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Abstract 
 

Linda Carlberg (2019). Kärnfamilj eller stjärnfamilj? - En analys av Nina Ljungbergs Mina 

föräldrar skall skiljas och Eva Staafs Pang Poff Pavlo och hur de kan stötta barn som är med 

om skilsmässor. Svenska, Självständigt arbete inriktning f-3, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng, termin 8. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Varje år drabbas cirka 50000 barn av att deras föräldrar skiljer sig. Tillsammans med det 

uppfostringsuppdrag vi har i skolan bär vi på ansvar att ge eleverna de kompetenser och det 

stöd de behöver vid eventuella kriser. I uppsatsen analyseras Nina Ljungbergs Mina föräldrar 

skall skiljas samt Eva Staafs Pang Poff Pavlo. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur två 

valda barnböcker framställer skilsmässor samt hur de inom ramen för ämnet svenska kan 

stötta barn som går igenom en sådan händelse. För att uppnå syftet har en kvalitativ textanalys 

av de valda barnböckerna använts som metod. Forskning visar att elever som går igenom 

skilsmässor riskerar att prestera sämre i skolan om de inte får den stöttning som de behöver. 

Det medför att relationen mellan lärare och elev är av stor vikt för att vi som lärare ska kunna 

ge den stöttning som berörda elever behöver. Resultatet av analysen visar att de båda 

barnböckerna tar upp flera känslor som kan uppkomma i samband med en skilsmässa. De 

känslor som uppkommer är både negativa och positiva vilket gör att det kan hjälpa eleverna 

att förstå att det till slut kommer att bli bättre. Resultatet visar även att det är väldigt 

individuellt hur en skilsmässa påverkar barnet där ingen skilsmässa är den andra lik. 

Variationen gör att elever har en möjlighet att kunna relatera till barnen i böckerna och inse 

att de inte är ensamma. Slutsatsen som går att dra efter analysen är att det går att använda 

barnböcker för att stötta elever vars föräldrar väljer att skilja sig.  

 

Nyckelord: skilsmässa, känslor, barnlitteratur, undervisning, svenska 
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Inledning 

”Stjärnfamilj känns bra. Det låter fint. För jag är hellre en strålande stjärna än en hård kärna.  

Så nu vet jag att jag har en familj – en stjärnfamilj” (Ljungberg 2014, s. 39) 

 

Varje år drabbas ca 50000 barn av att deras föräldrar skiljer sig och vid 17 års ålder har nästan vart tredje 

barn varit med om en skilsmässa (Tollebrant 2013). Som lärare i dagens skola har vi ett uppdrag utöver 

att ge eleverna kunskaper inom ämnen. Vi har även ett uppfostringsuppdrag som handlar om att stötta 

eleverna till att bli goda demokratiska medborgare. Det uppdraget har vi i skolan tillsammans med 

hemmet. Per Bøge och Jes Dige menar att det är vi vuxna som bär på ansvaret att ge barnen 

kompetenser om livet som gör att de kan hantera svåra situationer med stöd av oss vuxna (Bøge och 

Dige 2006, s. 21). Skolans uppfostringsuppdrag vilar på en politisk grund där det handlar om att lära 

eleverna om sina rättigheter och deras skyldigheter. 

I läroplanen finns det uppsatta mål som lärare i dagens skola måste förhålla sig till och 

anpassa undervisningen på ett sätt som ger eleverna möjlighet att uppnå målen. Ett av målen 

taget från läroplanen som skolan har är att “varje elev kan leva sig in i och förstå̊ andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också̊ med deras bästa för ögonen” 

(Skolverket 2018, s. 10). Den här uppsatsen kommer att handla om hur vi som lärare kan 

hjälpa barn att genomgå en skilsmässa samt hjälpa eleverna genom den sorg och förvirring 

som det kan medföra. Det gör det extra viktigt för oss som lärare att vara medvetna och 

upplysta om den aktuella situationen som en elev befinner sig i för att kunna hjälpa och stötta.   

Min uppsats handlar om att se hur skilsmässor skildras i barnlitteratur samt om hur eleverna 

inom ramen för ämnet svenska ska uppnå de mål och det innehåll som läroplanen skriver 

fram. I kursplanen i svenska för årskurs 1-3 går det att utläsa i det centrala innehållet att 

eleverna ska lära sig “att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket 2018 

s.253). Ett annat centralt innehåll som tas upp 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 

2018, s. 254). Genom att ha en undervisning där barnlitteratur i olika former och med olika 

budskap kommer de här innehållen att beröras. Genom att läraren presenterar bokens innehåll 

och budskap för eleverna ger det eleverna en chans att reflektera och diskutera kring boken. I 
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den här uppsatsen kommer jag att tydliggöra samt diskutera hur de här målen kan uppnås med 

hjälp av de valda barnböckerna och hur de kan användas för att bidra till en givande 

diskussion.  

Jag anser att det här ämnet kommer att vara viktigt att ha en medvetenhet om inför den 

kommande rollen jag har som grundskolelärare. Som lärare kommer vi möta elever som går 

igenom en skilsmässa mellan föräldrarna och vi kommer behöva ta itu med svåra samtal med 

barnen. Samtalen behöver inte alltid vara svåra och jobbiga men det är viktigt att jag som 

lärare är medveten om vad det är eleverna går igenom för att kunna finnas som en 

stöttepelare.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att se hur barnböcker framställer skilsmässor samt hur böckerna kan 

användas inom ramen för ämnet svenska för att hjälpa och stötta barn i svåra samtal. För att 

uppnå det här syftet har jag valt att utgå från tre forskningsfrågor som jag hoppas kunna 

besvara i uppsatsen:  

 

- Hur skildras skilsmässor i Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas och Eva 

Staafs Pang Poff Pavlo? 

- Vilka känslor framställer barnböckerna som vanliga i samband med skilsmässor? 

- Hur kan vi i skolan hjälpa barn som genomgår en skilsmässa med hjälp av de valda 

barnböckerna? 

  

Disposition  

Direkt efter denna disposition följer ett avsnitt där jag bland annat kort beskriver urvalet av 

barnböcker samt artiklar. Efter metoden kommer relevant litteratur presenteras tillsammans 

med en bakgrund bestående av tidigare forskning kring skilsmässor och barns reaktioner på 

skilsmässor. Sedan följer en presentation av de barnböcker som kommer att analyseras. 

Barnböckerna presenteras kort för att sedan följas av den delen av uppsatsen som väger 

tyngst, själva analysen. Analysen kommer att vara upplagd så att bok för bok analyseras. 
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Analysen följs av en diskussion där böckerna jämförs med varandra samt sätts i ett större 

perspektiv. Under diskussionen kommer den didaktiska frågan att besvaras. Resultatet 

kommer diskuteras och problematiseras samt kopplas till bakgrunden och det syfte som jag 

har formulerat. Resultatet kommer även att kopplas ihop med vad Skolverket skriver fram i 

läroplanen och i kursplanen för svenska.  

Metod  

Urval av barnböcker 
Vid sökning av barnböcker fanns det många som handlade om skilsmässa vilket gjorde att jag 

var tvungen att göra ett urval för att uppsatsen skulle kunna vara mer fokuserad. Jag valde att 

gå till närmsta bibliotek för att hitta så många böcker jag kunde inom ämnet skilsmässa. På 

plats tog jag hjälp av en bibliotekarie för att få hjälp med att hitta rätt böcker. Jag läste igenom 

de funna böckerna för att få en överblick över vad de handlade om och hur innehållet var 

presenterat. Många av böckerna var upplagda på ungefär samma sätt vilket gjorde att jag fick 

sålla bort vissa böcker av den anledningen. Valet av böcker grundades i vad jag ansåg se mest 

intressant ut samt vilka böcker som såg ut att vara lämpliga för den åldern som jag senare 

kommer att undervisa i. Bilder var en del som gav intrycket om det.  

 

Urval av artiklar och studentarbeten 
När jag sökte efter artiklar inom ämnet använde jag mig av databasen ERIC ebsco. Jag 

använde mig av sökord som ”children”, ”divorce”, ”picturebooks” och ”feelings”. Vid 

sökning av orden använde jag mig av dem i flera olika kombinationer för att hitta artiklar av 

största relevans för uppsatsen. Vid val av artiklar var det viktigt för mig att artiklarna berörde 

det ämne som min uppsats har samt berörde den ålder på barn som jag kommer att undervisa 

i. Jag har även sökt efter studentarbeten som har skrivit om samma ämne för att använda dem 

som en bakgrund till min uppsats. För att hitta studentuppsatser använde jag mig av DIVA 

och valde ut uppsatser som jag ansåg ligga i linje med det jag kommer att analysera i den här 

uppsatsen.  
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Kvalitativ textanalys 

I kapitlet “Kvalitativ textanalys” i Handbok i kvalitativ forskning (2009) skriver forskaren Pär 

Widén att den kvalitativa textanalysen som metod har sitt ursprung i hermeneutiken och 

handlar om att förstå och skapa mening av texterna som analyseras. Inom en kvalitativ 

textanalys utgår man ifrån tre olika dimensioner. Den första dimensionen används om man 

vill ta reda på vilka uppfattningar som går att utläsa i en skriven text. Det kan till exempel 

handla om att försöka hitta enskilda lärares uppfattningar på till exempel betyg eller 

bedömning. Den andra dimensionen handlar om att fokus ligger på textens form och innehåll. 

Då analyseras en text utifrån språket samt på innehållets innebörd. Den tredje dimensionen 

handlar om hur vi tolkar innebörden i texten och hur vi relaterar den till sammanhang utanför 

den analyserade texten (Widén 2009, s. 179-180 ).  Den här uppsatsen kommer främst att 

baseras på andra och tredje dimensionen eftersom det är de dimensionerna som är mest 

lämpliga för den kommande analysen.  

 

Bilderboken i svenskundervisningen 
Litteraturvetaren Ulla Rhedin beskriver bilderböcker som böcker med syfte att berätta en 

handling genom att kombinera text och bild. Vidare skriver Rhedin att en god bilderbok 

innehållet text och bilder som samspelar med varandra och skapar en naturlig enhet (Rhedin 

1992, s. 25-26). Maria Nikolajeva skriver att bilderböcker använder sig både av visuella och 

verbala uttrycksformer. Vid läsande av bilderböcker spelar det ingen roll om det tittas på 

bilderna först eller om det är texten som läses först. Den ena uttrycksformen skapar 

förväntningar på den andra. Det skulle kunna liknas en vid hermeneutisk cirkel. Vid läsning 

av bilderböcker refererar man också ofta till receptionsestetiken som handlar om hur bild och 

text skapar luckor och hur läsaren ges en chans att fylla i med egna erfarenheter och 

tolkningar (Nikolajeva 2000, s. 13).  

 

Motiv  
Böckerna kommer även att analyseras utifrån ett givet motiv som i det här fallet är 

skilsmässor. Klingberg skriver att motiv kan vara svårt att skilja från det mer övergripande 

begreppet genre. Motiv kan enligt författaren beskrivas som ett litterärt mönster (Klingberg 

1972, s. 11). I Svenskt litteraturlexikon definieras begreppet motiv som ett schema för en 

handling eller för situationen en handling sker i. Det litterära begreppet motiv går att 
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sammankoppla med det psykologiska begreppet. Med det menas att begreppet motiv går att 

koppla till författarens egna erfarenheter. Det finns alltså i det fallet en bakomliggande 

erfarenhet som gjort att författaren valt att använda sig av ett specifikt motiv (Svenskt 

Litteraturlexikon 1970, s. 379-380). Huvudmotiv i en bok är det motiv som är det 

övergripande motivet i boken, det skulle även kunna kallas för bokens tema. Motiv i 

barnböcker kan vara explicita det vill säga öppna och klara eller implicita det vill säga dolda 

och underförstådda (Nikolajeva 2017, s. 89).  

 

Komparativ metod   
I diskussionen kommer jag att använda mig av en komparativ metod eftersom det kommer ske 

en jämförelse mellan de analyserade böckerna. I diskussionen kommer skillnader och likheter 

kring hur skilsmässor framställs i den valda litteraturen att undersökas. Dessa skillnader och 

likheter kommer att ligga till grund för hur böckerna kan användas i skolan. Den komparativa 

metoden kommer bland annat hjälpa mig att finna svar på om någon av böckerna är mer 

relevant och mer användbar för att stötta barn som genomgår skilsmässa i familjen.  

 

Läsning av de valda barnböckerna 
Innan jag påbörjade analysen av barnböckerna valde jag att läsa böckerna utan något vidare 

perspektiv. Det gjorde jag för att böckerna för mig inte var kända sedan innan och jag ville få 

en uppfattning om vad de handlade om innan jag gjorde en djupare analys. Efter att ha fått 

den uppfattningen jag behövde läste jag böckerna igen men nu med ett perspektiv på hur 

skilsmässor framställdes samt vilka känslor barnen går igenom i böckerna.  

 

Tidigare forskning med mera 

Forskning om bemötandet av skilsmässobarn i skolan 

Julia T Atiles, Mallory I Oliver och Matthew Brosi skriver i artikeln ”Preservice Teachers’ 

Understanding of Children of Divorced Families and Relations to Teacher Efficacy” om att 

barn kan reagera olika på skilsmässor och många barn upplever händelsen som något 

traumatiskt. Händelsen kan påverka barnen negativt i bara någon månad upp till flera år. 

Forskning tyder på att de flesta barnen anpassar sig efter förändringen och lär sig att leva med 
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den nya situationen. Även om de flesta av barnen som genomgår en skilsmässa klarar av att 

hantera situationen är det vanligt att de gå igenom en fas där ilska, sorg och känslomässig 

smärta är vanliga känslor hos barnet. Den här fasen kan pågå flera år efter händelsen. Det har 

visat sig finnas fall där barn och ungdomar under den svåra perioden efter en skilsmässa har 

blivit så påverkade att de har hamnat i en depression eller hoppat av skolan (Atiles, Oliver & 

Brosi 2017, s. 27). 

 

Hur barn reagerar på skilsmässa kan variera beroende på vilken ålder de befinner sig i när 

föräldrarna väljer att gå skilda vägar. Gällande skolresultat visar det sig att barn som har 

skilda föräldrar ofta presterar sämre på test i exempelvis läsning och matematik. Det är även 

vanligt att barn beskyller sig själva när föräldrarna skiljer sig (s. 28). Vidare skriver Atiles, 

Oliver och Brosi att det är vanligt att stressen kring en skilsmässa kan leda till att barn 

utvecklar en ökad risk för social och emotionell rubbning, inte bara i hemmet utan även i 

klassrummet och i skolan (s. 29).  Vidare beskriver de att relationen mellan lärare och elev har 

stor betydelse för att kunna ge eleverna de förutsättningar som behövs för att eleven ska klara 

skolan. Den här relationen är viktig eftersom att om eleverna känner sig trygga med läraren 

har de en trygg punkt att gå till när de behöver stöttning i de känslor de har inom sig (s. 30-

31).  

 

Klara Øverland, Ingunn Størksen, Edvin Bru och Arlene Arstad Thorsen skriver i artikeln 

”Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological 

Study” att det är läraren som påverkar hur klimatet i klassrummet ser ut. Det är vad läraren 

säger samt gör i klassrummet som avgör vilket emotionellt klimat som existerar där. Som 

lärare är det därför viktigt att jobba mot att skapa ett gott klimat vad gäller känslor och 

hantering av känslor i klassrummet. Genom att prata om känslor och visa stöd kan läraren 

hjälpa eleverna att hantera sina känslor (Øverland mfl. 2014, s. 362). Vidare skriver Øverland, 

Størksen, Bru och Arstad Thorsen om att det kan vara en känslomässig utmaning att 

undervisa för lärare. Det kan bli tufft för lärare om barn som genomgår en skilsmässa tydligt 

påverkas negativt av det vad gäller skolan och resultat i skolan. Eleven kan visa både problem 

vad gäller uppförande men även känslomässiga problem som påverkar skolan. 

Kommunikationen mellan hemmet och skolan är viktigt för att barnet ska kunna få det stöd 

som behövs. I de fall där skilsmässan har varit väldigt svår och där föräldrar inte kommer 

överens blir kommunikationen till skolan påverkad negativt. Det kan leda till att lärare inte 

känner sig tillräckliga och känner en inre stress för att de inte vet hur de ska stötta barnet som 
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påverkas. För att kunna hjälpa barn som går igenom skilsmässa i familjen är det viktigt att 

vara medveten om de utmaningar det kan medföra (s. 362-363). 

 

Danielle Lowe skriver i artikeln ”Helping children cope trough literature” att storytelling är 

något som har använts under en lång period i skolan. Skrivna berättelser är ett bra sätt för 

elever att känna igen sig samt få hjälp att hitta lösningar till de känslor de har. Skilsmässa är 

en faktor som påverkar elever i skolan. Lowe tar upp ett exempel där en elev uttryckt att 

pappan hade flyttat ut på grund av att eleven inte hade städat sitt rum. Att lämna detaljer av 

händelsen utanför för barnet gör att barnet kommer att skapa sin egna bild av vad som händer. 

Det är inte förrän nyligen som känsliga ämnen som till exempel skilsmässa var något som det 

skrevs om i barnlitteratur. När barn genomgår en tuff och jobbig period blir det inte bättre av 

att låtsas som ingenting. Det är viktigt att skapa en känsla hos eleverna som visar att det går 

att prata om allt (Lowe 2009, s. 1-3). 

 

Vidare skriver Lowe att det finns forskning som visar att barn som har genomgått en 

skilsmässa ofta har lägre självförtroende och i flera fall får det svårare i skolan. Barn har en 

tendens att utveckla en aggression mot skilsmässa då den kan ha påverkat deras sedan tidigare 

strukturerade liv. Barn som genomgår skilsmässa befinner sig oftast i lågstadiet. Det beror på 

att de flesta skilsmässorna sker under de första tio åren av ett äktenskap. Ett problem som kan 

uppstå när det är små barn som genomgår en sådan förändring i livet är att de har svårt att 

sätta ord på sina känslor. För att hjälpa de barnen som utsätts för det kan därför bilderböcker 

vara till stor hjälp för att få barnen att våga och vilja prata om känslorna som finns inom dem 

(s. 5). 

 

Pamela A. Kramer och Gail G. Smith skriver i artikeln ”Easing the Pain of Divorce Through 

Children's Literature” om hur böcker kan hjälpa barn att gå igenom en skilsmässa och de 

känslor som uppstår kring den. Vidare skriver Kramer och Smith att det finns forskning som 

visar att barn med skilda föräldrar presterar sämre i skolan samt uppvisar dåligt uppförande 

och dålig attityd i skolan (Kramer och Smith 1998, s. 89). Bokterapi handlar om att vi kan 

använda böcker för att hjälpa barn genom svåra perioder. Som lärare bör vi vara medvetna om 

att bokterapi kan ses som en trestegsprocess. Första steget handlar om att barn ska genom 

böcker blir medvetna om att de inte är ensamma i situationen de befinner sig i. När barn får 

läsa och höra om andra som befinner sig i samma situation blir de medvetna om att det finns 

fler med liknande problem och känslor. Det andra steget handlar om att barnen ska kunna 
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känna igen sig i karaktärerna och känna igen sig i karaktärens sätt att sörja händelsen. Sista 

steget i processen är att böcker ska ge en insikter samt att läsaren ska växa och få bättre 

självkännedom (s. 91). Bokterapi som hjälp kan användas i helklass, små grupper eller enskilt 

med den berörda eleven. Det viktigaste är att man känner av vad som är bäst för barnet. För 

att kunna använda böcker för att hjälpa barn i skilsmässor är det viktigt att man har koll på hur 

barn generellt reagerar på skilsmässor i tidig ålder (s. 92).  

  

Handböcker till hjälp för samtal med barn 
Samtal med barn som är skriven av Haldor Øvreeide handlar om hur en lärare eller annan 

vuxen kan hjälpa barn i svåra situationer genom samtal. Boken kan vara ett bra stöd för att få 

en förståelse för hur vi vuxna kan lägga upp samtal med barn för att kunna hjälpa och förstå 

vad det är barnet går igenom. Boken skrevs enligt författaren i det syfte att hjälpa och ge 

redskap för de kommande samtalen lärare måste ta i tu med (Øvreeide 2010).  

 

Øvreeide skriver att det är vanligt att samtal med barn är något som ses som svårt, vilket har 

lett till att det i många fall undvikits. Trots att det idag finns mer intresse samt mer kunskap 

om vikten av att ha samtal med barn i livskriser förekommer inte samtalen ofta. Det handlar 

om att prata om vad som har hänt, hur det har upplevts och vad som kommer att hända 

(Øvreeide 2010, s. 15-16). Øvreeide skriver även hur viktigt det är med intersubjektiva samtal 

med barn och menar att det handlar om att skapa en gemensam förståelse tillsammans med 

barnet. Den gemensamma förståelsen ska grunda sig i båda parternas upplevelser och 

erfarenheter. För att det ska fungera handlar det om att vi som lärare eller annan vuxen måste 

hitta och respektera de erfarenheter och det perspektiv barnet har för att kunna hjälpa barnet 

vidare i strävan att vilja utvecklas. Vilken roll vi har i den situationen spelar för barnet inte 

någon roll. Utan det viktigaste är att vi finns där och att vi lyssnar till det som barnet har att 

berätta (s. 17).  

För att kunna föra ett samtal med barn är det viktigt att ha en förtrogenhet med det aktuella 

ämnet. Det här är vad Øvreeide beskriver som tematisk bemästring. Om den så kallade 

tematiska bemästringen inte existerar finns risken att barnet får en mer osäker känsla kring 

händelsen än innan. Viktigt att tänka på är att vi som lärare inte kan veta allt men då är det 

viktigt att barnet är medvetet om det (s. 59). Vidare skriver författaren om hur viktigt det är 

att se till att barnet inte känner sig åsidosatt. För att undvika det kan man tänka på att inte 

vänta med att ta upp viktiga frågor (s. 216). Om barn visar en oro samt att deras agerande 
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påverkas negativt kan det bero på att de har frågor inom sig som de inte har fått svar på 

eftersom barn sällan frågar rakt ut. Det är därför viktigt att barnet får den information som 

behövs för att besvara de obesvarade frågorna. 

Vilken vecka!? När föräldrarna skiljer sig är skriven av Jennie Persson (2014) som är 

journalist och debuterade med den här boken år 2014. Boken är illustrerad av Elin Lindell. I 

boken får man läsa om barn som berättar sina upplevelser av skilsmässor. Berättelserna från 

barnen är uppdelade i kategorier och efter varje kategori följs det av en kort teoretiskt inriktad 

del som är kopplad till berättelserna. I de teoretiska delarna av boken ges det tips och råd från 

psykolog och jurist. Boken svarar på många olika frågor kring skilsmässor och barns 

upplevelser av skilsmässor. Boken lägger vikt på att ingen fråga från barnen är för stor och att 

barnen i boken själva får sätta ord på sina egna händelser och sina egna känslor kring 

skilsmässan. 

Tidigare studentarbeten om skilsmässor i barnlitteratur 
Vid sökning av tidigare studentarbeten hittade jag två arbeten som handlade om det ämnet 

som är aktuellt för min uppsats. Karin Askerin och Maria Mikaelsson har skrivit en uppsats 

som heter Regnbågsfamiljer, skilsmässobarn och bonusföräldrar - En studie om hur olika 

familjekonstellationer representeras i svensk barnlitteratur och på förskolan. Uppsatsens 

syfte är att se hur olika familjekonstellationer framställs i svensk barnlitteratur. Författarna 

har valt ut litteratur som de anser vara mest relevant för uppsatsen. Syftet är även att 

undersöka om litteratur med olika familjekonstellationer används i förskolan. De använder sig 

av en kvalitativ studie med motiveringen att det de har kommit fram till är presenterat i ord 

och inte siffror. De har även valt att göra intervjuer som bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod. Resultatet de kommer fram till i uppsatsen är att förskolelärare väldigt 

sällan medvetet väljer litteratur där de förkommer olika familjekonstellationer. De böcker som 

används som har en annan familjekonstellation än vad de i uppsatsen kallar för kärnfamilj är 

böcker som är populära och används av den anledningen. Även Linnéa Spindel har skrivit om 

skilsmässor och dess framställning i barnlitteratur i uppsatsen Familjekonstellationer i 

barnlitteratur – En dokumentanalys av förskolors bokutbud. Syftet är även att ta reda på hur 

konstellationerna framställs i böckerna. Författaren har valt att göra en dokumentanalys samt 

kvalitativa intervjuer med förskolelärare. Resultatet som författaren kommer fram till i 

uppsatsen är att det är vanligast med kärnfamiljer och minst vanligt med till exempel 

skilsmässofamiljer. Eftersom uppsatserna har en något annorlunda inriktning än min egen har 

de främst tjänat som en inspiration till hur min uppsats skulle kunna läggas upp.   
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Presentation av analysobjekt 

Mina föräldrar skall skiljas – en bok för alla barn som känner igen sig 
Mina föräldrar skall skiljas – en bok för alla barn som känner igen sig är skriven av Nina 

Ljungberg som är författare, socionom och relationsrådgivare. Boken är illustrerad av Anna 

Andersson. Boken handlar om ett barn vars föräldrar ska skilja sig. Föräldrarna gråter och 

bråkar utan att veta att barnet hör dem. Barnet känner sig osynligt och gör allt för att få 

uppmärksamheten från föräldrarna. Skilsmässan gör att barnet känner sig annorlunda i skolan 

för alla andra bor med två föräldrar. I boken får man följa barnet och hur barnet känner sig i 

situationer som uppstår mellan föräldrarna samt hur barnet känner sig i skolan och hur barnet 

gör för att komma ifrån de jobbiga tankarna som flyger runt i huvudet. Boken tar en igenom 

alla möjliga känslor som barn i skilsmässor kan känna och visar på att det blir bra till slut hur 

jobbigt det än är när föräldrar bråkar till en början. Författaren hoppas att boken ska bli ett 

användbart redskap vid samtal om skilsmässor och att det ska hjälpa barn att känna sig 

starkare efter läsning av historien om barnet vars föräldrar ska skiljas. Boken är könsneutral 

och är skriven utifrån ett jag-perspektiv utifrån barnet.  

 

Pang Poff Pavlo – om när mammor och pappor skiljer sig  
Pang Poff Pavlo – om när mammor och pappor skiljer sig är skriven av Eva Staaf som är 

radioregissör och ljudberättare. Boken är illustrerad av Clara Dackenberg. Staaf debuterade 

som barnboksförfattare år 2014. Pang Poff Pavlo är den första boken i författarens kommande 

bokserie ”Jobbig dag berättelser”. Boken handlar om Pavlo som får reda på att hans föräldrar 

ska skilja sig. Vi får följa Pavlo och de känslor och funderingar som uppstår kring 

skilsmässan. Det är känslor som att vara ledsen men också glad. Pavlo inser i boken att han 

inte är ensam om att ha skilda föräldrar vilket gör det lite lättare för Pavlo att inse att det inte 

är så farligt som han till en början trodde. 
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Analys 

Mina föräldrar skall skiljas – en bok för alla barn som känner igen sig  

Bråkande föräldrar  
I boken Mina föräldrar skall skiljas – en bok för alla barn som känner igen sig förekommer 

det flera känslor som är kopplade till att föräldrarna ska skilja sig. Barnet i boken känner sig 

till en början väldigt rädd för det som händer när föräldrarna bråkar. Mamma gråter och 

skriker. Pappa fräser och gråter. Bråken mellan föräldrarna i början av berättelsen gör att 

barnet känner sig rädd och ensamt. Barnet kan inte sätta ord på vad det är som gör att det 

känner sig rädd, utan i den stunden är barnet rädd för att det inte finns någon som har tid att 

trösta trots att tårarna rinner. I boken förekommer det bilder som stärker berättelsen där det på 

första uppslaget tydligt framgår i bilderna hur föräldrarna bråkar. Bilden av föräldrarna 

förekommer på ena sidan av uppslaget och på andra sidan av uppslaget ser vi hur barnet sitter 

ensamt och oroligt i sin säng med tårar som rinner ner för kinderna. Det är väldigt tydligt i 

bilden hur barnet känner sig när mamma och pappa bråkar och det är de känslorna som 

beskrivs i berättelsen. I texten står det att bråken förekommer när föräldrarna tror att barnet 

sover. Vilket det i bilden tydligt framgår att fallet inte är så. Det visas tydligt med att bilderna 

är på olika sidor av uppslaget vilket stärker bilden av att föräldrarna och barnet inte ser 

varandra (Ljungberg 2014, s. 7). En annan typ av rädsla hos barnet är rädslan över att ta hem 

kompisar. Rädslan över att mamma och pappa skulle börja bråka när kompisen var där.  

 

Det är vanligt att barn känner att de hamnar i kläm i samband med bråk mellan föräldrar, 

särskilt innan de har fått det förklarat att det inte är barnets fel. I boken förekommer det ilska 

mellan föräldrarna som gör att barnet känner sig osynligt och vill göra allt det kan för att få 

uppmärksamhet. På sida 8 föreställer bilden två eldsprutande drakar och det är precis så som 

barnet beskriver sina föräldrar om vi läser texten. De är arga och barnet kopplar tydligt ilska 

till drakar som sprutar eld. Här blir det tydligt att barn gör allt för att få minsta lilla 

uppmärksamhet av föräldrarna, allt för att de inte ska bråka. Det är tydligt att barnet känner 

sig osynligt och det enda barnet vill är att synas och höras och bli omhändertaget. Det är inte 

förrän barnet skriker som det får uppmärksamhet och då är uppmärksamheten i form av att 

föräldrarna blir arga och skäller på barnet. Känslan som uppstår hos barnet då är ändå en 

känsla av lättnad. Det kan till en början kännas konstigt, men barnet får den 

uppmärksamheten som det sökte efter (s. 8-9).  
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Föräldrarnas bråk gav barnet en rädsla över att ta hem kompisar. Rädslan grundade sig i att 

barnet inte visste ifall föräldrarna skulle kunna hålla sams när kompisen var där. Samtidigt 

kände barnet att det inte gick att gå hemifrån eftersom det inte då fanns någon som kunde 

stoppa ett eventuellt bråk. De här känslorna leder till att barnet känner sig väldigt ensamt och 

känner att ingenting är roligt längre. Allt på grund av bråken mellan föräldrarna (s. 14). 

 

En kväll valde barnet själv att säga åt sina föräldrar att de borde skilja sig. Anledningen till 

det var att barnet inte ville ha föräldrar som bråkar och hela tiden är osams. Ett hårt slag mot 

föräldrarna kom när barnet berättade att hen ville ha nya föräldrar som betedde sig bättre. Det 

här var vändpunkten för föräldrarna vad gällde bråken. Att höra att man inte är en bra förälder 

gör att man tänker till och det var precis vad de gjorde. De kände en skamkänsla över att 

bråken hade gåt ut över barnet. Efter det här hård slaget i magen på föräldrarna tog bråken 

slut. Det var skönt att bråken var slut men det kändes fortfarande konstigt i luften. Det kanske 

inte var så bra som barnet trodde även om bråken var slut (s. 17).   

 

Skuldkänsla hos barnet 
En vanlig känsla bland barn i och med skilsmässor är skuldkänslan över att det är ditt eget fel 

att föräldrarna inte vill bo tillsammans längre. Barnet i Ljungbergs bok känner en skuldkänsla 

efter att ha tjuvlyssnat på sin mamma som hade pratat med en väninna. Mamma stod inte ut 

att leva med pappa men det gick inte att göra något åt för de hade ju ett barn tillsammans. Att 

som barn få höra det sätter igång tankarna. Barnet berättar tydligt hur det kändes som att det 

var hens fel att föräldrarna skiljer sig. Tankarna om att kunna ha gjort något annorlunda börjar 

förekomma hos barnet (Ljungberg 2014, s. 11).  

 

Jennie Persson skriver om att det är vanligt att barn skuldbelägger sig själva vid en skilsmässa 

även om det inte alls är barnens fel. Vidare skriver Persson att om det har förekommit bråk i 

samband med skilsmässan är det lätt att tro att det beror på barnen. Känner man igen sig att ha 

någon gång tänkt att om jag hade varit snällare så kanske mina föräldrar inte skilts sig är det 

viktigt att prata med de vuxna för att få reda på att det inte är ditt fel (Persson 2014, s. 56). 

Barnet gör allt för att rädda situationen och bestämmer sig för att vara extra snäll och göra allt 

för att se till att familjen ska hålla ihop. Efter flera försök inser barnet att det inte hjälper. På 

bilden kan vi se hur barnet föreställer en ängel. Att vara änglalik innebär att man är snäll och 

inte bråkar. Barnet trodde att det skulle hjälpa men istället föreställer den fina ängeln ett barn 
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som ser ledsen ut vilket speglar hur barnet känner när det inte hjälper att vara snäll. Det blev 

inte bättre mellan föräldrarna för det (Ljungberg 2014, s. 12-13). Det är viktigt att få barn att 

inse att det inte är deras fel att föräldrarna bråkar utan det ligger helt på föräldrarna och att de 

inte kan hålla sams. Det är något som barnet i boken inser i samband med att ha försökt göra 

allt för att lösa problemet med bråket. Barnet i boken kommer till insikt om att det inte alls 

har med hen att göra. Barnet som tidigare har skuldbelagt sig själv har nu insett att det är 

föräldrarna som bär på ansvaret kring bråken.  

 

Ovisshet 
Att inte veta vad som händer är alltid jobbigt. Särskilt när det är något som händer i familjen. 

Nu var det klart att mamma och pappa skulle skilja sig. Det gick att ta på den jobbiga 

stämningen i luften sista natten de skulle bo tillsammans innan pappa skulle flytta till en 

annan lägenhet. Från att ha gått och hoppats att föräldrarna skulle bli kära igen började barnet 

istället hoppas att de skulle bråka igen. Det blir väldigt tydligt att barnet är bundet till rutiner 

och inte alls gillar när det inte är som vanligt. Barnet vill att föräldrarna ska börja bråka för då 

var det i alla fall som förr. Vilket för barnet kändes bättre än att inte veta hur livet skulle bli 

med skilda föräldrar. Ytterligare en gång faller en skuldkänsla över barnet och barnet 

ifrågasätter sig själv och vad hen sagt till sina föräldrar. Nu är känslan att det är barnets fel 

tydlig igen, den här gången för att hen sagt till sina föräldrar att de borde göra slut. Det hade 

kanske varit bättre om barnet bara hade varit tyst. Barnet ber om att mamma och pappa ska bli 

tillsammans igen, det var allt barnet ville (Ljungberg 2014, s. 21). Åter kan man betona vikten 

av att barnet inte ska känna att et är dess fel att föräldrarna gör slut. Det handlar varken om att 

barnet inte är tillräckligt snällt eller om vad barnet säger. Allt ligger på föräldrarna och de val 

som de gör.  

 

Känsla av hopp 
Som barn vill man att sina föräldrar ska vara sams och bo tillsammans. Det kom den dagen 

som barnet i boken fick hopp om att mamma och pappa faktiskt var kära fortfarande. 

Mamman bad om att få prata med barnet tillsammans med pappa. Barnet fick en känsla av 

hopp att allt var bra igen. Det kändes bra för barnet, tills mamma förklarade vad situationer 

var. Att få höra att ens föräldrar inte längre är kära och att kärleken mellan dem är slut är 

förkrossande. Det är väldigt tydligt i bilden hur barnet känner. Man får se hur barnet sitter vid 
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bordet med mamma och pappa och tårarna bara forsar ner längs kinden. Världen rasade för 

barnet och frågor började flyga runt i huvudet (Ljungberg 2014, s. 19).  

 

Barnet som känner sig annorlunda  
Även om det är många barn som har skilda föräldrar är det många barn som känner sig 

annorlunda för att föräldrarna inte bor tillsammans. För barnet i boken blir det extra jobbigt i 

skolan där nästan alla kompisar har föräldrar som bor ihop. Skolan är en känslig plats som i 

många fall präglas av mobbning och bråkstakar. På barnets skola går det en elev vid namn 

Kevin som är en riktig bråkstake. Varför han är bråkig grundar barnen i att det beror på att 

han har skilda föräldrar. Nu när även barnet har skilda föräldrar tycker kompisarna synd om 

hen, risken att barnet blir lika bråkig och jobbig som Kevin menar kompisarna är stor. Barnet 

kan inte förstå varför det är synd om hen för det är bra nu när föräldrarna faktiskt har skilt sig. 

Tänk om de visste hur det var förut. Barnet som känner sig annorlunda beror på den bild som 

kompisarna har av ett barn med skilda föräldrar. Man är inte en annorlunda person bara för att 

man har skilda föräldrar. Barnet är precis samma person som innan (Ljungberg 2014, s. 31).  

 

Barnet som känner igen sig  
Det är vanligt att känna sig väldigt ensam när föräldrarna har fullt upp med att bråka med 

varandra. Därför är det viktigt att ha någon att prata med som kanske varit med om samma 

sak. Barnet i boken träffar Kim som också har skilda föräldrar. Barnet tycker att det är väldigt 

skönt att ha träffat Kim som förstår hur hen känner. Äntligen har barnet hittat någon att prata 

med (Ljungberg 2014, s. 33). Oftast kan det kännas bättre att prata om det man känner och att 

då ha någon som gått igenom samma sak kan kännas som en lättnad. Jennie Persson skriver 

att det finns flera att prata med när man känner att något jobbigt hänt. Persson trycker på att 

det kan vara bra att prata med en vuxen som kan ta mer ansvar för att hjälpa dig men att det 

kan vara bra att prata med en kompis också (Persson 2014, s. 76). För barnet kan det tänkas 

att en början blev att prata med kompisen Kim för att Kim hade varit med om samma sak och 

förstår de känslor som barnet går igenom. De båda tycker om att rita och brukar rita känslor 

till varandra där den andra får gissa. Författaren gör tydligt att det kan vara viktigt att prata 

om hur man känner och att det är okej att känna de känslorna. Barnet och kompisen Kim vill 

ha en konstutställning med alla känslor de har ritat för att visa andra hur det känns att vara ett 

skilsmässobarn. Författaren lyfter genom det att det är viktigt att visa att det förekommer 

många känslor kring en skilsmässa, både positiva och negativa.  
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Även om det i perioder är väldigt jobbigt med att ha skilda föräldrar kommer barnet och Kim 

överens om att det är bättre att ha glada föräldrar än att ha föräldrar som bråkar väldigt 

mycket. Som barn vill man att ens föräldrar ska vara glada och lyckliga, ingen vill se sina 

föräldrar bråka. Det kan även vara jobbigt att vara med om att någon av ens föräldrar träffar 

en ny och blir kär i en annan efter att ha skilt sig. Det är något som Kim varit med om, det 

framställs att Kim till en början tyckte det var jobbigt av den anledningen att Kim var rädd att 

bli bortglömd nu när mamma träffat en ny. Men det viktigaste av allt är ändå att mamma är 

lycklig vilket gör att Kim accepterar att det finns en ny man i mammans liv som inte är pappa 

(Ljungberg 2014, s. 35).  

 

Det positiva med att ha skilda föräldrar 
Även om skilsmässor kan var tuffa och jobbiga finns det alltid positiva saker med det också. 

Det är viktigt att se det positiva även när det känns som jobbigast. Barnet i boken inser tillslut 

att det inte är alls dumt att ha skilda föräldrar även om det ibland är tråkigt. Pappan flyttade 

till en exakt likadan lägenhet som de bodde i innan och barnet fick ett eget rum i den nya 

lägenheten. Barnet var bra på att se det positiva med att ha två rum i två olika lägenheter. 

Dubbelt så många gosedjur, leksaker och spel fick barnet för att kunna fylla de två rummen 

som hen har nu. Det här gjorde kompisarna svartsjuka och barnet kände att det var lite lyxigt 

att ha det så. Från att kompisarna i skolan var oroliga över att barnet skulle bli bråkigt och 

stökigt var de nu istället avundsjuka på hur bra barnet hade det (Ljungberg 2014, s. 23).  

 

Att längta kan vara positivt att göra ibland för att inse hur mycket man saknar och älskar sina 

föräldrar. Det blir extra roligt att träffas när man väl gör det. Det har gått från att barnet kände 

sig osynligt och bortglömd till att känna sig älskad och sedd av sina föräldrar. För att barnen 

ska känna sig sedda och älskade är det viktigt att ge tid. Den tiden fanns inte förut när 

föräldrarna bråkade. När föräldrarna inte bråkar finns det mer tid för barnet och mer tid till att 

umgås bara två stycken. Det här är en förutsättning för att kunna slappna av och kunna vara 

sig självt igen. Barnet behöver inte längre skådespela och larva sig för att synas (s. 24).  

 

Kärnfamilj eller stjärnfamilj? 
Hur beskriver man en familj som inte enligt normen är en kärnfamilj? Barnet i boken 

upplever det som något svårt och funderar på om hen ens kan beskriva sin familj som en 

familj av den anledningen att det inte är mamma, pappa och barn som bor tillsammans. Efter 
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att ha haft ett samtal med sin mamma får barnet reda på vad en kärnfamilj är. Kärnfamilj är 

det som ses som normen för hur en familj ska se ut. Mamman förklarar dock att inte alla 

familjer ser ut på det sättet och att det finns något som kallas stjärnfamiljer. Vilka som får 

ingå i en stjärnfamilj får man bestämma helt själv. Barnet tycker att det är fint med 

stjärnfamiljer och att det känns bättre att vara en stjärna än en hård kärna. Det är viktigt att 

uppmärksamma barn i tidig ålder att familjer kan se olika ut och att alla familjer inte är en så 

kallad kärnfamilj. Författaren tar upp olikheter i familjekonstellationer som något bra och 

unikt. Oavsett hur jobbigt det kan vara när allt händer kan det bli bra tillslut. För barnet var 

separationen mellan föräldrarna något som beskrivs som krångligt, trassligt och tjafsigt men 

det är mycket bättre nu när allt är löst. Det viktigaste är att ha en mamma och pappa som 

älskar dig och vill dig ditt allra bästa oavsett vad. Barnet känner sig stolt över att vara ett så 

kallat stjärnbarn. Bilden på sista uppslaget visar tydligt hur en stjärnfamilj kan bestå av många 

andra än bara mamma, pappa och barn. På bilden får vi se olika personer och djur som är i 

stjärnor och tillsammans bildar en fin stjärnhimmel där barnet ser nöjd och glad ut. Det har ju 

trots allt blivit bra tillslut.  

 

Pang Poff Pavlo – om när mammor och pappor skiljer sig  
Eftersom den här barnboken inte har någon sidnumrering har jag valt att sida 1 är sidan som 

är efter titelsidan. Boken är uppbyggd på det sättet att vi får följa Pavlo och hans kompis Peg 

genom boken med inslag om historier från Pavlos kompisar med deras upplevelser av 

skilsmässor.  

Pavlo  
I boken får vi följa Pavlo och hur han tar sig igenom det faktum att hans föräldrar ska skiljas.  

Pavlos föräldrar skall skilja sig och det gör honom väldigt ledsen. Föräldrarna försöker 

övertyga honom att det kommer att bli bra men Pavlo är inställd på att det kommer vara 

hemskt. De gråter floder hela familjen och det går att fundera om det någonsin kommer att bli 

bra igen. Just nu är det jobbigt för hela familjen det är det enda som är säkert. Hur det 

kommer bli är det ingen som vet. Bilden visar tydligt hur hela familjen fäller tårar och det är 

väldigt tydligt att det är en stor sorg för hela familjen (Staaf 2018, s. 1-2) 

 

Förut var hela familjen ofta ute och cyklade ihop, var på väg någonstans eller helt enkelt inte 

gjorde någonting alls. Men de var alltid tillsammans och det var alltid bra. Nu för tiden när de 

är ute tillsammans gör de skilsmässoärenden. Pavlo ska välja tapeter till sina nya rum hos 
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mamma och pappa. Föräldrarna ger många förslag på tapeter men Pavlo är negativ till 

förslagen och tillslut hittar föräldrarna en tapet med röda hjärtan på. Även om han tänker att 

hjärtan inte ska vara på en tapet så tycker han att tapeten är fin och att den bli tipp topp att ha i 

sina nya rum. Bilden till texten förställer familjen i måleributiken tittandes på förslag till 

tapeter. Pavlo har funnit ett tapetklister med en skylt där det står ”REA tapetklister! Håller 

ihop! Släpper aldrig taget! 79:-”. Man får se hur Pavlo står med ett paket i handen och en 

fundersam blick. Det Pavlo antagligen tänker är att det är ett klister som till skillnad från 

mamma och pappa faktiskt håller och aldrig släpper taget. Förhoppningsvis är klistret bättre 

än föräldrarnas relation eftersom det tydligt i reklamen står att det aldrig ska släppa men 

föräldrarna hade faktiskt också lovat att de skulle hålla ihop resten av livet (s. 9-10).  

 

Dagen då Pavlo ska flytta är kommen. Det är en besviken och ledsen Pavlo vi får se på bilden 

och runt omkring honom är det ett kaos med saker som ska packas ner i lådor. Pavlo har fått 

två lådor som han ska packa sina saker i, en låda till mamma och en låda till pappa. Pavlo ska 

alltså välja vad han ska packa ner till mamma och vad som ska packas ner till pappa. Pavlo 

tycker att packningar kan vara spännande om någon annan har packat ner det, till exempel en 

matlåda. Att packa själv är däremot inte alls lika roligt och framför allt är det väldigt svårt. 

Det är svårt för Pavlo att sortera sina grejer som mammagrejer och pappagrejer. Tillslut har 

han fått ihop en hel hög, inte i någon av kartongerna och inte sorterat utan hela högen ligger 

mitt emellan kartongerna (s. 11-12). 

 

Pavlo bor varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Hemma hos mamma 

luktar det mamma och Pavlo och hemma hos pappa luktar det pappa och Pavlo. Det enda som 

nu för tiden beskrivs som att det luktar som hemma är den giraff som Pavlo packar med sig 

när han ska byta boende. Varje kväll tänker Pavlo på den föräldern han inte är hos och hur 

hen har det, är hen ledsen eller glad? När det blir jobbigt att tänka på mamma eller pappa 

brukar han tänka på sin bästa kompis Peg (s. 15-16).  

 

Det författaren vill förmedla med berättelsen om Pavlo är att det är okej att vara ledsen över 

att ens föräldrar ska skiljas. Till en början får man känslan av att det aldrig kommer bli bra 

igen då hela familjen sitter tillsammans och gråter floder. Men vi får följa Pavlos resa genom 

olika känslor, det blir som en bergochdalbana av känslor i Pavlos fall. I boken får vi även läsa 

om Pavlos kompisar och deras upplevelser kring skilsmässa. Genom berättelsen om Pavlo 

förmedlar författaren en känsla av att det är okej att tycka att det är jobbigt och det är okej att 
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känna att man längtar efter den andra föräldern. Författaren visar även på vikten av att inte 

glömma bort att ha roligt, och det är just vad Pavlo har tillsammans med sin kompis Peg.  

 

Peg  
Peg är Pavlos bästa kompis och den person Pavlo väljer att prata med när han behöver. Pavlo 

känner sig som ett krossat ägg efter att hans föräldrar berättat att de ska skilja sig. Då finns 

alltid Peg där och tröstar och säger att hon är skålen som fångar upp alla trasiga skalbitar. För 

barn är ett löfte något man håller och barn har svårt att förstå att det ibland kan vara bäst att 

bryta ett löfte. Pavlo och Peg diskuterar kring huruvida det är okej att bryta ett löfte eller inte. 

De menar att ibland kan man vara ledsen över ett löfte man har och då kan det bästa 

alternativet vara att bryta löftet. Ett exempel på det är när Pavlos föräldrar väljer att skilja sig 

trots att de lovat att de ska älska varandra hela livet. Det viktigaste vid ett brutet löfte är att det 

tydligt framgår varför man vill bryta det (Staaf 2018, s. 3). 

 

Som tidigare nämnts skriver Jennie Persson om hur skuldkänslan är en vanligt förekommande 

känsla vid skilsmässor (Persson 2014, s. 56). Barn skuldbelägger sig själva ofta trots att det i 

de flesta fallen inte alls har något med barnet att göra. I Pavlos fall förstår han att det inte är 

barnens fel om föräldrar skiljer sig. Det finns fler saker som händer utan att det behöver vara 

någons fel. I boken förekommer det några exempel på saker som bara sker och som inte beror 

på att det är någons fel. Glödlampor går sönder utan att det är någons fel, punktering på cykel 

är inte heller någons fel. Peg och Pavlo kommer fram till att det finns jobbiga saker som bara 

händer men att det också finns många bra saker som bara händer (Staaf 2018, s. 5-6). 

 

Pavlo brukar tänka på sina föräldrar när han ska somna. Han och Peg diskuterar om vad de 

tror att mamma och pappa tänker på när de ska sova. Peg är övertygad om att de brukar tänka 

på Pavlo, precis som han tänker på dem, och undra hur han har det när han är hos den andra 

föräldern. Även Peg brukar tänka på Pavlo innan hon ska somna. De pratar om att det är 

väldigt skönt att någon tänker på en och bryr sig om hur man mår och de är även tydliga med 

att de tycker det är viktigt att man gör den man tänker på medveten om att man tänker på den 

(s. 16). 

 

När Pavlo är hemma hos Peg kan ha se hem till både mamma och pappa beroende på vilket 

fönster han tittar ut i. Från köket kan man se mammas hus och kan de vinka till mamma. 

Pavlo kan se förbi huset ända bort till skogen där de brukar springa och samla pinnar. När 
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Pavlo sitter i fönstret med Peg och tittar ut genom fönstret se han lycklig ut. Antagligen för att 

det är skönt att inte vara så långt ifrån sina föräldrar. Från vardagsrummet hos Peg kan man se 

pappas hus och där kan han vinka till sin pappa. Pavlo kan se förbi pappas hus och ända bort 

till badplatsen dit man kan cykla och sedan ta ett dopp i sjön. Pavlo och Peg tycker att det är 

väldigt fin utsikt från Pegs fönster, ett fönster med utsikt till mamma och skogen och ett till 

pappa och badplatsen (s. 17-18). 

 

En dag hemma hos Pavlos mamma bestämmer Peg och Pavlo att de ska bygga en koja av de 

tomma flyttkartongerna som blivit sedan flytten. De bygger varsitt hus som de kallar sina 

egna. Det är viktigt att veta att man är en helt egen person och det är något som Pavlo 

kommer till insikt om här. Pavlo inser att han inte bara är en stor klump tillsammans med 

mamma och pappa utan att han är en helt egen individ. En individ som klarar att fixa och 

bygga och ordna upp saker helt själv. Både Pavlo och Peg tänker efter och menar på att de är 

egna personer båda två, inte ensamma men egna (s. 21-22). Hemma hos Pavlos pappa står de 

och tittar på den fina tapeten med hjärtan och pekar ut sig själva samt sina vänner som varsitt 

hjärta. Ett hjärta representerar ett barn som har föräldrar som skilt sig. De är så många 

tillsammans!  

 

Pavlos kompis Peg har en väldigt central roll i boken och det är hon som är lite som Pavlos 

stöttepelare. En kompis som alltid finns där oavsett vad. Peg visar på flera sätt att hon alltid 

kommer finnas för Pavlo och stötta honom om han mår dåligt. Det författaren vill visa är att 

det kan vara bra att prata med någon om vad man känner men också om andra saker för att 

komma på andra tankar. Peg framställs som en väldigt klok liten ung dam som ger väldigt 

goda råd till sin kompis som är ledsen över skilsmässan.  

 

Ivan  
Ivans upplevelse kring skilsmässan mellan föräldrarna beskrivs som dunder och brak. Ivans 

mamma tog dubbelsängen på ett flak och lämnade pappa. Till skillnad från Pavlo, som bor 

varannan vecka hos mamma och pappa, är Ivan bara hos sin mamma när de har lov eller 

speciella dagar som de är lediga på. Under de få dagar som Ivan är hos sin mamma brukar de 

gå på bio, gå på museum, äta glass och godis. De gör helt enkelt massor med roliga aktiviteter 

när Ivan väl är hos sin mamma. Ivan tycker att det är väldigt kul att vara hos sin mamma men 

när han kommer hem till pappa igen är han helt utslagen för att det har varit jobbigt att ha 

varit aktiv med mamma. Han är väldigt trött när han kommer hem till pappa och tycker då att 
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det är bra att pappa har en stor och skön och bra luftmadrass. Ivans situation belyser att 

Oavsett hur kul man har det under en dag kan det vara väldigt utmattande att alltid behöva 

göra aktiviteter och att det är väldigt skönt att bara komma hem till pappa och inte göra något 

alls. Ivan visar tydligt på att han trivs att vara hos sin pappa även om han behöver bo på en 

luftmadrass. Det förekommer inte i boken varför Ivan inte bor mer hos sin mamma utan det är 

något som lämnats utanför. Ivans mamma uttrycker för Ivan att pappa inte är något att ha 

medan Ivans pappa tycker att mamma är den bästa Ivan kan tänka sig, det är ju ändå hon som 

gjort honom. Bilden föreställer Ivan och hans pappa som ligger på luftmadrassen tillsammans, 

de ser väldigt nöjda ut. Luftmadrasser kanske inte är det skönaste att sova på men han har sin 

pappa och det ser ut att vara tillräckligt bra för att vara lycklig. Det materiella behövs inte för 

att vara lycklig så länge man har varandra (s. 7).  

 

Det författaren vill förmedla med Ivan historia kring skilsmässa är att det inte alltid behöver 

vara att man bor varannan vecka hos föräldrarna. Pavlo bor varannan vecka och det fungerar 

för den familjen medan det för Ivan fungerar bäst att nästan bara bo hos pappa förutom på lov 

och andra lediga tillfällen då han träffar sin mamma. Utifrån det författaren skriver fram kring 

Ivan tolkas det som att han inte över huvud taget sover hos sin mamma utan de gör saker på 

dagarna och sedan åker han åter igen hem till pappa.  

 

Nina  
Skilsmässan mellan Ninas föräldrar verkade vara ganska jobbig, i alla fall tiden innan de 

skilde sig. Hennes föräldrar bråkade hela tiden och det var något som till och med Pavlo både 

hade sett och hört. De bråkade om det mesta som går att bråka om. Inte nog med att de 

bråkade om saker i hemmet som de var oense om bråkade de även om stackars lilla Nina. De 

var oense om det mesta som hade med henne att göra. Ett exempel är att de inte kunde 

komma överens om vad hon skulle ha för skor på sig när hon gick ut eller när hon skulle 

borsta tänderna. Det hade till och med gått så pass långt att de bråkade om broccolin som 

Nina hade på sin tallrik. Frågan är hur orkar föräldrar bråka om precis allt och om saker som 

det inte ens behöver bråkas om. För Nina gjorde dessa bråken att hon kände sig alldeles 

snurrig. Föräldrarna verkar ändå inse att det inte är hållbart att bråka hur mycket som helst om 

vad som helst. Tillslut kom de till den punkten då de skilde sig. Efter skilsmässan blev allt 

bra. Det var äntligen lugnt och bråken vad slut. Efter att Pavlo fått höra om hur det var att ha 

bråkande föräldrar funderar han på om det kan kännas bättre och lugnare trots att man inte har 
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föräldrar som bråkar. Det kanske kan kännas bättre även om Pavlos föräldrar inte bråkar (s. 

13).  

 

Författaren vill med Ninas berättelse visa på att det inte är något dåligt att skilja sig. Ibland är 

det bättre för alla att föräldrarna går isär, hur jobbigt det än kan vara att tänka tanken att 

mamma och pappa inte längre älskar varandra. Innan skilsmässan framgick det väldigt tydligt 

i Ninas fall att ingen i familjen mådde bra av alla bråk. Efter skilsmässan slutade alla bråk och 

det blev bra för alla i familjen.  

 

Vlad  
Vlad har ingen bra erfarenhet vad gäller skilsmässor. Han är väldigt tydlig med att hans 

föräldrar har förstört hans liv genom att skilja sig. Att de förstört hans liv är något han är 

väldigt tydlig med även mot föräldrarna. Han har stått och skrikit åt både mamma och pappa 

att hans liv är helt förstört på grund av dem. För att Pavlo skulle förstå hur Vlad låter när hans 

skriker åt sina föräldrar visade Vlad det vilket resulterade i att Pavlo fick hålla för öronen. 

Trots att han gjorde det kunde han höra Vlads skrik, så högt skrek han. Varför Vlad är arg 

beror på att han hade en plan för hur hans uppväxt och liv skulle se ut. Han hade planerat att 

han skulle bo tillsammans med sina föräldrar på samma ställe och att de skulle vara 

tillsammans hela familjen varje dag. Varför det här är jobbigt för Vlad beror på att han nu 

måste planera om. Det var inte bara Vlad som hade en plan över hur det skulle se ut i familjen 

utan det hade även Pavlo gjort. Pavlo kommer på att det kanske handlar om att planera om för 

att det ska kännas bättre. Bilden vid sidan av texten visar hur Vlad ser ut när han skriker på 

sina föräldrar och det syns tydligt att han är arg och menar det han skriker. Han menar det i 

alla fall i stunden men innerst inne är det antagligen andra känslor som förekommer. I det här 

fallet tar aggressiviteten över de andra känslorna (s. 14).  

 

Med historien om Vlad vill författaren förmedla att det ibland kan vara svårt att acceptera att 

det sker en förändring trots att förändringen egentligen kan vara bra för familjen. Det är 

viktigt att ge förändringar en chans i hopp om att det kan bli bättre. Till en början kan det vara 

svårt för barn att acceptera att det sker en förändring och tycker att det kommer att förstöra 

hela livet som innan var planerat. Författaren vill även förmedla att det är okej om man 

känner som Vlad gör men att det även är viktigt att acceptera situationen och vara beredd på 

att planera om för allas bästa.   
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Yngve 
För Yngve verkade det som att han till en början inte brydde sig om att hans föräldrar skulle 

skiljas. Föräldrarna berättade lugnt och sansat hur det låg till och Yngve visste inte vad han 

skulle säga så han sa ingenting istället. Pavlo frågade om det verkligen var lika enkelt som det 

lät och frågade om de verkligen bara sa att de skulle skilja sig och sen gjorde det. Yngve 

förklarade att det inte var något som man pratade om i hans släkt och Pavlo frågade då om 

han inte blev ledsen att hans föräldrar hade skilt sig. I Yngves släkt blir man inte ledsen. Men 

Yngve förklarade att han faktiskt hade blivit det när hans föräldrar gick isär och menade då att 

han är den enda i hans släkt som blir ledsen. Pavlo och Peg pratar om att prata om jobbiga 

saker och menar att man måste öva för att bli bra på att prata om något som är jobbigt. Pavlo 

och Peg kommer överens om att de ska hjälpa Yngve att prata om jobbiga saker. De alla 

skriver ner saker som de anser vara jobbiga att prata om på en lapp och lägger ner i en burk. 

De får sedan i tur och ordning dra en lapp och berätta om det jobbiga som står på lappen. 

Yngve får sedan ta med sig lapparna till sin släkt så även de kan öva och bli bättre på att prata 

om jobbiga saker. Utan att prata om jobbiga saker kommer det inte heller att bli bättre. Det är 

viktigt att få ut de känslor man har inom sig för att kunna må bättre. Pavlo och Peg försäkrar 

Yngve om att det kommer bli bra (s. 20).  

 

Det författaren vill förmedla utifrån Yngves situation är vikten av att våga prata om sina 

känslor. Yngve visar tydligt på att han blir ledsen men att han inte har någon att prata med 

vilket kommer att göra att han kommer hela tiden att ha den känslan i sig. Det finns de barn 

som kommer känna igen sig i Yngve, att de inte har någon att prata med, och då är det extra 

viktigt att vi som lärare eller annan vuxen visar att vi finns där och låter barnet prata ut om 

vad det känner. Det kommer i längden att hjälpa barnet att gå igenom det jobbiga som det går 

igenom. Persson ger tips på vilka man som barn kan vända sig till för att prata om det har hänt 

något jobbigt. Det kan vara en vuxen, BRIS – barnens rätt i samhället eller socialtjänsten till 

exempel. BRIS kan du ringa till om du känner att du är orolig för något, till exempel om du 

tycker det är jobbigt att dina föräldrar bråkar och ska skiljas. BRIS är helt anonymt och de 

kommer inte att berätta att du ringt dit. För barn i skolan kan en början vara att prata med en 

vuxen på skolan för att få hjälp för att veta vart man kan vända sig för hjälp. Vuxna förstår 

barn på ett sätt som kompisar sällan gör. 

 



 23 

Bokens syfte  
Pavlos kompisar ger en bredd på hur olika skilsmässor kan vara. Kompisarnas berättelser blir 

en hjälp för Pavlo att ta sig igenom den sorg han känner över sina föräldrars skilsmässa. 

Insikterna han får av att få höra andras historier ger honom en lättare väg genom det han 

upplever. Författaren visar tydligt på att det genom närhet, omtanke och vänskap går att ta sig 

igenom det mesta. Det visar hon genom att låta Pavlo få höra om andra i sin närhet gå igenom 

samma händelse som han gör. Det ger Pavlo chans till att få prata om och reflektera kring 

situationen vilket hjälper honom vidare i sorgen. Författaren har lagt stor vikt på att lyfta fram 

vikten av att prata om sina känslor genom berättelsen om Pavlo och hans vänner. Peg blir ett 

tydligt exempel på hur viktigt det är att ha en kompis som man alltid kan vända sig till och 

prata med när det behövs. Saker som ibland känns jobbiga och krångliga kan övergå till 

klarhet och tydlighet genom att prata om dem. Pavlo är ett tydligt exempel då saker han anser 

vara krångliga och jobbiga blir tydliga och klara när han pratar med Peg. Till exempel att det 

är okej att bryta ett löfte om det man lovat gör en ledsen eller att det inte är barnens fel om 

föräldrar skiljer sig. Pavlos samtal med Peg om det resulterar i att han nu förstår att det är så 

det måste vara, innan var det inte alls lika klart för honom. Författaren lyfter även vikten av 

att inte fastna i det tråkiga och jobbiga utan att det är viktigt att ha kul och fortsätta vara ett 

lekfullt barn. Det blir tydligt att det är lättare att ta sig igenom jobbiga händelser om man låter 

sig själv att ha roligt. Annars kan det bli väldigt lätt att fastna i sorgen och därmed ha svårt att 

ta sig vidare. Pavlos relation till Peg blir därmed viktig eftersom hon ser till att han inte 

fastnar i det jobbiga genom att hon finns där och gör roliga saker med honom.  

 

Diskussion och slutsats 
I den här diskussionen kommer resultatet av analysen att sättas i ett större sammanhang samt 

kopplas ihop med tidigare forskning samt handboken. Resultatet kommer även att relateras till 

skolans uppdrag samt de mål och centralt innehåll som finns i kursplanen för Svenska. 

Diskussionen kommer att avslutas med en kort slutsats av det som gjorts i uppsatsen. Nedan 

kommer böckernas titlar att kortas ner till Mina föräldrar skall skiljas och Pang Poff Pavlo. 

 

De båda böckerna framställer känslor i samband med skilsmässor tydligt men på olika sätt.  

Mina föräldrar skall skiljas (2014) ger en tydligare möjlighet att öppna upp till samtal med 

barnen och är en bok som lämpar sig mer att läsas tillsammans enskilt med barnet medan 
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Pang Poff Pavlo (2018) passar bättre för att läsa i helklass eller mindre grupper. Mina 

föräldrar skall skiljas (2014) framställer känslor i samband med skilsmässor väldigt tydligt 

och är väldigt pedagogisk. Den tar upp alla typer av känslor som kan förekomma i samband 

med en separation mellan föräldrar. Det gör att det kan vara lätt för barnen att känna igen sig 

och även få veta att det är okej att känna dessa känslor. De båda böckerna anser jag kan 

användas i två specifika syften. De kan användas för att ge en tröst till barn som har det 

jobbigt. Genom Pang Poff Pavlo eftersom den boken ger en bredd i att skilsmässor ser olika 

ut vilket ger en chans för att barn att hitta en karaktär att känna igen sig i och relatera till. 

Mina föräldrar skall skiljas kan vara till tröst på det sättet att det ger genom de på ett 

pedagogiskt och tydligt öppnar upp för samtal kring känslor som det drabbade barnet 

eventuellt känner. Böckerna kan även användas i syfte att hjälpa barn att förstå det 

oförståeliga. Skilsmässor kan, framför allt för små barn, vara krångliga och bidra till att barn 

har många frågor kring vad som händer och vad som kommer hända. De här böckerna kan då 

vara till god hjälp för att reda ut eventuella frågetecken.  

 

En positiv upptäckt jag har gjort i samband med analys av den boken är att barnet i boken 

aldrig benämns vid varken namn eller kön. Boken är blir då könsneutral vilket gör att alla 

barn kan känna igen sig i barnet oavsett vilket kön man identifierar sig med. Att den är 

könsneutral gör att det inte ifrågasätts huruvida vissa känslor anses vara typiska för pojkar 

respektive flickor. Läsarens fokus kan istället läggas på hur dessa känslor känns och att det är 

okej att känna dem. I boken får vi som nämnt ovan följa barnet och de känslor barnet känner. 

I boken framställs det både positiva och negativa känslor. Det gör att barn som läser den här 

boken och känner att de har en negativ känsla och är exempelvis arga eller väldigt ledsna, blir 

medvetna om att det kommer bli bättre. Jag tror att det är viktigt att göra barn medvetna om 

att det kommer bli bra tillslut oavsett hur jobbigt det känns till en början och att det även är 

okej att vara glad eller lättad trots att det sker något väldigt jobbigt i familjen. I Mina 

föräldrar skall skiljas (2014) förekommer det en ruta på nästan alla sidor där det finns frågor 

som man kan ställa till barnet. Dessa frågor finns i syfte att få barnet att berätta om sina 

upplevelser och känslor kring skilsmässan. Barn kan ha svårt att sätta ord på känslor och då 

finns dessa frågor som en bra hjälp till att få barnet att prata. Utifrån analysen av den här 

boken kan jag tänka mig att den är mest lämpad att läsas enskilt med ett barn som för tillfället 

har det jobbigt i samband med en skilsmässa. Frågorna gör sig mest lämpade i enskilda samtal 

med det berörda barnet.  
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Pang Poff Pavlo (2018) är inte lika pedagogiskt upplagt utan är mer en traditionell 

skönlitterär bok där vi får följa huvudpersonen och hans vardag i och med förändringen som 

skett. I boken får vi träffa Pavlo och hans vänner där hans vänner delar med sig av sina 

historier kring skilsmässor. Att få läsa om flera olika personer gör att det ges en bredd i hur 

olika skilsmässor kan vara från familj till familj. Ingen skilsmässa är den andra lik. Jag tror att 

det är viktigt att berätta för barn att det är så och att det är okej oavsett hur skilsmässan är. 

Vissa barn kommer att få det jobbigare än andra men det kommer att sluta bra för alla. 

Författaren vill förmedla den här utsträckningen och gör det väldigt bra och tydligt med att vi 

får träffa flera olika personer med helt olika och unika historier. I boken förekommer det inte 

frågor som går att ställa till det berörda barnet som det gör i Mina föräldrar skall skiljas 

(2014).  

 

I båda böckerna förekommer känslan av att det är barnets fel att föräldrarna skiljer sig. Pavlo 

inser rätt snabbt att det inte är barnens fel att en separation sker medan barnet i Mina 

föräldrar skall skiljas (2014) skuldbelägger sig självt och väljer att göra allt för att stoppa 

skilsmässan. Även Person skriver i Vilken vecka!?- när föräldrarna skiljer sig att det är 

vanligt att barnen skuldbelägger sig själva. Att det är en vanlig förekommande känsla hos 

barn gör att det är extra viktigt att förklara för barnen att det inte alls är deras fel utan att allt 

handlar om föräldrarna. De analyserade böckerna där skuldkänslan förekommer visar senare 

på att det inte är barnens fel. Att det i slutändan visar sig att skulden inte ligger på barnet kan 

hjälpa elever i skolan att förstå att det inte är deras fel men att det inte är konstigt att känna på 

det sättet. I och med att känslan av skuld förekommer i de båda valda böckerna samt boken 

som jag har använt som en bakgrund till analysen känns det som att det är en viktiga aspekt 

att vara medveten om. Det är en känsla som i de flesta fallen av skilsmässor är central och 

något som vi som lärare måste ta i tu med. Att vara medveten om vilka känslor som är vanligt 

förekommande är en bra grund till att kunna hjälpa den berörda eleven vidare i bearbetningen 

av skilsmässan.  

 

Som tidigare nämnts skrev Atiles, Oliver och Brosi att relationen mellan lärare och elever har 

en stor betydelse för att kunna ge eleverna de förutsättningar som behövs för att eleven ska 

kunna klara skolan. Utan den goda relationen finns risken att eleverna inte känner sig trygg i 

att prata med läraren om jobbiga känslor som de bär på (Atiles, Oliver och Brosi 2017, s. 30-

31). Det tyder på hur viktigt det är att så tidigt som möjligt skapa en god relation till sina 

elever för att kunna stötta dem på ett givande sätt när de eventuellt genomgår en skilsmässa. 
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För att ett boksamtal ska vara givande i det här fallet är det viktigt att ha en god kännedom 

kring eleven och veta vad som är det bästa för just den eleven. Som lärare kan jag tänka mig 

att det är svårt att veta vilka frågor som är okej att ställa till ett barn i sorg och det kan vara 

svårt att veta vad barnet känner sig tryggt att prata om. Frågorna i Mina föräldrar skall skiljas 

(2014) kan då vara till en stor hjälp för att öppna upp till ett samtal kring känslor och eleven 

kan känna sig trygg med att barnet i boken känner samma känslor och kan därför relatera till 

situationen.  

 

I Pang Poff Pavlo (2018) fick vi läsa om Vlad som tydligt visade en aggression mot 

separationen mellan föräldrarna. Som tidigare nämnts skriver Lowe om att barn har en 

tendens att utveckla den typen av aggression eftersom en skilsmässa ofta påverkar det sedan 

innan strukturerade livet. Det svåra för barn kan då vara att sätta ord på sina känslor och Lowe 

menar då att barnböcker kan vara till stor hjälp (Lowe 2009, s. 5). Vlad upplever att 

separationen mellan hans föräldrar påverkade den struktur och den plan han hade i sitt huvud. 

Genom att få läsa om Vlad och det han känner kan barn relatera och utifrån den historien 

berätta hur de själva känner och vilka känslor som de känner inom sig. Det blir lättare för barn 

att sätta ord på sina känslor om det finns en karaktär de kan relatera till och som gör att de inte 

känner sig ensamma eller annorlunda. 

 

Som tidigare nämnts skriver Øvreeide att det finns kunskap och intresse om vikten av att ha 

samtal med barn som befinner sig i en svår period i livet. Ändå förekommer inte samtalen lika 

ofta som de bör göra. Det är jobbiga samtal som ska ske men det behöver inte vara svårt för 

det. Allt handlar om att låta barnen prata om det som har hänt, hur det har upplevts och även 

ge dem information om vad som kommer att hända. Som sagt kan det vara svårt att få igång 

en elev att prata om jobbiga ämnen som skilsmässa. Med hjälp av boken Mina föräldrar skall 

skiljas får man en handledning av frågorna om vilka frågor som kan ställas. Frågorna ställs i 

samband med att man fått läsa om barnets egna erfarenhet och känslor kring en händelse. 

Även Pang Poff Pavlo kan öppna upp till samtal och ge eleven en chans att prata om vad de 

känner samt känna igen sig i Pavlo och hans vänner vi möter i boken. I boken om Pavlo lyfts 

olika erfarenheter av skilsmässor vilket gör att det förhoppningsvis går att hitta en karaktär 

man kan känna igen sig i och relatera till.    

 

I skolan är det en självklarhet att det ska läsas böcker eftersom det finns med i läroplanen. 

Elever ska genom undervisning i svenska lära sig ”att lyssna och återberätta i olika 
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samtalssituationer” (Skolverket 2018, s.253) samt om “berättande texters budskap, 

uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” (Skolverket 2018, s. 254). 

Dessa innehåll kan endast uppnås i samband med att läsa och samtala om böcker. De båda 

böckerna kan öppna upp för givande boksamtal tillsammans med elever i helklass eller 

enskilt. Det kommer då att ges chans för eleven att tolka textens budskap utifrån egna 

erfarenheter. Det är genom bilderböcker och böcker över lag som elever utvecklar sitt språk 

och sin läsförmåga. Jag tror att, utifrån att ha gjort den här analysen, eleverna kan få hjälp 

med att sortera och sätta ord på sina känslor genom att använda sig av bilderböcker. Det 

kommer därmed att även utveckla deras språk då skolverket menar att “genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstå̊ hur andra känner 

och tänker” (Skolverket 2018, s.257).  

 

Att jobba med bilderböcker som tar upp ämnen där eleverna kan känna igen sig och relatera 

till andra karaktärer kommer att hjälpa dem att förstå och sätta ord på känslorna som annars 

kan vara väldigt svåra att sätta ord på. Elever i svåra situationer kommer behöva all hjälp de 

kan få för att ta sig vidare och barnböcker kan vara till stor hjälp om de används på rätt sätt 

och i rätt tid. Vad som är rätt får läraren avgöra, den som är expert på sina elever och vet vad 

som är bäst för dem. Att använda böcker i undervisningen behöver inte göras endast för att 

det står i läroplanen. Böcker i undervisningen kan ha fördelar för elevernas sätt att hantera 

svåra situationer. Kramer och Smith menar, som nämnts ovan, att bokterapi är en metod som 

kan hjälpa barn att ta sig igenom sorgen. Det kan görs med fördel med böcker som tar upp det 

aktuella ämnet och därmed är de analyserade böckerna en bra utgångspunkt för att hjälpa den 

berörda eleven vidare i den sorg eleven befinner sig i och för att sedan kunna gå vidare och 

inse att det blir bättre.  

 

Jag anser att jag efter att ha gjort den här analysen har fått verktyg och handledning som 

kommer att göra nytta för mig i min framtida roll som lärare. Det är viktigt att det talas rätt 

och i rätt tidpunkt när det gäller svåra ämnen. I och med den bristande utbildningen kring 

krishantering känner jag att den här uppsatsen har hjälp mig en liten bit på vägen med hur 

man ska agera och tänka vid eventuella sorger som barn genomgår. Det kommer aldrig att gå 

att vara helt förberedd men det viktigaste är att lyssna på eleverna och utifrån det handla för 

elevens bästa.  
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