

barnen blir rädda för. De utvalda barnböckerna kan användas i flera syften för att hjälpa barn 

samt få dem att uppnå mål och riktlinjer som läroplanen lyfter fram. Slutsatsen av denna 

analys är att barnlitteratur kan användas inom ramen för ämnet svenska för att hjälpa barnen 

att förstå budskapet i och med att text och bild tydliggör detta.  

 

 

Nyckelord: Barn, barnlitteratur, sorg, sorgebearbetning, trygghet, undervisning, svenska. 
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1 Inledning 
 

“Pappa säger att det inte är farligt att dö, man får bara sova och slipper ha ont. Det går fort 

och sedan får man vila. Alla ska vi dö - du och jag och pappa” (Nilsson 2002 s. 25)  

 

Lärare i dagens skola har andra uppdrag förutom att undervisa och ge elever de 

ämneskunskaper som de behöver i livet. Tillsammans med hemmet har skolan även ett 

uppfostringsuppdrag som innebär att skolan ska stötta eleverna i att bli goda demokratiska 

medborgare. Vad detta innebär är olika beroende på vem som har tolkat läroplanen. Per Bøge 

och Jes Dige skriver att det är de vuxnas ansvar att ge barn livskompetens som bland annat 

betyder att få kunskap om hur de ska agera och reagera i svåra situationer (Bøge och Dige 

2006 s.21). Detta kan kopplas till det uppfostringsuppdrag som skolan delar med hemmet och 

lyfter vikten av samverkan mellan parterna. Ansvaret skolan har vilar på en politisk grund, 

utifrån demokratiska riktlinjer att lära elever vara individer och förstå sina rättigheter men 

även en etisk aspekt som handlar om rätt och orätt. Skolan har som uppdrag att lära ut 

elevernas rättigheter men även deras skyldigheter.  

 

I läroplanen finns det mål och riktlinjer som läraren måste förhålla sig till. En riktlinje som är 

relevant för ämnet i denna uppsats är att “läraren ska hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet“ (Skolverket 2017 s. 16). 

Ett mål som skolan har är att “varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Skolverket 

2017 s. 12). Eftersom uppsatsen handlar om att hjälpa eleverna i deras sorg är det viktigt att 

både lärare och elever är medvetna om den aktuella situationen för att kunna handla utifrån 

elevens bästa i klassrummet.  

 

Vår uppsats handlar om hur man inom ramen för ämnet svenska kan uppnå de mål och 

innehåll som Skolverket har formulerat i läroplanen. Ett centralt innehåll för kursplanen i 

svenska är att eleverna ska lära sig om “berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. 

Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar” (Skolverket 2017 s.254). Ett annat centralt innehåll från 

kursplanen i svenska är att eleverna ska kunna “lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer” (Skolverket 2017 s.253). För att uppnå dessa mål i ämnet svenska krävs 
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det att skönlitterära böcker används i klassrummet samt att det ges möjligheter för elever att 

diskutera och reflektera kring olika böcker. I denna uppsats diskuterar vi hur innehåll och mål 

som ingår i kursplanen i svenska kan uppnås genom användning av barnlitteratur i 

klassrummet samt diskussioner kring svåra ämnen. 
 

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att göra en genomgång av tre olika modeller på handböcker som 

möjliggör användning av barnlitteratur i klassrummet i ämnet svenska för att underlätta 

samtal om svåra ämnen. Det gör vi för att sedan föra en diskussion kring hur modellerna 

fungerar i samband med ett par bilderböcker, Skolverkets stödmaterial, skolans demokratiska 

uppdrag samt kursplanen i svenska.Vi anser att detta är viktigt för vår kommande roll som 

grundskollärare. Forskningen visar att alla lärare någon gång under sin verksamma karriär 

kommer att behöva ta itu med svåra samtal med barn (Enochsson och Wester 2006 s. 11). 

Många samtal kommer sannolikt beröra det ämne vi tar upp i denna uppsats. Därför anser vi 

att denna uppsats kan ge nytta och handledning inför framtiden och ge oss de verktyg vi 

behöver ha inför dessa situationer. Detta är heller inte något som lärarutbildningen innehåller 

och ämnet är därför viktigt att få hjälp med eller iallafall beröra vid något tillfälle innan det är 

dags att ge sig ut i arbetslivet.  

 

Vårt syfte i uppsatsen är att besvara frågan: Är det möjligt att inom ramen för ämnet svenska 

underlätta samtal om döden med barn genom att använda sig av barnböcker som stöd? 

Frågeställningar vi hoppas kunna besvara i denna uppsats är: 

- Vad visar tidigare forskning om hur barnlitteratur kan användas i klassrummet i ämnet 

svenska för att samtala om svåra ämnen?  

- Hur framställs döden i den utvalda barnlitteraturen? 

- Går det att använda den utvalda barnlitteraturen tillsammans med det stödmaterial 

som Skolverket gett ut för att hjälpa barn i sorg?  

 

3 Disposition  
Hittills har vi beskrivit vilket syfte uppsatsen har samt vilka frågeställningar som kommer att 

besvaras rörande svåra samtal i klassrummet inom ramen för ämnet svenska. Härnäst 

presenteras den valda metoden som i detta fall är en kvalitativ textanalys av barnböcker. 
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Därefter presenteras tidigare forskning i form av en bakgrund som ska ge en grund till 

kommande granskning av barnböckernas framställningar tillsammans med det stödmaterial 

som Skolverket publicerat gällande krishantering samt en kort introduktion till vad 

litteraturläsning innebär. Sedan följer en litteraturgenomgång där den valda litteraturen 

presenteras kort och urvalet förklaras. Diskussionen av barnböckernas framställningar är 

uppbyggd med underrubriker som ger en tydligare struktur för läsaren. Här redovisas 

barnböckerna och deras relevans i klassrumsundervisningen samt hur döden framställs i de 

olika böckerna. Här kommer det även att presenteras i vilken mån läraren kan föra samtal om 

svåra ämnen kopplat till bakgrunden. Sedan följer en diskussion där tonvikten ligger på att 

problematisera och diskutera det som kommit fram i diskussion av barnböckernas 

framställning kopplat till våra frågeställningar och det resultat vi till en början ville uppnå. 

Avslutningsvis formas en slutsats av det vi kommit fram till i uppsatsen samt förslag till 

vidare forskning inom ämnet. 

 

4 Metod  

Uppsatsen kommer att bygga på en kvalitativ textanalys av den valda barnlitteraturen. I 

kapitlet “Kvalitativ textanalys” i Handbok i kvalitativ forskning skriver Pär Widén att det 

handlar om att analysera skrivna texter. Det handlar om att välja ut samt förhålla sig till texter 

och deras innehåll för att via texterna skapa en kunskap om den enskilda textens innebörd. 

Vidare skriver Widén att en kvalitativ textanalys grundar sig i hermeneutiken. Inom 

hermeneutiken handlar det om att läsa, förstå och skapa mening av texterna som analyseras 

(Widén 2009 s. 178). Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur barnböcker kan användas 

som hjälp vid svåra samtal om döden i klassrummet. Det handlar om att läsa barnböcker för 

att förstå och skapa en mening av dessa texter för barnen, vilket är vad en kvalitativ 

textanalys handlar om.  

 

Den textanalys som vi gör i uppsatsen kommer att vara en genomgång av böckernas 

framställning kopplat till undervisningen i ämnet svenska. Inför beskrivningen av de två 

valda barnböckerna valde vi att börja läsa båda böckerna utan något särskilt perspektiv samt 

utan att tänka på att en djupare genomgång skulle göras, eftersom vi tidigare inte har läst 

dessa böcker. Vi ville skapa en förståelse för vad de handlade om innan vi kunde påbörja en 

mer utförlig beskrivning av dem. Efter att ha läst båda böckerna utan något särskilt perspektiv 

läste vi dem igen, denna gång med fokus på vad vi vill diskutera kring böckerna, det vill säga 
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ämnet döden och hur det framställs samt om de skulle kunna användas för att hjälpa barn i 

sorg inom ramen för ämnet svenska.  

 

Till hjälp inför den här genomgången av barnböckerna kommer även handböcker att 

användas. Syftet med att använda handböckerna är för att stärka argumenten i diskussionen 

av böckernas framställning samt för att undersöka om den valda litteraturen är relevant som 

en del av undervisningen i svenska för att hjälpa barn som går igenom en sorgeperiod i livet.  

 

 

5 Bakgrund  
Nedan kommer ett historiskt perspektiv på döden i barnböcker att presenteras som en 

bakgrund till den diskussion av böckernas framställning som kommer att göras. Därefter 

kommer en presentation av tidigare studentarbeten kring ämnet döden att presenteras. Sedan 

kommer de tre valda artiklarna att presenteras som en bakgrund samt motivering till den 

kommande genomgången av barnböckerna. Till sist kommer ett stödmaterial att presenteras 

om krishantering från Skolverket, vilken kommer att ligga till grund för vår diskussion.  
 

5.1 Barnlitteraturen och döden 
Ur ett historiskt perspektiv har döden varit ett ämne inom barnlitteraturen sedan 1800-talet. 

Ann Boglind och Anna Nordenstam skriver att ämnet inte var tabubelagt och där döden sågs 

som en befrielse efter ett gott liv på jorden (Boglind och Nordenstam 2016 s.57). Vidare 

skriver Boglind och Nordenstam att det efter första världskriget inte längre var lika vanligt att 

döden framställdes i barnlitteraturen. Det eftersom konstellationen av familjerna och 

boendesituationen förändrades. De äldre bodde alltså inte längre med de yngre generationerna 

i familjen. I och med det här fanns inte döden längre i barnets närmiljö när en närstående går 

bort (Boglind och Nordenstam 2016 s.57). Även Kristin Hallberg skriver om att döden som 

motiv i barnböcker har förändrats med tiden (Hallberg 1993 s. 124). Boglind och Nordenstam 

skriver att döden som motiv i barnböcker kunde användas som något skrämmande och att 

genom det skulle barnen lära att uppföra sig för att inte straffas efter döden (Boglind och 

Nordenstam 2016 s. 57). Hallberg menar att vad som händer efter döden är idag inget som är 

lika självklart som förr. Det på grund av att det finns många olika svar på vad som händer, 

både ur individuella perspektiv samt religiösa åskådningar (Hallberg 1993 s. 124). 
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5.2 Tidigare forskning om döden i barnlitteratur 
Framställning av döden i barnböcker har analyserats tidigare av studenter. Malin Kölfeldt 

(2015) skriver 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 litteraturen har en viktig roll när det gäller att prata om döden. Vidare skriver Kölfeldt att 

döden upplevs som ett ämne som är väldigt känsloladdat och tungt och att många kan tycka 

att det är jobbigt att prata om. Det är här som litteraturen kan finnas som (till?) hjälp för att 

starta en diskussion (Kölfeldt, 2015 s. 34). Syftet med Kölfeldts uppsats var att ta reda på hur 

pedagoger kan ta upp livsfrågor med hjälp av barnlitteratur och hur dessa kan användas i 

undervisningen (Kölfeldt 2015 s. 2).  

Anna Olsson diskuterar i sitt självständiga arbete Alla ska vi dö - även Lasses farfar och Herr 

Muffin kring döden utifrån två böcker, där den ena boken är Adjö, Herr Muffin. Syftet med 

hennes uppsats var att jämföra hur ämnet döden utifrån två barnböcker som utgetts med 30 

års mellanrum togs upp. Vidare är syftet att jämföra dessa böcker för att se hur de framställer 

döden och hur de kan användas i klassrummet (Olsson 2016 s. 2). I analysen granskar Olsson 

böckerna sida för sida för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan barnböckerna 

(Olsson 2016 s. 9-23). Det Olsson kommer fram till är att båda böckerna kan användas i 

klassrummet men med olika syften trots att det skiljer 30 år mellan böckerna. Det ges även 

konkreta tips för hur bilderboken kan användas i den pedagogiska verksamheten (Olsson 

2015 s. 28-29).     

5.3 Urvalet av artiklar 
När vi sökte artiklar om sorgebearbetning hos barn använde vi sökord som “death”, 

“children’s literature”, “attitudes” och “children”. Efter sökning av dessa ord i olika 

kombinationer valdes tre artiklar ut som ansågs vara mest relevanta för ämnet. Vid valet av 

artiklarna ansåg vi att det var viktigt att hitta artiklar som handlade om barn i samma ålder 

som dem vi riktar in oss på. De artiklar som vi valde är av största relevans för det syfte som 

vi har med denna uppsats.  

 

5.4 “Strengthening Classroom Emotional Support for Children Following a 

Family Member's Death” - Melissa Allen Heath och Beth Vaughan Cole  
Barns förståelse och upplevelse av döden är beroende av deras ålder och 

kommunikationsnivå. Detta är något som Melissa Allen Heath och Beth Vaughan Cole 
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skriver om i artikeln “Strengthening Classroom Emotional Support for Children Following a 

Family Member's Death” (2009). Vidare skriver Heath och Cole om hur barn kan lära sig att 

sörja genom att se andra uppleva sorg samt att det finns sex steg i sorgearbetet för barn. 

Första steget handlar om att vara medveten om att döden är verklighet och de flesta kommer 

att vara med om att en närstående dör. Andra steget är att kunna gå igenom sina känslor som 

upplevs med andra för att bli mer medvetna om sorgen som finns. Nästa steg handlar om att 

det är viktigt att gå igenom minnen som finns av den som har dött. Det är även viktigt att hitta 

relationen till sig själv för att kunna gå vidare på egen hand, vilket är vad det fjärde steget 

handlar om. Detta hänger ihop med nästa steg som innebär att finna en ny mening i sitt liv 

utan den avlidne vid sin sida för att klara av att leva vidare utan personen. Sista steget i denna 

process handlar om att våga utveckla nya relationer samt stärka de befintliga relationerna som 

fanns innan sorgen. Det finns ingen möjlighet att säga hur lång tid det krävs för barn att ta sig 

igenom dessa sex steg. Detta beror på att sorgearbetet är olika för alla. Det är inte säkert att 

alla barn klarar av att gå igenom alla steg (Heath och Cole 2011 s.248).  

 

Heath och Cole skriver även om att den första sorgen barn går igenom oftast är sorgen över 

att ett husdjur dött. Barn känner ofta ett väldigt starkt band till sina husdjur och ser husdjur 

som en familjemedlem vilket gör att barnet känner stor sorg vid en sådan förlust. Att barn 

kommer gå igenom sorg någon gång i livet är inget som går att undvika. För vissa barn är det 

vanligare än för andra. Barn i utsatta länder med till exempel fattigdom eller brist på sjukvård 

upplever dödsfall inom familjen oftare än barn som lever med bättre förhållanden. Vidare 

skriver Heath och Cole att förlust av en förälder är det mest smärtsamma ett barn kan gå 

igenom. Heath och Cole betonar att det är viktigt att lärare pratar med barn om döden och 

sorgeprocessen i skolan för att underlätta för barn så mycket som möjligt (Heath och Cole 

2011 s.249).  

 

5.5 “Summer's End and Sad Goodbyes: Children's Picturebooks about Death 

and Dying” - Angela M Wiseman 
Angela M Wiseman skriver i sin artikel “Summer's End and Sad Goodbyes: Children's 

Picturebooks about Death and Dying” (2013) om hur barns olika reaktioner på förluster, eller 

bearbetningar av sorg, är beroende av deras individuella uppväxt samt sociala förmåga 

(Wiseman 2013, s.2). Wiseman menar att utifrån barnens relation till den som har dött samt 

deras personliga identiteter och kulturella uppväxt reagerar de olika på sorg. Wiseman anser 
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att bilderböcker är speciella då budskapet i bokens innehåll framgår både i text och bild, 

vilket gör denna typ av litteratur särskilt anpassad för yngre barn (Wiseman 2013, s.4). 

Wiseman menar att bilderböcker kan användas med syftet att hjälpa barn i deras 

sorgebearbetning då de får relatera utifrån barnperspektiv vilket kan hjälpa dem att sortera 

känslorna på deras egen nivå. Bokterapi är en metod som kuratorer använder sig av vid sorg 

hos barn, då barnen kan relatera till de olika karaktärerna i boken och genom detta kunna ta 

itu med sina egna känslor (Wiseman 2013 s.3).  

 

Alla kommer uppleva sorg någon gång under sin livstid. Wiseman menar att det finns 

forskning som visar att en lärare någon gång under sin verksamma karriär kommer att få 

utmanas i hantering av ett barns förlust och sorg. Detta gör att lärare måste vara förberedda 

på det värsta och veta hur de kan hantera en sådan situation på bästa sätt. Alla barn är olika 

och kommer reagera på olika sätt vid en kris (Wiseman 2013 s.1 ). Vidare menar Wiseman att 

ärliga och konkreta konversationer samt stöttning är viktigt för barns sorgereaktioner. Här 

kan även bilderböcker erbjuda hjälp att hantera sorg när barn upplever olika typer av trauman 

och bidra till en förståelse av deras känslor kring sorg (Wiseman 2013, s.11). Wisemans syfte 

med artikeln var att genom textanalyser skapa en större förståelse och en överblick över hur 

flera olika problem kan täckas med hjälp av bilderböcker. Av de ämnen hon valt var förlusten 

av ett husdjur därför att det liknar känslan av att mista en familjemedlem (Wiseman 2013, 

s.6). Detta är relevant för den textanalys som kommer att presenteras senare i uppsatsen. 

 

5.6 “Helping Children Cope through Literature” - Danielle Lowe 
Att använda bokterapi som ett verktyg i klassrummet ger många möjligheter till diskussion 

och samtal med eleverna. Detta är något som Danielle Lowe skriver om i sin artikel “Helping 

Children Cope through Literature” (2009) där hon tar upp bokterapi som ett viktigt verktyg 

för elever som går igenom kriser i livet. Med det menar hon att barnböcker kan hjälpa barn 

genom svåra perioder i livet. Vidare skriver Lowe att det inte kommer hjälpa barnet i kris 

genom att låtsas som att inget har hänt, utan det är viktigt att prata om det för att hjälpa barnet 

genom sorgen (Lowe 2009, s. 1-3).  

 

Lowe skriver om att det finns forskning som visar att barn som har en säker trygghet oftast 

visar en högre grad av självförtroende. För att skapa denna trygghet är det viktigt att läraren 

jobbar för att ha en god relation till sina elever så att när det ofattbara inträffar så känner 
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eleverna att de är trygga i skolan. Att behålla rutinerna i skolan kan vara den enda trygghet 

som det drabbade barnet har kvar i en sorgeperiod. För att hjälpa barnet genom detta kaos i 

livet kan det vara bra att hitta en plats dit barnet får fly sitt kaos för en stund. Lowe menar att 

barnböcker kan vara till hjälp vid sådana situationer. I detta fall handlar det inte bara om att få 

ett tillfälle i skolan för att diskutera text och bild utan det handlar om att hjälpa barnet som är 

i sorg eller upplever kaos i livet (Lowe 2009, s. 4-5).  

 

Det finns många olika händelser som kan skapa kaos i ett barns liv. Det behöver inte bara 

vara att någon förlorat en nära släkting. I dagens samhälle har det blivit mer vanligt med barn 

som immigrerar från andra länder på grund av krig eller andra svåra omständigheter. Lowe 

skriver om att barn som immigrerar till andra länder upplever svårigheter med språket, den 

nya kulturen och utbildningen. Dessa svårigheter gör att det känns jobbigt och obekvämt att 

komma till ett okänt land. Böcker kan hjälpa även här genom att barn får läsa om andra barns 

upplevelser som skiljer sig från deras egna upplevelser. Detta gör att barnen kan utveckla en 

förståelse för andra människor och kulturen de kommer ifrån. Genom barnböcker går det att 

lära sig mycket och det är ett bra redskap att använda sig av i klassrummet när någon i skolan 

genomgår en kris i livet, oavsett vad krisen handlar om (Lowe 2009, s. 10).    

 

5.7 Stödmaterial från Skolverket 
Skolverket publicerade år 2006 ett stödmaterial När det värsta händer: om krishantering i 

förskola och skola som tar upp olika lärares samt annan skolpersonals lärdomar och 

erfarenheter kring krishantering. Pia Enochsson och Kristina Wester skriver om att 

verksamma lärare kommer under sin karriär att behöva hantera krissituationer som rör 

enskilda eller ett flertal barn. Dessa barn hamnar i såväl svåra som oförutsägbara händelser 

som kan innebära många olika känslor för de drabbade barnen såsom exempelvis förlust och 

sorg (Enochsson och Wester 2006, s.11). Detta skriver Leif Mathiasson är en anledning till 

att det finns beredskapsplaner samt krispärmar på alla skolor, även på förskolor, för att 

förbereda lärare och annan skolpersonal (Mathiasson 2006, s.14). Lars H. Gustafsson 

beskriver vidare hur ett barn som drabbats av olycka eller annat trauma i sitt liv vill bli mött 

och inte bemött och menar att ingen sorg är jämförbar utan det är en individs egen och det 

finns inte någon gräns för hur mycket ett barn eller en vuxen kan sörja (Gustafsson 2006, 

s.20-22). 
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Så hur bör man trösta den drabbade enligt Skolverkets stödmaterial? Gustafsson skriver att 

det är den drabbade som ska få ta första steget, genom exempelvis ställa och formulera sina 

frågor, inte tröstaren (Gustafsson 2006, s.23). Därför bör lyssnaren bibehålla en tystnadsplikt 

under en kortare tid för att ge den sörjande en känsla av trygghet och ro. Författaren menar att 

en känsla av hopp är det viktigaste vi som tröstar kan ge de barn och vuxna som drabbats av 

en katastrof eller ett trauma. Oavsett hur förberedd lärare och skolpersonal är sker allt arbete 

samt reaktioner under improvisation vilket tyder på att krispärmen borde få läggas åt sidan 

och endast finns som stöd om det skulle behövas (Gustafsson 2006, s.24). Det viktigaste i 

slutändan är att som skolpersonal, oavsett om det är en skolsköterska, rektor, lärare eller en 

tränare, lägga sin professionella yrkesroll åt sidan och bara “våga vara medmänniska” 

(Gustafsson 2006, s.25).  

 

Gustafsson har formulerat åtta punkter på saker som går att göra när någon i ens närhet går 

igenom en sorg. Det är viktigt att visa att man bryr sig och finns där för de drabbade. Låt den 

drabbade ta den tid som behövs för att berätta om händelsen och låt den berätta det flera 

gånger. För personer runt omkring är det viktigt att förstå att det inte finns något att säga som 

tröstar men det går att finnas där som en tröst när det behövs. En annan viktig aspekt som 

Gustafsson tar upp bland dessa åtta punkter är att det är viktigt att den drabbade påminns om 

att det finns ett vanligt liv utanför den sorg som omringar personen. Varken barn eller vuxna 

orkar sörja hela tiden; ibland är det skönt att glömma det jobbiga och få uppleva glädje för en 

stund. Sorgen kommer att finnas kvar länge, därför är det viktigt att hålla ut (Gustafsson 

2006, s. 25-27).  

 

5.8 Litteraturläsning - barnboken i undervisningen 
Boken Litteraturläsning - barnboken i undervisningen (1993) är skriven av barnbokskritikern 

och forskaren Kristin Hallberg och handlar genomgående om litteraturpedagogik och 

böckernas betydelse för elevernas språk. Författaren betonar vikten av högläsning och 

uppföljning i klassrummet för att utveckla och följa upp elevernas färdighetsträning i läsning, 

men även hemläsning för att kontinuerligt lästräna eleverna. Högläsning i klassrummet 

beskriver författaren som de flesta elevernas enda möjlighet till att få höra samt tränas i det 

svenska språket, vilket betonar vikten av att använda sig av böcker i klassrummet. Detta går 

att stärka med att det i läroplanen står att “i mötet med olika typer av texter /.../ ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
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omvärlden” (Skolverket 2017 s.252). Det är uppföljning av högläsningen som öppnar upp 

möjligheten för ett givande samtal med eleverna kring olika ämnen, vilket stämmer överens 

med det syfte som formulerats i denna uppsats där högläsning är en viktig del för barnen. 

Enligt Hallberg får elever genom en kombination av högläsning och uppföljning ut maximal 

träning i läsning samt tid och rum åt att föra diskussioner och att förstå textens budskap. 

Detta utmanar och utvecklar eleverna i eget tänkande och färdighetstränar deras läsförmåga 

(Hallberg 1993 s. 8-9).  

 

Boken tar upp åtta olika teman om hur lärare kan använda sig av böcker i klassrummet samt 

hur man maximerar lärandet hos eleverna genom dem. Författaren ger konkreta exempel på 

hur en lärare kan arbeta med barnböcker i klassrummet på olika sätt, utifrån såväl bild som 

text. Boken lämpar sig bäst för lärare i grundskolan eftersom den ger en bred grund till 

litteraturdidaktik och ger exempel på hur lärare kan integrera böcker i undervisningen i 

svenska, då vi ser hur den digitala världen alltmer tar över och bokläsning inklusive 

högläsning ges mindre utrymme.  

 

6 Litteraturgenomgång och urval 

Den litteratur som vi undersöker i uppsatsen för att uppnå uppsatsen syfte och besvara våra 

frågeställningar består dels av handböcker och dels av barnböcker. Vi vill visa hur 

handböckerna, som tar upp hur lärare och andra vuxna kan prata om sorg, kan kopplas till hur 

barnböckerna kan användas i detta syfte. Inom ramen för ämnet svenska kan därför 

barnböcker vara ett verktyg för barn att förstå textens sammanhang då forskning, som tidigare 

nämnts, menar att budskapet i texten förstärks i boken av både text och bild. Detta ligger i 

linje med det som läroplanen lyfter fram genom att eleven ska ges möjlighet att uppfylla 

målet “att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket 2017, s. 253). Läraren 

har också möjlighet att uppfylla målet där eleverna ska få möjlighet att lyssna till olika 

berättelser som tar upp olika syften som läroplanen hänvisar till under rubriken “tala, lyssna 

och samtala” (Skolverket 2017, s.253). 

 

6.1 Möta barn i sorg – handlingsplan för skola och förskola 
En bok som vid återkommande tillfällen kommer att användas i beskrivande syfte i denna 

uppsats är Möta barn i sorg - handlingsplan för skola och förskola (2009). Boken är skriven 
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av Per Bøge och Jes Dige och är en handbok i vägledning för verksamma lärare i svåra 

situationer. Den är uppdelad i två delar, en för förskolan och en för grundskolan, för att 

konkretisera samt upplysa läsaren, i detta fall en verksam lärare, om hur denne kan handskas 

med barn i olika åldrar som far illa. Boken innehåller också förslag till olika handlingsplaner 

för att kunna hjälpa eleverna i deras sorgearbete. Författarna är båda insatta i ämnet sedan 

cirka 25 år tillbaka och har specialiserat sig inom sorgebearbetning hos barn. Denna bok är 

särskilt utvald eftersom den stämde in i det urval vi sökte efter när vi letade efter relevant 

litteratur. Att boken var särskilt relevant för uppsatsen förstod vi omgående efter att ha läst 

rubriker samt den sammanfattning som står skriven på baksidan av boken.  

 

Bøge och Dige skriver att det är lärare, och andra som jobbar med barn, som har de redskap 

som behövs för att kunna hjälpa ett barn i sorg. Dessa redskap har utvecklats genom 

erfarenheter och dagliga rutiner i jobbet. Lärare är experter på att veta vad som är de starka 

och svaga sidorna hos barnen de jobbar med (Bøge och Dige 2006 s.7). Vidare skriver Bøge 

och Dige att det inte går att undvika mötet med barn i sorg. Ungefär vart tredje barn i Sverige 

är med om förluster, på ett eller annat sätt, i familjen. Därför kommer det inte att gå att 

undvika barn i sorg som yrkesverksam lärare. Även om ett barn klarar av att hantera sorgen 

på egen hand så är det viktigt att barnet får prata ut om det som har hänt. Finns det ingen som 

barnet kan prata med kan det ge problem senare i livet. Detta visar hur viktigt det är att lärare 

tar hand om eleverna från början när de drabbas av något. Att ta tag i problemet direkt kan 

förebygga problem och negativa beteenden hos eleverna (Bøge och Dige 2006 s. 105-107).  

 

Att känna sig otillräcklig när det handlar om att möta barn i sorg är inget konstigt. Bøge och 

Dige menar att vi kommer att vara otillräckliga, eftersom vi inte kan ändra på det som har 

hänt. Rollen för läraren blir istället att finnas där och vara vägvisare genom sorgen. För att 

kunna ta sig an denna roll krävs det inte en uppsjö av kunskap eller tid, utan det handlar om 

att visa medmänsklighet i förhållande till den drabbade. Fråga hur den drabbade mår bara för 

att visa att barnet är uppmärksammat och att det finns tid till att prata om det som hänt. Barn 

vill gärna prata om sorg och död, både generellt men även om det finns något konkret barnet 

har i tankarna (Bøge och Dige 2006 s.109-110).  
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6.2 Samtal med barn – metodiska samtal med barn i svåra livssituationer 
En annan bok som kommer att användas i uppsatsen 6är Samtal med barn - metodiska samtal 

med barn i svåra livssituationer (2010) skriven av Haldor Øvreeide. Den handlar som 

rubriken beskriver om hur en vuxen bör lägga upp svåra samtal med barn. Författaren skrev 

boken i syfte att hjälpa lärare att skaffa fram de redskap de behöver för att kunna ta itu med 

samt hjälpa barnet genom den traumatiska händelse som uppstått, genom att både utgå från 

en förståelse av barnet men även sig själv. Boken inriktar sig på samtalet mellan barn och 

vuxen till skillnad från Möta barn i sorg (2006) där själva sorgebearbetningen och 

krishanteringen står i fokus. Denna valdes för att vi ville ha en uppfattning om hur själva 

samtalen bör gå till för att underlätta sorgen för barnet på allra bästa sätt och inte enbart hur 

lärare ska handla.  

 

Vid samtal med barn finns det mycket att tänka på för att samtalet ska ha någon betydelse för 

barnets utveckling. Øvreeide menar att ett bra samtal med barn som utgår ifrån viktiga 

erfarenheter kan hjälpa barnet i dess egen utveckling och vilja att utvecklas. Vid dessa samtal 

kan barnet komma med autentisk information kring erfarenheten, och detta kan ibland vara 

det som behövs för att hjälpa barnet vidare. Vilken roll vi har vid dessa samtal är inget som 

barnet kommer att bry sig om, utan det viktigaste för barnet är att vi lyssnar på det som barnet 

vill berätta (Øvreeide 2010, s. 17). Vidare skriver Øvreeide hur viktigt det är att ha kännedom 

om det aktuella ämnet. Detta är vad som kallas för tematisk bemästring. Om den tematiska 

bemästringen saknas finns det en risk att samtalet slutar med att barnet är mer osäkert än 

innan. För att kunna berätta vad som till exempel kommer att hända framöver gäller det att vi 

har en god kännedom om det. Det behöver inte handla om att vi måste veta men att vi måste 

göra barnet medvetet om att vi inte heller vet (Øvreeide 2010, s. 59).  

 

Øvreeide skriver att det vid arbete samt samtal med barn finns flera viktiga frågor som vi bör 

ställa oss i förberedande syfte. Det är viktigt att reflektera över vilka behov det finns att tala 

med barnet om och vilka känslor, exempelvis sorg eller rädsla, som kan vara aktuella för det 

drabbade barnet. Det finns tillfällen då det kan vara bra att avvakta med vissa syften. Viktigt 

att tänka på då är att inte vänta och se utan det handlar om att ha en aktiv bedömning och 

planering (Øvreeide 2010, s. 212). Vidare skriver Øvreeide att det är svårt att veta när det är 

rätt tidpunkt att prata om svåra händelser. Det är viktigt att barnet känner att det inte hålls 
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utanför och inte får den omtanke som behövs. För att undvika att barnet ska uppleva det på 

det sättet bör man inte vänta med att ta upp viktiga frågor. Ska ett tema skjutas upp av en 

specifik anledning är det viktigt att utse någon som är ansvarig för att det inte glöms bort 

(Øvreeide 2010, s. 216).  

 

6.3 Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall 
Den tredje handboken som vi valt att använda i denna uppsats är Att möta den som sörjer - 

flera perspektiv på sorg efter dödsfall (2015) skriven av Inger Benkel som är en övergripande 

bok för lärare att förstå barnens olika sorger och hur bemötandet bör gå till. Boken fokuserar 

på sorg för att ge läraren de verktyg den behöver för att bygga upp en förståelse som kan ge 

förklaring till varför och hur ett barn reagerar på ett trauma såsom det gör. Då vi alla är olika 

är vår sorgebearbetning också olika, vilket gör att lärare bör utveckla en anpassningsförmåga 

för att kunna agera på olika sätt. Boken är mer teoretiskt skriven och ger olika teoretikers 

perspektiv på sorg och därför valde vi denna bok till uppsatsen för att den ger en god 

faktagrund till ämnet.  

 

Benkel skriver om hur varje barn behöver bemötas på olika sätt då alla upplever och hanterar 

sorg på olika sätt, däremot finns det några generella aspekter som tas upp i boken kring 

bemötandet av barn som sörjer. Det gäller att som lärare beskriva döden på ett sätt som anses 

begripligt för barnet, oavsett ålder. Vidare krävs inte några längre beskrivningar inför barnet 

eftersom det skulle göra informationen mer oförståeligt. Denna bok används i större 

utsträckning vid förberedelse av samtal med barn för lärarens del. Han eller hon kommer att 

behöva vara en stöttepelare när tiden är kommen och kräver därför lite eftertänksamhet över 

hur de bör handla (Benkel 2015 s. 114-115).  

 

Boken tar bland annat upp olika steg av sorg, sorgebearbetningsprocesser och olika typer av 

sorg, exempelvis beskriver Benkel hur en person kan känna av anticipatorisk och patologisk 

sorg. Med anticipatorisk sorg menas “att sörja i förtid” (Benkel 2015, s.36), att ha tid att 

förbereda sig inför det kommande dödsfallet känslomässigt. Detta kan underlätta 

sorgeprocessen, genom att exempelvis tänka sig in i hur dödsfallet kommer att kännas. 

Författaren menar att en individ inte helt kan veta hur dödsfallet kommer att kännas, men 

genom att förbereda sig och använda anticipatorisk sorg som ett hjälpmedel att ta itu med 

smärtan kan det komma att kännas “enklare” när tiden är kommen. Patologisk sorg kan 
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däremot ses som en motsats till den föregående då den handlar om att en individ har “fastnat i 

sin sorg och har svårt att ta sig ur den” (Benkel 2015, s.41). Olika orsaker till varför sorgen 

kan fastna är exempelvis beroende på hur individens fysiska och psykiska hälsa ser ut och på 

vilken nivå individen förstår dödsfallet. En ytterligare faktor till patologisk sorg är hur 

dödsfallet skett, om det kom plötsligt och våldsamt eller efter en längre tids sjukdom, vilket 

ger individen olika lång förberedelse inför dödsfallet likt den anticipatoriska sorgen (Benkel 

2015 s. 41).  

 

Att förstå vad barn tänker kring död och sorg kan vara svårt för en vuxen. För att få en 

tydligare förståelse för barns perspektiv kring det här jobbiga ämnet är det viktigt att man 

låter barnet på egen hand sätta ord på tankar och känslor. Det gäller att låta barnet själv fråga 

om det som är jobbigt och när barnet väl ställer frågor kring död och sorg är barnet även redo 

att få svar på sina frågor (Benkel 2015, s.116). 

 

När barn sörjer är det viktigt att behålla vardagsrutiner så mycket som möjligt för att barnet 

ska känna en trygghet. Detta kan hjälpa barnet när det sker något i livet som gör att det inte är 

som vanligt. Skolan ses som en plats där barnet känner sig fri och trygg (Benkel 2015, s.117). 

 

6.4 Adjö, Herr Muffin 
I denna uppsats diskuterar vi barnlitteratur som ett sätt att inom ramen för ämnet svenska 

närma sig elever vid svåra situationer, exempelvis dödsfall inom familjen. Vi har valt två 

barnböcker till vår diskussion kring ämnet döden, en skönlitterär berättelse och en handbok 

för barn. En av de barnböcker som valts ut är Adjö, Herr Muffin (2002) skriven av Ulf 

Nilsson. Boken handlar om ett litet marsvin med egen brevlåda som bor i en blå 

uppochnervänd skokartong. Han har blivit gammal och tänker över sitt liv, hur innehållsrikt 

det varit och hur mycket han gjort, men en dag får han plötsligt ont i magen. Herr Muffin 

börjar inse att han inte har långt kvar i livet och tänker tillbaka på sina barn och på sin fru och 

minns det positiva han genomlevt, men en morgon vaknar inte Herr Muffin upp efter natten 

och somnar därför in för gott (Nilsson 2002). Boken tar huvudsakligen upp marsvinets eget 

perspektiv på berättelsen, förutom i några få brev där ägarens perspektiv kommer fram, men 

efter att Herr Muffin somnat in går fokuset helt över till ägarens perspektiv, exempelvis vid 

begravningen och lite om hur närstående bearbetar sorgen.  
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Vi valde denna bok därför att den skildrar döden i relation till husdjur istället för till 

människor, för att det ska tillåta barnet att hålla viss distans till dödsfall bland nära och kära 

utan att undgå ämnet. Ett husdjurs död är nära barnet, men inte lika nära som om vi valt en 

bok om en familjemedlem. Ett alternativ vi hade var boken Hejdå, bästa farmor som handlar 

om ett barn vars farmor dör och frågor som rör döden och himlen. Som ovan nämnt kändes 

denna för nära och vi vill inte riskera att någon elev far illa psykiskt om den skulle ha mist en 

nära familjemedlem nyligen eller känner någon som gjort det. Adjö, Herr Muffin (2002) 

kändes mest relevant för denna uppsats därför att ett husdjur är mer neutralt samtidigt som 

det betraktas som en familjemedlem. När den dör är det oftast den första sorgen som de flesta 

barn utsätts för. Att boken är lättläst gör den barnanpassad och skönlitterär genre gör den 

lämplig för högläsning i helklass eller i mindre grupper vilket öppnar möjligheter för 

deliberativa samtal. Då boken inte har numrerade sidor kommer vi själva att sidnumrera med 

sidan 1 på första sidan med bild.  

 

6.5 Visst får du gråta - en bok för barn som sörjer 
Den andra barnboken som valts ut är skriven av Michaelene Mundy. Den heter Visst får du 

gråta (2001) och handlar om sorg som en känsla och en process. Den är barnanpassad på så 

sätt att den är skriven utifrån ett barnperspektiv och signalerar till barnet som läser att det är 

tillåtet att vara ledsen. Boken är en form av handbok som handlar om att ge eleverna en 

förståelse för att det är normalt att gråta och bli ledsen. Noterbart är också att boken tar upp 

vikten av att prata ut och inte hålla känslorna inne för ett bättre välmående och detta var i 

linje med vår tidigare forskning samt annan litteratur.  

 

Valet av en handbok stod mellan denna och Vad händer när någon dör - en bok för barn om 

döden och begravningar. Även denna bok är skriven av Mundy och tar upp hur vuxna kan 

prata med barn kring döden och begravningar och skildra detta på ett sätt som gör ämnet 

lättare att prata om. Denna bok plockades bort ur urvalet då den inte passade in för vårt val av 

ämne då vi kände att den var mer faktabaserad än den ovan, samt inte relevant för 

sorgebearbetning. Visst får du gråta (2001) är en bok om känslor som kan uppstå vid 

sorgebearbetning mer än vad som händer, och hur läraren kan använda sig av böcker för att 

stötta barn i den mentala processen, vilket är temat för vår uppsats.  
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7 Diskussion om barnböckernas framställning av ämnet 

döden 
I denna uppsats kommer en textanalys av barnlitteratur att göras. Maria Andersson och Elina 

Druker skriver i inledningen till boken Barnlitteraturanalyser (2008) att barnlitteratur 

definieras som texter som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn. Vidare skriver Andersson 

och Druker att barnlitteratur skildrar barn med grund i vuxnas bild av barndomen och dess 

innebörd. Flera barnböcker i historien har som fokus att genom lek utmana ideal som finns i 

samhället. Andersson och Druker menar att leken kan ge en möjlighet att inta en roll med 

makt för att våga möta svårigheter och rädslor (Andersson och Druker 2008, s. 7-8).  

 

7.1 Adjö, Herr Muffin 
Boken vänder sig tydligt till barn i ung ålder på ett sätt som gör det lätt för barn att förstå vad 

döden innebär. Den framställer döden som något som inte är hemskt samt att det är något 

som händer alla förr eller senare. Det är en bok som på ett ärligt sätt tar upp vad döden 

innebär och att det kommer hända alla. Döden tas upp på ett sätt som gör barn medvetna om 

vad som händer utan att göra det till något hemskt. Som nämnt ovan förskönades döden inte 

på samma sätt som idag då det under 1800-talet var mer vanligt att använda döden som ett 

sätt att skrämma barnen. Adjö, Herr Muffin visar att döden kan tas upp på ett tydligt sätt utan 

att det ska vara något som barnen blir rädda för. Det gör boken genom att använda husdjur 

som huvudkaraktär med bakomliggande budskap att alla för eller senare dör oavsett om det är 

ett husdjur eller människa.  

 

Boken har bilder på varje uppslag med en kort text som är positionerad ovan eller under 

bilden. På tre uppslag i boken finns ett brev på vardera uppslag som marsvinets ägare har 

skrivit för att tala till sitt husdjur och förbereda det inför dess död. Barnet lugnar marsvinet 

med att ge honom fina tankar till livet efter döden som barnet fått från samtal med sin pappa 

(Nilsson 2002, s.5, s.25 och s.28). I det första brevet som Herr Muffin får i sin brevlåda står 

det att ett marsvin plötsligt kan dö när det är gammalt. Det författaren vill förmedla med detta 

brev är att när någon blir gammal så är det inte ovanligt att den dör. I och med det så 

förbereds barn för vad döden innebär samt vad boken kommer att ta upp.  
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Boken i sig handlar om Herr Muffins sorgebearbetning med tanke på att han vet att han ska 

dö genom sin medvetenhet om att han är gammal, men breven är riktade mot läsaren och 

visar att pappan förberett barnet på vad som kan hända. Breven tar upp ur ett barnperspektiv 

hur det går att tänka kring döden, då författaren nämner pappans förklaring av döden. Breven 

förmedlar att döden är något som kommer att hända alla, “både du och jag och pappa” 

(Nilsson 2002, s. 25). Det finns något ovisst med döden, detta framgår eftersom det i ett av 

breven står att man inte vet om det finns en himmel. Oavsett vad som händer efter döden 

visar boken att det inte är något att vara rädd för: “Jag har tänkt att antingen får man bara vila 

och det är inget man behöver vara rädd för. Eller så kommer man till en himmel och allt blir 

bra” (Nilsson 2002, s.28). Med detta skulle kunna antas att ur ett barns perspektiv urskiljs 

döden som något ofarligt och rofyllt. I och med detta kan barn se något positivt med döden 

eftersom det framgår att den döde har det bra där den är nu.  

 

I klassrummet skulle denna bok vara användbar i syftet att föra en givande diskussion kring 

ämnet döden och vad som händer efteråt. Adjö, Herr Muffin (2002) ger inget tydligt svar på 

vad som sker efter döden utan öppnar då upp för ett deliberativt samtal där läraren kan inleda 

samtalet/diskussionen med “vad tror ni händer efter döden?”. Vidare kan elever få diskutera 

vad de tror och vad de vet, men läraren bör vara vaksam på vad som diskuteras för att 

undvika rädsla eller obehag kring ämnet. Läraren bör också vara tydlig inför eleverna att det 

inte går att ge några “rätta” svar, därför att precis som i boken så finns det inga bevis eller 

kunskap om vad som faktiskt sker.  

 

Ett ytterligare användningsområde för denna bok vore som hjälp för föräldrar då skolan kan 

hjälpa dem att prata om döden med sina barn. För föräldrar skulle dessa samtal i skolan 

kunna vara en ingångsport till att vidareutveckla samtalet om döden hemma, där ämnet kan 

föras närmare eleven. Det skulle kunna vara underlättande för föräldrarna att ha någon som 

redan påbörjat samtalet för att sedan kunna bygga vidare på ämnet hemma. Boken passar 

sämre till individuell läsning därför att det krävs en förförståelse samt en läskunnighet som 

oftast tränas upp i äldre åldrar. Detta kan leda till att budskapets betydelse förminskas; att 

barnet inte får den kunskap som boken vill förmedla samt de kriterier som kan uppnås genom 

denna typ av bok.  

 

Denna bok skulle kunna vara till hjälp för barn som går igenom en sorgeperiod. Det handlar 

framför allt om att boken kan hjälpa barnet med det första steget som Heath och Cole tog upp 
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i sin artikel. Som tidigare nämnt handlar det steget om att bli medveten om att döden är 

verklighet (Heath och Cole 2011), och detta är något som Adjö Herr Muffin (2002) kan hjälpa 

till med, eftersom det tas upp i boken att alla kommer att dö. Det kan göra att eleverna blir 

mer medvetna om att det händer och att det händer alla, att man inte är ensam. I detta fall 

används boken i klassrummet med syfte att hjälpa elever vidare i sorgen och ger en möjlighet 

till samtal som kan hjälpa eleverna att förstå känslor som kan uppstå vid förlusten av någon 

nära. Som tidigare nämnt så tar Wiseman upp att det är viktigt att hjälpa barnen att sortera 

sina känslor och detta med hjälp av barnböcker som handlar om sorg (Wiseman 2013 s.3).  

 

Som tidigare nämnt skriver Gustafsson om att hopp är den primära tröst som lärare samt 

annan skolpersonal kan ge barn och andra vuxna vid exempelvis sorg (Gustafsson 2006). 

Detta stämmer överens med det budskap som Adjö Herr Muffin (2002) vill ge då det framgår 

att man inte behöver vara rädd för döden. Samtidigt som Lowe skriver ovan om hur det inte 

hjälper barn att hålla tyst om svåra ämnen, eller om sina känslor, är det viktigt att ge elever 

tillfällen att prata om sin sorg (Lowe 2009). Enligt Bøge och Dige pratar barn gärna om sin 

sorg och här kan exempelvis barnböcker ses som en hjälp för att underlätta samtalet kring 

döden (Bøge och Dige 2006). 

 

Denna bok lämpar sig väl i högläsningssyfte för att styra upp en förberedelse för barnen om 

vad som kan hända när någon eller något dör och vad som är känt samt vad som är okänt. 

Den öppnar upp för frågor och ger en trygg ingång i samtalet för både barnet men även den 

vuxna, i detta fall läraren. Här finns möjligheten att ställa öppna frågor där det varken finns 

rätta eller felaktiga svar. En punkt under ”uppföljning av högläsning” som Hallberg nämner 

är att ”diskutera tillsammans med eleverna om vad de läst” (Hallberg 1993, s.8) vilket passar 

ihop med metoden som denna uppsats vill arbeta med. Författaren betonar även vikten av 

redovisning av böcker som en lärprocess som ska ge eleverna träning i att visa på vad de lärt 

sig eller tyckt varit intressant men samtidigt visa på att läsning är viktigt och bör tas på allvar 

(Hallberg 1993, s.9). Olika sätt att redovisa som lämpar sig till Adjö, Herr Muffin (2002) är 

exempelvis bokprat; där eleverna tillsammans eller individuellt får möjlighet att presentera 

boken inför klassen, eller samtal; där elever får möjlighet att sitta i små grupper och redovisa 

vad de läst för att sedan kortfattat berätta inför helklass under ledning av läraren. På dessa sätt 

kan bokens tema framgå tydligt men utan oro för att eleverna ska ha “fattat fel”. Ett centralt 

innehåll i svenska är: “Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära 

ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer” 
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(Skolverket 2017, s.248). Detta är något som eleverna får träna på i samband med läsning av 

boken med efterföljande redovisning för klassen.  

 

Med hjälp av diskussion kring boken Adjö, Herr Muffin (2002) kan det bli naturligt för barn 

att dela med sig av sina egna erfarenheter kring döden. Genom detta kan det skapas en större 

förståelse för andras sorg eller traumatiska upplevelser. Detta går att koppla tillbaka till det 

Øvreeide skriver om hur viktigt det är att låta barn berätta om händelser i deras liv (Øvreeide 

2010). För att denna bok ska uppnå syftet att förbereda barnen för vad döden kan innebära så 

är det viktigt att läraren känner av klassen så att de är redo för att prata om döden. Som 

tidigare nämnt så skriver Bøge och Dige att läraren är den som vet vad som är bäst för sina 

elever (Bøge och Dige 2006). Används Adjö, Herr Muffin (2002) för tidigt kan det få en 

motsatt effekt och skapa en rädsla kring döden eller att barnen blir oroliga om de själva får 

ont i magen.  

 

7.2 Visst får du gråta – en bok för barn som sörjer  
Som nämnt ovan handlar Visst får du gråta – en bok för barn som sörjer (2001), skriven av 

Michaelene Mundy, om att hjälpa barn att ta sig igenom sin sorg. Den berättar per kapitel om 

olika teman kopplat till sorgen för att diskutera hur ett barn kan tänka och bete sig kring 

människor som också har upplevt trauma. Boken trycker på vikten av att prata med andra, 

oftast vuxna men även andra barn, och att det är okej att vara ledsen och gråta. Den förklarar 

att sorgebearbetning kommer att ta tid men förhoppningsvis går sorgen över till mindre 

smärta. Viktigt är också att komma ihåg att de fina stunderna tillsammans med den 

bortgångne finns fortfarande kvar vilket individen bör värdesätta.  

 

Denna bok skulle kunna användas i klassrummet som ett komplement till hemläsning eller 

högläsning. Om en elev upplevt trauma eller dödsfall nyligen kan denna bok fungera som ett 

stöd att tillgå när smärtan är för hög att ta itu med tillsammans med en vuxen. Boken lämpar 

sig inte som högläsningsbok eftersom alla i klassen inte kommer vara i behov av stödet den 

ger. Denna bok är riktad till den individ som är i sorg, inte en hel klass. Samtalet som den 

vuxne kan ha tillsammans med den elev som är i behov av denna bok bör tas individuellt och 

mer som ett avslappnat samtal i syfte att hjälpa eleven genom sin sorg. Författaren till boken 

skriver även i förordet hur “ett sörjande barn behöver prata - inte bara pratas med” vilket 

trycker på vikten av att låta barnet uttrycka sina känslor utan att avbrytas. Detta är något som 
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författaren märkbart uttrycker då hon på samma sida skriver “att lyssna på och hjälpa ett barn 

att uttrycka sin rädsla och sina känslor är oerhört viktigt. Utan den hjälpen kan känslorna 

tappa sin proportion och fantasin ersätter verkligheten” (Mundy 2001, s.1).  

 

Varje uppslag i boken innehåller text med tillhörande bild. Texten stärker det budskap som 

bilden förmedlar och det finns en tydlig koppling mellan text och bild. Dessa går att samtala 

med barnet om, eventuellt som en start på samtalet för att lätta upp inledningen. Bilderna i 

boken kan användas på ett sätt som gör att eleven får tänka efter och koppla bilderna till egna 

erfarenheter. Låt eleven spekulera och berätta om vad hen tror att uppslaget handlar om samt 

hur hen tror att personerna på bilden känner sig. Ett centralt innehåll för ämnet svenska är: 

“berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan 

organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära person-

beskrivningar” (Skolverket 2017, s.254). Eleverna får visa att de förstår bokens budskap 

genom att de får berätta hur de tror att personen på bilden känner sig. Genom att sätta ord på 

andras känslor kan det bli lättare för barnet att sätta ord på sina egna känslor. Exempelvis 

bilden på sidan 3 visar ett barn som gråter i soffan och här kan läraren ställa öppna frågor till 

eleven för att starta upp samtalet eller bara få barnet att prata. Läraren skulle till exempel 

kunna fråga eleven hur hen tror att pojken känner sig. En rubrik i boken lyder ”Det är okej att 

fråga” och tar upp hur exempelvis en begravning kan vara förvirrande för barn som inte är 

insatta i vad en sådan är. Det är viktigt att låta ett barn få ställa frågor, eftersom det kan vara 

ett sätt för barn att bearbeta sin sorg samt skapa en förståelse för varför saker och ting sker 

såsom dödsfall vid sjukdom.  

 

Ytterligare ett kapitel i boken som kallas ”Det är inte ditt fel” tar upp den viktiga aspekten att 

ett barn aldrig bör skuldbelägga sig själv. Det är lätt för ett yngre barn med ett starkt band till 

den bortgångne att få dåligt samvete över de små sakerna: att de glömt ringa den senaste 

tiden, att de haft annan bristfällig kontakt eller kanske var osams sist de sågs. Oavsett 

anledning bör läraren eller en annan vuxen se till att de skuldkänslor som eleven eventuellt 

känner tas om hand snabbt för att underlätta sorgebearbetningen. Benkel tar upp hur den 

psykiska hälsan kan påverkas av faktorer såsom skuld och skam på ett negativt sätt och kan 

bidra till att eleven utvecklar en depression eller en annan komplicerad sorg i framtiden 

(Benkel 2015 s.41). 
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Som nämnt ovan beskriver Benkel en form av sorg, patologisk sorg, där den sörjande anses 

ha det svårt att ta sig ut ur sitt “lidande” (Benkel 2015 s.41). Detta kan kopplas till boken 

Visst får du gråta (2001) för att boken lämpar sig bäst för barn som upplever eller har upplevt 

trauma nyligen och behöver hjälp att ta sig ur sin sorg. Benkel fortsätter att beskriva hur sorg 

kan ge både psykisk och fysisk smärta av att stanna i “frusen sorg” vilket betonar vikten av 

att läraren bör se till att eleven får den hjälp den behöver (Benkel 2015 s.41).  

 

Som tidigare beskrivet kommer lärare att känna sig otillräckliga men även behöva ta på sig 

rollen som vägvisare (Bøge & Dige 2006 s.109). Denna bok kan vara till hjälp för lärare 

genom att veta hur hen ska leda eleven genom sin sorg. Visst får du gråta (2001) skulle 

kunna underlätta samtalet mellan lärare och elev eftersom den tar upp punkter som 

forskningen lägger vikt vid. Det handlar till exempel om att prata ut om sin sorg och att 

minnas att det är okej att gråta samt att det är okej att ställa frågor. Det är viktigt att man inte 

väntar med att ta fram den här boken som ett stöd. Bøge och Dige anser att det är viktigt att 

vid dessa tillfällen agera direkt och inte vänta för då kan eleven får negativa beteenden som 

går ut över lärandet (Bøge och Dige 2006 s.107).  

 

Bøge och Dige beskriver att läraren är expert på vad som är bäst för sina elever (Bøge och 

Dige 2006 s.7). Detta gör att läraren måste vara den som avgör när det är lämpligt att använda 

sig av Visst får du gråta (2001) i samtal med en elev i sorg. Tar man upp det för tidigt med 

eleven så kan det blir jobbigt och istället ge en negativ upplevelse av boken. Øvreeide betonar 

att det är viktigt att reflektera om den drabbade eleven är redo för att prata om sin sorg 

(Øvreeide 2010). Läraren måste använda sina kunskaper om eleven för att känna av vad som 

är bäst för just den eleven. Detta visar på vikten av att skapa en god och trygg relation till sina 

elever redan i början av skolgången. Precis som med Adjö Herr Muffin (2002) krävs det att 

läraren även här har kännedom kring elevens situation samt kan känna av situationen ifall det 

är lämpligt att låta eleven sätta sig och läsa boken just när det är som mest aktuellt. Här bör 

läraren eventuellt invänta en bättre tidpunkt för att eleven ska vara mottaglig för samtal och 

läsning av boken Visst får du gråta (2001) för att kunna få maximalt med hjälp att bearbeta 

sin sorg. 
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8 Diskussion  

I föregående avsnitt analyserade vi två barnböcker, dels genom närläsning och dels utifrån 

handböcker om att hjälpa barn i sorg. Härnäst kommer vi att problematisera och framföra vår 

diskussion kring barn i sorg och hur lärare kan föra svåra samtal i klassrummet inom ramen 

för ämnet svenska som stämmer överens med styrdokumenten och kursplanen. I läroplanen 

står det att elever bör ges möjligheten att studera texter som belyser deras “upplevelser och 

erfarenheter” (Skolverket 2017) vilket vi anser att läraren öppnar upp för genom dessa typer 

av barnböcker. Diskussionen är upplagd med en genomgång av tidigare forskning där vi 

diskuterar hur den är relevant för uppsatsens syfte. Sedan beskrivs hur lärare kan förbereda 

sig inför svåra samtal med barn, både fysiskt och psykiskt. Därefter problematiseras och 

föreslås metoder som lärare kan använda sig av när det värsta händer, vid ett trauma eller 

olycksfall. Till sist diskuteras de slutsatser som vi kommit fram till och avslutningsvis 

formuleras förslag till vidare forskning utifrån denna uppsats.  

 

Som tidigare nämnts så skrev Heath och Cole att barn sörjer på olika sätt vilket kan betyda att 

alla steg som ingår i sorgebearbetningen inte alltid uppnås (Heath och Cole 2011). I och med 

att alla barn är olika krävs det att lärare är experter på vad som är bäst för deras elever. Detta 

för att kunna hjälpa dem genom en sorgeperiod. Detta är något som Skolverket betonar i det 

stödmaterial som finns för krishantering (Skolverket 2006). Bøge och Dige samt Benkel 

menar att det är de som känner barnen som är experter på vad de klarar av och när de klarar 

av att prata ut (Bøge och Dige 2006; Benkel 2015).  

 

Att barn kommer uppleva sorg går inte att undvika. Den första sorgen många barn går igenom 

är som tidigare nämnts förlusten av ett husdjur (Heath och Cole 2011). I och med att det är 

vanligt att familjer i dagens samhälle har husdjur kommer många lärare att stöta på barn i 

denna typ av sorg. Att ha ett husdjur är något som många barn kan relatera till och vet därför 

hur relationen till ett husdjur kan vara för en familj. Därmed kan de förstå hur stor sorgen kan 

vara för de drabbade. Som vi har konstaterat har Adjö, Herr Muffin (2002) den underliggande 

handlingen om förlusten av ett husdjur där det är en flicka som förlorar sitt marsvin. Vid 

läsning av denna bok kan det hjälpa ett barn som befinner sig i samma situation att förstå att 

det inte är ensamt. Som vi tidigare nämnt skriver Benkel att det är viktigt att ta upp döden på 

en nivå som barnen förstår (Benkel 2015 s.116). Adjö, herr Muffin (2002) tar upp döden på 

ett förskönat sätt, ett sätt som gör det begripligt utan att göra det till något jobbigt. Detta visar 
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på att det inte är nödvändigt att använda döden på samma sätt som förr, där syftet med att 

skriva om döden i barnböcker var att skrämma barnen. Det går att uppnå samma budskap 

genom att använda sig att husdjur som huvudkaraktärer i en bok som handlar om döden. 

Genom samtal i koppling till en bok som Adjö, Herr Muffin går det att förmedla att döden är 

verklighet. I och med att sorgen av ett förlorat husdjur kan vara så stor, är sorgen vid förlust 

av en familjemedlem ännu större och kräver mer tröst och mer stöttning av en lärare eller 

annan vuxen.   

 

Som vi nämnt tidigare är Adjö, herr Muffin (2002) en bok som lämpar sig för högläsning 

medan Visst får du gråta (2001) är mer lämpad att ta enskilt tillsammans med den som är 

drabbad av sorg. Båda böckerna är bilderböcker där bild och text samspelar med varandra 

och att använda sig av bilderböcker lämpar sig för de yngre barnen av den anledning att det 

förstärker budskapet. Enligt Wiseman kan bilderböcker användas i syfte att hjälpa barn att 

sortera deras känslor (Wiseman 2013 s.3). I och med detta tror vi att bilderböcker även kan 

hjälpa barn att sätta ord på sina känslor som enligt kursplanen i svenska ska utveckla deras 

språk. Skolverket menar att “genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker” kan elever dra nytta av 

bilderböcker i undervisningen (Skolverket 2017, s.252). Detta kommer göra det enklare för 

oss vuxna att hjälpa barnet och veta vad det är barnet behöver stöttning med om det utvecklar 

sitt språk. Som vi tidigare nämnt så menar Wiseman att det är viktigt att stötta eleverna i 

förlust och sorg (Wiseman 2013) som Gustafsson förstärker genom att skriva att det är viktigt 

att visa att man finns där för de drabbade (Gustafsson 2006).  

 

I förlust och sorg är det även viktigt att barnet känner sig tryggt. Det är extra viktigt för 

läraren att arbeta för att skapa en trygghet i klassrummet vilket förutsätter att det finns en god 

relation mellan läraren och eleverna. Lowe, som tidigare nämnts, menar att skolan kan vara 

den enda trygghet som eleven har kvar när det ofattbara har inträffat (Lowe 2009). Här kan 

barnböckerna vara till hjälp för barn att fly sitt kaos för en stund och få en chans att sortera de 

känslor och tankar som finns i huvudet. Även Benkel betonar att det är viktigt att ha kvar 

rutiner eftersom det är dessa rutiner som skapar en trygghet hos barnet vid sorg eller ett 

nyligen upplevt trauma. Som vuxen är det viktigt att förstå att det inte går att skona barnen 

från att vara med om hemska saker men det går att hjälpa dem genom processen när det 

händer. Det kan bli så att man håller barnet utanför det som händer och barnet känner sig 

utanför. Vuxna kan dela med sig av erfarenheter men det är då viktigt att barnet inte får 
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upplevelsen av att det är skrämmande och obehagligt (Benkel 2015, s. 117). Här kan de 

barnböcker som vi har presenterat vara till hjälp eftersom de båda böckerna tar upp döden på 

ett sätt som gör dem lättförståeliga och betonar vikten av att det är okej att vara ledsen.  

 

Tidigare i uppsatsen beskrevs stödmaterial från Skolverket och att krishanteringspärmar bör 

finnas på varje skola vid behov. Atle Dyregrov skriver hur viktigt det är att ha en beredskap 

och en viss kunskap i krishantering som lärare och annan skolpersonal. Därför behövs det 

engagemang och en vilja hos personalen att införskaffa denna kunskap då det krävs både 

“energi och resurser” (Dyregrov 2006, s.115-116). Han argumenterar för att en god 

beredskap skulle innebära många fördelar och bra skäl därför att det bland annat skulle leda 

till fler räddade liv om responsen skulle komma snabbt. Ytterligare skulle ett konkret 

handlingssätt hos personal ge en stabil trygghet hos både skolpersonal och föräldrar samt 

elever vid ett trauma, samt en förmildring av psykiska och posttraumatiska konsekvenser. 

Vidare förklarar Dyregrov att en beredskap vid krishantering vore hjälpsam för personalens 

mentala förberedelser och därmed deras reaktioner på vad som skulle kunna hända. Detta 

skapar en tilltro hos personalen om deras egna förmåga men även att organisationen håller 

struktur när det krävs (Dyregrov 2006).  

 

Vid förberedelser för eventuella trauman och olycksfall i elevernas liv, och även annan 

skolpersonals, bör lärare förstå att alla barn är olika, förstår olika mycket och lever på olika 

sätt. Benkel skriver att man som lärare, eller annan vuxen, bör försöka att ge en förklaring av 

vad döden är på en nivå som passar för den åldern som barnen är i (Benkel 2015). En viktig 

aspekt ur Adjö Herr Muffin (2002) är att påminna eleverna att vid magont inte bli 

uppstressade. Benkel förklarar att barn inte förstår skillnaden på allvarliga och mindre 

allvarliga sjukdomar. Hon kritiserar frasen “gå inte dit för det smittar och då blir du sjuk” 

(Benkel 2015, s. 112) därför att om en släkting till eleven dött av en sjukdom kan då eleven 

förknippa sjukdomar med döden. Benkel menar att det är viktigt att läraren förklarar för 

eleven “att det finns olika sjukdomar och att inte alla leder till döden” (Benkel 2015, s. 112). 

Benkel tar upp en symbolik som kan kopplas till detta ämne då hon beskriver hur ett barn inte 

förstår fraserna ”att somna in” eller ”gått bort” därför att det likaväl kan handla om att somna 

in för natten eller åkt bort för att hälsa på en vän. Om det sedan framkommer att personen, 

som exempelvis har somnat in, inte kommer tillbaka kan barnet tro att det kan hända samma 

sak med honom eller henne under natten. Detta antyder Benkel kan leda till sömnsvårigheter 

för det drabbade barnet senare (Benkel 2015 s.112). Därför är det viktigt att tidigt känna av 
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om eleven är i behov att få prata ut för att till viss mån förhindra psykiska skador, till 

exempel depression.  

 

Vad krävs då av läraren om ett barn upplever sorg eller utsätts för ett trauma? Tidigare i 

uppsatsen har det nämnts att eftersom barn kommer behöva hjälp av en vuxen att ta sig ur en 

sorg krävs det att läraren är förberedd. Detta menar vi kan ske genom barnlitteratur, eller en 

medvetenhet om utbudet, då barn får möjlighet att relatera samt reflektera kring sin sorg och 

sig själva. Vi ansåg tidigare att boken Visst får du gråta (2001) är lämplig vid trauma som 

skett nyligen eller då ett barn är i sorg eftersom det kan hjälpa barnet bearbeta sina känslor. 

Boken lämpar sig vid så kallad frusen sorg, som Benkel beskriver som ett stadie som barn, 

eller vuxna, har svårt att ta sig ur (Benkel 2015). Lowe beskrev ovan hur böcker kan 

användas som en slags terapi, specifikt barnböcker, för att ta sig ur trauman vilket vi hävdar 

att dessa utvalda böcker kan användas till (Lowe 2009).  

 

För en lärare som ska ses som en expert när det handlar om att känna sina elever, kan det vara 

svårt att veta vad läraren kan säga eller göra vid dessa tillfällen. Denna uppsats har fokuserat 

på barn i den tidiga skolåldern, sex- till tolvåringar. Dessa barn har börjat utveckla tankar och 

funderingar kring det abstrakta i livet och en medvetenhet om att allas liv “börjar med en 

födelse och slutar med döden” (Benkel 2015, s.113). Detta kan skapa rädsla och väcka många 

frågor hos barn som det är viktigt att vuxna kan besvara på ett så konkret sätt som möjligt.  

 

Frågor som kan väckas hos barn kan handla om allt möjligt och dyka upp vid alla tillfällen. 

Det kan vara något som hänt i skolan eller som barnet har hört från en kompis, det kan vara 

något som de läst i en bok eller sett i en film. Oavsett på vilket sätt frågorna växt fram gäller 

det att de vuxna har någon slags förberedelse inför vad de ska svara för att inte lämna barnet 

frågande. Det handlar om att ett barn behöver förbereda sig om vad som kan hända för att 

skapa en trygghet kring det konkreta i livet, som exempelvis döden. Benkel nämner frågor 

som kan uppstå kring döden som barnen kan bära på såsom ifall en släkting varit sjuk under 

en längre tid och som inneburit sjukhusvistelser kan den processen bli en fråga. Likväl som 

ovan kring sjukdomar kan barnet undra om alla sjukhusvistelser innebär döden. Frågor kring 

beteendeförändringar och behandlingar kan bli väsentliga och det är viktigt att komma ihåg 

att låta barnet landa i sina frågor och även i svaren, samt tillåtas ställa följdfrågor för att 

underlätta eventuell förvirring eller rädsla. Lärare eller andra vuxna behöver vid dessa 

exempel konkret förklara vad en sjukdom är eller vad en behandling kan innebära för att 
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skapa en förståelse hos barnet. Praktiskt arbete kring ämnet kan också underlätta för barnet, 

exempelvis vara med vid planering av en begravning, för att få en tydligare bild av hur en 

begravning går till (Benkel 2015).  

 

Vidare nämner Benkel barns vilsenhet kring de existentiella frågorna som kan ställas. Barn 

har lätt för att beskylla sig själva om exempelvis dess mormor dör och det var längesen de 

sågs kan frågor som “varför var jag inte där oftare och hälsade på?” uppstå. Här är det viktigt 

att förklara för barnet och även få han eller hon att se det positiva som exempelvis hur många 

gånger de faktiskt träffade varandra och hur roligt de hade. De existentiella frågor som 

“varför just mig?”, “varför hände det här?”, “vad händer efter döden?” är svåra att besvara 

inför ett barn, och även här gäller det att den vuxne är konkret. Det kan leda till att barnet 

slutar att beskylla sig självt och skapar en tilltro till sin egen livsåskådning (Benkel 2015, 

s.54).  

 

Två kapitel i Visst får du gråta (2001) tar upp ämnen som förvirring och att ställa frågor som 

precis nämnts här ovan. Här förklarar Mundy för barnet att det är okej att leka även om det 

ger dåligt samvete för att på så sätt förklara att det är något som den döde hade velat. Att 

ställa frågor är också en rubrik i barnboken vi valt som belyser vikten av att göra barnet 

införstådd i att ställa frågor är okej och att det inte finns sämre frågor än andra. Här skriver 

däremot Mundy att det alltid finns någon som kan förklara det som barnet undrar eller 

besitter något slags svar vilket berör det som nämnts ovan om hur viktigt det är att den vuxne 

är förberedd på alla slags frågor (Mundy 2001).  

 

Vilken roll lärare har skriver Øvreeide (2010) inte har en större betydelse för eleverna, utan 

huvudsaken är den att lärare, eller andra vuxna, lyssnar på det barnen har att säga (Øvreeide 

2010). Genom att låta barn dela med sig av erfarenheter kan det hjälpa dem i deras sorg samt 

hjälpa dem att sortera känslorna som finns. Lärarens roll när en elev går igenom en jobbig 

period i livet blir väldigt viktig i och med att det är läraren som är experter på sina elever. Det 

är, som vi tidigare nämnt, läraren som kan läsa av vad eleven klarar av och vad som 

möjligtvis bör tas vid ett annat tillfälle. Bøge och Dige menar också att det är pedagogen som 

kan utgöra en betydelsefull del av hur bra ett barn tar sig igenom sorg då det är pedagogen 

som besitter de kunskaper om barns utveckling och deras personligheter bättre än även den 

mest barnrika familjen (Bøge och Dige 2006). Detta betonar även vikten av att besitta en god 

relation till sina elever eftersom det är på så sätt som eleverna känner en trygghet i skolan och 
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med sin lärare. Läraren är den person som står närmast de olika parterna såsom rektor, 

föräldrar samt elever vilket betyder att denne behöver kunna anpassa och samverka med 

mottagaren efter bästa förmåga. Läraren behöver stöttning från sin rektor för att kunna hjälpa 

eleven genom sin sorg samtidigt som denne diskuterar med föräldrarna huruvida de vill gå 

vidare i samtalet.  

 

Viktigt att komma ihåg är också att ju snabbare ett barn får hjälp desto bättre kan lärare och 

annan skolpersonal hantera situationen då det finns olika typer av sorg och därmed många 

olika typer av sorgebearbetningsprocesser. Bøge och Dige skriver att detta är en förutsättning 

till att undvika att barnet far illa i framtiden och får negativa konsekvenser av sitt trauma eller 

sin sorg (Bøge och Dige 2006). Som vi tidigare har nämnt så skriver Gustafsson att oavsett 

hur väl förberedd en lärare eller annan skolpersonal är sker allt på improvisation när det 

kommer till en krissituation. Den krispärm som finns på alla skolor kommer därför att läggas 

åt sidan för att prioritera barnets fysiska samt psykiska hälsa vid dessa situationer. Det allra 

främsta som en lärare kan ge ett barn vid trauma eller upplevelse av sorg är en känsla av hopp 

(Gustafsson 2006).  

 

Vid läsning av Adjö Herr Muffin (2002)  kom vi att diskutera de elever som möjligtvis inte 

kan läsa eller har förmågan att ta in det som läses upp högt för dem vid läsning av Visst får du 

gråta (2001). Hur dessa elever ska ta in informationen kan vara svårt att lösa men genom 

samtal med eleverna kan budskapet ändå framföras. Oavsett vilken bok man som pedagog 

väljer att använda sig av går budskapet att förenkla och anpassa till de elever som är i behov 

av stöttning eller hjälp. En vidare aspekt som kom att diskuteras vid arbetet kring detta ämne 

var huruvida allas livsåskådningar och uppväxter ser ut. Mångkultur är aktuellt i dagens 

samhälle vilket är något som bör tas i beaktning vid arbete kring döden, då alla religioners 

livsåskådningar kan se olika ut, exempelvis allas syn på reinkarnation. Detta är något som 

påpekas av Lowe (2009) som skriver att språksvårigheter kan påverka hur barn uppfattar 

böckernas budskap. Här gäller det att inte “trampa någon på tårna” då läroplanen ska vara 

icke-konfessionell och att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan utan att behöva 

oroa sig för att de ska bli påverkade av annan tro än deras egna (Skolverket 2017, s. 7-8). 

Detta lägger ansvaret hos läraren att ge en allsidig förklaring till döden utan ett givet svar, 

vilket kan öppna upp för elevernas egna tolkningar. Detta kan hjälpa eleverna att bearbeta sin 

sorg eller frågor kring döden om de själva får vara med att finna svaren. Det gäller att läraren 
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är med i samtalen vid elevernas spekulationer för att dessa inte ska eskalera och göra mer 

skada än nytta vid att försöka skapa en förståelse av döden. 

 

9 Slutsats  
Lärarens roll är viktig och kan skapa en trygghet hos såväl föräldrar som elever. Benkel 

nämner att man som lärare eller annan vuxen behöver vara förberedd på frågor samt 

följdfrågor, för att skapa trygghet (Benkel 2015). Barnlitteratur kan användas i klassrummet  i 

ämnet svenska för att bearbeta elevernas sorg och hjälpa barnet i sin bearbetningsprocess för 

att komma vidare då det tydliggör budskapet genom att kombinera text med bild. Detta 

gynnar stora såväl som små barn. I de båda barnböckerna framställs döden på ett skonsamt 

sätt som gör att döden inte blir att låta skrämmande. Adjö, Herr Muffin (2002) handlar om 

bortgång av ett husdjur som är något mer distanserat än en förlust av en nära familjemedlem 

medan Visst får du gråta ger tydliga instruktioner och hjälpsamma tips på hur barnet kan gå 

vidare eller genomgå sin sorgeprocess. Dessa tips är barnanpassade med korta och konkreta 

beskrivningar om hur barnet kan handla och tänka vid dödsfall eller annan sorg.  

 

Slutligen tyder forskningen på att det går att förbereda sig som lärare eftersom det är en 

nödvändighet för att hjälpa sina elever bearbeta sorg och förlust samt att läraren kan ge större 

trygghet genom att vara förberedd på det värsta. Denna trygghet utstrålas mot både vuxna och 

barn och kräver även att läraren har någon att luta sig mot, exempelvis rektorn, för att orka 

stötta andra. Trots att krishanteringspärmarna på skolorna sällan används till det de är 

lämpade för, är det ändå en nödvändighet för att mentalt förbereda sig själv när det värsta 

händer genom att ha läst den. I slutändan är inte det viktigaste din roll som lärare utan att 

öppna upp ditt hjärta och våga vara medmänniska! 

 

10 Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne skulle kunna ske genom en empirisk studie, att gå ut i 

klasserna och undersöka fenomenet, både via samtal men även skriftliga berättelser i form av 

elevtexter. Däremot bör det finnas en medvetenhet om att användning av boken Visst får du 

gråta (2001) i klassrummet utifrån denna uppsats kräver att det finns elever som är i sorg 

eller som nyligen upplevt trauma. Däremot är Adjö Herr Muffin (2002) den bok som skulle 

kunna användas i klassrummet när som helst då den anses vara en bok som används i 
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förberedande syfte. Båda skulle kunna testas i klassrum i hela landet för båda känns passande 

att använda sig av som pedagog. Ett ytterligare forskningsområde inom uppsatsens ämne 

skulle kunna vara att använda flera skönlitterära verk som utgångspunkt för att jämföra dem 

med varandra. Detta för att hitta fler böcker för undervisning i svenska med syftet att hjälpa 

barn i svåra situationer. 

 

Efter diskussionen av böckerna kan vi konstatera hur viktigt det är att vara förberedd inför det 

värsta eftersom det inte är något som går att undvika. I och med den bristande 

tillgängligheten av forskning känns det högst relevant att detta är ett område som det bör 

forskas mer inom med tanke på dess relevans i klassrummet. Efter att ha skrivit denna 

uppsats känner vi oss mer förberedda inför att möta barn i sorg jämfört med innan eftersom 

att vi fått en kännedom kring vad som krävs av oss som lärare samt vilken hjälp som vi kan få 

av skolan och andra myndigheter i samhället.  
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