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Abstract 
Anna Olsson (2016). Alla ska vi dö: Även Lasses farfar och Herr Muffin (We will all die, also 

Lasse´s grandfather and Mr Muffin). 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 something that every pupil and adult will come across sometime in life. It is inevitable. 

Death is also something that a great many people avoid and refuse to talk about. The aim of this 

essay is to analyze how death is described in two picture books for young children. The picture 

books were written 30 years apart, which affects how the topic of death is present in these two 

books. When a child loses someone close to them like a family member or a pet, it is important 

that they get the opportunity to talk about their sorrow with someone. Silence is not 

recommended when a child has lost someone. A teacher should talk about feelings with the 

pupils, including both good feelings and bad feelings. The picture books can help teachers to talk 

about tough topics like death. According to research every third pupil might lose a parent which 

makes it important to know how to deal with it. One way to deal with it according to this essay is 

to work with picture books. 
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Inledning  
Vi befinner oss just nu i en värld där 60 miljoner människor är på flykt och hälften av dessa är 

barn (Unicef, 2016). Majoriteten av dessa barn upplever värre händelser än vad många andra 

upplever ens under en hel livstid. De här barnen möter inte döden bara en gång under denna tid, 

utan för vissa barn är hela familjen död, mamma, pappa och syskon, ja all trygghet som funnits 

för barnet. Oavsett om all trygghet försvunnit för dem ska de sedan kunna hantera en skolgång i 

den svenska skolan. I Lgr11 står det att eleverna ska utveckla ”Ord och begrepp som används för 

att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (s. 225). Alltså ska skolan ge eleverna verktyg för att 

de ska kunna uttrycka sina känslor, bra som dåliga. Det är därför viktigt att man som lärare kan 

lyfta ämnen som döden och sorg i klassrummet. 

 

Döden är ofta ett tabubelagt ämne som många drar sig för att prata om. Kan det vara för att 

många är rädda för den eventuella reaktion som kan framkallas av det? Jag vet inte, men jag vet 

att jag vill lyfta det här ämnet då det alltid har varit viktigt men är särskilt viktigt i vår tid. Det 

gäller heller inte bara de barn som varit och är på flykt, utan alla barn i skolans verksamhet 

kommer att möta döden på ett eller annat sätt. Allt som är levande – växter, människor och djur - 

kommer så småningom att dö. I Lgr11 står det att ”Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (s.223). Detta visar på hur viktigt det är att 

eleverna får lära sig att använda språket på olika sätt för att sätta ord på sina känslor och tankar. 

Alla människor behöver ges möjlighet att uttrycka sina känslor, och därför är det viktigt att 

skolan möjliggör detta. 

 

Jag vill i denna uppsats granska hur två bilderböcker framställer ämnet döden och sedan diskutera 

hur man skulle kunna använda dessa två böcker i den pedagogiska verksamheten. Min analys 

behandlar två böcker från olika årtionden, vilket medför att jag kommer att kunna se om det finns 

någon skillnad på hur man idag skriver om och illustrerar döden jämfört med på 70-talet. 

Materialet är dock för litet för att jag ska kunna dra några generella slutsatser om skillnaderna 

mellan synen på döden då och nu, och skillnaderna är alltså bara giltiga då det gäller de här två 

bilderböckerna.  
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Syfte  
Syftet med denna uppsats är att granska och jämföra hur två bilderböcker som är utgivna med 30 

års mellanrum framställer ämnet döden. Dessa två bilderböcker är Lasses farfar är död som är 

skriven av Anna-Carin Eurelius, illustrerad av Monika Lind och gavs ut 1973 och Adjö, Herr 

Muffin som är skriven av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm och gavs ut 2003. Jag kommer 

sedan att diskutera frågan hur man skulle kunna använda dessa bilderböcker i den pedagogiska 

verksamheten.  

Frågeställningar 
Jag kommer i min uppsats att utgå från de här två frågeställningarna: 

o Hur framställs döden i bild och text i Lasses farfar är död och Adjö, herr Muffin, samt 

vilka skillnader och/eller likheter finns mellan de båda?  

o Hur kan man använda dessa bilderböcker i den pedagogiska verksamheten? 

Disposition  
Jag kommer att ge en bakgrund till min analys genom att presentera vad några barnpsykologer 

säger om ämnet döden och hur man kan hantera det i skolan. Där berörs frågor som ”Hur pass 

vanligt är det att barn möter ämnet döden?”, och ”Hur klarar små barn av att ta sig an ett sådant 

ämne i så pass ung ålder?”. Sedan kommer en presentation av de båda bilderböckerna, Lasses 

farfar är död och Adjö, Herr Muffin. Efter det presenterar jag själva analysen som jag gjort av 

dessa bilderböcker. Först analyserar jag Lasses farfar är död och sedan Adjö, Herr Muffin. Sedan 

kommer ett avsnitt där jag för en sammanfattande diskussion av hela analysdelen. Uppsatsen 

avslutas sedan med en diskussion om hur man kan arbeta med bilderböcker och ämnet döden i 

klassrummet. 

Urval  
Mitt litteraturval är inte grundat i en litteratursökning via olika databaser. Jag började istället mitt 

urval med att söka via nätet, där jag medvetet sökte reda på olika dagstidningar som publicerat 

listor på barnböcker som ägnat sig åt ämnet döden. Med några av böckernas titlar nedskrivna 
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letade jag sedan på biblioteket. Två av de böcker jag hittade föll jag mer för, och valde därför att 

läsa dem båda noggrant. Dock kände jag att den ena boken inte tilltalade mig, så jag behöll endast 

den andra boken som jag fastnade för, Adjö, herr Muffin. Jag hämtade sedan inspiration från en 

inspelad föreläsning med huvudsekreteraren för humaniora och samhällsvetenskap vid 

Vetenskapsrådet, Kerstin Sahlin (Ur skola, 2013). Där fick jag flera idéer om vilka böcker jag 

skulle kunna använda mig av. Jag fann en bok från 1973, vilket passade utmärkt då Adjö, herr 

Muffin var från 2003, det är alltså 30 års skillnad mellan böckernas publiceringsår. Boken som 

var skriven 1973 heter Lasses farfar är död. Mitt urval slutade alltså med att jag fann böcker från 

olika årtionden, vilket inte var min tanke från början, men jag ansåg att det gjorde analysen mer 

intressant, inte minst då Lasses farfar är död väckte en hel del uppmärksamhet på sin tid. 

 

Metod  
Jag läste först de båda böckerna översiktligt för att få en uppfattning om dess handling och 

böckernas uppbyggnad. Sedan satte jag mig in i Ulla Rhedins (2001) avhandling Bilderboken - på 

väg mot en teori, för att få en grund för vad jag skulle titta efter i bilderböckerna. Efter det läste 

jag böckerna noga uppslag för uppslag flera gånger om, då jag märkte att jag hela tiden upptäckte 

nya tolkningar. Begreppen ur Rhedins (2001) avhandling blev grunden för vad jag tittade efter i 

min analys. 

Teori 
I den här uppsatsen har jag utgått från litteraturvetaren Ulla Rhedins avhandling (2001), som 

grund för min analys. Rhedin (2001) redogör i sin avhandling för de olika uttrycksmöjligheter 

som en bilderbok har. Rhedin (2001) tar upp en lång rad aspekter men jag har valt att begränsa 

mig och redogöra för dem som jag har använt i min analys. En bilderbok är enligt Rhedin (2001, 

s. 17) en bok som i skönlitterärt syfte berättar en historia med hjälp av både bild och text, och det 

bör finnas minst en bild per uppslag i en sådan bok. 

 

Något som Rhedin (2001, s. 147) betonar är viktigt när det gäller bilderbokens yttre, är fram- och 

baksida. Dessa ska ofta visa en slags helhet av bilderboken, och vissa illustratörer menar att 
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berättelsen ofta börjar på den främre pärmbilden. Hon poängterar vidare (2001, s. 147) att 

bilderbokens främre pärmbild blir öppningen på hela bilderboken och fungerar som ett ansikte 

utåt sett. Rhedin (2001, s. 147) menar att bilderbokens form och storlek och även pärmbilder är 

det som väcker en läsares förväntningar och även nyfikenhet. 

 

Rhedin (2001, s. 73) tar upp tre bilderbokskoncept som hon menar är typiska förhållanden mellan 

bild och text i bilderböcker. Det första konceptet hon skriver om (2001, s. 81) är den episka 

bilderboken - den illustrerade texten. Det är en bilderbok som har en komplett text och som inte 

är beroende av sina bilder för att framställa en tydlig handling. Man ska alltså kunna läsa en 

sådan bilderbok utan att titta på bilderna och ändå förstå dess innehåll. Man kan på så sätt se 

bilderna som att de berikar berättelsen och ger läsaren vissa beskrivningar (Rhedin, 2001, s. 107).  

Sedan skriver Rhedin (2001, s. 88) om det andra konceptet som hon kallar för den expanderade 

texten. Denna typ av koncept bygger på att en bilderbok är beroende av bilderna för att ge läsaren 

hela berättelsen. Man kan alltså inte förstå hela handlingen om bilderna inte finns med. Det tredje 

och sista konceptet kallas den genuina bilderboken, och med det menar Rhedin (2001, s. 103) en 

bilderbok som är uppbyggd på att text och bild är lika viktiga för att framföra handlingen. 

 

En annan punkt som Rhedin (2001, s. 164) framhäver som betydelsefull i en bilderbok är själva 

bläddringen. Hon poängterar att hur författaren valt att lägga bläddringen blir avgörande för 

vilket tempo berättelsen får. Rhedin (2001, s. 166) menar att man kan använda bläddringen i en 

bilderbok för att få ett driv i berättelsen. Exempelvis på så sätt att barnen förväntas gissa vad som 

ska komma på nästkommande uppslag (2001, s. 167). Rhedin (2001) lyfter att man ofta skriver 

bilderböcker där barn ska känna igen sig själva, vilket bidrar till att de kan gissa vad som komma 

skall på nästa uppslag. Ett annat sätt att lägga upp bläddringen i en bilderbok är att ge läsaren ett 

tolkningsrum (Rhedin, 2001 s. 168). Det innebär att man medvetet lagt in en lucka i handlingen 

för att ge läsaren utrymme för att själv tänka vad som hänt och händer. Om författaren väljer att 

ge utrymme för detta bidrar det till att läsare får fler tolkningsmöjligheter (Rhedin, 2001, s. 168).  

 

Bildens komposition spelar roll i en bilderbok. Hur man väljer att placera människor och föremål 

på bilderna blir avgörande för vilken effekt det får för läsaren. Rhedin (2001, s. 180) tar upp ett 

begrepp som hon valt att kalla för ” den goda ankomsten”, vilket menas med att händelsen på 
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bilden sker från den vänstra sidan. Illustratören har alltså placerat ut människor eller föremål som 

rör sig ifrån vänster kant, vilket symboliserar en god händelse. Sen finns det något som Rhedin 

(2001, s. 180) tar upp som motsatsen till detta, vilket hon kallar för ”fiendens ankomst”. Då sker 

händelsen från det andra hållet, höger, och tolkas då som en fara eller ett hot.  

 

Rhedin (2001, s. 145) poängterar även att färgen i en bilderbok får en betydande roll för läsaren. 

Hon menar till exempel att man kan framhålla ett lågt röstläge med hjälp av konstnärlig teknik. 

Vill man framföra ett lågt röstläge använder man sig ofta av lättare tekniker så som akvarell, 

pastell och tuschteckning. Färgen kan alltså bidra till hur man som läsare tolkar en berättelse, är 

bilderna målade i tunna och milda färger kan det uppfattas på ett sätt och är bilderna färgstarka 

kan det uppfattas på ett annat sätt av läsaren. 

 

Tidigare forskning  
Ämnet döden som tema och/eller motiv i bilderböcker kan man finna i tidigare studier inom 

ämnet litteraturvetenskap. Nedan presenterar jag åtta av de källor som jag har hittat via sökning i 

Diva och Elsa. Sökorden jag använde var ”Döden barnlitteratur”, ”Döden i bilderböcker”, 

”Döden bilderböcker” och ”Barnen och döden”. De fyra första är irrelevanta för min uppsats 

eftersom de inte har fokus på böcker för samma ålderskategorier som de böcker jag analyserat är 

inriktade på. De har heller inte samma vinkling av ämnet som min undersökning. Detta har 

inneburit att den tidigare litteraturvetenskapliga forskning jag refererar till i min analys endast 

består av fyra uppsatser. 

 

Nedan presenterar jag de åtta uppsatser som jag funnit av min sökning i Diva samt Elsa: 

 

Änglamammor och Himmelspappor - en litteraturstudie om död och sorg i barnlitteratur 

Liselotte Armsanius och Jessica Esmyr (2011) har skrivit i sin C-uppsats Änglamammor och 

Himmelspappor - en litteraturstudie om död och sorg i barnlitteratur om hur död och sorg 

presenteras i barnlitteratur. De har även ställt det i relation till de teorier och forskning som finns 

inom beteendevetenskaperna om sorg hos barn. 
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Att torka tysta tårar: En ideologianalys om död, sorg och aktörskap i modern 

barnlitteratur 

Jonatan Kamyab Ottesen (2014) har i sitt självständiga arbete Att torka tysta tårar: En 

ideologianalys om död, sorg och aktörskap i modern barnlitteratur analyserat åtta olika 

bilderböcker. Hans fokus är hur det krisdrabbade barnet framställs i böckerna och även vilken syn 

på barnet som förmedlas i dessa åtta bilderböcker. 

 

Death in Swedish picturebooks: Gender, emotion and individualism 

Eva Söderberg (2014) har skrivit ett kapitel i antologin Walking beside: Challenging the role of 

emotions in normalization. Där tar hon upp om hur man skrivit om döden under olika årtionden, 

samt vilken skillnad det finns på vem som dör i böckerna. Hon skriver om skandinaviska 

bilderböcker, men fokuserar mer på de svenska bilderböckerna. 

 

Döden som motiv i två bilderböcker 

Malin Kölfeldt (2015) har skrivit uppsatsen Döden som motiv i två bilderböcker, på avancerad 

nivå. Hon skriver om hur döden beskrivs i dessa bilderböcker och slutligen hur pedagoger kan 

använda sig av litteraturen i undervisningen när ämnen som livsfrågor tas upp. 

 

Nedanstående fyra uppsatser är de som jag använt mig av i min analys: 

 

Barnen och döden - en granskning av ett par bilderböcker 

Sven Pettersson (1977) har skrivit en C-uppsats, En granskning av ett par bilderböcker, där han 

analyserat två bilderböcker för barn i de yngre åldrarna. Pettersson (1977) har valt att granska 

Lasses farfar är död och ”motsatsboken” som skrevs till den, Lenas farfar är i himlen. Uppsatsen 

tar upp skillnaden mellan skildringen av döden från en ateistisk och en kristen utgångspunkt. 

 

Frågetecken och livstecken - om döden i svenska bilderböcker  

Eva Söderberg (1991) har skrivit i sin D-uppsats Frågetecken och livstecken - Om döden i 

svenska bilderböcker om hur olika bilderböcker behandlar döden. Hon besvarar frågor som Vem 

dör i bilderboken? Vilka är dödsorsakerna? utifrån olika bilderböcker, Lasses farfar är död är en 
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av dem. 

 

Döden gestaltad i barnbokens bilder  

Jacqueline Bonneau (2010) skriver i sin magisteruppsats Döden gestaltad i barnbokens bilder om 

vilken betydelse bilderna har i bilderböcker om döden. Hon tar upp en rad olika bilderböcker som 

hon granskar och Adjö, Herr Muffin är en av dem. 

 

Döden som motiv i bilderboken 

Catharina Borin (2004) belyser i sin C-uppsats, Döden som motiv i bilderboken hur ämnet döden 

framställs i fyra bilderböcker utifrån ett livsåskådningsperspektiv. 

 

Bakgrund  
För att jag skulle få en uppfattning om hur vanligt det är att barn möter döden i den tidiga 

skolåldern har jag utgått från böcker som är skrivna av psykologer och avsedda som handböcker 

för lärare. Dessa böcker berör ämnet döden på ett relevant sätt för skolans verksamhet. 

 

Läraren Per Bøge och Jes Dige som ägnat sig åt både pedagogik och psykologi (2006, s. 105) 

skriver i sin bok Möta barn i sorg att vart tredje barn i Sverige har förlorat en av sina föräldrar. 

Denna siffra gör det därmed omöjligt att man som lärare kan blunda för ett sådant ämne, det är så 

pass vanligt bland de barn vi kommer att möta i skolans verksamhet. Många barn och ungdomar 

har enligt Bøge och Dige någon gång upplevt en mur av tystnad när de förlorat en nära anhörig 

under sin barndom (2006, s. 106). De menar att detta beror mycket på att många lärare inte vet 

hur de ska hantera sådana situationer, och hur de ska möta en elev som förlorat en nära anhörig. 

Bøge och Dige (2006) betonar även att flera barn kan hantera förlusten av en förälder just i 

stunden, men får en elev inte prata om sin sorg, och det gäller särskilt i skolan, kan eleven få men 

senare i livet (Bøge & Dige, 2006, s. 107).  

 

När barn är runt sju år börjar de utveckla en bättre förståelse för döden, och för att döden är 

ofrånkomlig. Psykologen Atle Dyregrov (2007, s. 14) hävdar i sin bok Sorg hos barn: En 

handledning för vuxna att barn som är runt sju år behöver, i likhet med de allra yngsta barnen, 
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konkreta uttryck för döden, såsom gravstenar och bilder som en hjälp i sitt sorgearbete. Han 

understryker även att av alla olika dödsfall ett barn kan möta, är det en förälders dödsfall som är 

det värsta och därmed det som medför de största konsekvenserna. Ett barn som förlorar en 

förälder förlorar inte bara sin trygghet och kärlek utan hela barnets vardag blir omvälvd 

(Dyregrov, 2007, s. 35). Han skriver även att sorgen över att förlora ett syskon nästan är 

desamma som när man förlorar en förälder, men följderna på sikt blir inte lika stora när man 

förlorar ett syskon (2007, s. 41). Dyregrov (2007, s. 17) nämner även att det finns flera reaktioner 

när barn visar sin sorg. Några av dem är att de har svårt att sova, är ledsna, har en längtan, samt 

agerar med ett beteende som kräver lärarens uppmärksamhet. Men den absolut vanligaste 

reaktionen är att barn får ångest. Barn som varit med om ett tragiskt dödsfall har visat sig må bäst 

av att börja skolan så fort som möjligt. Första skoldagen kan komma att vara tuff för barnet men 

genom att man som lärare har haft tidig kontakt med eleven underlättar det för barnet (Dyregrov, 

2007, s. 100).  

 

Som jag nämnde i inledningen är döden ett ämne som många drar sig för att prata om, då man 

inte vet hur man ska gå till väga. Psykologerna Atle Dyregrov och Magne Raundalen (1995, s. 

78) betonar i sin bok Sorg och omsorg att barn som varit med om ett dödsfall i sin närhet behöver 

få konkret information. De menar även att det är något som vuxna ofta glömmer bort omkring 

barnet som också är drabbade av dödsfallet, vilket understryker vikten av att läraren vågar prata 

om ämnet med eleven. Konkret information kan vara bilder och texter som behandlar döden, 

såsom de bilderböcker jag diskuterar i min analys. Bild och text blir på så sätt ett bra underlag för 

läraren i samtal med eleverna om döden. Att skriva hjälper många elever med sitt sorgearbete, då 

de får ge uttryck för sina känslor (Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 81). Det är viktigt att tänka på 

det som lärare, då alla elever är olika och några kanske får mer hjälp av att skriva än att prata. 

 

Presentation av böckerna 
Nedan kommer jag att presentera de två bilderböcker som jag valt att analysera.  
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Lasses farfar är död 
Lasses farfar är död är skriven av Anna-Carin Eurelius och är illustrerad av Monika Lind. Boken 

gavs ut 1973. Lasses farfar är död väckte mycket uppmärksamhet då den behandlade döden ur ett 

ateistiskt perspektiv i en barnbok (Mary Ørvig, 1990, s. 40).  

 

Lasses farfar är död handlar om en familj där farfar är väldigt sjuk. Lasse är endast fyra år 

gammal och försöker förstå vad som händer med farfar. En dag ser Lasse sina föräldrar gråta, och 

frågar dem, varför de gråter. Då berättar Lasses pappa att de inte kommer få träffa farfar något 

mer, det är därför de är så ledsna. Sedan får man följa Lasses funderingar om vad som händer när 

man dör. Boken slutar med att Lasse vinkar åt en blomma och säger ”Hej då farfar”.   

 

Adjö, herr Muffin 
Adjö, herr Muffin är skriven av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm och gavs ut 2003. Adjö, 

herr Muffin handlar om ett gammalt marsvin som heter just Muffin. Han tänker tillbaka på sitt 

sjuåriga liv och inser att han har haft det väldigt bra, bättre än många andra. Han har haft en 

vänlig fru, ett litet blått hus med tillhörande brevlåda och sedan sex små marsvinsbarn. En dag får 

Herr Muffin plötsligt väldigt ont i magen, vilket sedan leder till hans död. Sedan får man se hur 

en familj gräver ner Herr Muffin och sörjer hans bortgång.  

Analys 

Lasses farfar är död 
Lasses farfar är död är utgiven i ett stående A5 format och boken har ingen sidnumrering. Jag 

kommer att räkna sidorna från det femte uppslaget efter den främre pärmbilden som sida 1 och 2. 

Sidorna där i mellan är endast blanka. Framsidans pärmbild är för mig mer glädjande än sorgsen.  

Den främre pärmen visar en bild på en pojke, där han står i ett hav av blåsippor. Bilden är målad i 

blå, svart och vit färg. Rubriken Lasses farfar är död är skriven med röd text, författare och 

illustratör står skrivet med svart text. Jag tror att det är färgerna och blommorna på framsidans 

pärm som gör att de ger ett mer glädjande intryck än sorgset. Den bakre pärmen är helt röd med 

en kort beskrivning av bokens innehåll. Illustrationerna i boken är genomgående i färgerna blått, 
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rött och svart. Trots att bokens titel anger ett ämne som döden så signalerar boken alltså glädje 

och växande. 

 

Sidan 1 & 2 

Sidan 1 och 2 består av en bild på ett hav med blåsippor och på en av sidorna ser man några 

trädstammar i svart. Här finns ingen text över huvud taget, min första reflektion när jag såg det 

här uppslaget var - ett vackert hav med blåsippor, vilket även kändes mer glädjande och vackert 

än sorgset. 

 

Sidan 3 & 4 

På det här uppslaget presenteras bokens titel Lasses farfar är död samt dess författare och 

illustratör. Uppslaget är vitt med svart enkel text. Det framkommer även här vilket förlag boken 

är tryckt hos - Gidlunds. 

 

Sidan 5 & 6 

På sidan 5 börjar alltså berättelsen med endast en textrad som lyder som följande ”Det här är 

Lasse. Han är 4 år”. Bakgrunden på den här sidan är vit och texten är svart. På sidan 6 är det 

endast en bild och ingen text. På den här bilden är det Lasse som sitter i sitt rum (antar jag) då det 

ligger fullt med leksaker på golvet och rummet kan vara ett typiskt rum för barn. Jag tycker även 

här att bilden uttrycker mer glädje än sorg. Lasses ansiktsuttryck ser glatt ut och man ser liv och 

rörelse i bilden då gardinen fladdrar åt vänster samt att Lasse kör en leksaksbil med sin hand. 

Bilden skildrar det som pågår ”just nu”. 

 

Sidan 7 & 8 

På dessa sidor är det ett helbildsuppslag med 2,5 rad text på sidan 7. Bilden föreställer Lasse, 

mamma, pappa och lillasyster Lisa som sitter och äter middag vid matbordet. Lasses sitter vid 

bordet men matar samtidigt familjens hund vid sidan av bordet. Pappan ser tvär ut och mamma 

sitter och tittar på lillasyster Lisa som ser ut att leka med maten. Kanske är det därför pappan ser 

tvär ut? Lisa kanske inte lyssnar på dem. Texten på sidan 7 lyder ”Och så här ser Lasses mamma 

och pappa och lillasyster och hunden Devil ut”. När man ser bilden känns det smått rörigt. Det är 

mat på bordet, en hund, dockor och skor slängda på golvet och sedan familjen själva, men 
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samtidigt är det en realistisk skildrad familjescen. Familjen sitter runt bordet och alla är vända 

mot varandra, vilket bidrar till att det föreställer någon slags gemenskap. På en tavla bakom 

mamman och pappan återkommer blåsippan som motiv igen. Här finns alltså än en gång en bild 

av livet som pågår och genom blomman en koppling till det som växer. 

 

Sidan 9 & 10 

Sidan 9 är helvit med 2,5 rad text där det står ”Lasse och Lisa har en farmor och en farfar också. 

Farfar är sjuk. Farfar ligger på sjukhus”. På sidan 10 är det en bild på självaste farmor och farfar. 

Farfar ligger i någon slags sjukhussäng med en bok på sina ben. Bredvid sängen sitter farmor 

med en blommig (blåsippor) fin klänning och en handväska som ligger i hennes knä. På farfars 

nattduksbord står en vas med blå tulpaner och en hög med böcker. Sedan kan man se två 

fotoramar med bilder på personer, kanske är det några anhöriga till farfar. När man har foton vid 

sin säng, förmedlar det för mig någon slags trygghet. Man har ofta de personer man står närmst 

placerat så. Både farmor och farfar har ett glatt ansiktsuttryck och det ser ut som att de talar med 

varandra. Återigen speglar bilden gemenskap mellan människor. 

 

Sidan 11 & 12 

Även det här uppslaget är ett helbildsuppslag. Bilden föreställer hela Lasses familj som verkar 

befinna sig i en hall. Pappan sitter på golvet och håller händerna framför sina ögon och man ser 

hur en tår trillar ner på armen. Farmor sitter bredvid pappa lutandes mot mamma som håller om 

farmor (som återigen är klädd i en klänning med blåsippor). Man ser även att farmor gråter då en 

tår faller på mammas klänning. Mamma ser inte ut att gråta men hon ser bekymrad ut. Mamma 

står upp och pappa och farmor sitter ned på golvet, vilket gör att det känns som att mamma tar 

hand om pappa och farmor. Lisa står på golvet hållandes i ett gosedjur och ser samtidigt uppgiven 

ut. Lasses ser man är i någon slags rörelse då det ser ut som att han går, samtidigt som det ser ut 

som att han pratar eller skriker någonting. Lasse rör sig från vänster till höger, vilket stämmer 

överens med det som Rhedin (2001, s. 180) kallar för den goda ankomsten. Lasses ansiktsuttryck 

är inte glatt. Bilden föreställer sorg, men även gemenskap då de alla är samlade tätt intill 

varandra. Barnen Lasse och Lisa ser smått förvirrade ut, liksom att de inte vet var de ska ta 

vägen. På sidan 12 är det 3 textrader som lyder ”En dag gråter mamma och pappa och farmor. Då 

blir Lasse rädd. Han skriker och stampar i golvet och ropar: ”Varför gråter ni, varför gråter ni?”. 
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Sidan 13 & 14 

På sidan 13 är det både bild och text och på sidan 14 är det endast bild. Texten på sidan 13 är 

längre än på de föregående sidorna, hela 8 rader. I det här stycket får man reda på att Lasses 

farfar har dött, vilket Lasse undrar vad det är för någonting? Lasse undrar även om farfar har ont 

någonstans. Bilden på sidan 13 föreställer Lasse ihopkrupen i pappas knä. Man ser på pappans 

ansiktsuttryck att han inte är glad. Man får känslan av omhändertagande när Lasse sitter där 

ihopkrupen och pappa omfamnar Lasse. Från pappans huvud flyger det små tankemoln över till 

nästa sida (från vänster till höger) där det endast är bild. Det är 10 småbilder som jag tror 

föreställer farfars liv, på bild 1 är det en bebis och på bild 10 är det en gammal farbror. På bild 10 

kan man även se en bakgrund med blåsippor. Dessa tankemoln föreställer inte bara farfars liv 

utan även mer generellt livets gång. 

 

Sidan 15 & 16 

Det här uppslaget är täckt av den blå nyansen, med ett textstycke på sidan 15. Här frågar Lasse 

varför alla gråter och sedan kommer en fundering på om alla måste dö. Valet av bakgrundsfärgen 

får mig att tänka på tårar. Kanske har illustratören medvetet valt en blå bakgrund som ska 

symbolisera att familjen är ledsna.  

 

Sidan 17 & 18 

Sidan 17 har ett stycke text med fyra rader där Lasse och lillasyster Lisa diskuterar att man inte 

kan leva hur länge som helst. De gör sedan en jämförelse med en cykel, där de pratar om att den 

slutade fungera. På sidan 18 är det en bild som föreställer Lasse och Lisa som sitter och mekar 

med en cykel. Deras ansiktsuttryck ser bekymrat ut och runt dem känns allt rörigt då det är 

leksaker, hund och böcker som ligger utspritt på golvet. Här förstärker bilden det som står i 

texten om cykeln som slutade fungera eftersom cykeln på bilden är helt isärplockad och de 

försöker tillsammans skruva ihop den. 

 

Sidan 19 & 20 

På det här upplaget är det endast text på sidan 19 och bild på sidan 20. Textstycket tar upp Lasses 

funderingar var farfar befinner sig just nu, och om han är rädd för att ligga i jorden eller inte. 
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Bilden föreställer en kyrkogård med gravstenar som är omringade av blåsipporna som vi kunde 

se på omslaget. Framför kyrkogården är det en gata där det går människor och körs bilar. 

Människornas ansiktsuttryck tycker jag generellt sett är glatt och det ser liksom levande ut. Trots 

att man får se kyrkogården med gravstenarna så föreställer människorna runt om att livet fortgår 

oavsett om någon dör eller inte. Det här understryker även Pettersson (1977, s. 6) i sin uppsats, 

där han poängterar skildringen av hur det vardagliga livet går vidare vare sig någon sörjer eller 

inte. 

 

Sidan 21 & 22 

På sidan 21 är det ett kortare stycke text där pappa berättar för Lasse att löven så småningom 

också blir jord. Lasse undrar sedan vad som händer när löven blivit jord. På sidan 22 får man se 

Lasse som spelar fotboll tillsammans med familjens hund. Lasse ser glad ut och hans skutt mot 

fotbollen känns glatt och lekfullt.  

 

Sidan 23 & 24 

På sidan 23 får man läsa vidare vad som händer med jorden, och att jorden ger näring till de 

blommor som finns. Man får även läsa vidare om Lasses fundering över om det gör ont att bli 

jord, vilket pappan bekräftar att det inte gör. Där kan man förstå Lasses fundering över jorden, då 

han i tidigare uppslag fått reda på att farfar blivit jord. På sidan 24 är det en äng med blåsippor 

och tussilago i skogen. Sedan är det en inramning i hörnet där blåsippan och hästhovens namn 

presenteras, med både namn och bild. Det här uppslaget kan ses som ett tema för naturens 

kretslopp, då det beskrivs vad som händer med jorden och blommorna.  

 

 

Sidan 25 & 26 

På sidan 25 kan man läsa en dialog mellan Lasse och hans pappa. Lasse frågar om barn kan dö, 

vilket pappan förklarar att de kan. Bilden på sidan 26 föreställer pappan och Lasse i en dialog. 

Pappan står med händerna i kors och man ser på hans mun att han pratar om någonting. Lasses 

minspel är undrande och över honom är det en tankebubbla med ett frågetecken i. Över pappans 

huvud är det också en tankebubbla som föreställer en olycka på gatan, som han i texten pratar om 
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kan vara en av orsakerna till att ett barn dör. Pappans position med armarna i kors symboliserar 

någon slags bestämdhet och att ”han vet vad han pratar om”. 

 

Sidan 27 & 28 

Det här uppslaget skiljer sig lite då texten är på höger sida och bilden på hela uppslaget. Bilden 

föreställer Lasse som ser en blåsippa och två barn som sitter och ser på. Sedan är även familjens 

hund och en till hund med på bilden. I texten framkommer det att blåsippan just slagit ut, när 

Lasse är ute och leker. Alla barnen på bilden har ett ansiktsuttryck som visar att de är båda glada 

och även lite förvånade. Kan det vara så att Lasse tänker på att jorden gett blomman näring som 

gjort att den blommat upp? Och är det då farfar som gett näring eller till och med är självaste 

blomman? Det är inget som framkommer men det är något man som läsare kan reflektera över 

eftersom kretsloppstanken tidigare presenterats. 

 

Sidan 29 & 30 

På det sista uppslaget i boken får man se både bild och text på sidan 29, och sidan 30 är blank. På 

sidan 29 ser man Lasse och familjens hund som tittar på den utslagna blåsippan de hittade på 

föregående sida. Man ser Lasses hand i rörelse, som en vinkning mot blåsippan. Han ser lite 

fundersam ut och hans mun ser sammanbiten ut. Texten lyder ”Han tittar på den och vinkar åt 

den: Hej då farfar, säger han tyst för sig själv”. Det här visar då på att Lasse ser blomman som en 

symbol för farfar, Lasse säger inte enbart hejdå till blomman utan även till självaste farfar. 

Sammanfattning av min analys av Lasses farfar är död 
Sven Petterson (1977, s. 3) skriver i sin uppsats att Anna-Carin Eurelius framför en ateistisk syn i 

Lasses farfar är död, vilket jag inte kan annat än hålla med om. Petterson (1977, s. 5) poängterar 

även att något som är återkommande i boken är blåsippan som jag nämnt finns på många av 

bokens uppslag. Blåsippan anser jag står för något slags liv, Pettersson (1977, s. 6) menar att 

blåsippan symboliserar livet som aldrig dör. Eva Söderberg (1991, s. 235) skriver i sin uppsats 

om vad Lasse fått lära sig, nämligen att alla människor dör och att de då blir jord och näring, 

vilket jag poängterat i min analys. Söderberg (1991, s. 235) framhåller även blåsippan som viktig 

och menar att det är en av vårens första blommor och att den ofta är efterlängtad. Söderberg 

(1991, s. 235) menar då att blåsippan blir en symbol för vårens liv. Blåsippan nämns endast två 

gånger i text och visas resterande gånger i bild, Söderberg (1991, s. 236) menar på så sätt att 
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texten kan tolkas på ett helt annat sätt om bilderna inte fanns i och med att blåsippan illustreras 

mestadels i bild och inte text. Det medför alltså att om bilderna inte funnits, hade läsaren 

förmodligen inte uppfattat blomman som symbol lika tydligt som man gör nu. 

 

Rhedin (2001, s. 145) poängterar i sin avhandling färgens betydelse i en bilderbok, vilket jag får 

en förståelse för efter att ha läst Lasses farfar är död. Den sparsamma färgen och de avskalade 

bilderna blir tydligt för läsaren och även vilken känsla som författaren och illustratören vill 

förmedla. Färgvalet blir kyligt och strikt, då illustratören använt tuschpenna och så pass få färger 

i bokens bilder. Det medför på så vis att bilderna framställer döden mer kallt och strikt. Trots det 

avskalade färgvalet anser jag att boken förmedlar en varm familjegemenskap då Lasses familj 

ofta är samlad vid de olika händelserna som utspelar sig i boken. Man får en känsla av att 

familjen håller ihop i vardagens olika situationer, bra som dåliga. Boken förmedlar även det 

pågående livet, samt döden som en del av livet då boken presenterar farfars död i samband med 

en familjs vardag som trots allt fortsätter. 

 

Adjö, herr Muffin 
Adjö, herr Muffin är utgiven i ett A5 format. Även den här boken saknar sidnumrering, vilket gör 

att jag kommer räkna sidan 1 och 2 i uppslaget efter titelsidan. Den främre pärmbilden på den här 

boken föreställer Muffin själv, ett grått lurvigt marsvin gåendes i en hage. Man ser bara Muffins 

rygg och sida, men man ser att han är på väg någonstans. Han rör sig från vänster till höger på 

bilden. Det är vacker natur som bakgrund och på vänster sida sticker två prästkragar fram. 

Bokens titel är skriven med en brun färg, och författarnas namn med blå text. Färgerna är dova 

och bilden är harmoniskt målad i akvarell. På bakre pärmbilden får man läsa kort om bokens 

innehåll och under texten ser man en bild på Muffin, bärandes på en stor gurka. Bakgrunden är 

limegrön, och jag får inte samma harmoniska intryck som bilden på framsidan då färgtonen är 

skarpare än på den främre bilden.  

 

Sidan 1 & 2 

Sidan 1 är blank och sidan 2 innehåller både bild och text. Bilden är centrerad med texten under. 

Bilden föreställer Muffin själv ståendes i profil. Hans ansiktsuttryck ser bekymrat och ledset ut. 

Framför honom skymtar en röd dörr till en kartong. Texten presenterar Muffin själv, hans ålder 
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samt hans hem, den blåa kartongen. Bilden är vackert målad, i fina akvarelltoner. Färgerna är 

dova och flyter ihop på ett naturligt sätt. Det ser ut som att Muffins bekymrade blick tittar mot 

den blåa kartongen. 

 

Sidan 3 & 4 

På det här uppslaget är det ett helbildslagsuppslag, med texten placerad i vänstra hörnet där står 

det om Muffins brevlåda och dess innehåll. Bilden föreställer den blå kartongen och den bruna 

brevlådan. Mellan dessa ting ser man Muffin på väg mot brevlådan, med tunga steg och med ett 

ledsamt och trött antikstuttryck. Han går framåtlutad vilket gör att det ser tungt och kämpigt ut 

när han tar sig framåt. Muffin rör sig från vänster till höger, vilket gör det tydligt att han är på 

väg. Enligt Rhedin (2001, s. 180) är det alltså den goda ankomsten eller den goda händelsen som 

illustratören vill få fram genom att välja denna riktning, vänster till höger. Det finns alltså inget 

oroande just i detta, trots att Herr Muffin ser bekymrad ut. 

 

Sidan 5 & 6 

På sidan 5 är det en centrerad bild på Muffin som tar upp ett brev ur sin brevlåda. Bilden är mer 

inzoomad och det är endast Muffin och brevlådan som syns. Man ser att Muffins ena tass håller i 

brevet och att den andra tassen håller i brevlådan, alltså är han på väg att ta upp brevet. Under 

bilden står det endast en rad som lyder: ”En tisdag ligger där ett brev:”. På sidan 6 får man se 

brevet och dess innehåll som lyder följande: 

Herr Muffin, 

Jag är så ledsen för pappa säger  

att när ett marsvin är gammalt  

så kan det plötsligt dö…. 

 

Sidan 7 & 8 

På sidan 7 och 8 är det ett helbildsuppslag som föreställer Muffin som äter upp brevet han fick i 

sin brevlåda. Brevet blir till ett snöregn av pappersbitar och Muffin själv ser väldigt ledsen ut. 

Hans blick stirrar nedåt och han ser ihopsjunken ut i sitt kroppsspråk. På sidan 7 är det två rader 

text uppe i hörnet, där det på första raden står ”Kan herr Muffin läsa?”. Det får mig att fundera på 
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om han äter upp brevet för att han blev ledsen av innehållet, eller om han inte kan läsa och 

förmodligen blev frustrerad. 

 

Sidan 9 & 10 

På sidan 9 är det endast text, centrerat på en vit bakgrund. Där man får läsa om att Muffin sitter 

inne i sitt hus och funderar på livet som han levt, och även att han och marsvinsfrun - Victoria - 

tillsammans hade sex lurviga små barn. Man får sedan veta att alla de sex barnen nu är utflugna 

ur familjens hus. På sidan 10 är det en stor bild med svart bakgrund, och i den är det fyra mindre 

bilder som föreställer olika händelser i Muffins liv och även hans tidigare drömmar. En bild 

föreställer ett marsvin som är på väg att klättra i ett träd, vilket man får veta i textstycket var 

Muffins dröm förr i tiden. Han beskriver sig själv som fet som en ko, som alltså inte kunde 

klättra. Färgerna är dova och mörka, det ser allmänt dystert ut. Den skuggande svarta bakgrunden 

som är runt alla småbilder gör att även de små bilderna i färg blir dystra då de omringas av den 

svarta skuggan. Herr Mufins liv tycks följaktligen te sig allt djupare och ensammare. 

 

Sidan 11 & 12 

Det här uppslaget visar en bild som täcker näst intill båda sidorna. Bilden föreställer Muffin och 

hans sex barn som är ute på en vandring. Man ser att Muffin och hans barn är på väg någonstans 

då de rör sig från vänster till höger. Bilden föreställer en vacker naturmiljö med fina färger. Här 

återkommer prästkragarna som är på första sidan och här finns även blåsippor. Blommorna är 

målade så att de är placerade över de små marsvinsbarnen, som att de ger något slags skydd, 

speciellt blåsipporna. I ett träd kan man se en fågel som tittar ner mot Muffin och hans barn. Man 

ser även att Muffins huvud är riktat upp mot fågeln, och i textstycket får man veta att fågeln spänt 

sina ögon i dem, vilket gjort att Muffin blivit så rädd att han svimmat. I vänstra hörnet är det ett 

textstycke. Bilden som i kontrast till de föregående har en ljus stämning tycks gestalta Herr 

Muffins minnen. 

 

Sidan 13 & 14 

Sidan 13 föreställer en bild på Victoria som doftar på en blomma. På blomman sitter ett bi, under 

bilden får man veta genom en rad text, att Victoria dog då biet stack henne på nosen. Bilden ser 

sådär genuint lycklig ut, hon doftar på blomman och ser tillfreds ut och bakom henne yr det 
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maskrosblad. Blomman är målad i en klar gul färg vilket gör att bilden ser mer somrig ut än 

föregående bilder. Man ser på Victorias kroppshållning at hon mår bra, hon är rak i ryggen och 

lyfter huvudet upp mot blomman med ett nöjt ansiktsuttryck. Hennes ena tass håller i blommans 

stjälk och blicken är riktad mot biet. På sida 14 är det samma upplägg, en bild och någon rads text 

under. Den här bilden föreställer Victorias kors som är placerat i grönska. Under får man veta att 

hon blev begravd i en skokartong i trädgården. Trädet som är bakom korset är målat så att det ser 

ut som att det blåser kraftigt och hela bilden blir på så sätt lite kuslig. Nyansen på färgerna är 

mörkare och det finns ingenting som sticker ut, allt går i samma nyans. Här växlar de ljusa 

minnena till att bli sorliga och mörkare. 

 

Sidan 15 & 16 

På sidan 15 vänder boken från återblicken av Muffins liv, till att man nu får se Muffin sittandes 

vid ett bord alldeles ensam med ett levande ljus tänt. Ljusets låga gör att man ser att det är ett 

levande ljus, då lågan fladdrar åt höger håll. Färgerna på både väggar och golv är mörka och 

något dystra, förutom gardinen som går i gammeldags rosa färg. Muffin sitter på en stol och hans 

tassar ligger på bordet i kors så att det ser ut som att han nästan håller om sig själv. Hans 

kroppsspråk gör att han ser ensam och ynklig ut då överkroppen och huvudet är böjd och 

ihopsjunken. Vid bordet finns endast en stol, vilket förmedlar ännu tydligare att Muffin är ensam. 

Vid ett matbord brukar det generellt sett finns minst två stolar. Under den centrerade bilden står 

det att Muffin har ont i magen. På sidan 16 är det tre små bilder med textrader bredvid, där 

Muffin skriver sammantaget: 

”Jag har haft det bra, bättre än de flesta. 

En mycket klok och vänlig fru. 

1 blått litet hus med egen brevlåda. 

6 små lurviga barn”. 

Bilderna föreställer Muffin själv, det blå huset (kartongen) och Muffins sex lurviga barn. 

 

Sidan 17 & 18 

Sidan 17 har samma upplägg som sidan 16, med fyra småbilder med tillhörande text där Muffin 

berättar lite om vad han har ätit och gjort i sitt liv. Färgerna på dessa bilder är mer färgstarka och 

glada. De fyra bilderna föreställer en person som kelar med Muffin, en stor gurka, en hög med 
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gräs och maskrosor samt fyra kuvert fyllda med massa hjärtan. På sidan 18 är det en större 

centrerad bild där man ser Muffin blir undersökt av någon. Man ser även att någon annan håller 

fast Muffin, förmodligen för att han ska ligga still. Muffins huvud är riktat upp mot taket och man 

ser att hans ögon är slutna, kanske för att han har sådan smärta. Veterinärens ansiktsuttryck ser 

ansträngt och seriöst ut. Textraderna nedanför bilden talar om att det är en veterinär som 

undersöker Muffin, då han inte orkat gå upp och har så ont i sin mage. Det framkommer även i 

texten att när veterinären trycker på hans mage så skriker han. Herr Muffins liv beskrivs som 

innehållsrikt, han har njutit av livet, ätit god mat och fått kärlek. Bilden tycks också visa att livet 

sedan blivit svårare och smärtfyllt. 

 

Sidan 19 & 20  

På bild 19 är det en rad text i vänstra hörnet där det framkommer att veterinären skakar på 

huvudet. Bilden föreställer två personer och Muffin som hänger över en av deras axlar. Färgerna 

är dova och kvinnan man ser ansiktet på ser uppgiven och ledsen ut. Hennes kroppshållning är 

framåtlutad och hon ser allvarsam ut. Hon bär på två väskor, även dem är i mörka färger vilket 

förstärker den dystra känslan. Muffin som ligger på den andra kvinnans axel ser slut och 

uppgiven ut. Hans ögon är slutna och hans huvud ligger klistrat mot kvinnans axel. På sidan 20 är 

det även här en större bild som föreställer Muffin sittandes i en fåtölj tittandes på tre tavlor som 

sitter på väggen. Tavlorna föreställer vad jag tror är Muffin och hans familj, Muffin bärandes på 

en gurka och den sista är någon form av grönsak eller frukt. Jag förmodar att dessa tre tavlor 

symboliserar det viktiga i Muffins liv. På en bänk under två av tavlorna är det en vas med vissna 

blommor i, de hänger tungt ner mot marken vilket kanske symboliserar Muffins tillstånd. Under 

bilden är det två rader text som berättar att Muffin har så ont. 

 

Sidan 21 & 22 

På de här sidorna är två av de föregående tre tavlorna förstorade. Det är tavlorna på Victoria och 

deras sex barn samt tavlan med Muffin själv och hans gurka. Tavlorna symboliserar Muffins 

tidigare liv, under kan man läsa en kort beskrivning av vad tavlan föreställer. Uppslaget känns 

ljust och färgerna glada. Den klara gula ramen runt en av tavlorna riktigt lyser upp efter 

föregående bilder som varit mer dystra och dova. Ansiktsuttrycken på alla som är med i de här 
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två tavlorna är glädje och lycka, det finns ingenting som utger sig för att vara jobbigt eller 

ledsamt.  

 

Sidan 23 & 24 

Sidan 23 föreställer en bild på Muffin sittandes i en fåtölj, med ett ledsamt ansiktsuttryck. Hans 

huvud hänger nedåt och kroppen ser ihopsjunken ut. Hans tassar vilar mot fåtöljens armstöd, och 

det ger ett uppgivet intryck. En kortare text synes i vänstra hörnet. På sidan 24 är det en bild där 

Muffin är på väg till brevlådan, det framkommer i raden under bilden att oavsett om man är sjuk, 

så måste posten hämtas. Färgerna på bilden är annorlunda mot bilden i början (s. 3 & 4) av boken 

som föreställer Muffin på väg mot postlådan. Nu är bilden näst intill bara målat med grått och 

svart. Allt känns tung och dystert, likaså hans ansiktsuttryck. Han rör sig även här från vänster till 

höger i bilden. Till och med himlen är mörk, men med en lila ton. Muffins tassar är placerade så 

att man ser att han är på väg, vänstra tassen är långt fram och den högra tassen är rak nedåt. 

Under Muffin är det en mörk skugga av honom själv, kan det vara en skugga av hur hans liv 

känns just nu? Mörkt och dystert. Jämfört med bilden på sidan 3 och 4 som också föreställer en 

bild på Muffin på väg till sin brevlåda, är den här bilden mycket tyngre. På sidan 3 och 4 har 

Muffin en skugga av sig själv, likt här, men den skuggan är mycket svagare och målade i ljusare 

färger jämfört med den här mörka och markanta skuggan. 

 

Sidan 25 & 26 

På sidan 25 är det en bild på postlådan som är öppen, i kan man se tre mandlar och ett brev med 

massa hjärtan på. Brevlådans färg inuti är ljus, vilket gör att det känns som man öppnar locket till 

något lättsamt och positivt. En rad under bilden beskriver innehållet i brevlådan. På sidan 26 är 

det ännu ett brev med en längre text, där den som skrivit det berättar att han/hennes pappa 

berättat att det inte är farligt att dö. Sedan står det att vi alla ska dö. Brevets innehåll går att tolka 

både utifrån ett ateistiskt sätt och även ett kristet sätt. En rad i brevet säger att när man dör får 

man bara sova, vilket tyder på en ateistiskt tro. Längre ned kan man läsa att man kanske kan få 

träffa sin mor och fru, men en undran om himlen verkligen finns. Det anser jag tyder på ett kristet 

budskap då ett liv efter döden (träffa mor och fru) och även himlen symboliserar det. Brevets färg 

skiljer sig ifrån det första brevet vi fick se (s. 6), som var beige. Nu är brevet ljusblått vilket 

känns som en koppling till himlen och det som framkommer i brevet. 
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Sidan 27 & 28 

På sidan 27 ser man återigen hur Muffin gnager sönder brevet han just fått i brevlådan. Men även 

den här bilden är mycket mer dyster än bilden i början då han gjorde samma sak. Färgerna är 

mycket mörkare än på den föregående bilden. Hans blick tittar uppåt mot skogen och den mörka 

himlen. Kanske tittar han upp mot trädens slut där himlen möts, och tänker på vilka man kan 

träffa där uppe, som det stod i brevet. På sidan 28 är det en bild på Muffin själv, liggandes i en 

säng och under bilden får man veta att han nyser och har ont i magen. Muffins ansikte är vänt åt 

sidan, som att han markant tittar bort. 

 

Sidan 29 & 30 

På sidan 29 är det återigen en bild på ett brev, med en längre text. Innehållet framhåller tankar om 

vad som händer när man dör. De står att man antingen får vila eller att man kommer till himlen. 

Återigen kan man ana ett kristet budskap då himlen framhålls igen. Färgen på brevet har återigen 

ändrats, men bara till en nyans ljusare av blått. På sidan 30 får man se Muffin i sängen, med 

brevet i handen. Muffin ligger i sängen med en hand vilandes på magen och den andra handen 

hängandes ned mot golvet hållandes i brevet, han ser lågmäld ut. Brevet han håller i sin hand ser 

ut som att han håller på att tappa, som att han inte har kraft nog att ens hålla i ett brev. Brevet ser 

skrynkligt och trasigt ut, kanske symboliserar det hur Muffin själv känner sig? 

 

Sidan 31 & 32 

På sidan 31 är det en centrerad bild, på Muffin liggandes i sängen, igen. Nu ligger brevet på 

golvet och hans ögon är slutna. Hans ena tass ligger längs med hans sida och den andra tassen 

hänger över brevet som ligger på golvet, det ser ut som att tassen bara tappat greppet och inte 

orkat mer. Färgerna på bilden är glada och färgstarka. Man kan återigen se en vas med blommor, 

men nu är blommorna gröna och ser mer levande ut. Under bilden står det ”Och plötsligt är han 

död”. På sidan 32 är det en tidningsannons och en dödsannons om Muffin. Två rader mellan 

dessa annonser gör det också klart för alla att ”Och det ska stå i alla tidningar om tragedin att ett 

marsvin har avlidit”. 

 

Sidan 33 & 34 
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På sidan 33 får man se det sorliga, herr Muffin liggandes på rygg på en bår. Under beskrivs han 

som styv och stel. Färgerna är mörka och dova. Bakgrunden är blå, vilket får mig att tänka på 

himlen. Kanske som en symbol till för att Muffin nu är i himlen? På sidan 34 är det ännu en bild 

på Muffin liggandes på en bädd med ett fint täcke (näsduk) och runt han är det femton maskrosor 

som ligger likt en ram runt honom. Den här bilden har betydligt gladare färger än på sidan 31. 

Täcket går i rosa och ljusblå ränder och maskrosorna är målade i en skarp gul färg. 

 

Sidan 35 & 36 

Här är det ett helbildsuppslag med Muffin liggandes i en kartong, nedbäddad med sina 

favoritsaker. Det ligger däri en gurka, mandlar, ett brev, ett låtsasmarsvin som jag tror ska 

symbolisera Victoria sedan en bild på deras sex barn. I vänstra hörnet är det ett stycke text som 

beskriver innehållet i kartongen. Färgerna är naturligt fina, och det framkommer mer färg än i 

föregående bilder. Här kan man se både rött, grönt och blått på ett mer färgstarkt sätt. Muffins 

huvud ligger vänt åt sidan och hans ögon ser fridfullt slutna ut. 

 

Sidan 37 & 38 

Återigen får vi se en bild som heluppslag. Bilden föreställer en spade nedsatt i gräset bredvid en 

grop i marken, där Muffin ska ligga. Samma fågel som var med i början av boken sitter på ett 

staket och ser något bekymrad ut. I texten framkommer det att fågeln sjunger en sorgsen visa, 

alltså är fågeln ledsen att Muffin har somnat in. Bilden känns grå och dyster. Textstycket i 

vänstra hörnet beskriver att vädret är mulet och att en kall vind går genom världen. Det kan man 

riktigt se på bilden, både på trädens form och på himlens färger, samt att träden och buskarna är 

målade så att man riktigt ser hur vinden tar tag i dem. Den kalla vinden som sägs gå genom 

världen, är kanske en beskrivning av världens sorg över Muffns bortgång. 

 

Sidan 39 & 40 

På sidan 39 är det en bild på en familj som sitter i en soffa och tittar på TV. Texten under bilden 

förklarar att det är en stor sorg för Sverige, att Muffin nu är död. Man ser bara baksidan på 

familjens huvud, så inga ansiktsuttryck går att urskilja. Man ser även baksidan på en hund eller 

katt sittandes bredvid soffan. På soffbordet lyser två levande ljus. På tv:n ser man en persons 

händer knutna över en krans som ligger på en låda. Bredvid lådan står det ett levande ljus samt en 



	   23	  

vas med två blåsippor i. Det ser ut som att det är en begravning för självaste Muffin. På sidan 40 

är det en bild där en familj står vid en jordhög med ett träkors i. Man ser bara fötterna på tre av 

dem i familjen, den fjärde är ett barn som man ser ansiktet på. Man ser en stor tår falla ner längs 

kinden. Kan det vara så att man endast får se barnets ansiktsuttryck för att boken är riktad till 

mindre barn? Hade man fått se en vuxens ansikte om det var en bok för äldre? Under bilden är 

det ett stycke text där det framkommer att alla är ledsna och att de sjunger en sång och även en 

psalm. Återigen kan man ana en kristen klang, då psalmen nämns i texten. 

 

Sidan 41 & 42 

På sidan 41 är det en mök och dov bild, men här är det något som gör att bilden ser fridfull och 

vacker ut trotts färgsättningen. Jag tror det harmoniska i bilden beror mycket på himlens färg, den 

är orange-röd och sådär vacker som en himmel kan vara. Den ser alldeles skör ut men på ett 

lugnande sätt. I vänstra hörnet står det ”Och solen går ner och mörkret faller i vår stilla trädgård”. 

På bilden är det ett kors, i en naturmiljö där träd och gräs tar över bilden. Träd och buskar ser 

betydligt lugnare ut nu än i början av boken, man ser ett lugn. På sidan 42 är det återigen ett brev, 

där det står att Muffin vet mer än oss andra. Alltså vad som händer när man dör. Men det står 

inget angivet svar vad som händer när man dör, det har de lämnat till oss läsare. Även det här 

brevet har ändrat färg, nu är det en beige/rosa ton som bakgrund.  

 

Sidan 43 & 44 

Sidan 43 är tom, med endast en relativt skarp grön bakgrundsfärg. På sidan 44 är det två 

marsvinpsalmer. 

	  

Sammanfattning av min analys av Adjö, Herr Muffin 
Jacqueline Bonneau (2010, s. 38) skriver i sin uppsats att Adjö, Herr Muffin är bland de första 

barnböckerna som framhåller djurbegravningar och framförallt ett barns sorg.  

Jag understryker att boken framhåller sorg och ett djurs begravning. Barnets sorg framhålls 

väldigt tydligt i den här boken, och som jag nämnt i min analys är det barnet som ställs i centrum 

på vissa bilder, förmodligen för att förtydliga sorgen och det lilla barnet. Jag anser att boken är 

illustrerad på ett harmoniskt sätt som gör att man som läsare får en fin bild om vad döden 
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innebär. Boken är sorgsen och jag tror inte att den går obemärkt förbi de barn som läser den. Men 

berättelsen och dess vackra bilder gör att den framställs och berättas på ett fint sätt.  

Bonneau (2010, s. 38) skriver även att Muffins inre monolog gör att man som läsare får se döden 

belysas från olika håll. Jag håller med Bonneau (2010) om det, och tycker det varierande sättet 

bokens berättelse presenteras på gör att boken får mer liv. 

 

Även Catharina Borin (2004, s. 11) tar upp i sin uppsats upp att en av styrkorna i Adjö, Herr 

Muffin är att den framställer boken ur ett barns perspektiv, vilket jag tidigare nämnt. Hon skriver 

även att barnets sorg över att förlora sitt husdjur tas på allvar, vilket jag anser gör att boken visar 

hänsyn för att sorgen kan vara lika stort för ett barn oavsett om det är ett husdjur som dött eller en 

släkting. Borin (2004, s. 12) skriver sedan att det inte finns något klart kristet perspektiv i denna 

bok, men att man som läsare kan uppfatta vissa symboler som kristna. En av dessa symboler är 

korset som de sätter upp när Herr Muffin dött. I och med att det inte nämns något om den kristna 

tron i boken men att symboler kan tolkas som det, blir det här en tolkningsfråga för läsaren.  

Jag har dock även tolkat vissa ord och uttryck i berättelsen med en kristen klang, så som att man 

kommer till himlen samt att de ska sjunga psalmer. 

 

Rhedin (2001, s. 107) skriver om hur en bild kan berika en text i en bilderbok. Detta 

överensstämmer med Adjö, Herr Muffin, då texten kan förmedla handlingen utan bilder, men de 

berikar berättelsen med bildens uttryck. Hade bilderna inte funnits hade boken inte kunnat 

framställa exempelvis de kristna symbolerna man som läsare kan finna, då de inte nämns i texten. 

Sammanfattande diskussion av analysen  
De här två bilderböckerna skiljer sig åt på flera områden. Den första skillnaden som jag fann var 

färgsättningen av bilderna. Lasses farfar är död har en avskalad färgsättning som är målad med 

något som ser ut som tuschpenna, i boken är bilderna målade med blått, svart och vitt. På 

pärmens framsida och baksida har de även använt röd färg. Bilderna blir på så vis avskalade och 

enligt mig kyliga som jag nämnt i analysen. Det är svårt att se någon värme i bilderna om man 

endast fokuserar på färgvalet. Men i Adjö, Herr Muffin presenteras en helt annan typ av 

färgkombination än i Lasses farfar är död. Det är vackra akvarellbilder i dova fina färger. 

Bilderna i denna bilderbok utstrålar mer värme och harmoni. Vissa av bilderna är mer dystra och 
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mörka, men det finns ändå något harmoniskt över hela boken, ett slags lugn. 

 

Den andra skillnaden jag fann i dessa böcker var huruvida författarna framställt döden enligt en 

tro eller inte. Lasses farfar är död presenterar döden på ett klart ateistiskt sätt, och det finns enligt 

mig inget som jag kan koppla till en kristen tro. På ett uppslag där de visar kyrkogården kan man 

skymta några kors, men det är för mig för vagt för att man ska koppla det till kristendomen, 

korsen utgör inget fokus i bilden. Boken beskriver döden som en del av livets kretslopp och 

blåsippan blir på så vis en symbol samt en del av det pågående livet. Berättelsen framhåller även 

viktiga värden i ett barns liv så som familjegemenskap. Den visar blåsippan som ett tecken för liv 

och jorden, men ingenting som visar på att man kommer till himlen, eller att Gud finns. 

 

Adjö, Herr Muffin presenterar döden både på ett ateistiskt sätt och ett kristet sätt. Det framställs 

inte klart och tydligt i texten att det finns någon kristen anknytning, men vissa ord gör att man 

kopplar det till kristendomen, såsom psalm och att man kommer till himlen. Sedan finns 

symboler på bilderna som även antyder till kristendomen. Ett kors syns klart och tydligt när Herr 

Muffin begravs och i slutet presenteras det två marsvinspsalmer. Psalmerna kopplas till kyrkan 

och den kristna tron enligt mig. Boken beskriver en sorg över att ett husdjur dör, och att kroppen 

inte orkar längre. Det finns även en fin tacksamhet över det liv som Muffin levt och han minns 

sitt liv från de ljusa stunderna han varit med om. De brev som visas i boken framhäver att döden 

är sorglig och ofrånkomlig, för alla. Adjö, Herr Muffin illustrerar inte någon klar tanke om liv 

efter döden. I Adjö, Herr Muffin framställs det att hans liv varit rikt för honom men att det sedan 

blivit plågsamt. Så även om döden är sorglig så blir döden till slut nödvändig. 

 

Jag fann även en gemensam sak i de båda böckerna, det var att båda illustrerade temat liv och död 

med någon form av blomma. I Lasses farfar är död återkom blåsippan på flera av bilderna, och i 

Adjö, Herr Muffin var maskrosen en tydlig symbol på flera ställen. Blommorna får på så sätt en 

betydelse för liv och död i dessa böcker eftersom de används på sjukhuset, vid kistan, 

kyrkogården, ja de ställen där liv och död framställs tydligt.  

 

I Adjö, Herr Muffin var det en bild (s. 13 & 14) på Muffins fru Victoria som luktade på en 

maskros, på blomman satt även ett bi. Under den bilden framkom det att Victoria dog av att biet 
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stack henne i nosen. Här blir då maskrosen kopplad till Victorias död i och med att den utgjorde 

ett fokus på bilden och att det var när hon luktade på själva blomman som biet stack henne, och 

hon dog. I Lasses farfar är död framhålls blåsippan mer generellt under berättelsens gång, både 

på farmors klänning och i vaser, men även i slutet av berättelsen när blomman växer upp i jorden. 

Blåsippan blir på så sätt en symbol för att livet pågår och att liv kan uppstå efter döden. 

 

I Lasses farfar är död är skildringen ur ett barnperspektiv och ur ett efterlevandesperspektiv, 

medan vi i Adjö, Herr Muffin dels får se det hela ur Herr Muffins perspektiv, det vill säga ur den 

döendes synvinkel. Där framkommer det att Muffin är nöjd med sitt liv men att det har blivit 

tungt de senaste åren. Han blev troligen olycklig när brevet med dödsbudet kom men hans 

sjukdom gör det hela ändå oundvikligt. Begravningen skildras ur ett utifrån-perspektiv, och tycks 

försäkra läsaren om att den som dör blir ordentligt sörjd och begravd. Läsaren får även veta att de 

efterlevande fortsätter att älska, känner saknad och visar omsorg. 

Att arbeta med döden i klassrummet 
I Lgr11 står det att skolans uppdrag är att ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 

De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar” (s. 11). 

Det framkommer alltså klart och tydligt att skolan ska ge eleverna möjlighet att få utveckla olika 

uttrycksformer, samt att de ska få uppleva känslor. Känslor kan vara både glädje och sorg. Det är 

lätt att man undviker att prata om och arbeta med sorg i klassrummet då det är ett mer krävande 

ämne för dig som lärare, eftersom man aldrig vet hur eleverna tar emot det. Vad har eleverna 

upplevt för sorg tidigare i sitt liv? Kanske är förlusten av deras katt det största som hänt dem. 

Detta medför att man som lärare bör prata om ett sådant ämne på ett respektfullt sätt.  

Litteraturvetaren Vivi Edström (2013, s. 60) skriver i Barnbokens form att författare har kommit 

till insikt om att barns känslor och funderingar är bra material för att bygga upp berättelser. Hon 

skriver sedan att relationer till familj och vänner framställs som tidlösa i dagens barnböcker. De 

är numera ofta av djupare karaktär, där fokus ligger på de svårare problem som kan uppstå i barns 

liv. Lasses farfar är död och Adjö, Herr Muffin är som Edström (2013) skriver ett material där 

man berör barnens känslor och funderingar genom att skriva en berättelse. De här två 

bilderböckerna är därför en bra utgångspunkt för att arbeta med böckerna i klassrummet. Trots att 

Edström (2013) bok är publicerad för några år sedan kan påståendet fortfarande ses som giltigt. 
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Jag nämnde i början av min uppsats att Bøge och Dige (2006, s. 105) skrev i sin bok att vart 

tredje barn i Sverige har förlorat en av sin förälder. Tänker man på en klass med 25 elever är det i 

genomsnitt 8 elever per klass som förlorat en förälder, om man räknar med att vart tredje barn är 

drabbat. Sammantaget med den värld vi nu befinner oss i och som jag även nämnde i 

inledningen, att 60 miljoner är på flykt varav hälften är barn (Unicef, 2016) medför att siffrorna 

som Bøge och Dige (2006) redovisade inte kommer att minska i svensk skola, utan snarare tvärt 

om. Alla de barn som varit och är på flykt har garanterat mött döden på ett eller annat sätt.  

 

Hur bör man då hantera ett sådant ämne i den pedagogiska verksamheten? Tystnad är som 

tidigare nämnts inget att föredra. Man bör alltså prata om ämnet, våga lyfta det med enskilda 

elever eller hela klassen. Tystnaden har visat sig ge konsekvenser för eleverna senare i livet 

(Bøge & Dige, 2006, s. 107). Som lärare kan det vara lätt att tro att enskilda elever hanterar 

sorgen väl där och då. Men får eleverna inte prata om sin sorg, speciellt i skolan, riskerar man att 

eleverna får men senare i livet (Bøge & Dige, 2006, s. 107).  

 

De två böckerna som jag har valt att analysera kan mycket väl vara ett relevant material för att 

prata om ämnet döden med eleverna. Lasses farfar är död tycker jag är realistisk om man som 

lärare inte vill framföra någon religiös tro om vad som händer när någon dör. Jag anser att den 

ateistiska synen som denna bok framhåller kan vara bra att diskutera i ett klassrum då alla elever 

kommer att ha olika tankar och tro om döden. Denna bok medför på så sätt att alla elever ges en 

möjlighet till att få tro vad de vill då boken inte förmedlar någon religiös tro, vilket jag även anser 

passar i dagens skolor då näst intill alla klasser är mångkulturella. Som lärare är det därför viktigt 

att kunna använda sig av material där ingen elev blir påtvingad en viss tro, man bör alltså arbeta 

med ett sådant ämne på ett respektfullt sätt i ett klassrum. Adjö, Herr Muffin är nog för många 

elever realistisk och lätt att ta sig an då jag tror att både en och två elever någon gång har förlorat 

ett husdjur. Som jag nämnde i analysen kan man även koppla denna bok till någon form av 

kristen tro. Detta passar säkert bättre in på vissa skolor än andra. Det går även att prata om den 

från ett ateistiskt perspektiv eftersom boken inte innehåller kristna budskap eller någon form av 

tro. Man kan även låta eleverna själva tolka och tänka om bilderna, och låta dem skapa sig en 

egen uppfattning om bokens budskap. 
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Som jag nämnt tidigare är det viktigt att elever som förlorat någon närstående får konkret 

material för att kunna förstå vad som har hänt. Jag anser att dessa bilderböcker är ett bra underlag 

för att kunna arbeta med konkret material för att sätta ord på olika känslor. Man kan som lärare 

plocka ut delar från dessa böcker, såsom bilder eller textstycken där kopplingar till döden eller 

sorg presenteras mer precist. Man skulle exempelvis kunna plocka ut bilden på kyrkogården som 

man får se i Lasses farfar är död (s. 19 & 20), för att visa för eleverna vad kyrkogården betyder 

vid någons bortgång, och koppla det till begravningen som förmodligen eleverna någon gång 

kommer att få uppleva. I Adjö, Herr Muffin, skulle man kunna använda bilden på sidorna 35 och 

36 där Muffin ligger nedbäddad i sin kartong med alla sina favoritsaker. Det kan man då som 

lärare använda för att kunna förklara vad en kista är för eleven. Sedan skulle man kunna använda 

sidorna 37 och 38 i Adjö, Herr Muffin som föreställer en spade och ett kors. Med den bilden kan 

man få hjälp att berätta vad en gravsten är och varför man har det. Ovanstående bilder som jag 

nämnt utgör ett konkret och tydligt material för eleverna, vilket har visat sig gynna de elever som 

bär på en svår sorg. Dessa bilderböcker passar som jag nämnt tidigare till barn i de yngre 

åldrarna. Där anser jag att konkret material är ett måste, för att försöka ge dem möjlighet till att 

förstå vad som har hänt och vad som kommer att hända. 

 

I och med att dessa två böcker är bilderböcker kan man som lärare ta tillvara på bilderna för att 

diskutera ämnet döden. Man kan tillsammans med en grupp elever sitta och titta på bilderna i 

boken och fråga vad de själva ser, samt vad de känner när de ser bilderna. På så vis låter man som 

lärare eleverna själva analysera bilderna och även få tolka dem efter sina erfarenheter och 

bakgrunder. Kanske ser eleverna något som man som lärare inte hade tänkt på? Det kan alltså 

framkomma nya saker genom ett sådant samtal, om man som lärare är öppen för elevernas tankar 

och funderingar. 

 

Avslutningsvis kan jag via denna analys påstå att både Lasses farfar är död och Adjö, herr Muffin 

är relevant material att arbeta med i klassrummet när ämnet döden ska tas upp. Jag vill även 

framhålla hur viktigt det är att vara noga med val av böcker när man ska diskutera ett sådant tungt 

ämne, då böckerna framför olika budskap och tro som kanske inte framgår på bokens framsida. 
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Man bör alltså som lärare ta för vana att granska de material man ska använda sig av, för att inte 

behöva överraskas av vad som komma skall i bokens innehåll. 

 

Trots att det skiljer 30 år mellan Lasses farfar är död och Adjö, Herr Muffin anser jag att båda 

böckerna är aktuella i dagens skola beroende på vilket syfte man som lärare har med 

användningen av boken. Båda böckerna berör ämnet döden på ett relevant sätt, men de 

presenterar ämnet olika i bild och text, vilket är bra att ha i åtanke när man väljer bok.  
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