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Abstract 

Malin Kölfeldt (2015). Döden som motiv i två bilderböcker: En analys av Oscar K. & Dorte 

Karrebæks Idiot! och Alex Cousseau & Nathalie Chouxs Min björnfarfar (Death as a motif in 

two picture books: An analysis of Oscar K. & Dorte Karrebæk’s Idiot! and Alex Cousseau & 

Nathalie Choux’s Min björnfarfar). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialization in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences.  

 

Death is a part of life, and therefore also a part of the students’ life that accompanies them 

into the classroom. The aim of this essay is to analyze how death is described in two picture 

books in order to discuss in what way teachers are able to use literature in their teaching. My 

research is based on two picture books, both with death as a motif, which I analyze and 

compare to each other. The books are different and they portray death in two very different 

ways. The essay is also based on research concerning the way children cope with death and 

sorrow. Every child has their own way of dealing with a loss, and they also have their own 

way to grieve. The teacher needs to be aware of different types of grieving to be able to 

accommodate his or her students who have suffered a loss. Book talk is a good method to use 

when discussing life issues in the classroom. Literature can provide a new, or at least a 

different, way of thinking about these issues. It can also be a useful tool that the teacher can 

use in order to lead a meaningful discussion about such a difficult topic as death. Choosing 

different books can help teachers to meet students’ different need.  
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Inledning 

Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) slår i sitt syfte fast att undervisningen bör ske på ett 

sätt som stimulerar elevernas intresse för att läsa och skriva. För att nå detta mål är det viktigt 

att eleverna får möta litteratur och ta del av olika genrer och det de har att erbjuda. När det 

gäller litteraturläsning i de yngre årskurserna är bilderböcker en populär genre. De elever som 

ännu inte har lärt sig läsa kan titta på bilderna och på så vis delta i läsningen.  

I skolan möter läraren sina elever varje dag, oavsett vad som sker i deras liv. Detta innebär att 

läraren får vara med och dela många olika händelser och känslor med eleverna. I kursplanens 

centrala innehåll (Skolverket, 2011) framgår det att eleverna ska bygga upp en förståelse för 

olika ord och uttryck som används för att uttrycka olika känslor. De ska också bli medvetna 

om att tonläget är en viktig del av kommunikationen med andra människor och att samma ord 

kan uppfattas på olika sätt beroende på hur de sägs. Detta kan ses som att eleverna ska lära sig 

att bli empatiska medborgare som kan konsten att kommunicera med varandra oavsett vilken 

situation de befinner sig i.   

Döden är en självklar del av livet. Alla som lever kommer någon gång att dö och eftersom 

detta är oundvikligt anser jag att det är viktigt att kunna diskutera även detta i skolan. 

Eleverna kommer inte som tomma behållare till skolan utan de tar med sig alla de tankar och 

känslor som för tillfället finns inom dem.  

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2000) påpekar att många barn slutar läsa litteratur allt 

eftersom de växer upp och blir äldre. Enligt henne är bilderböcker ofta skrivna så att det 

uppstår några oöverkomliga hinder och att allting ordnar sig på bästa sätt innan boken är slut. 

Detta skulle enligt Nikolajeva (2000) kunna vara en av orsakerna till att barn tappar intresset 

för läsning. Böckerna de läser saknar verklighetsanknytning och när de börjar inse att livet 

inte ter sig som i böckerna menar hon att de helt enkelt slutar att läsa. Genom att ta detta i 

beaktande blir valet av den litteratur som läses i skolan extra viktigt. Läraren måste se till att 

välja böcker som eleverna kan relatera till och finner intressanta.  

Eftersom skolans värdegrund slår fast att alla elever har rätt till en harmonisk utveckling där 

de får uppleva och uttrycka olika känslor bör de få möta litteratur som berör (Skolverket, 

2011). Genom att låta eleverna läsa litteratur om olika livsfrågor, som exempelvis döden, kan 

pedagogen lyfta dessa viktiga frågor till diskussion i klassen.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera på vilket sätt döden beskrivs i två bilderböcker och 

jämföra resultaten för att slutligen diskutera hur pedagoger kan använda sig av litteratur i sin 

undervisning kring ämnen som berör livsfrågor.  

Frågeställning 

De frågeställningar jag utgår ifrån i den här uppsatsen är följande. 

 Hur skildras döden?  

 På vilket sätt kan pedagoger använda sig av bilderböcker som utgångspunkt för 

undervisning som behandlar livsfrågor? 

Urval 

I den här uppsatsen har jag valt att titta närmare på hur motivet döden beskrivs i ett par 

bilderböcker. Döden har under de senaste åren blivit ett allt vanligare motiv som författare 

väljer att behandla vilket blir tydligt genom att titta på till exempel Svenska 

barnboksinstitutets (sbi) hemsida. Detta gör det nödvändigt för mig att göra vissa urval för att 

kunna genomföra min analys då en fullständig analys av alla bilderböcker som behandlar 

motivet skulle ta allt för stor plats i anspråk.  

Svenska barnboksinstitutet har en egen sökkatalog, ELSA, där det går att söka titlar utifrån 

intresse. För att skapa mig en första överblick gjorde jag en sökning på döden och fick då ett 

tiotal träffar. Efter denna inledande sökning gick jag till Örebro stadsbibliotek för att göra en 

noggrannare sökning. Här fick jag hjälp av en barnboksbibliotekarie som gjorde en 

expertsökning i bibliotekets katalog. För att få ett hanterbart material avgränsade vi sökningen 

till bilderböcker om döden skrivna mellan 2010 och 2014. Denna sökning gav 21 träffar.  

Eftersom en del av mitt intresse är hur döden som motiv kan framställas på olika sätt i 

litteraturen valde jag att läsa igenom tio av böckerna lite mer noggrant. Under tiden jag läste 

placerade jag in böckerna på en skala beroende på vilken känsla de förmedlade till mig som 

läsare. De böcker som berörde på ett finstämt och känsligt sätt placerades i ena änden medan 

de böcker som använde sig av en mer direkt, nästan rå framtoning hamnade i den andra 

änden. När denna kategorisering var slutförd valde jag ut de två böcker som hamnat längst ut i 

varsin ände av skalan. Detta urval ledde till Min björnfarfar som representant för de finstämda 

böckerna och Idiot! blev på samma sätt representant för de mer direkta, kanske till och med 

extrema, böckerna. 
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Disposition 

Upplägget för uppsatsen ser ut på följande sätt. Först och främst börjar jag med en kort 

presentation av de författare och illustratörer som skapat min primärlitteratur. Direkt efter 

detta avsnitt följer en kort sammanfattning av själva primärlitteraturen, alltså de bilderböcker 

jag har valt att analysera.  

Innan jag börjar med själva analysen har jag valt att presentera min sekundärlitteratur. Det 

som kommer att behandlas i denna del av uppsatsen är först och främst vilken definition av 

det litterära motivet döden jag använder mig av. Sedan kommer jag att presentera dödens roll 

i bilderböcker och hur död och sorg påverkar barn. Efter detta kommer fokus att skifta och 

hamna på mitt val av metod och eftersom jag har valt att använda mig av bilderböcker 

kommer jag också att gå igenom bilderboken som medium. En kortare genomgång om 

litteraturläsning och dess betydelse hinner jag även med.  

Nu är vi framme vid det huvudsakliga syftet med min uppsats, själva analysen av 

bilderböckerna. I det här avsnittet analyserar jag bilderböckerna var för sig med fokus på 

döden som motiv och hur det används. Efter att ha gått igenom båda böckerna gör jag en 

kortare jämförelse mellan dem. Under rubriken ”Diskussion” kopplar jag samman resultatet 

av min analys med forskarnas tankar kring döden och barns sorgearbete för att visa hur dessa 

bilderböcker kan användas i undervisningen.  Genom detta blir det tydligt vilka fördelar som 

finns med att låta elever möta olika sorters litteratur i skolan. Jag presenterar också några 

förslag på hur pedagoger kan arbeta med litteraturläsning för att lyfta svåra ämnen i 

undervisningen. Uppsatsen avslutas med några reflektioner som berör det som tagits upp 

under uppsatsen gång för att läsaren ska få en tillbakablick som knyter ihop det hela.  

Presentation av författarna  

Oscar K. 

Namnet Oscar K. är en pseudonym som används av den danske författaren Ole Dalgaard. 

Dalgaard är född 1950 och har bland annat studerat teologi, filosofi och litteratur. Han 

debuterade som författare 1970 och har sedan dess vunnit många priser för sitt författarskap. 

(http://www.oscar-k.dk/)      

Dorte Karrebæk 

Dorte Karrebæk är både författare och illustratör. Hennes fullständiga namn är Dorte 

Karrebæk Dalgaard då hon är gift med Ole Dalgaard. När de båda författarna samarbetar är 

http://www.oscar-k.dk/
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det Karrebæk som står för illustrationerna. Karrebæk har studerat konst och har vunnit många 

priser för sitt arbete. Hon har bland annat nominerats till Astrid Lindgren Memorial Award tio 

år i rad, 2005-2014. (http://www.dortekarrebaek.dk/links.php)  

Alex Cousseau 

Alex Cousseau är en fransk författare som skriver barn- och ungdomsböcker såväl som 

seriealbum. Han är född 1974 och har studerat film och bildkonst. 

(http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/C/Alex-Cousseau/) För den läsare som är intresserad 

av att läsa mer om Cousseau och hans böcker finns författarens egen blogg: 

https://alexcousseau.wordpress.com/. Dock krävs goda kunskaper inom franska vilket jag 

saknar. Därav den något knapphändiga informationen.   

Nathalie Choux 

Nathalie Choux är en fransk illustratör och konstnär. Hon är född 1967. Även här har det varit 

svårt att få fram information då Chouxs egen hemsida och blogg är på franska. Den 

informationen som förlaget erbjuder om illustratören är mycket begränsad. 

(http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/C/Nathalie-Choux/) För den intresserade kan jag 

dock rekommendera ett besök på hennes hemsida. Länken finns här: 

http://www.nathaliechoux.com/.  

Presentation av analysobjekten 

Idiot! 

Idiot! är skriven av Oscar K. och Dorte Karrebæk (2010). Jag har använt mig av Marie Norins 

översättning. Boken handlar om August som har en utvecklingsstörning. I boken används 

uttrycket ”sinnesslö” men jag har valt att använda mig av utvecklingsstörd i min uppsats. Vi 

får följa August och hans mamma på en promenad genom staden. August har en plastpåse i ett 

koppel. Han kallar plastpåsen för sitt lilla Odjur. Tillsammans med det lilla Odjuret leker sig 

August fram på gatan medan mamman skymtar i förgrunden som en mörk gestalt iklädd en 

grå kappa.  

Vädret växlar i takt med att berättelsen rör sig framåt. August blir större och större utan att 

växa upp på riktigt och mamman blir äldre och tröttare. August leker sig fram på gatan och 

konverserar med sitt lilla Odjur under tiden. Vi får bland annat följa med när de hälsar på 

farfar på kyrkogården och när de dricker varm choklad på ett café. Vi får också ta del av när 

traktens barn går förbi och hånar August för att han är annorlunda.  

http://www.dortekarrebaek.dk/links.php
http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/C/Alex-Cousseau/
https://alexcousseau.wordpress.com/
http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/C/Nathalie-Choux/
http://www.nathaliechoux.com/
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Vandringen genom staden pågår tills mamman inte längre orkar ta hand om August utan 

bestämmer sig för att ta med honom i döden. De slår sig ner på en bänk och där får August 

piller som han äter. Sedan kommer en ängel och leder August och mamman genom en tunnel, 

genom mörkret och ut i ljuset. Boken avslutas med en bild av August där han sitter på Guds 

högra hand.  

Min björnfarfar 

Den andra boken jag har valt att analysera heter Min björnfarfar och är skriven av Alex 

Cousseau och Nathalie Choux (2014). Jag har använt mig av Suzanne Öhmans översättning. 

Boken handlar om en liten flicka som nyligen har mist sin farfar. Detta får vi veta på första 

sidan. Vi får också veta att farfar inte alls är död, han har nämligen förvandlats till en björn 

och sitter framför brasan. Flickan och björnfarfar väntar tillsammans på att vintern ska ta slut. 

Enligt flickans mamma övervintrar de som är döda mycket längre än vad de levande gör. 

Flickan kan vänta, men vintern är extra lång i år och björnfarfar blir otålig. Istället för att 

vänta på att våren ska komma till dem beslutar han sig för att de måste leta upp våren.  

De ger sig av om natten och under bokens gång får vi följa flickan och björnfarfar i deras 

sökande efter våren. Deras vandring för dem genom natten och när dagen gryr och djuren 

vaknar möter de en mullvad som kan visa dem vägen till våren. Mullvaden tar dem med ner i 

underjorden där björnfarfar hittar ett frö som han äter upp. Det visar sig att björnfarfar inte 

bara svalt ett frö, utan att det är självaste våren som nu finns i hans björnmage. Enligt 

mullvaden finns våren nämligen i varje frö som gror.  

Efter en tid i underjorden börjar flickan frysa och björnfarfar blir trött. Med en sista 

uppmaning till flickan att det är dags att gå hem lägger sig björnfarfar till rätta och somnar. 

Mullvaden visar flickan vägen tillbaka och när hon kommer upp igen är det fortfarande vinter. 

Men det är inte lika kallt som tidigare. På vägen tillbaka till huset börjar snön att smälta och 

vid huset står mamman och väntar på flickan. Mamman tar flickan i famnen och lovar att all 

snö kommer att ha försvunnit till nästa dag och flickan går och lägger sig förvissad om att 

våren kommer att vara där när hon vaknar. Hon vet också att farfar kommer finnas där, i 

våren, i form av ett träd. Boken slutar med en bild av flickan som sitter på ett staket och tittar 

på ett träd som precis fått vårens första blad.  
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Döden som litterärt motiv 

I Svenskt litteraturlexikon definieras det litterära begreppet ”motiv” som ett schema för en 

handling, eller för situationen där handlingen utspelar sig. Ofta knyts det litterära begreppet 

samman med det psykologiska begreppet motiv som betecknar skäl eller argument för en 

handling. Detta innebär att motiv inom litteraturen ofta har ett nära förhållande till författaren 

och hens egna upplevelser. Det finns också skäl att anta att en del typiska grundsituationer 

tilltalar läsarens fantasi och därför är vanligt återkommande inslag. (Svenskt 

Litteraturlexikon, 1970) 

Göte Klingberg, forskare i barnlitteratur, definierar även han begreppet på det här viset 

(Klingberg, 1972). Författaren hävdar att det kan vara svårt att skilja motivet från det mer 

allmänt vedertagna begreppet genre. Dock visar han att samma motiv kan förekomma i flera 

olika genrer. Motivet är alltså inte knutet till någon speciell genre (Klingberg, 1972). Vidare 

hävdar Klingberg (1972) att motiv kan ses som en form av mönsterbegrepp som ibland 

används synonymt med tema. Jag kommer att använda mig av den definition som beskrivits 

ovan i den här uppsatsen. Begreppet ”genre” kommer jag inte att använda mig av då det inte 

är relevant för mitt syfte.  

Döden i barnboken 

Forskaren och barnbokskritikern Kristin Hallberg konstaterar att döden var ett vanligt motiv i 

barnlitteraturen under 1800-talet. Döden gestaltades ofta på ett romantiskt sätt och det var 

vanligt att den sågs som en sorts befrielse. Barnböcker handlade ofta antingen om fattiga barn 

som till slut, genom döden, fick bli befriade från sina svåra liv och komma till ett paradis, 

eller om barn som levt ett gott liv och fick dö omgivna av sin älskade familj (Hallberg, 1993). 

I dag är dödsmotivet inte lika vanligt som det var förr och Hallberg menar att vändpunkten 

kom i samband med andra världskriget. Det förefaller som att världen efter dessa år av krig 

fattade ett gemensamt beslut om att döden inte längre borde vara ett naturligt inslag i 

barnlitteraturen och motivet blev i princip tabubelagt (Hallberg, 1993) 

En annan orsak till denna förändring är enligt Hallberg (1993) den allt mer utbredda 

sekulariseringen. På 1800-talet var synen på döden mer enhetlig än vad den är idag. Då fanns 

det ett självklart svar på vad som händer när någon dör. Idag är svaret inte lika självklart. Det 

finns nästan lika många olika uppfattningar om vad som händer efter döden som det finns 
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människor. Detta skapar enligt författaren ett dilemma om hur vi i litteraturen bör förhålla oss 

till döden. (Hallberg, 1993) 

Dock verkar det som om intresset för att skriva barnlitteratur med döden som motiv åter igen 

börjar ta fart. Enligt Hallberg (1993) har böcker som behandlar livsfrågor blivit allt vanligare 

sen slutet av 1980-talet. Många författare försöker att integrera ett självklart förhållningssätt 

till livsfrågorna och den problematik som följer i deras spår. Döden är trots allt en del av alla 

människors verklighet och bör därmed ha en självklar plats även i litteraturen. I de moderna 

barnböcker som behandlar motivet har författarna oftast valt att skildra döden i samband med 

att ett djur dör. Det kan röra sig om ett älskat husdjur som dör av ålderdom eller ett mindre, 

vilt, djur som förolyckas och hittas av barnet i boken. (Hallberg, 1993)   

I sin D-uppsats skriver litteraturvetaren Eva Söderberg (1991) om döden i svenska 

bilderböcker. Precis som Hallberg (1993) konstaterar Söderberg (1991) att dödsmotivet gått 

från att ha varit ett ganska vanligt motiv till att nästan försvinna helt i under efterkrigstiden. 

Vidare hävdar hon att vi i Sverige varit extra duktiga på att ta ställning för ett liv där vi vill 

avskärma oss från döden så mycket det bara går. Detta har lett till att många inte längre ser 

döden som en naturlig del av livet utan snarare som livets värsta fiende.  

Söderberg (1991) argumenterar för att människan genom alla tider har varit intresserad av vad 

döden egentligen innebär och därmed också ställt många frågor som rör just döden. Barn är 

inget undantag och genom litteraturen kan de finna svar på många av sina frågor. Sedan 

döden återigen blivit ett allt vanligare motiv i bilderböcker konstaterar Söderberg (1991) att 

det oftast är gamla människor eller husdjur som dör. Hon menar att detta beror på att 

bilderböcker i första hand vänder sig till mindre barn och att författarna till dessa böcker anser 

att de unga läsarna inte skulle klara av någon annan form av död rent känslomässigt. Därför är 

det mycket ovanligt med bilderböcker där ett barn eller en förälder dör även om detta ändå 

förekommer i viss mån (Söderberg, 1991).  

I sin uppsats nämner Söderberg (1991) även att det finns olika syften med att skriva böcker 

om döden. Syftet kan vara att undervisa läsaren om döden, alltså ett pedagogiskt syfte, eller så 

kan döden användas för att skapa djup och realism i berättelsen. Det kan också hända att 

författarens avsikt är att förmedla moralisk eller religiös kunskap genom boken. Söderberg 

(1991) konstaterar att det pedagogiska syftet är det som dominerat genom tiderna.  
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Döden, sorgen och barnet 

Jan Arlebrink, en präst som även forskat om etiska och existentiella frågor, konstaterar att 

döden är en händelse som vi människor alltid har levt med, och alltid kommer att behöva leva 

med (Arlebrink, 1999). Han hävdar att trots att döden är en central del av livet förefaller den 

grundläggande inställningen till döden att vara ångest och förnekelse.  Vi talar inte gärna om 

döden och vill heller inte föreställa oss att den kommer att drabba oss eller någon i vår närhet. 

Arlebrink menar att en del av vår dödsångest har lett till att vi försöker avpersonifiera döden 

genom att begrava våra anhöriga i så kallade minneslundar. Här saknar den avlidne en 

personlig grav och ligger i stället tillsammans med många andra människor.  

Förskolepsykologen Nils Andersson poängterar att döden är oundviklig. Han betonar att vi 

aldrig kommer att kunna skydda vare sig oss själva eller dem vi älskar från att uppleva sorg 

och smärta, det vi kan göra däremot är att förbereda dem på att det kommer att hända. Som 

psykolog har författaren (i sin profession) kommit i kontakt med många barn som på olika sätt 

drabbats av en förlust. Han betonar att det första vi måste ta till oss när det gäller barn som 

sörjer är att de känner väldigt mycket och att vi vuxna ofta underskattar vidden av deras 

känslor. (Andersson, 1997) 

Enligt psykologen Atle Dyregrov (1999) var det fram till för ett par år sedan ifrågasatt om 

barn över huvud taget är kapabla att sörja. Detta gällde framför allt mycket små barn. Nu 

fokuserar forskningen istället på hur barn sörjer. Författaren trycker på att det inte bara är vid 

dödsfall som barn upplever sorg. Även andra händelser som skapar känslor av förlust hos 

barnet föder sorg. Ett vanligt exempel på en sådan situation är en skilsmässa mellan barnets 

föräldrar. (Dyregrov, 1999) 

Barn har olika förståelse för vad döden innebär beroende på hur gamla de är och vad de har 

för tidigare erfarenheter. Dyregrov (1999) anser att barn inte kan förstå vad döden innebär 

innan de har utvecklat vissa begrepp som tillåter dem att förstå vad som faktiskt händer när 

någon dör. Detta gör att det är stor skillnad på hur ett barn på två år förstår döden respektive 

ett barn på sju år. Han menar att en tvååring ännu inte har hunnit utveckla så många begrepp 

för olika saker och därför av naturliga skäl har en mer begränsad uppfattning om döden än 

vad en sjuåring har (Dyregrov, 1999).  

Enligt Dyregrov (1999) verkar det som att det barn har svårast med att ta in när det gäller 

döden och döende är att den är slutgiltig. En person som har dött kommer aldrig mer tillbaka 

och det är här barnen kan få problem med att ta till sig informationen. De är vana vid att saker 
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och ting sker efter vissa förutsägbara rutiner. Författaren poängterar att personer i barns 

omgivning som går iväg förr eller senare kommer tillbaka igen.  Att de inte skulle kunna göra 

det efter att de har dött är därför svårt för barn att förstå (Dyregrov, 1999).  

Ju äldre barn blir, desto vanligare blir det att de känner skuld. Från fem år och uppåt är det 

vanligt att barn tror att de på något sätt kan ha orsakat ett dödsfall genom att till exempel ha 

uppfört sig dåligt. Detta beror enligt Dyregrov (1999) på att barnen ännu inte lärt sig att skilja 

mellan verkliga orsaker och magiska. Andersson (1997) betonar även han att i barnets värld är 

allt möjligt och magiska samband finns. Därför betonar båda författarna att det är av yttersta 

vikt att det finns någon vuxen i närheten av barnet som kan hjälpa till att reda ut vad som 

egentligen har hänt. De menar att barn inte bara har rätt att få svar på alla sina frågor i 

samband med ett dödsfall, utan att det är viktigt för deras fortsatta utveckling.  

Dyregrov (1999) hävdar att vuxna oftast vill skydda barn genom att utelämna detaljer om vad 

som hänt eller genom att berätta med hjälp av förskönande omskrivningar. Detta är något som 

på sikt kan vara till mer skada än nytta för barnet i fråga. Dyregrov (1999) anser att det bästa 

sättet att förhålla sig till ett barn vid ett dödsfall är med öppenhet. Han menar att öppenhet 

från den vuxnes sida bidrar till att stärka relationen till barnet och även till att barnets 

förtroende för den vuxne ökar. Till och med vid extra känsliga dödsfall, som till exempel vid 

självmord, är det alltså bättre att berätta vad som har hänt så öppet och ärligt det bara går utan 

att för den skull skrämma barnet (Dyregrov, 1999).  

Andersson (1997) håller med om att det är viktigt att barn informeras om dödsfall på ett 

sakligt sätt. Han betonar även vikten av att låta barnet ha rätt till sin egen världsbild. Detta 

innebär att vi som vuxna måste respektera barnet och dess fantasi. Dock innebär det inte att vi 

aktivt bör uppmuntra de eventuella fantasier barnet kan ha. Ett dödsfall innebär en kris som 

barnet måste ta sig igenom och Andersson (1997) argumenterar för att barnet måste få ta den 

tid som behövs för att komma tillbaka till normala rutiner igen. Han lägger också stor vikt vid 

att barnet måste få landa i sin egen värld och inte i vuxenvärlden eftersom de vuxnas 

världsbild inte har någon betydelse för barnet i den här situationen.  

Eftersom ett barn oftast inte hunnit bygga upp några erfarenheter av döden har de enligt 

Dyregrov (1999) svårare än vuxna att hantera sin sorg. Detta innebär att det ligger på de 

vuxnas ansvar att hjälpa barnet att hitta sätt som hjälper till att föra sorgearbetet framåt. 

Dyregrov (1999) rekommenderar fantasi som ett redskap. Genom att stimulera barnets fantasi 
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kan vi hjälpa till att förlösa tankar och känslor som annars kan bli svåra för barnet att sätta ord 

på.  

När det gäller vuxnas behov av att skydda barnet från en verklighet som känns allt för grym 

för små öron att behöva höra är det vanligt att använda sig av förskönande omskrivningar. 

Dyregrov (1999) förhåller sig dock kritisk till detta och avråder från att beskriva döden som 

en form av sömn. Anledningen till detta är att en sådan omskrivning kan göra mer skada än 

nytta för barnet. Ett barn som fått höra att döden är som att sova drabbas inte sällan av en 

rädsla för att sova på kvällen. Detta beror enligt Dyregrov (1999) på att barnet ser döden som 

synonymt med sömn och inte kan skilja på vad som är vad. Dessutom leder barnets fantasi 

ofta till mardrömsscenarion om den egna, eller andras, död vid sänggående.   Dyregrov (1999) 

betonar även att barn har svårt att ta till sig abstrakta förklaringar och att det därför är viktigt 

att använda sig av ett konkret språk som barnet kan ta till sig för att hen ska tillgodogöra sig 

den information som ges.  

På grund av detta förespråkar alltså Dyregrov (1999), som jag tidigare nämnt precis som 

Andersson att vuxna möter barns frågor på ett öppet och ärligt sätt. Dyregrov (1999) 

understryker att ett barn som är moget nog att ställa en fråga också är moget nog att höra det 

korrekta svaret. Dock behöver barnet hjälp med att sätta in saker i rätt sammanhang och kan 

därför behöva höra allt flera gånger. Det är genom att upprepa sina frågor, som ofta är väldigt 

rättframma och detaljerade, som barnet bygger upp sin förståelse av det som inträffat. Detta 

kan kännas svårt för den vuxne men är nödvändigt för att hjälpa barnet att klara ut eventuella 

missuppfattningar som annars lätt kan uppstå.  Utan svaren på dessa frågor skulle barnet inte 

kunna utveckla sin förmåga att hantera sorg (Dyregrov, 1999).  

Andersson (1997) betonar vikten av att barnet får möjlighet att ställa alla sina frågor. Han 

betonar även att barnet får ställa dessa frågor till en vuxen som är kapabel att svara. Vid ett 

traumatiskt dödsfall inom familjen kan det hända att barnets förälder/ föräldrar inte klarar av 

att ta på sig detta ansvar. Det är då nödvändigt att en annan vuxen person i barnets närhet tar 

på sig den här rollen. Det är viktigt att denna person känner barnet väl och står hen nära. Då 

barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan kan det mycket väl falla sig så att det är barnets 

pedagog eller någon annan ur skolans personal som får axla rollen. Andersson (1997) betonar 

vikten av att skolan får fungera som en slags fristad där barnet kan känna att hen fortfarande 

har en fast, trygg punkt i livet. 
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Andersson (1997) rekommenderar att pedagoger som hamnar i en situation där en elev har 

mist en anhörig, eller på annat sätt drabbats av en svår förlust, tar hjälp av litteratur för att 

samtala kring det som har inträffat. Även Dyregrov (1999) anser att litteratur med fördel kan 

användas som ett hjälpmedel för att kunna samtala om svåra saker, inte bara i direkt samband 

med en händelse utan även långt efteråt.  

Enligt Dyregrov (1999) så ger ett barn som sörjer inte bara uttryck för de känslor som hen 

känner utan speglar även de känslor som de vuxna känner. Detta gäller främst föräldrarnas 

känslor då barn är känsliga för förändringar och gärna vill skydda sina föräldrar. Andersson 

(1997) är av samma åsikt och betonar därför vikten av att som vuxen försöka agera på ett 

lugnt och sansat sätt. Han menar att en vuxen som drabbas av panik är mycket skrämmande 

för barn eftersom det är de vuxnas uppgift att ha kontroll. Om den som förväntas ha kontroll 

tappar den i en krissituation finns det ingen som har den och situationen upplevs då som helt 

okontrollerad (Andersson, 1997).  

När det gäller på vilket sätt barn sörjer menar Dyregrov (1999) att det skiljer sig från barn till 

barn. Precis som för vuxna är barns sorg individuell och alla sörjer på sitt eget sätt. Något som 

Dyregrov (1999) betonar är dock att barns sorg ter sig ganska lik vuxnas sorg. Det finns vissa 

skillnader men på det stora hela är likheterna mer övervägande.  

Som jag har nämnt tidigare är sorg en vanlig reaktion på en förlust. Maria Albertsson, docent i 

onkologi, och Gun Torstensson Nimby, specialistläkare i psykiatri, har listat några vanliga 

känslor och upplevelser som förknippas med död och förlust (Albertsson & Torstensson 

Nimby, 1999). Även Dyregrov (1999) har sammanställt en lista med vanliga reaktioner hos 

barn som sörjer.  

Först och främst tar författarna upp skuldkänslor. Detta är som jag tidigare nämnde vanligt 

eftersom barn har svårt att skilja fantasi och verklighet åt på samma sätt som vuxna. För ett 

barn kan det därför kännas helt logiskt att ta på sig skulden för ett dödsfall på grund av att de 

till exempel uppfört sig illa samma dag som det inträffade.  

Förnekelse är en annan vanlig reaktion. Dyregrov (1999) beskriver att många barn använder 

sin fantasi som ett skydd. De förnekar det som hänt och väljer att fly in i sin fantasi där den 

som avlidit blir som en form av låtsaskompis. Regression är en reaktion där barnet plötsligt 

ändrar sitt beteende och blir mindre än vad det egentligen är. Detta innebär att barnet helt 

enkelt tar ett steg tillbaka i sin utveckling och kan lägga sig till med gamla vanor. Dyregrov 
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(1999) påpekar att detta är en övergående fas och att det inte finns någon anledning att 

försöka få barnet att återgå till sin normala nivå innan hen själv är redo.  

Något som vuxna bör vara extra uppmärksamma på är enligt Dyregrov (1999) om barnet 

väljer att isolera sig och tar avstånd från andra. Detta är en vanlig reaktion hos äldre barn och 

tyder enligt författaren på att barnet kan behöva hjälp med att uttrycka de tankar och känslor 

som uppstår vid en förlust. Både Dyregrov (1999) och Andersson (1997) tar upp att en vanlig 

reaktion hos barn som får ta emot information om en förlust är en total avsaknad av reaktion. 

Barnet kan agera som om hen inte har hört vad som sagts och direkt efter beskedet be att få 

fortsätta med sin lek. Författarna trycker här på att detta inte betyder att barnet inte förstår vad 

som sagts eller inte hört. Istället rör det sig om en försvarsmekanism som skyddar barnet från 

att bli överbelastat med svårhanterliga känslor. Det finns alltså ingen anledning att direkt 

upprepa det som sagts utan barnet kommer ta in informationen stegvis, en liten bit i taget.  

Dyregrov (1999) påpekar att det ibland kan ta upp till flera dagar innan barnet visar någon 

som helst reaktion, speciellt om det rör sig om en förlust som inte innebär några förändringar i 

barnets direkta vardag. Dyregrov (1999) betonar även vikten av att barnet tillåts ha sin egen 

reaktion. De vuxna i barnets närhet bör bekräfta barnets reaktion och låta sorgeprocessen ha 

sin gång. Det är viktigt att inte försöka lägga på barnet en reaktion som hen inte känner sig 

bekväm med. 

Metod 

Ovan har fokus legat på döden som motiv och på barns sorgearbete. I det här avsnittet 

fokuserar jag istället på de analytiska verktyg som jag använder mig av. Jag har valt att utgå 

ifrån litteraturvetaren Ulla Rhedins (2001) genomgång av bilderbokens olika 

uttrycksmöjligheter som mall för min analys. Hon anser att bilderbokens fysiska utformning 

ger många ledtråder till vilken typ av berättelse som möter läsaren redan innan hen hunnit 

öppna boken. Det är alltså viktigt att ta hela boken i beaktande, och inte bara innehållet i sig, 

för att kunna se och tolka de funktioner som gör bilderboken speciell. 

Först och främst anser Rhedin (2001) att vi måste betrakta bilderbokens yttre. 

Uttrycksmöjligheterna påverkas nämligen av bokens storlek, form och pärmens design. 

Rhedin konstaterar att själva valet av storlek är ett konstnärligt ställningstagande som görs för 

att medvetet skapa olika förväntningar hos den tilltänkte läsaren. Böcker i litet format 

signalerar intimitet medan större böcker känns mer livfulla. Rhedin (2001) hävdar att alla 
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försök att trycka en bilderbok i ett annat format än originalformatet leder till att berättelserna 

tappar lite av sitt uttryck och sin livfullhet.  

Inte bara bokens storlek har betydelse, utan också själva formatet enligt Rhedin (2001). Det 

finns tre vanliga format: liggande eller stående rektangulär och kvadratisk. Det kvadratiska 

formatet är dock inte så vanligt. Bilderböckernas storlek och form domineras av olika 

varianter av A4-formatet. Dock avgör inte bokens yttre format hur bilderna utformas. 

Illustratören kan välja att designa bilderna på olika sätt i en och samma bok för att förmedla 

olika saker på olika sidor. Designen kan variera från liggande panoramabilder som upptar ett 

helt uppslag till flera små bilder som finns utspridda över sidorna (Rhedin, 2001).  

En tredje aspekt som Rhedin (2001) tar upp som viktig för bilderbokens omedelbara intryck 

är dess fram- och baksida. Hon anser att dessa måste tas i beaktande då en del författare väljer 

att påbörja sina berättelser redan här och inte som brukligt i övrig litteratur på första sidan 

efter titelsidan. Pärmens framsida representerar boken och hjälper precis som formen till att 

skapa olika förväntningar hos läsaren. Rhedin (2001) rekommenderar därför att utgå ifrån 

pärmen och sedan arbeta sig in i boken vid en analys av en bilderbok. Hon anser även att det 

kan vara givande att studera bokens försätts- och eftersättsblad då dessa ibland används för att 

förankra berättelsen i en viss tid eller miljö. Titelsidan kan användas antingen för att 

presentera bokens tema eller för att understryka dess temperament (Rhedin, 2001). 

När det gäller bilderbokens bilder talar man ofta om att det finns olika energier i olika typer 

av bilder. Kvadratiska bilder anses vara mer passiva än de rektangulära som istället 

representerar rörelse av något slag (Rhedin, 2001). De olika formaten passar alltså olika bra 

för olika typer av berättelser.  

 Rhedin (2001) lägger stor vikt vid bladvändningen. Genom att bläddra förs berättelsen i en 

bilderbok framåt och tiden som förflyter mellan varje bladvändning kan variera. Detta innebär 

att förhållandet mellan olika bilduppslag måste hållas skilt från förhållandet mellan bilder på 

samma uppslag. Genom att bläddra fram till ett nytt uppslag kan berättelsen förflytta sig långt 

fram, eller tillbaka, i tiden vilket bidrar till att skapa bilderbokens speciella kännetecken.   

Jag har även tagit stöd i Nikolajevas (2000) kategorisering av olika typer av bilderböcker för 

att kunna bilda mig en uppfattning om hur min primärlitteratur är uppbyggd. Nikolajeva delar 

in bilderböcker i fem olika kategorier som presenteras kortfattat nedan: 



 

14 
 

Den symmetriska bilderboken är den första kategorin och innebär att bild och text berättar 

samma sak. Bilden speglar det som står i texten och på så vis berättas samma historia två 

gånger. Bild och text skulle kunna läsas var för sig utan att förståelsen för berättelsen 

påverkas. Kategori två har fått namnet den kompletterande bilderboken och här samspelar text 

och bild med varandra och fyller i eventuella luckor. Där texten inte riktigt räcker till tar 

bilden vid och tvärt om. Den expanderande eller förstärkande bilderboken är kategori tre. 

Bilderna ska stärka berättelsen och är nödvändiga för att läsaren ska kunna förstå texten. Det 

förekommer även bilderböcker där förhållandet är det omvända och texten finns med för att 

stärka bilderna som förmedlar merparten av berättelsen. Kategori fyra är den kontrapunktiska 

bilderboken. Text och bild har ett kontrapunktiskt förhållande vilket innebär att det finns en 

flerstämmighet. Denna flerstämmighet gör att text och bild inte blir begripliga var för sig utan 

att båda krävs för att tillsammans skapa den enhet som blir berättelsen. Den femte och sista 

kategorin är den motstridiga eller ambivalenta bilderboken. Här stämmer text och bild inte 

överrens med varandra utan det uppstår en konflikt mellan dem. Detta gör att läsaren blir 

osäker på hur berättelsen egentligen ska tolkas (Nikolajeva, 2000).  

Bilderboken som medium 

Rhedin fastställer i sin avhandling att en bilderbok är en bok där det förekommer minst en 

bild per uppslag (Rhedin, 2001). Bilderna som förekommer har till uppgift att i samspel med 

texten berätta en historia. I en bilderbok förväntas en viss samstämmighet mellan bild och text 

och det är ofta svårt att skilja dem från varandra då de tillsammans utgör den helhet som är 

bilderboken (Rhedin, 2001).  

Det finns många olika typer av bilderböcker och en vanlig definition av bilderboksbegreppet 

är ”det lilla barnets första litteratur” (Rhedin, 2001, s. 18). En anledning till detta är enligt de 

brittiska forskarna Irene Joyce Whalley och Tessa Rose Chester att bilder rent historiskt anses 

höra till människans primitiva, tidiga stadium. Som en naturlig följd på detta har bilderboken 

helt enkelt kopplats samman med människans tidiga stadium, även kallat barndomen (Rhedin, 

2001).   

Nikolajeva (2000) hävdar att bilderboken som konstform är unik eftersom den innehåller både 

en verbal och en visuell kommunikationsnivå. Eftersom dessa två kommunikationsnivåer 

samspelar med varandra måste mottagaren tolka och passa ihop dem för att kunna 

tillgodogöra sig bilderbokens budskap. Vidare hävdar hon att bilderboken skiljer sig från 
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andra, liknande, medier eftersom den inte har någon fixerad längd. Läsaren kan bläddra fram 

och tillbaka i boken i det tempo hen själv önskar och har även möjlighet att stanna upp olika 

länge vid olika uppslag för att verkligen ta in den historia som berättas (Nikolajeva, 2000). 

Enligt Rhedin (2001) är ”bilderbok” ett begrepp som kan innefatta en mängd olika variationer 

beroende på valet av definition. 

Nikolajeva (2000) kritiserar de två vanligaste attityderna till bilderböcker där de antingen ses 

endast som böcker för småbarn eller som konstverk utan djupare innebörd. Hon ställer sig 

även kritisk till att de flesta studier som gjorts av bilderböcker endast fokuserar på deras 

visuella aspekt. Precis som Rhedin anser Nikolajeva (2000) att en bilderbok använder sig av 

både bild och text för att berätta sin historia. Det som gör bilderboken så unik är att bilden och 

texten var för sig endast förmedlar en liten del av berättelsen. När bild och text läses 

tillsammans som en helhet får läsaren tillgång till hela berättelsen som kan skilja sig 

dramatiskt från det som de enskilda kommunikationsnivåerna visade. Hon argumenterar också 

för att en bilderbok bör ser i sin helhet för att göra den rättvisa. Analyser och iakttagelser av 

de enskilda sidorna kan ge upphov till en mängd intressanta saker, men det är genom helheten 

som vi får ta del av bilderbokens fulla potential.   

Litteraturläsning 

Eftersom syftet med uppsatsen bland annat är att diskutera på vilket sätt pedagoger kan 

använda sig av bilderböcker i sin undervisning anser jag att det är relevant att belysa 

litteraturens betydelse båden i samhället och i skolan. I dagens samhälle blir vi enligt 

litteraturvetaren Lena Kåreland (2001) ständigt översköljda med intryck från olika medier. 

Detta innebör en ökad valmöjlighet för individen när det gäller vad som konsumeras. Barn i 

dag har tillgång till en helt annan värld av bilder än vad tidigare generationer har haft. Barnet 

möter till exempel bilder i film, reklam, video, spel och på TV. Detta är något som Kåreland 

har uppmärksammat (Kåreland, 2001).  

Litteratur har länge varit ett sätt för människan att uttrycka och dela med sig av olika tankar 

och känslor. Författaren Aidan Chambers håller kurser för pedagoger där han argumenterar 

för litteraturens betydelse och hur den kan användas i undervisningen (Chambers, 1987). Han 

hävdar att det är vår förmåga att tala med andra om vad som händer inom oss som gör oss 

mänskliga. Utbytet av tankar och känslor som vi får genom att läsa litteratur är en 

förutsättning för vår utveckling. Enligt författaren är det just språket som gör oss mänskliga. 

Närmare bestämt avser han språket i form av litteratur då även andra djur använder sig av 
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någon form av kommunikativt språk. Dock är människan ensam om att använda sig av 

litteratur.  

Chambers (1987) anser att litteraturen är extra betydelsefull för barn eftersom de behöver 

någon form av hjälpmedel för att kunna sortera alla de intryck de möter varje dag. Genom att 

låta barn läsa olika former av litteratur kan vi hjälpa dem att organisera olika tankar och 

känslor. Litteraturen kan enligt Chambers (1987) också fungera som en slags karta över olika 

reaktioner och känslor som en människa möter varje dag.  

Analys 

Idiot! 

Jag kommer att gå igenom boken uppslag för uppslag när jag genomför min analys. Eftersom 

boken saknar paginering har jag valt att paginera första sidan efter titelsidan som sida ett och 

så vidare.  

Boken är utgiven i ett format som är något kortare, och något bredare än ett stående A4. Detta 

gör att uppslagen får en generös bredd och det är ett vanligt format för bilderböcker. Rhedin 

(2001) anser att bokens yttre format kan stödja olika typer av narrationer. Ett format som 

använder sig av panoramabilder menar hon lämpar sig väl för berättelser om vandring, 

sökande eller resor. Fram- och baksidan av pärmen på Karrebæk etc. utgör tillsammans en 

bild (som återfinns inne i boken). Rhedin (2001) benämner detta som en sammanhängande 

helhetspärm. Detta gör att läsaren får en tydlig bild av vad som väntar inne i boken. På bilden 

ser vi August och hans mamma som sitter på en bänk och äter lunch. Det lilla Odjuret sitter 

bredvid bänken och runt August flyger tre änglar som verkar föra en konversation med 

honom. På andra sidan finns en grupp barn som retar August och kastar saker mot honom. Vi 

ser också tre blåa näsor med ben som springer mot barnen. Titelsidan presenterar bokens titel 

med samma röda typsnitt som på framsidan. I övrigt är sidan helt blank förutom en bild av det 

lilla Odjuret som sitter fastknutet i o:et.   

Idiot! består att 16 stycken helsidesuppslag där bilden alltid sträcker sig över uppslagets båda 

sidor. Mängden text och dess placering varierar från uppslag till uppslag. På det första 

uppslaget får vi se August som hoppar fram längs en snöig trottoar med det lilla Odjuret i ett 

koppel. I bakgrunden ser vi några hus och färgtonerna går i grått. Det finns ingen text på detta 

uppslag, förutom två pratbubblor som utgör en konversation mellan August och hans lilla 
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Odjur. Det lilla Odjuret är egentligen en helt vanlig vit plastpåse med ett rött koppel fäst i ena 

handtaget, men på bilderna illustreras det som ett riktigt husdjur med ansikte och ibland med 

ben istället för handtag.  

På nästa uppslag befinner vi oss inne i en trappuppgång. Mamman är i färd med att ta på 

August mössan så att de kan bege sig ut. Det framgår inte vart de ska gå någonstans, varken i 

texten eller på bilden. Vi får veta av texten att de ska gå och på den bortersta bilden av bilden 

kan vi se mammans ryggtavla försvinna ut i snön med August på släp. Texten är skriven i två 

färger, den är brun när August pratar med sitt lilla Odjur och svart när vi får följa hans 

tanketal och mammans korta kommentarer. Detta gör att vi får ta del av berättelsen ur 

Augusts perspektiv.  

När vi bläddrar vidare till nästa uppslag befinner vi oss utomhus och vädret verkar ha övergått 

från snö till slask. Bilden föreställer August där han skuttar fram i regnet på en trottoar. 

Trottoaren är stenlagd och August leker uppenbarligen leken ”inte nudda streck”. I 

bakgrunden finns ett hus och i det första fönstret August passerar står två svarta statyer med 

stora läppar. Den ena håller i ett spjut och de verkar vara nakna. I det andra fönstret står det en 

prydnadstiger. Vi kan även se två muslimska kvinnor med slöja som tittar ut på August där 

han skuttar förbi. När August har passerat förbi dessa två fönster får han istället syn på en 

vattenpöl som han börjar hoppa i. Bilderna är ett viktigt stöd för att vi ska kunna tolka texten. 

Låt oss titta på ett utdrag från detta uppslag: 

De som tram-par på stre-cken får ne-ger-barn!  

Ti-ger-barn, ne-ger-kyss. Och två, små muham-damer!  

Damer-damer!  

Trott-oar!  

Pöl!  

Slurp! Plask! Slurp! Plask!  

Skvalp! (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 5) 

Texten i sig säger oss inte speciellt mycket och det är svårt att förstå hur den hänger ihop. Vid 

första anblicken förefaller det endast vara lösryckta ord som satts samman till en text. Men 

om vi samtidigt tittar på bilden så kan vi se att texten återspeglar det som visas på bilden.   

Detta betyder att vi är beroende av bokens bilder för att förstå vad texten handlar om. Genom 

att titta på bilderna kan vi se det August ser och utifrån detta skapa oss en uppfattning om vad 
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hans tankar rör sig kring och varför. Utan bilderna som stöd blir texten osammanhängande 

och svår att följa. Utifrån det vi ser på bilden blir texten plötsligt begriplig på ett helt annat 

sätt än om den hade stått för sig själv. Den kan fortfarande uppfattas som osammanhängande 

och lite hoppig. Detta beror antagligen på att texten bygger på Augusts tankar och när hans 

tankar skiftar fokus så gör texten det samma. August leker samtidigt som han följer efter sin 

mamma genom staden och hans lek inspireras av alla de intryck som finns runt omkring.  

Det fjärde uppslaget följer samma upplägg som uppslag tre. Därför kommer jag inte att 

analysera det utan hoppa vidare till uppslag fem. Här kommer mamman och August fram till 

kyrkogården. Färgtonen i bilden har skiftat från den gråa ton som dominerat de tidigare 

uppslagen till en ljusare. Detta för tankarna till tidig vår och vintern verkar därmed definitivt 

vara över. Kyrkogården är avbildad på ett naturtroget sätt och beskrivs i texten som 

hemtrevlig. Gravarna befinner sig i olika stadier av omvårdnad, vissa ser mer efterhållna ut än 

andra men det är ingen grav som ser ovårdad ut. Det finns också en nygrävd grav som väntar 

på att användas. Från bildens över högra hörn gör en grupp blåaktiga änglar entré. Dessa 

änglar återfinns hädanefter på så gott som varje uppslag.  

Nästa uppslag visar hur August sitter på en sten utanför kyrkogården och pratar med sitt lilla 

Odjur och änglarna. Antagligen väntar han på att mamman ska bli färdig med farfars grav så 

att de kan gå vidare. Efter ett tag börjar han bli uttråkad och börjar tillsammans med Odjuret 

att stampa på änglarna som de nyss pratade med. När mamman väl kommer ut är det dags att 

gå och vi får veta att änglarna antagligen bara finns i Augusts fantasi eftersom mamman inte 

kan se dem.   

”August! Vad gör du?!” Nu är mamman arg. 

”Vadå?” 

”Du står och stampar!” 

”Gör jag?” (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 12)  

Illustrationerna skildrar alltså inte bara den faktiska miljön som August och hans mamma rör 

sig i utan den skildrar även hur världen ter sig ur Augusts synvinkel. Vi får ta del av hans 

fantasi och se sådant som ingen annan kan se, saker som antagligen inte finns på riktigt. Vi får 

se hur August ser sitt lilla Odjur med ett faktiskt ansikte fast en vuxen läsare inser att det 

egentligen är en helt vanlig plastpåse som August släpar runt på. Vi får också se hur både 

August och hans lilla Odjur frenetiskt trampar på de olycksdrabbade änglarna. Av texten får 

vi dock veta vad som händer ur mammans synvinkel.  
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Här kan det vara på sin plats att fundera kring ur vems synvinkel vi egentligen läser boken. 

Tidigare har jag nämnt att boken är skriven ur Augusts perspektiv. Nikolajeva (2000) skriver 

att det kan finnas skillnader mellan en boks perceptionsvinkel och dess konceptionsvinkel. 

Perceptionsvinkel bestämmer genom vems ögon vi ser de olika händelserna och 

konceptionsvinkel är den som bestämmer den rådande normen. Dessa vinklar kan variera 

under berättelsens gång. I exemplet som jag tog upp ovan kan vi se att bilderna i boken visar 

oss Augusts perceptionsvinkel då de illustrerar världen så som han ser den. På bilden får vi se 

alla de fantasifoster som August ser och hur de beter sig. Texten däremot antyder att Augusts 

uppfattning av världen kanske inte är den rätta då mamman uppenbarligen inte ser några 

änglar utan blir irriterad på att August står och stampar utan anledning. Detta gör att bokens 

konceptionsvinkel blir något svårdefinierad. Eftersom majoriteten av texten utgår ifrån 

August och hans tankar anser jag som jag nämnde ovan att det är hans perceptionsvinkel som 

är den rådande.  

Uppslag sju är ett väldigt intressant uppslag. August är inte längre en liten pojke utan har nu 

vuxit upp och blivit en man. Han är nu längre än sin mamma som i sin tur har blivit äldre och 

tjockare än vad hon tidigare varit. Hon har inte längre någon lugg som sticker fram under 

sjalen som den gjorde på uppslag två. I övrigt är uppslaget likt de tidigare då August och 

mamman återigen vandrar fram på en trottoar, mamman före och August efter med sitt lilla 

Odjur i släptåg.  

Det åttonde uppslaget kommer jag att hoppa över då det inte tillför något speciellt till 

berättelsen. Nästa uppslag, nummer nio, är den bild som återfinns på bokens pärm. Eftersom 

jag redan har beskrivit hur bilden ser ut kommer jag inte att göra någon utförligare 

beskrivning här. Dock får vi i texten en förklaring till de tre näsorna med ben. August verkar 

ha missuppfattat uttrycket ”att få sig en knäpp på näsan” för i sin konversation med Odjuret 

säger han: ”De borde få sig en knäpp med näsan, Mitt lilla Odjur.” (Oscar K. & Karrebæk, 

2010, s. 18 min kursivering) Jag vill även uppmärksamma läsaren på mammans ansiktsuttryck 

som återges i en gråaktig ton med slutna drag som för mina tankar till hur liemannen brukar 

illustreras.  

På nästa uppslag öser regnet ner. Det verkar som att det nu har blivit höst. I bakgrunden 

skyndar grå människor förbi hukandes under sina gråa paraplyer. August och mamman söker 

skydd mot regnet under en markis och det lilla Odjuret simmar i det forsande vattnet med 

svarta galoscher på och där simmar även några änglar med simfötter. Uppe på hustaket står 
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det ytterligare några änglar och det är deras kiss som är orsaken till den väldiga 

vattenströmmen. Det ser ut som om människorna i fönstren tittat upp på änglarna och undrar 

vad de egentligen hålls med. Men då änglarna bara existerar i Augusts fantasi tittar de 

antagligen upp mot det kraftiga regnvädret. Vi får också se en hund komma runt hörnet på 

huset och ta ögonkontakt med August.  

När vi bläddrar vidare har det slutat regna igen och mamman och August går in på ett 

konditori för att dricka varm choklad. Vi kan se spår av regnovädret då deras skor lämnar 

blöta pölar på golvet och mammans paraply hänger bakpå hennes stol och droppar. Hunden 

har följt med dem in på konditoriet och sitter bredvid bordet. August kallar honom för 

Henning och påstår att han är en änglahund. Från och med nu är hunden en del av sällskapet 

när de fortsätter sin vandring.  

Det tolfte uppslaget visar när mamman och August besöker frukt- och grönsaksmarknaden på 

staden torg. Mamman har köpt två påsar med grönsaker och August tittar på änglarna som 

befinner sig ovanför stånden. En ängel äter sockervadd medan en annan använder sin 

sockervadd som kvast att flyga på. I texten kan vi läsa följande konversation mellan August 

och mamman: 

”August, August. Hur ska det gå för dig när inte jag är här… ” suckar mamman.  

”Vadå?” 

”Det var inget… ” 

Frukt och grönt. Men hon är ju här, mamman. (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 

23) 

Detta är också ett exempel på hur text och bild inte alltid ger uttryck för samma saker. Genom 

att endast titta på bilden får vi inte ta del av mammans tankar. Det mamman säger och tänker 

uttrycks endast i bokens text.  

Nästa uppslag skiljer sig från de tidigare uppslagen i boken. Här illustreras en himmel där 

August och hans lilla Odjur är upphängda uppochner från ett stort moln i varsitt koppel som 

är fäst i deras rumpor. Det hänger också tre änglar i molnet, upphängda på samma sätt. Dock 

skiljer sig dessa änglar från hur änglarna har illustrerats tidigare i boken. De här änglarna ser 

mer ut som små barn med vingar och är över lag ganska lika August till utseendet. Texten ger 

ingen direkt förklaring till vad som egentligen händer här och jag anser därför att det rör sig 

om en av Augusts fantasier.  
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Blå, blå är himlen, så den skiner i ögonen. Änglarna går upp i sömmarna. Och 

Gud får brått med nål och tråd. (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 25) 

Nu börjar vi närma oss slutet på boken och på nästa uppslag får vi se hur August och 

mamman går fram i en dimma. Dimman är illustrerad som änglar klädda i gråa kappor med 

långt släp. Bilden har stöd i texten där det står att August tycker att dimma ser ut på det här 

viset. På andra sidan gatan finns en kyrka, en korvkiosk, några kastanjegubbar, hus och en 

busshållplats där en grupp med utvecklingsstörda står och väntar på bussen. 

En flicka! En tjock en. Med August-väska. Tvungen på vågen.  

”Kan jag få lov att vinka?” ”Ja, vinka du bara!” säger mamman.  

De sinnesslöa står och väntar på bussen. De vinkar tillbaka. (Oscar K. & Karrebæk, 

2010, s. 27) 

Värt att notera på detta uppslag förutom att det verkar finnas fler som August i staden är att 

det lilla Odjuret har tappat sitt ansikte. Där det tidigare genom boken har funnits finns nu bara 

några smutsiga fläckar genom vilka man anar ett ansikte.  

När vi bläddrar vidare har dimman bytts ut mot snöfall och det har blivit mörkt ute. Mamman 

och August sitter på en bänk under en gatlykta. Henning ligger under bänken och det lilla 

Odjuret, som nu ser ut som en helt vanlig, plastpåse ligger framför den. De befinner sig 

bredvid en viadukt och på deras högra sida ligger tunneln som går under den. Över viadukten 

åker ett tåg och på viaduktens väggar är det fullt med duvor. Om dessa verkligen finns eller 

inte är svårt att avgöra och det har egentligen inte någon större betydelse för handlingen, men 

jag anser att de är ett uttryck för Augusts syn på snön som faller. Framför bänken står en ängel 

och vad den har för roll framgår i texten. 

”Sådär, nu sätter vi oss här på bänken och väntar tills det blir mörkt.” Mamman 

sätter sig.  

”Varför ska jag ta piller?” 

”Det blir bäst så, lille August. Jag är så trött” (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 29) 

På det sista uppslaget sitter August och mamman och håller om varandra på bänken. Det ser 

ut som om de sover och Henning sitter bredvid dem på bänken och ylar förtvivlat upp mot 

himlen. Detta är längst till vänster på uppslaget. I mitten ser vi en tunnel med ett ljussken 

längst fram. August och mamman är på väg genom tunneln, mot ljuset, hand i hand. Längst 

bort i tunneln finns det en stege som leder upp till en stor hand. Handen är precis som 

viadukten på det föregående uppslaget täckt med vita fåglar och i handen sitter August och 
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dinglar med benen. Texten talar inte uttryckligen om vad det är som händer men det framgår 

ändå att August och mamman har dött.   

Genom tunneln. Så mörkt det är. 

Farväl, Mitt lilla Odjur! Farväl jag! 

Genom mörkret ut i ljuset, uppför himlastegen där jag ska sitta på Guds högra 

hand och drömma levande och döda. (Oscar K. & Karrebæk, 2010, s. 31) 

För en vuxen läsare är detta kanske tydligare än för ett barn då den vuxne bör vara mer 

förtrogen med vad ”ljuset i slutet av tunneln” innebär än barnet eftersom detta uttryck är 

vanligt i både böcker och film för att uttrycka att någon dör.  

Döden är ett motiv som finns med genom hela boken, om än ganska subtilt. Till en början 

verkar det som om August och mamman bara är på väg ut på en vanlig promenad där de står i 

trappuppgången. På sidan åtta besöker de stadens kyrkogård för att hälsa på farfar som är 

begraven där. Detta är inget konstigt, många barn får antagligen följa med sina föräldrar till 

kyrkogården ibland för att se till avlidna släktingars gravar. Det som är intressant är att det är 

först nu som änglarna gör entré. Dessa änglar är målade i en blå nyans och finns som jag 

tidigare konstaterat bara i Augusts fantasi. Åtminstone är han den enda som kan se dem. I 

samband med att änglarna gjort sin entré verkar det också som om döden tagit steget in i 

boken och blivit en ständig följeslagare till August och hans mamma.  

Förutom änglarnas närvaro nämns inte döden speciellt mycket, varken i bild eller i text. 

Konversationen mellan mamman och August när de besöker marknaden är den enda 

förvarning vi som läsare får om vad som väntar i slutet av boken. Det är nu mamman sätter 

ord på de tankar som förmodligen har funnits där under hela boken.  

Som helhet ger boken ett ganska dystert intryck med sina dämpade färger och det tragiska 

slutet. Trots detta beskrivs inte döden på ett tungt sätt, utan kanske rent av tvärt om. När 

mamman och August befinner sig på kyrkogården beskrivs platsen som hemtrevlig. Änglarna 

som skulle kunna tolkas som ett dåligt omen framstår snarare som några vänner som August 

kan leka med, nästan som en form av låtsaskompisar.   

Det som förefaller allra mest olycksbådande i hela boken är bilden på uppslag nio där August 

och mamman sitter på bänken. Mamman är klädd i samma långa grå kappa och gråa sjal som i 

resten av boken och hennes ansiktsuttryck är ritat med tunna streck. Som jag nämnde tidigare 

gör denna kombination att hon ger ett sorgset intryck som får mig att associera till hur 

liemannen ofta avbildas i böcker, iklädd svart kappa med huva och delvis dolt ansikte. 
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Eftersom detta också är den bild som valts ut till att pryda omslaget känns den extra viktig. 

Det verkar som om författarna vill ge potentiella läsare en försmak om vad boken handlar om.  

I min analys har jag lagt stor vikt vid bilderna eftersom de är en nyckel till att kunna förstå 

och tolka texten. Idiot! skulle utifrån Nikolajevas (2000) definition ses som en expanderande 

bilderbok. Att placera in boken i en kategori är inte det primära syftet med min analys men 

kan ändå vara till hjälp för att förstå relationen mellan text och bild. Bilderna är som sagt 

nödvändiga för att läsaren ska kunna följa med i textens ständiga skifte av fokus. Det är också 

genom bilderna som vi får se hur August växer upp och blir vuxen. Detta är något som inte 

nämns i texten utan bara skildras genom bilderna. August växer och kroppsligt blir han till 

slut en vuxen man, men eftersom han lider av en utvecklingsstörning förblir han som ett barn i 

sinnet. Det är också efter genom bilderna vi får veta att promenaden varar längre än den först 

verkade göra. I själva verket måste det röra sig om flera olika promenader som utspelar sig 

under stora delar av livet då August hinner bli vuxen innan boken tar slut.  

Nikolajeva (2000) argumenterar för att bakgrundsmiljön är en viktig del av en bilderbok. I 

detta fall blir det extra tydligt då bilderna som jag nämnde ovan berättar en del av berättelsen 

som inte framgår i texten.  Boken har vad Nikolajeva har valt att kalla en integrerad miljö. 

Detta innebär att miljön spelar en avgörande roll i handlingen och att berättelsen inte skulle 

kunna utspela sig någon annanstans med liknande resultat. Hela boken utspelar sig utomhus 

och om det inte vore för att August växer skulle det kunna röra sig om en enda dag. Men tack 

vare att August faktiskt förändras rent kroppsligt kan jag konstatera att boken faktiskt utspelar 

sig under flera års tid, men alltid när August följer med sin mamma ut på promenad.  

Bilderna är oftast i halvsidesformat på den nedre halvan medan texten finns på sidans övre 

halva. Texten står oftast skriven mot en så kallad negativ bakgrund. Detta innebär att texten är 

skriven på en vit bakgrund och inte är integrerad i bilden. Nikolajeva (2000) hävdar att böcker 

med denna typ av bildsättning kan ses som mer barnvänliga än andra då små barn oftast inte 

använder sig av någon bakgrund när de själva målar tekningar. Vidare anser hon att avsaknad 

av bakgrund gör att vi som läsare riktar hela vår uppmärksamhet mot personerna som finns 

illustrerade och på så sätt kan fokusera på själva handlingen. Dock har själva bilderna inget 

negativt rum utan de är fyllda med detaljer som läsaren kan upptäcka och koppla samman 

med texten. De enda gångerna som bilderna fyller hela uppslaget och texten står skriven 

direkt på bilderna är de fyra sista uppslagen i boken.  
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Både Rhedin (2001) och Nikolajeva (2000) diskuterar betydelsen av bildens rörelseriktning. 

De är överens om att en rörelse från vänster till höger innebär en förflyttning ut i världen, på 

väg bort. Den vänstra delen av bilden står för hemmet och tryggheten medan högerdelen står 

för äventyr och fara. Detta är en intressant tankegång i relation till bilderna i Idiot! Genom 

hela boken är August och mamman på väg någonstans. De börjar sin resa hemma i 

trappuppgången men återvänder aldrig dit. Rörelseriktningen är hela tiden åt höger. Endast 

vid ett fåtal tillfällen är karaktärerna vända åt andra hållet, alltså åt vänster. Detta inträffar vid 

de tillfällen då de stannar upp på sin vandring. Först tillfället är på sidan 18 då de har slagit 

sig ner på en bänk för att äta lunch. Det andra tillfället inträffar straxt där efter på sidan 20. 

Här söker August och mamman skydd från regnet under en markis. Sedan, på sidan 22, sitter 

de inne på ett konditori och fikar och sidan 25 visar en av Augusts fantasier där han hänger i 

ett koppel från ett moln, vänd åt vänster. De två sista tillfällena på sidan 29 respektive 31 visar 

egentligen samma scen men vid olika tillfällen. Här sitter de på en bänk och mamman ger 

August pillren som avslutar hans liv. Första bilden är innan de tar pillrena och den andra 

bilden är efteråt, när de båda är döda. Bokens allra sista bild illustrerar August där han sitter 

på Guds högra hand, vänd åt vänster.  

Ett vanligt förekommande dilemma i bilderböcker som Nikolajeva (2000) tar upp är 

jagformen. Hon argumenterar för att bilderna ofta leder till att det uppstår en klyfta mellan 

textens berättar jag och det visuella intryck som bilderna ger. En bild som förmedlas ur 

berättarjagets perspektiv bör per automatik inte innehålla personen i fråga om vi som läsare 

ska se berättelsen genom huvudpersonens ögon. Det som skildras i Idiot! är precis det som 

Nikolajeva belyser. Texten förmedlas i huvudsak i jagform medan bilderna illustrerar August 

och hans olika handlingar sett utifrån. Dock anser inte jag att detta är något som bör ställa till 

problem för läsaren då bilderna skildrar det som står i texten och hjälper till att föra 

berättelsen framåt. Utan bilderna skulle texten som jag redan nämnt bli svårtolkad och då 

bilderna skildrar händelserna så som August uppfattar dem håller berättelsen ihop på ett bra 

sätt trots diskrepansen mellan text och bild. Ett exempel där Augusts fantasi och 

världsuppfattning återfinns på sidan 20 i en sekvens där det regnar och bilden illustrerar 

Augusts uppfattning om att regn beror på att änglarna kissar. På bilden kan vi se hur änglarna 

står på hustaket och kissar, vilket resulterar i regn.  

Min björnfarfar 

För att underlätta den kommande jämförelsen mellan de två böckerna kommer jag att gå 

igenom boken uppslag för uppslag även vid analysen av denna bok. Inte heller Min 
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björnfarfar är paginerad och jag har precis som i Idiot! valt att paginera sidan efter titelsidan 

som sidan ett.  

Min björnfarfar är utgiven i ett stående A4 format. Rhedin (2001) argumenterar för att detta 

format med höga smala bilder används för att skapa fokus på, och inlevelse med, 

karaktärerna. Pärmens framsida visar en bild som inte återfinns inne i boken. Vi ser här 

björnfarfar och flickan stå utomhus, vända mot varandra. Flickan har sin hand på farfaderns 

ram. Bakgrunden består av himmel och snö bortsett från en oval runt själva titeln som ramas 

in av en gren med vårblommor. På baksidan finns en bild som återfinns inne i boken. Flickan 

står böjd över en mullvad som sticker upp sitt huvud ur ett hål i marken. Det finns även med 

ett utdrag från texten och vi får veta att boken handlar om ett barns allra första möte med 

döden. På titelsidan presenteras bokens titel på samma sätt som på pärmens framsida omgiven 

av en blommande gren. Längst ned på sidan illustreras björnfarfar som sover och flickan som 

står bakom och kramar om honom. Denna bild återfinns inne i boken.  

Min björnfarfar består av tolv uppslag. Bilden sträcker sig för det mesta över båda sidorna i 

uppslaget och texten är nästan alltid koncentrerad till den ena sidan.  Placeringen varierar från 

uppslag till uppslag. Bokens första uppslag visar en flicka som sitter vid ett bord och blir 

serverad frukost av en vuxen iklädd klänning. Den vuxna personen är beskuren men 

klänningen och textens referens till mamma pekar på att detta måste vara mamman till flickan. 

På bordet finns det en kopp med te/varm choklad, en sockerskål, en sked och en smörgås. 

Flickan håller upp sin skål mot mamman som häller i varm mjölk från en kastrull. Flickan 

tittar bakom sig och där sitter det en björn och värmer sig framför brasan. Texten låter läsaren 

förstå att detta är flickans farfar.  

I morse när jag vaknade önskade jag att min farfar fortfarande levde. Han hade blivit 

en björn. Vi hade inväntat våren tillsammans och hade övervintrat intill öppna 

spisen. (Cousseau & Choux, 2014, s. 1) 

På nästa uppslag står flickan och tittar ut genom ett fönster. Ute är det mörkt och vinter. 

Trädet som skymtar har inga blad. Inne på fönsterbrädan däremot blommar krukväxterna 

vackert. Bakom flickan står björnfarfar med hennes jacka i ena handen. Flickan längtar efter 

våren och farfadern föreslår att de ska ge sig ut och leta rätt på den istället för att vänta.  

När vi bläddrar vidare har flickan fått på sig sina ytterkläder och är på väg bort från huset, mot 

skogen. Hon håller sin björnfarfar i ena handen och i den andra håller hon en mobiltelefon 

som används som ficklampa. Det är fortfarande mörkt ute, men den rosa skiftningen på 

himlen talar om att det snart är gryning.  
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På nästa uppslag har de nått fram till skogen. Björnfarfar står lutad mot ett träd, fullt upptagen 

med att leta efter våren medan flickan står mitt i gläntan och lyser med mobiltelefonen. Runt 

omkring dem finns några olika sorters smådjur som nyfiket iakttar vad som sker.  

Det femte uppslaget skiljer sig lite från de övriga då uppslaget utgörs av två separata bilder 

istället för en sammanhängande. På den vänstra sidan återfinner vi den bild som pryder 

pärmens baksida. Som jag beskrev den då så står flickan lutad över en mullvad som tittar upp 

ur ett hål. Genom texten får vi veta att mullvaden erbjuder sig att hjälpa flickan och 

björnfarfar. 

– Letar ni efter någon? frågar en mullvad på väg upp ur sitt hål. 

– Ja, säger jag. Vi letar efter våren. 

– Följ med mig då! säger mullvaden. 

Och vi går ner i underjorden. 

Min björnfarfar gräver. Med sina björntassar gör han hålet större så att vi kan följa 

efter mullvaden i gångarna. Jag lyser upp. (Cousseau & Choux, 2014, s. 9) 

På den högra sidan befinner de sig nere i underjorden, vilket framgår genom de trädrötter som 

hänger ner ifrån taket. Det sticker också fram ett par daggmaskar ur väggen. Björnfarfar 

gräver. Hans ansiktsuttryck är ganska argt. Flickan står bredvid och lyser upp väggen för 

björnfarfar så att han ser vart han ska gräva. Hon har ett ganska neutralt ansiktsuttryck, 

eventuellt lite förväntansfullt. Mullvaden befinner sig längst till höger i bild och visar vägen.   

Det sjätte uppslaget visar hur björnfarfar nöjt sitter ner och precis är på väg att stoppa något i 

munnen. Mullvaden står framför honom och viftar avvärjande med tassarna. Flickan står 

bakom mullvaden och tittar på vad som sker med stora, förvånade ögon. Mobiltelefonen har 

hon lagt ifrån sig på några stenar och den lyser med bortvänd skärm. Längst till höger finns 

också en grävling som nyfiket kikar fram ur sitt gryt för att se vad som händer. Texten 

förklarar varför mullvaden ser så förskräckt ut. Björnfarfar har nämligen ätit upp våren.  

– Det är våren, säger mullvaden. 

– Var då? frågar jag. 

– I fröna, svarar mullvaden. I varje frö som gror. 

Och din farfar som just har svalt ett frö, han har också svalt våren. (Cousseau & 

Choux, 2014, s. 12) 

Efter att ha ätit upp våren blir björnfarfar väldigt trött och på nästa uppslag ligger han ner med 

ena ögat stängt. Det andra ögat fokuserar på flickan som sitter i andra änden av grottan. Hon 

sitter på en sten med knäna uppdragna under hakan och ser ganska ledsen ut jämfört med 

tidigare i boken. Mullvaden befinner sig mellan flickan och björnfarfar. Färgerna på det här 

uppslaget skiljer sig från de tidigare uppslagen då de befunnit sig i underjorden. Tidigare har 

färgerna gått i brunt och det har hängt rötter från taket. Nu verkar det som om de plötsligt 
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hamnat i en grotta med stenväggar. Färgerna går i blått och grått. I taket hänger några 

fladdermöss och grottans väggar är fulla med diamanter som lyser upp. Texten säger inget om 

att de har flyttat sig.  

Uppslag åtta är det andra och sista uppslag som inte består av en sammanhängande 

panoramabild. Bilden på den vänstra sidan är samma som vi såg på titelsidan. Björnfarfar 

sover och flickan kramar om honom. Hon ser inte längre ledsen ut. På den högra sidan 

befinner vi oss i en tunnel. I slutet av tunneln ser vi flickans hus. Himlen är vackert rosa och 

det ryker ur skorstenen. Mullvaden sitter mitt i tunneln och visar vägen för flickan som ser sig 

om över axeln innan hon går. Antagligen tittar hon en sista gång på björnfarfar som hon 

lämnar kvar i underjorden.  

Genom att vända blad tar även vi oss ut ur underjorden och vi befinner oss nu utanför flickans 

hus. Flickan är på väg mot huset. Hon håller ut handen och känner på snön som droppar från 

en trädgren. En av dropparna faller precis så att det ser ut som om det är en tår som rullar 

nerför hennes kind. Snön har börjat smälta bort och det sticker fram gröna tuvor av gräs lite 

här och där på gräsmattan. Himlen är alldeles rosa, det börjar bli skymning, och i 

dörröppningen står flickans mamma och väntar på henne. Den här gången ser vi mer av 

mamman. Vi ser allt utom hennes huvud som fortfarande befinner sig utanför bild.  

När jag kommer hem har himlen redan mörknat. Det är fortfarande vinter, men det 

är inte lika kallt längre. Snön smälter här och där och droppar på mina kinder. 

Mamma väntar på mig. (Cousseau & Choux, 2014, s. 17) 

På det tionde uppslaget befinner vi oss åter igen inne i huset. I det vänstra hörnet brinner en 

brasa i den öppna spisen. Framför brasan, på mattan, står det en tallrik med en skål på alldeles 

intill en gungstol. Vi ser också hur mamman håller flickan i sina armar och ger henne en 

kärleksfull blick. Flickan tittar upp på sin mamma med sorgsna, men ändå trygga ögon. 

Utanför fönstret har det nu blivit natt på riktigt och himlen är alldeles svart. På det här 

uppslaget är det första och enda gången vi får se mammans ansikte.  

Mamma värmer mig framför brasan. Hon ger mig varm mjölk att dricka och vaggar 

mig i sin famn. Länge. Lika länge som en vinter varar.  

– I morgon ska du få se, säger hon. Då kommer all snön att vara borta … (Cousseau 

& Choux, 2014, s. 19) 

Det näst sista uppslaget visar hur flickan sover i sin säng. Hon ligger med armarna under 

huvudet och ansiktet ser lugnt och tryggt ut. Hos henne i sängen ligger familjens vita katt och 
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sover. I rummet finns ett takfönster och genom det kan vi se ett träd och några snöflingor som 

sakta faller.  

Sista uppslaget saknar text. Här sitter flickan på ett staket och tittar bort på ett träd som precis 

har börjat knoppas. På en grön fläck runt trädet växer krokusar. Även på andra ställen på 

gräsmattan skymtar lite gräs och himlen är blå. Mullvaden tittar upp ur ett hål i marken och 

tittar glatt på flickan. Flickan ser glad ut. Det har äntligen blivit vår.  

Boken är skriven ur ett jagperspektiv, viket framgår av analysen. Huvudpersonen presenteras 

inte men genom texten och bilderna framgår det att textens jag är en liten flicka.  

Det är hela tiden textens jag som för berättelsen framåt. Texten är skriven på ett 

sammanhängande sätt som gör att berättelsen kan förstås utan att läsaren behöver ta stöd i 

bilderna. Bilderna speglar det som står i texten och det förekommer inga detaljer som hjälper 

till att föra berättelsen framåt. Bilderna verkar snarare ha till uppgift att förstärka känslan som 

finns i texten då läsaren kan ta stöd i flickans ansiktsuttryck för att förstå hur hon känner sig 

även om detta också beskrivs i texten.  

Enligt Nikolajevas (2000) kategorisering gör detta att boken kan ses som en symmetrisk 

bilderbok. Båden texten och bilderna kan läsas var för sig och ändå förmedla berättelsen. 

Genom att endast titta på bilderna skulle vi kunna förstå det mesta av vad som händer. Detta 

skulle bjuda in till friare tolkningsmöjligheter än vad läsning av texten gör, men det skulle 

antagligen inte röra sig om några större skillnader. Det som sägs i texten är också det som 

återges på bilden.  

Bokens layout ser ut som så att varje uppslag består av en sammanhängande bild och en 

textbit som återfinns ibland på den högra sidan och ibland på den vänstra. Textens placering 

kan även variera mellan sidans över och undre halva. Det finns två undantag från den annars 

enhetliga layouten och det första är uppslaget med sidorna 11–12. Här finns det text på båda 

sidorna av uppslaget. Det andra undantaget är det allra sista uppslaget där det inte finns någon 

text alls. Här ser vi flickan sittandes på ett staket med utsikt över ett träd som håller på att slå 

ut. Flickan ler och vi förstår att våren äntligen har kommit.  

Nikolajeva (2000) avråder ifrån att vid en analys av en bilderbok lägga vikt vid att analysera 

bildernas färgsättning då detta skulle kräva både mycket tid och plats. Dock anser jag att det 

kan vara relevant för min analys att ändå säga några ord om bildernas färgsättning när det 

gäller Min björnfarfar. I boken förekommer inga skarpa färger utan de färger som 
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förekommer ger ett dämpat intryck utan att vara grå och dystra. Bilderna förefaller vara 

målade med färgpenna vilket gör att sidorna inte är helt täckta. Det finns alltså sådana 

färglösa områden som uppstår när man färglägger något med en färgpenna och är mån om att 

inte trycka för hårt. Detta i kombination med färgerna gör att bilderna förmedlar en skör 

känsla.  

När det gäller bokens perceptions- och konceptionsvinkel kan vi utifrån Nikolajevas (2000) 

definition se att perceptionsvinkeln i det här fallet, precis som i Idiot! (Oscar & Karrebæk, 

2010), utgår ifrån berättelsens jag. Boken bygger på flickans känslor efter farfaderns bortgång 

och vi får på första sidan veta att för flickan är han inte död då han har förvandlats till en 

björn. Farfadern illustreras som en björn genom hela boken fram till slutet där han istället 

avbildas som ett träd. Detta gör att text och bild stämmer bra överens med varandra då det inte 

finns någon diskrepans. Björnen avbildas som om den faktiskt vore verklig.  

Konceptionsvinkeln ger inte heller den någon direkt antydan om att björnen inte skulle finnas 

på riktigt. På första uppslaget där han avbildas framför brasan är mamman endast delvis 

avbildad. Faktum är att mamman endast avbildas vid tre tillfällen i hela boken. Detta är inte 

något ovanligt när det gäller bilderböcker då både Rhedin (2001) och Nikolajeva (2004) 

konstaterar att frånvaron av föräldrar är ett vanligt inslag som kan tolkas som en frigörelse av 

barnet. Det som är intressant med avbildningen av mamman i den här boken är att vid de 

första två tillfällena har illustratören valt att placera henne så att huvudet inte får plats i bilden. 

På sidan 20 kan vi däremot se mammans ansikte. Här har illustratören istället valt att skifta 

fokus så att mammans ansikte upptar nästan halva sidan. Bilden visar hur mamman håller om 

flickan efter att flickan kommit hem igen efter sin vandring och mammans ansiktsuttryck är 

väldigt kärleksfullt.  

Boken förmedlar att det som flickan upplever är sant vilket troligen gör att ett barn som läser 

boken uppfattar att farfadern faktiskt blivit en björn som följer med flickan på hennes resa. 

För en vuxen läsare ger texten och framför allt bilderna intrycket av att mamman avsiktligt 

håller sig i bakgrunden medan flickan bearbetar sin sorg på sitt eget sätt. När hon sedan är 

redo så finns mamman där och tar emot henne med öppna armar.  

Bokens handling förefaller tidsmässigt att sträcka sig över ett dygn. När flickan och 

björnfarfar ger sig av för att leta efter våren är det tidigt på morgonen och när flickan 

återvänder hem igen har det åter blivit mörkt. Utifrån dessa tidsangivelser verkar det rimligt 

att anta att flickan varit borta över dagen. Både bild och text förmedlar att detta är ett rimligt 
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tidsspann. Det som eventuellt skulle kunna föra tankarna till att längre tid har förflutit är det 

faktum att våren hinner göra sitt antågande innan flickan kommer hem igen.  

Rörelsen i boken sker oftast från vänster till höger. Enligt Nikolajeva (2000) representerar 

detta rörelsemönster ett sökande vilket stämmer väl överens med bokens handling då flickan 

och björnfarfar söker efter våren som dröjer. Det som kan vara intressant att notera utifrån 

detta är att även vid flickans hemkomst och på det avslutande uppslaget sker rörelsen från 

vänster till höger. Detta borde ha avbildats spegelvänt, alltså från höger till vänster, för att 

signalera till läsaren att resan är avslutad (Nikolajeva, 2000).  

För att undersöka detta närmare behöver vi ta oss en noggrannare titt på vad boken egentligen 

har att säga sin läsare. I början får vi veta att flickans farfar är död. Detta kan förstås utifrån 

hennes önskan om att han fortfarande levde. Vi får också veta av mamman att döda 

övervintrar längre än levande. Detta gör att vi kan konstatera att farfadern är död trots att vi 

också får veta att han har förvandlats till en björn och att denna förvandling med största 

sannolikhet endast har skett i flickans fantasi.  

Som jag nämnt tidigare verkar boken egentligen handla om hur flickan på sitt eget sätt 

bearbetar sorgen efter en älskad farfar genom att föreställa sig att han helt enkelt har 

förvandlats till en björn. Detta leder till att den resa de gör tillsammans kan ses som en 

metaforisk skildring av själva sorgebearbetningen. När sorgen är som tyngst kan livet kännas 

som en evighetslång vinter med mörka och kalla dagar. Men efter en tid känns livet lättare 

och det blir vår igen. Om vi läser boken på detta sätt faller det sig kanske mer naturligt att 

hemkomsten illustreras med en vänster till höger rörelse då en människa faktiskt inte vänder 

tillbaka efter en sorgeperiod utan istället lär sig att gå vidare.  

Bokens helhetsintryck är väldigt mjukt och försiktigt. Trots att den handlar om döden så 

känns den inte tung utan fokus ligger till största delen på flickan och björnfarfars resa. 

Stämningen är något dämpad men jag är av den åsikten att ett barn som läser boken 

antagligen inte uppfattar vad den egentligen handlar om utan mer läser den som ett spännande 

äventyr tillsammans med en björn.  

I en recension av boken skriven av Jessica Gottberg (2014, 10 mars) som finns att läsa under 

fliken kultur på Helsingborgs dagblads hemsida påpekar skribenten att Min björnfarfar 

påminner mycket om den grekiska mytologins berättelse om Persefone. Myten om Persefone 

handlar om hopp. Dödsguden Hades blev en dag förälskad i Persefone och rövade helt enkelt 



 

31 
 

med sig henne ner i underjorden. Persefones mamma Demeter, fruktbarhets- och 

skördegudinnan, sökte förtvivlat efter sin dotter och slutade utföra sina plikter. Detta ledde till 

att allt liv på jorden vissnade. Till slut hittade Demeter sin dotter, men tyvärr hade Persefone 

ätit av ett granatäpple och måste stanna kvar i underjorden. Efter en överenskommelse med 

guden Zeus beslutades det att Persefone skulle tillbringa nio månader om året på jorden och 

tre månader i underjorden. Detta beskriver alltså hopp och hur något ljust och vackert kan 

växa ur det som dött (Linnér, u.å.). 

Precis som Gottberg (2014, 10 mars) kan även jag se dessa likheter med den grekiska myten. 

Flickan och björnfarfar hamnar under sitt sökande efter våren i underjorden och när 

björnfarfar väl har ätit fröet måste han stanna kvar där. På samma sätt anser jag att Demeters 

sökande efter Persefone kan liknas vid ett sökande efter våren. Först när mor och dotter 

återförenats kan våren komma. I ett vidare perspektiv anser jag att båda berättelserna handlar 

och sorg och saknad efter en älskad. När denna sorg har bearbetats kan livet gå vidare och det 

blir vår, inte bara på jorden utan också i hjärtat.  

Jämförelse  

De böcker jag har valt ut till min analys handlar om döden. Trots att de behandlar samma 

motiv lämnar de väldigt skilda intryck efter sig. Idiot! (Oscar K. & Karrebæk, 2010) upplevs 

till en början som väldigt hård, näst intill olämplig för barn, medan Min björnfarfar (Cousseau 

& Choux, 2014) känns mjukare och mer lämpad för barn. Dock finns det vissa likheter mellan 

böckerna.  

Båda böckerna tar upp döden på ett subtilt sätt som lätt kan förbises av läsare. I Idiot! står det 

aldrig uttryckligen något om döden, förutom när August och mamman besöker kyrkogården. 

Det nämns inte i ord att de båda dör på slutet, men det antyds. I Min björnfarfar nämns döden 

precis i början av boken och sedan inte mer. Båda böckerna tar alltså upp motivet vid något 

enstaka tillfälle men författarna har sedan valt att lägga fokus på en annan aspekt av 

berättelsen.  

Idiot! handlar till största delen om Augusts liv fram till dess att mamman blivit gammal och 

bestämmer sig för att avsluta bådas liv. Min björnfarfar handlar om livet efter döden, för dem 

som är kvar och det är kanske här som den största skillnaden mellan böckerna ligger. Den ena 

avslutats med två dödsfall medan den andra inleds med att ett dödsfall redan har inträffat. 

Detta gör att det inte går att jämföra böckerna rakt av då de egentligen handlar om helt skilda 

saker trots att de behandlar samma motiv.  
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Båda böckerna är skrivna i jagform där vi får följa huvudpersonen och ta del av dennes 

tankevärld. Detta gör att böckerna innehåller inslag av barnens fantasi som framställs som 

verklighet. När August och mamman dör i slutet skulle det kunna röra sig om någon form av 

fantasi när de går igenom tunneln mot ljuset. Det som gör att jag som läsare ändå förstår att de 

faktiskt dör på riktigt är mina tidigare kunskaper om hur döden brukar beskrivas. Dessa 

kopplar jag samman med min kunskap om att en människa som får i sig för mycket piller av 

något slag kan dö. På samma sätt kan jag använda mig av mina erfarenheter om hur 

sorgebearbetning ofta går till för att förstå vad som egentligen händer med flickan under 

hennes jakt på våren.  

Om vi bortser från dessa kunskaper och erfarenheter skulle böckerna kunna läsas på ett annat 

sätt. De skulle då kunna läsas mer bokstavligt och döden skulle då kanske inte finnas med i 

vår tolkning. Utifrån denna vinkel handlar böckerna om huvudpersonernas olika resor. 

Flickan i Min björnfarfar har ett tydligt mål då hon och hennes farfar ska leta reda på våren. 

De ger sig av i mörkret och är borta så pass länge att det nästan hinner bli mörkt igen innan 

flickan ensam återvänder hem. Här finns förutom ett tydligt syfte med resan också en tydlig 

början och även en hemkomst. I Idiot! får vi istället följa August under en längre tidsperiod 

och resan verkar inte ha något tydligt mål.  

En anledning till att vi inte får veta så mycket om vart August och mamman är på väg skulle 

kunna bero på att boken är skriven ur Augusts perspektiv och att han helt enkelt inte vet vad 

som är målet. Det framgår tydligt att det är mamman som leder vägen då hon ständigt 

befinner sig framför August på bilderna. Ofta avbildas hon endast som en skugga långt fram 

till höger på uppslaget medan fokus ligger på August och hans lekar. Det är tydligt att 

mamman är på väg någonstans och att August lydigt följer efter medan han försöker roa sig 

bäst han kan efter vägen.  

Utifrån detta resonemang anser jag att en stor skillnad mellan böckerna består i vem som leder 

berättelsen framåt.  Flickan i Min björnfarfar är den som för berättelsen framåt. Förslaget om 

att de ska leta efter våren istället för att bara sitta och vänta på att den ska komma av sig själv 

kommer visserligen ifrån farfadern vilket skulle kunna tolkas som att det inte är flickan själv 

som fattar beslutet. Men utifrån Dyregrovs (1999) resonemang om att barn ofta skyddar sig 

mot sorg genom förnekelse och fantasier anser jag att det är rimligt att säga att det ändå är 

flickan själv som fattar beslutet om att ge sig iväg då farfadern bara existerar i hennes fantasi. 

Boken handlar om flickans sorgearbete och hur hon till slut börjar acceptera att farfadern 
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faktiskt är död och går vidare i livet. Eftersom detta är en resa som varje människa måste gå 

igenom själv faller det sig naturligt att boken är skriven ur flickans perspektiv och att det är 

hon som för boken framåt. Dessutom visar bilderna att flickan ibland går framför björnfarfar 

och ibland efter.  

I Idiot! är det inte lika självklart ur vems perspektiv vi egentligen får se saker. Jag har tidigare 

argumenterat för att det är Augusts perspektiv som är det styrande då det är hans tankar som 

läsaren får ta del av. Jag har också nämnt att det är mamman som visar vägen medan August 

glatt skuttar med. Det är mamman som fattar alla beslut, vart de ska gå, när de ska stanna och 

till och med när de båda ska dö. Detta gör att böckerna blir mycket olika på den här punkten. I 

Min björnfarfar kan det verka som att det är farfadern som leder och flickan följer efter när 

det i själva verket är tvärt om då farfadern faktiskt är död. I Idiot! är rollerna ombytta. Det är 

mamman som går före och August som följer efter trots att fokus hela tiden ligger på August 

och att det är han som är huvudpersonen.  

En annan sak som skiljer sig mellan böckerna är att flickan aldrig nämns vid namn utan bara 

kallas för flickan. August däremot nämns vid namn redan på första sidan. Här är det istället 

mamman som inte har något namn. Nikolajeva (2000) hävdar att det är svårt för barn att 

relatera till begreppet jag när de läser. Hon menar också att detta blir än mer förvirrande om 

jaget i fråga inte har något namn som läsaren kan relatera tillbaka till. Textens jag är en så 

kallad deixis, vilket betyder att det är ett ord som ändrar betydelse beroende av vem det är 

som talar. Den person som för tillfället talar blir alltså automatiskt textens jag (Nikolajeva, 

2000).    

Bilderna har olika stor betydelse i böckerna. I Idiot! fyller de en viktig funktion för hur vi 

förstår berättelsen. Eftersom texten är så pass osammanhängande blir åtminstone jag som 

vuxen läsare beroende av bilderna för att över huvud taget kunna få ut något alls av boken. 

Utan bilderna skulle jag uppfatta hela boken som en enda lång nonsenstext utan budskap, men 

genom att läsa texten tillsammans med bilderna inser jag att det finns mer att hämta ur boken 

än vad som syns vid första ögonkastet. Berättelsen i Min björnfarfar är inte lika beroende av 

bilderna utan kan förstås enbart utifrån den information vi får av texten. Bilderna fungerar 

mer som en spegling av texten och hjälper till att förmedla känsla.  
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Diskussion 

Som jag konstaterat i analysen ovan är detta två väldigt olika böcker som båda behandlar 

döden som motiv. Ett av skolan uppdrag är att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 

samhället (Skolverket, 2011). Jag anser att eleverna behöver få möta och fundera kring de 

stora livsfrågorna för att kunna utvecklas till individer som är väl förberedda på livet. 

Livsfrågor innefattar tankar och funderingar kring döden. Forskarna är överens om att barn 

har rätt att ta del av alla delar av livet och inte stängas ute. Enligt Dyregrov (1999) har vi 

vuxna en förmåga att stänga barnen ute i våra försök att skydda dem från livets baksidor. 

Detta är som jag nämnde tidigare en missriktad vänlighet som kan leda till att barnet i fråga 

istället utvecklar felaktiga tankar kring vad döden och döendet egentligen är.  

Genom att vuxna väljer att inte prata om döden med sina barn skapas en generation som är 

full av frågor om vad som händer när livet tar slut. Här har litteraturen en viktig roll att fylla. 

Om föräldrarna medvetet väljer att undvika barnens frågor kommer dessa frågor att följa med 

dem till skolan där de förväntar sig att pedagogen ska komma med ett svar. Detta är ingen 

enkel uppgift och pedagogen behöver med största sannolikhet tips och råd på hur hen bör 

bemöta elevernas frågor. Precis som Söderberg (1991) poängterar finns det olika sorters 

litteratur om döden och för en pedagog som finner sig själv i en sådan här situation gäller det 

att välja ett lämpligt material som utgångspunkt.  

Eftersom de flesta har svårt att tala om döden då den upplevs som allt för tung och 

känsloladdad kan det vara bra att ta hjälp av litteraturen för att få igång en diskussion. Genom 

att läsa böcker som handlar om döden kan pedagogen på ett naturligt sätt starta en diskussion 

vid användandet av boksamtal. Chambers (1987) anser att det är mer effektivt att låta eleverna 

diskutera de tankar och känslor som uppstår i samband med läsningen än att låta dem skriva 

en traditionell bokrecension. Genom att diskutera får vi ta del av varandras tankar och på så 

vis kan vår egen uppfattning om en bok förändras. Chambers (1987) poängterar att vi oftast 

inte vet vad vi tycker om en bok innan vi har talat om den med någon annan.  

Alla har olika upplevelser av de böcker de läst. Vi lägger märke till olika saker och detaljer, 

precis som vi alla har olika upplevelser av död och sorg. Dyregrov (1999) menar att alla 

människor själva måste utveckla en förståelse för vad döden innebär. Detta betyder inte att vi 

måste utveckla denna förståelse utan hjälp av andra människor. Genom att läsa olika sorters 

böcker som behandlar motivet på olika sätt ger vi eleverna en möjlighet att bredda den 

förståelse de redan har av begreppet. Att sedan tillsammans diskutera vad som händer i 
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böckerna och vilka känslor som väcks inom oss kan ytterligare hjälpa till att påbörja, eller 

stärka en redan påbörjad mognadsprocess hos eleverna.  

Genom att läsa Min björnfarfar kan barnen lära sig att det är acceptabelt att använda sig av 

olika försvarsmekanismer när något känns tungt. Flickan har med sig sin farfar som en björn 

tills hon är beredd att acceptera att han faktiskt har dött och orkar gå vidare med sitt liv. 

Kanske finns det elever i gruppen som själva använder sig av låtsaskompisar för att skydda 

sig mot olika saker som kan relatera till boken. Det kan hända att eleverna inte alls uppfattar 

att boken handlar om flickans sorgearbete och att vintern är en metafor för hur hon känner sig 

inombords den närmsta tiden efter farfaderns bortgång. De kanske läser boken mer 

bokstavligt och ser det som en fin berättelse. Dock tror jag att eleverna tar till sig bokens 

budskap på någon nivå och kan tänka tillbaka på den senare om det behövs.  

Idiot! har inte ett lika tydligt syfte som Min Björnfarfar där det tydligt framgår att det är 

flickans sorgearbete som står i fokus. Däremot anser jag att det finns många saker i Idiot! som 

är värda att ta upp om eleverna är mogna för det. Enligt Dyregrov (1999) frågar barn bara 

saker när de är mogna att höra svaret. Pedagoger kan med fördel använda sig av boksamtal för 

att arbeta med bilderböcker i undervisningen. Chambers (1987) har arbetat fram ett antal 

frågor som kan användas för att hjälpa eleverna att komma igång med samtalet. Frågorna 

behandlar vad eleverna tyckte om och inte tyckte om i boken. Frågorna är utformade så att 

eleverna uppmuntras att berätta om sin läsupplevelse för någon som inte läst boken själv.  

Om pedagogen planerar att använda sig av en bilderbok för att diskutera livsfrågor med sin 

klass anser jag att pedagogen själv bör vara väl förberedd på de frågor som kan tänkas komma 

upp. Andersson (1997) lägger stor vikt vid att barn behöver få ställa sina frågor och få 

konkreta svar för att kunna bearbeta sin sorg. Det finns som jag ser det två olika anledningar 

till varför pedagoger bör lyfta döden som ämne med sin klass. Den första anledningen är om 

någon elev i klassen har drabbats av ett dödsfall i familjen. Kanske har en mor- eller 

farförälder gått bort eller ett husdjur. Detta är oftast barnets allra första möte med döden och 

kan leda till en mängd frågor och funderingar. Den andra anledningen till att diskutera döden 

är i förebyggande syfte. Eleverna kanske ännu inte behövt möta döden på ett konkret sätt men 

kan ändå ha tankar kring vad det innebär att dö och vara död.  

Nu menar jag inte att pedagogen ska planera in en lektion om döden helt utan koppling till 

något annat. Men det kan vara bra att ändå förbereda sig och planera hur en sådan lektion 

skulle kunna gå till. Det kan finnas andra orsaker till att eleverna börjar fundera kring döden. 
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Kanske är det någon elev som snart ska få ett mindre syskon och i och med detta börjar 

fundera kring hur liv egentligen blir till. I relation till dessa funderingar kan även tankar kring 

döden bli aktuella. Livsfrågorna kan ses som en kedja där det ena är en förutsättning för det 

andra. Dyregrov (1999) menar att det är viktigt att barn får konkreta svar på sina frågor kring 

döden för att undvika missuppfattningar som kan leda till oro och rädsla. Därför bör vi inte 

undvika ämnet i skolan trots att det kan kännas olustigt för pedagogen att diskutera tunga 

ämnen med sina elever.  Genom att undvika ämnet bidrar vi till att tabubelägga döden och 

eleverna kommer med all säkerhet att märka om pedagogen inte vill diskutera ämnet utan 

fokuserar på ämnen som inte är lika känsliga.  

Chambers (1987) menar att vi vuxna ofta ställer oss i vägen och ger barnen felaktiga 

förväntningar när det gäller litteraturen. Han menar att det inte handlar om vad vi tror att 

barnen kommer att tycka om boken, utan att faktiskt låta dem uppleva boken och sedan 

bestämma själva vad de tyckte om den. Han påpekar att barn inte läser på samma sätt som vi 

vuxna och att böcker som vi anser är olämpliga för barn faktiskt kan vara de böcker som 

engagerar barnen mest. Författaren påpekar även att vi vuxna ofta väljer bort böcker som vi 

inte själva förstår (Chambers, 1987). Om vi utgår ifrån detta och kopplar samman det med 

Dyregrovs (1999) tankar om barns mognad anser jag att boksamtal är ett utmärkt tillfälle för 

eleverna att vrida och vända på olika tankar och att ställa alla de frågor de funderar på. 

Genom att samtala om en bok som hela klassen har läst måste inte pedagogen ensam ansvara 

för att besvara frågorna. Eleverna kan ta del av varandras tankar och synsätt och lära av 

varandra. Trots detta bör pedagogen ändå vara beredd på att vara den som får svara.  

Både Hallberg (1993) och Söderberg (1991) skriver om att döden som motiv har börjat bli allt 

vanligare under de senaste decennierna. Jag misstänker att detta kan ses som ett svar på 

dödens allt större frånvaro i vår vardag. Genom att skärma av oss från allt som har med död 

och sjukdomar att göra är döden inte längre ett lika naturligt inslag som förr i tiden. Trots 

detta finns tankar och funderingar kring ämnet kvar och litteraturen kan då bli en plats där det 

är tillåtet att uttrycka dessa. Behovet av att diskutera livsfrågor försvinner inte bara för att vi 

försöker distansera oss från de delar som vi inte känner oss bekväma med. Tvärt om anser jag 

att behovet av att diskutera livsfrågor ökar då ämnet undviks. 



 

37 
 

Avslutande reflektioner 

Sorg är något personligt. Alla människor sörjer på sitt eget sätt och det gäller även för barn 

(Dyregrov, 1999). Varje barn har sitt eget sätt att sörja på och därför finns det inga tydliga 

riktlinjer om hur det går till och vad som bör göras för att hjälpa till. Som pedagog möter man 

sina elever varje dag, i glädje och i sorg. Eftersom det inte är självklart vad som bör göras när 

en elev drabbas av sorg bör varje pedagog själv fundera kring hur hen ser på de stora 

livsfrågorna. Om jag som vuxen är trygg i mig själv och i vad jag tror blir det automatiskt 

lättare att hjälpa en elev som kämpar med dessa funderingar. Jag kan inte anta att eleven 

sörjer på samma sätt som jag själv gör, men genom att finnas där som ett stöd och dela med 

mig av mina tankar kan jag hjälpa eleven att hitta en väg genom sin egen sorgeprocess.  

Dyregrov (1999) betonar att det är viktigt att ge barn som sörjer tid. De behöver få tid att 

reagera på sitt eget sätt. Detta betyder att pedagoger inte bör pressa en elev som sörjer i någon 

riktning. Genom att inbjuda till samtal och känna in det gensvar eleven ger kan pedagogen få 

en fingervisning om var hen för tillfället befinner sig i sin sorgeprocess. En del kanske inte 

vill prata om sin sorg och då måste detta respekteras precis som att de elever som söker en 

form av svar förtjänar att få det. Även om svaret blir ett ”jag vet inte” bör pedagogen ta sig tid 

att svara på ett öppet och ärligt sätt.  

Att regelbundet arbeta med boksamtal kring böcker som behandlar olika motiv kan stärka 

klimatet i klassrummet och elevernas relationer mellan varandra och med pedagogen. Om 

eleverna är vana vid att dela med sig om sina tankar och känslor kring olika ämnen kan det 

underlätta att göra detsamma även när det rör sig om ett svårare ämne som döden. Dyregrov 

(1999) argumenterar för att barn ofta har ett behov av att prata om olika händelser under en 

lång tid efter att de har inträffat. Att ha ett litet bibliotek med olika sorters böcker kan därför 

vara bra då pedagogen kan behöva stöd för att kunna hitta nya ingångar till ämnet som hjälper 

eleven att förstå det ännu bättre. Speciellt när pedagogen känner att kompetensen brister anser 

jag att bilderböcker kan vara till stor hjälp. Ingen människa kan ensam sitta inne med alla svar 

och genom att använda litteratur kan pedagogen föra in fler röster i klassrummet. Dessa röster 

kanske har andra svar, eller kanske har det samma svar som pedagogen själv men uttrycker 

sig på ett annat sätt som passar eleverna bättre.  

Bilderböckerna som jag analyserat i den här uppsatsen är väldigt olika och kan därför 

användas för olika syften. Idiot! framstår vid första ögonkastet som ganska märklig, nästan 

surrealistisk. Dock tror jag att det finns något i den här boken som kan fånga elevernas 
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intresse och bidra till att starta många olika diskussioner. Här finns grund för diskussioner om 

allt från rasism till barmhärtighetsmord. Boken avslöjar fler och fler detaljer och nivåer ju fler 

gånger man läser den. Varje gång upptäcker man nya saker, framför allt i bilderna. För att 

kunna använda boken i undervisningen måste pedagogen ta sig tid att själv läsa igenom den 

ett flertal gånger och bilda sig en uppfattning om vad som händer och vilket budskap boken 

egentligen vill förmedla. När det sedan är dags att läsa boken med eleverna bör pedagogen 

inte bygga upp några specifika förväntningar utan låta eleverna möta boken med öppna 

sinnen. På så sätt kan boksamtalet vara ett tillfälle där eleverna får delge vad i boken som 

fångade deras intresse. Med tanke på att boken är mångbottnad har eleverna säkert fastnat för 

olika saker som de vill tala om. Det är inte säkert att de uppmärksammar att August och 

mamman dör i slutet och att det faktiskt rör sig om ett mord och då anser jag inte att 

pedagogen behöver påpeka detta utan kan låta eleverna ha sin egen tolkning.  

Min björnfarfar är tydligare i sin framställning och jag anser att detta är en bok som skulle 

passa att läsa om någon elev befinner sig i sorg. Genom att läsa boken kan eleven få hjälp att 

sätta ord på sina känslor. De elever som inte själva sörjer kan få hjälp att sätta sig in i hur det 

kan kännas när någon man älskar går bort och på så vis utveckla sin förståelse för vad döden 

och sorg innebär. Som jag nämnde ovan är det inte säkert att eleverna tolkar handlingen på 

samma sätt som vi vuxna gör. Därför är det inte säkert att de inser att boken handlar om 

flickans känslor inför farfaderns bortgång och hur dessa förändras allt eftersom berättelsen går 

vidare. Inte heller här anser jag att pedagogen bör vara allt för styrande utan istället låta 

eleverna få ha sina egna uppfattningar om vad boken handlar om. Boksamtalen kan bli 

värdefulla ändå.  

Det finns som jag har konstaterat fördelar med att använda sig av bilderböcker som behandlar 

motivet döden i undervisningen. Dock anser jag att det är viktigt att som pedagog komma 

ihåg att utgå ifrån eleverna och försöka känna in vad som passar för dem. Oavsett om 

pedagogen bedömer att den här typen av samtal behövs eller inte går det inte att förbereda sig 

för mycket. Döden är en del av livet som vi alla måste vara beredda att möta, till och med i 

skolan. Det viktigaste är att möta dessa frågor med ett öppet sinne och komma med ärliga svar 

på elevernas frågor. Jag tror också att det är viktigt att känna ödmjukhet inför sina egna 

begränsningar och inte låtsas som att man har alla svar. På samma sätt som alla människor 

sörjer på sitt eget sätt så bildar vi oss också egna uppfattningar om vad det innebär att dö och 

vara död. Ingen uppfattning är mer rätt än någon annan och det är pedagogens uppgift att så 

gott hen kan hjälpa sina elever att utveckla sina egna tankar kring döden. 
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