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Abstract Our intention with this work has been to examine if
books in one particular subject share the same ideology,
or if they contain several different ideologies. We have
chosen to study and analyse books that deal with death
and grief. We suggest that we will get an idea of how
society looks upon death by examine how death is
presented in books for young children. We have studied
and adopted well-known writers on the topic to give
sufficient background to our research. In the main public
library of Gothenburg we found the latest bookindex of
different themes recommended by Bibliotekstjänst.
Under the theme “Death and Grief” in the index there
were 29 books presented. Most of those were picture
books and therefore we have analysed both pictures and
texts in our material. We also wanted to examine if there
were descriptions or aspects of death, which were not
presented in Bibliotekstjänst’s index. Our material was
analysed and based on ten external questions that relate
to death. Our conclusion was that Bibliotekstjänst has
given a fairly narrow picture of death in the available
selection of books on the subject. There are some
important themes and aspects missing in
Bibliotekstjänst’s index that we have found in other
books.
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0. Inledning

Vi läser kollegium 1, Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv,
inom Biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Vi har
som ämne till vår D-uppsats valt att undersöka hur döden skildras i böcker för barn.
Behovet av att lära sig förstå omgivningen, att finna svar på livsfrågorna anses vara
en styrande faktor i barns utveckling, menar Lena Fridell, fil. Dr. i
litteraturvetenskap (Fridell 1972: 88).

Döden är ett svårt och många gånger tabubelagt ämne som kan skildras, och har
skildrats på otaliga sätt. Genom att undersöka hur döden skildras i böckerna anser vi
att vi får en inblick i hur man ser på döden, både i det samhälle som böckerna
uppkommit i, samt i det samhälle de ges ut.

Vi har båda tidigare arbetat inom sjukvården, där vi har kommit i kontakt med
sjukdom, död och sorg. I mötet med patienters anhöriga i sorg har vi fått erfara det
många gånger svåra i att tala om, förstå och handskas med döden. Vi anser att det är
viktigt att vara öppen i frågor och samtal om döden även när det gäller unga
människor.

Bibliotekstjänst (BTJ) har ett nära samarbete med bibliotek och skola och är det
främsta serviceorganet för folkbibliotek i Sverige. BTJ ger förslag och
rekommendationer på böcker och medier i olika ämnen. Bibliotekspersonalen väljer
i sin tur ut de böcker som de är intresserade av att ha i sitt bokbestånd. Då BTJ är
det främsta serviceorganet för biblioteken anser vi att det har stor möjlighet att
påverka folkbibliotekens utbud. Mot den bakgrunden tycker vi att det är intressant
att undersöka vilka böcker BTJ väljer att rekommendera.

Vi har utgått ifrån BTJ:s senast utgivna temaregister för förskola och lågstadium
från 2000, Drakar och kläder – svartsjuka och väder (Karlsson & Ek Lindell 2000),
i vår undersökning. Fortsättningsvis kallad det förkortade ”Drakar och kläder”.
Utifrån de 53 olika teman som finns i registret har vi valt att undersöka de böcker
som står med under rubriken ”Död och sorg”. Döden är det övergripande temat.

Böckerna i BTJ:s register är indelade i bilderböcker, berättelser respektive
faktaböcker. Majoriteten av böckerna om döden i BTJ:s temaregister utgörs av
bilderböcker. Även den bok som handlar om döden som benämns som faktabok är i
bilderboksform. Följden blir att vi fokuserar vår undersökning på just bilderböcker.
Berättelserna i BTJ:s register innehåller få bilder eller inga bilder alls. Dessa böcker
kommer vi också att göra en analys av men av naturliga skäl kommer inte bilder få
ett lika stort utrymme.

Vi är båda intresserade av bild och text, av boken som helhet. Böcker där text och
bild i stort sett är lika viktiga, riktar sig ofta till barn runt förskoleåldern. I denna
ålder börjar texten få en alltmer framträdande roll, men bilden är dock fortfarande
väldigt viktig. Lena Kåreland, fil. Dr. i litteraturvetenskap, och Barbro Werkmäster,
konstkritiker, författare och barnboksforskare, anser att bilderboken oftast är
barnens första möte med böcker (Kåreland & Werkmäster 1986: 5). Bilden kan vara
en nyckel till språket och den kan få betydelse för barnets verklighetsuppfattning.
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Både bilder som vi själva skapar och de som vi betraktar är ett viktigt
kommunikationsmedel (Kåreland & Werkmäster 1986: 10-12).
Talet används vid kommunikation i alla åldrar. I skolan får man redan från början
träna talet samtidigt som man får lära sig att skriva eller läsa. Professorn i
informationsdesign, Gert Z. Nordström, anser att också bilden är ett viktigt redskap
vid kommunikation. Bildens betydelse ökar hela tiden i takt med att samhället
moderniseras och kulturindustrin blir allt större. Idag har bilden en lika viktig roll
som ordet i media, menar Nordström (Nordström 1989: 244).

0.1 Problemställning, syfte och frågeställningar

Vår problemställning är att undersöka och problematisera ett tema i barnböcker på
svenska. Genom att undersöka ett tema i barnböcker kan vi problematisera den bild
som böckerna håller fram för barn. Vårt syfte är att undersöka vilken ideologi som
böckerna i ett tema förmedlar. Vi har valt temat ”Döden” därför att döden är en del
av livet som ingen kommer undan. Döden är dessutom ett tema som har bearbetats
av alla kulturer, nationer, folk och ideologier.

När allt kommer omkring är döden i vårt samhälle ett svårt, känsligt och många
gånger tabubelagt ämne. Vi uppfattar det som att döden är särskilt svår att beröra
och förklara för barn. Döden är icke desto mindre en livsfråga som även barn
behöver få ta del av, fundera kring och lära sig hantera. ”Död och sorg” finns som
ett tema i Bibliotekstjänsts temaregister ”Drakar och kläder” vilket har givit oss en
bra utgångspunkt i inventeringen.

Det övergripande temat i böckerna är alltså döden. Vi kommer mot bakgrund av
detta att undersöka hur döden skildras i BTJ:s urval av böcker för barn i
förskoleåldern och de första skolåren.

För att kunna utföra vår undersökning har vi valt att utgå utifrån följande
frågeställningar när vi analyserar böckerna:

• Vem är bokens huvudperson?
• Vem dör?
• Vad är dödsorsaken?
• Hur skildras eventuell begravning?
• Talas det om något liv efter döden?
• I vilken tid utspelar sig boken?
• I vilken miljö utspelar sig boken?
• Hur är reaktionen på döden?
• Vilken är inställningen till döden?
• Vilken samhällsbild ger boken?

Vår sista frågeställning täcker de övriga och söker den sammantagna bilden av svaren på dessa
frågeställningar.



3

1.Tillvägagångssätt

Vi har byggt vår undersökning på studiet av barnböcker och böcker om
barnboksforskning. Samtidigt har vi även studerat böcker om barnpsykologi, bild
och samhälle.
Med hjälp av våra frågeställningar har vi sökt få en så klar och omfattande
beskrivning av barnböckernas bild av döden som möjligt. I vår undersökning har vi
inte använt oss av litteraturvetenskapliga- eller konstvetenskapliga metoder utan tar
avstamp i Biblioteks- och informationsvetenskapen med ett samhällsperspektiv.

Vi har tagit hjälp av Processkolans kommunikationsteorier som den beskrivs i John
Fiskes Kommunikationsteorier (Fiske 1997). Härifrån hämtar vi även begrepp som
beskriver koder och ideologier. Utifrån detta har vi utformat egna analysverktyg i
form av tio frågeställningar för att kunna genomföra vår analys av bild och text.

Som tidigare nämnts delar BTJ upp böckerna i ”Drakar och kläder” i klasserna
”bilderbok”, ”berättelse” och ”faktabok”. I klassen bilderböcker studerar vi både
bild och text och redovisar den sammantagna helhetsbild som dessa ger, eftersom
bild och text tillsammans skapar berättelsens helhet.

Som vi tidigare antytt använder vi oss inte av något specifikt analysverktyg när vi
analyserar bilderna, utan koncentrerar oss på det totala intryck som bilderna ger oss.
Vi undersöker främst vad bilderna föreställer, och ägnar inte så mycket tid på färg
och form för sig. Å andra sidan noterar vi då form och framförallt färg medverkar
till att ge oss en uppfattning om samhället som kan ge indikation om viss ideologi
eller kulturyttring. Slutligen vill vi betona att vi som författare är medvetna om att
våra tolkningar och slutsatser är färgade av vår kultur och vår bakgrund. Vi har
dock inte lyckats ge en heltäckande beskrivning av vår kulturella bakgrund, men vi
tror emellertid att våra förförståelser och värderingar syns i analys och resonemang.

1.1 Sökvägar

För att få ett underlag och bakgrund till vårt ämne har vi sökt efter material som
behandlar barnlitteratur, död och sorg men även en del samhällslitteratur. På
Stadsbiblioteket och Universitetsbiblioteket i Göteborg sökte vi efter användbara
alster.  Tillsammans sökte vi på ämnesorden: Barn och samhälle, Barnkultur, Barn
och bild, Bild och samhälle samt Barn och död.

På Göteborgs stadsbibliotek upptäckte vi BTJ:s senaste temaregister ”Drakar och
kläder”. Boken stod i ett ställ som det stod “Här kan Du få hjälp” på. På detta sätt
visar Stadsbiblioteket allmänheten hur man kan få tips på läsning.

I förordet till ”Drakar och kläder” står det att läsa att registret inte gör anspråk på
fullständighet utan vill ge förslag på böcker som kan användas inom respektive
område (Karlsson & Ek Lindell 2000: 5). I ett telefonsamtal med Marie Louise Ek
Lindell, en av bibliotekarierna som sammanställde registret, berättade hon att två
viktiga kriterier som böckerna skulle uppfylla var god kvalitet och att de var
lättillgängliga.  Bibliotekarierna gjorde delvis sitt urval utifrån BTJ:s föregående
temaregister från 1995 (Telefonsamtal med Ek Lindell 2002-03-08). Enligt Ek
Lindell har alla böcker som givits ut i Sverige mellan 1995 till och med december
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1999 som handlar om död och sorg tagits med. Bibliotekarierna som sammanställde
temaregistret har utgått ifrån BTJ:s sambindningslistor (E-post från Ek Lindell
2002-04-23). Vi tolkar det som att alla böcker som uppfyller kriterierna om god
kvalitet och lättillgänglighet och som finns med i sambindningslistorna finns med i
registret.

1.2 Kontrollundersökning av böcker utanför BTJ:s register

Vi ville dock undersöka om det givits ut barnböcker som behandlar ämnet döden för
vår målgrupp, utöver de som finns med i Bibliotekstjänsts temaregister, och som
givits ut 1999 eller tidigare och som alltså skulle ha kunnat ingå i temat ”Död och
sorg”. Av detta skäl gjorde vi en enkel undersökning av detta. Orsaken till denna
kontrollundersökning var dels att vi ville veta om vi, genom BTJ, verkligen gjort en
totalundersökning, dels att vi på grund av BTJ:s något glidande formuleringar
undrade om det i själva verket var ett styrt urval.

Mot den bakgrunden berättade vi för en bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek
om vårt uppsatsarbete och fick då hjälp att söka i bibliotekets katalog efter böcker
som inte fanns med i ”Drakar och kläder”. Våra sökord var ämnesorden: ”död” och
”barn och unga”.  Därtill kommer att vi även kontaktade 38 förlag som ger ut
barnböcker i Sverige. Dessa förlag fann vi på Gula sidornas hemsida. Sättet vi gick
till väga på var att vi via e-post kontaktade de förlag som har sin hemsida utskriven i
Gula sidorna och som har nyckelordet ”barnlitteratur” utskrivet.

Med andra ord undersökte vi alltså om det finns böcker om döden som inte har
tagits med i ”Drakar och kläder”. Förlagen som svarade på vår e-post och som hade
givit ut böcker om döden hade antingen med dem i ”Drakar och kläder” eller så
passade de inte in tidsmässigt eller åldersmässigt.

I sökningen på ämnesorden ”död” och ”barn och unga” i Göteborgs stadsbiblioteks
katalog fick vi upp 100 titlar.  De böcker som passade ”Drakar och kläders”
tilltänka åldersgrupp samt var utgivna 1999 eller tidigare valde vi att titta närmare
på. Vi koncentrerade oss på att undersöka om det fanns böcker som tog upp
aspekter och skildringar av döden som inte fanns med i BTJ:s register. Efter lite
letande fann vi fyra böcker som stämde överens med våra kriterier. Det kan finnas
fler, men vi anser att det ligger utanför uppsatsen att göra en total inventering. De
böcker vi upptäckte diskuteras vidare under avsnittet 14.3.

2. Undersökningsmaterial

Som tidigare nämnts har vi utgått från BTJ:s bok Drakar ock kläder – svartsjuka och väder
(Karlsson & Ek Lindell 2000) som är en förteckning över 1300 barnböcker som
behandlar olika ämnen. Boken, som berör 53 temaområden, har utarbetats utifrån
behovet av böcker till teman för förskola och de första skolåren i grundskolan.
Registret riktar sig även till andra som vill ha tips på litteratur för barn i den
aktuella åldern. Temaregistret ska fungera som ett arbetsredskap och vill ge förslag
på böcker som kan användas inom de olika områden som boken tar upp. Boken
innehåller alltså inte ett fullständigt register av böcker inom respektive temaområde
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och i bokens förord skriver författarna att de inte har någon ambition på att ge en
fullständig bokförteckning.

Ett av ”Drakar och kläders” teman är ”Död och sorg”, och vi har valt att undersöka
de böcker som står med här. Under temat ”Död och sorg” listas 29 böcker. Av dessa
är 17 bilderböcker, 11 berättelser samt en faktabok i bilderboksform, enligt BTJ:s
klassificering. Denna klassificering har betydelse för vår undersökning så till vida
att vi granskar såväl text som bild i bilderböckerna, men enbart texten i de övriga
böckerna. Detta beslut har vi fattat därför att bilderboken, enligt barnboksforskaren
Vivi Edström, har ett dubbelt uttryckssätt där bild och text kan fungera i samverkan
eller i motsättning (Edström 1991: 52-53). Vi anser, med stöd i
barnboksforskningen, att text och bild är lika viktiga och att de tillsammans bär
fram berättelsen.

 Böcker under rubriken ”Död och sorg” i ”Drakar och kläder”:

• Resan dit upp, Nicholas Allan (bilderbok)
• Flickan med svavelstickorna, H.C. Andersen (bilderbok)
• Lufsen, Elizabeth Dale (bilderbok)
• Prins Kristoffer Poffer,  Jostein Gaarder (berättelse)
• Boken om Bagar Bengtsson, Lennart Hellsing (bilderbok)
• Agnes och Ljuset, Bo R Holmberg (berättelse)
• Fågelskrämman, Sandra Horn (bilderbok)
• Nusse-kuddens sista strid, Håkan Jaensson (bilderbok)
• Fredagsöverraskningen, Rose Lagercrantz (bilderbok)
• Lilla Geo eller Flickan som kunde lura döden, Rose Lagercrantz (berättelse)
• Farmor, var är du?  Sue Limb (bilderbok)
• Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren (berättelse)
• Andrejs längtan, Barbro Lindgren (bilderbok)
• Tsatsiki och Kärleken, Moni Nilsson-Brännström (berättelse)
• Farfar och Lammen, Ulf Nilsson (berättelse)
• Varför änglar åker sparkcykel, Stefan Randström (berättelse)
• Änglakatten, Iben Sandemose (bilderbok)
• Dödenboken, Pernilla Stalfelt (faktabok-Dofa)
• Kan du vissla Johanna, Ulf Stark (berättelse)
• Min syster är en ängel, Ulf Stark (bilderbok)
• Resan till Ugri-La-Brek, Thomas Tidholm (bilderbok)
• Grodan och fågelsången, Max Velthuijs (bilderbok)
• Arvids hemlighet, Kristina Westerlund (berättelse)
• Sjömanskistan, Thomas Wieslander (berättelse)
• Dockbegravningen, Eva Wikander (bilderbok)
• Bästa vänner, Margaret Wild (bilderbok)
• Mormor Gris, Margaret Wild (bilderbok)
• Torsken och döden, Thomas Wollnick (bilderbok)
• Ängel i snön, Gull Åkerblom (berättelse)

Böckerna i BTJ:s register är utgivna på svenska men några är skrivna av utländska
författare och har annat originalspråk än svenska. Döden är ett mänskligt tema som
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berör alla kulturer och åldrar, alla tider och platser. Detta gör att böckerna bör kunna
uttrycka vitt skilda ideologier, synsätt, eller till exempel kulturella och religiösa
särdrag. Vi tycker därför att det är intressant att se hur döden skildras i de böcker som
handlar om död och sorg i BTJ:s register.

2.1 Hur urvalet har gått till i ”Drakar och kläder”

Bibliotekarierna som sammanställde BTJ:s bok “Drakar och kläder”, gjorde delvis sitt
urval utifrån BTJ:s Intresseregister från 1995: Intresseregister för förskola och
lågstadium sammanställt av Margaretha Dahlström och Birgitta Nylén. Detta register
innehöll liknande teman som “Drakar och kläder”. Det register vi undersöker är en
mycket omarbetad ny version av 1995 års upplaga. Böckerna har grupperats i 53
temaområden där större teman har delats upp i underrubriker. Marie Louise Ek
Lindell, en av de två ansvariga bibliotekarierna, berättade för oss i en telefonintervju
att de böcker som finns med under temat ”Död och sorg” är böcker som gavs ut
mellan 1995-1999 samt vissa böcker från föregående register.  Två viktiga kriterier
när urvalet gjordes var att böckerna skulle vara ”lättillgängliga” och ”av god
kvalitet”. Många av böckerna finns att köpa i bokhandel och de flesta finns att låna på
folkbibliotek (Telefonsamtal med Ek Lindell 2002-03-08), samt förord i ”Drakar och
kläder” (Karlsson & Ek Lindell 2000: 5).

För att få ytterligare information skickade vi e-post till BTJ och frågade hur
uppdraget till ”Drakar och kläder” såg ut. För det första undrade vi varför just de
ovannämnda personerna fick uppdraget. För det andra ville vi veta hur ofta dessa
temaregister uppdateras.

Jan Moraeus på BTJ informerade oss via e-post om att ”Drakar och kläder” var den
åttonde upplagan av en förteckning över böcker som lämpar sig för förskola och de
första skolåren. Uppdraget är att inventera utgivningen sedan föregående upplaga och
att utse och dela in böcker efter ämne för den tänkta målgruppen. Vidare har
förteckningen haft olika namn men den nu, år 2003, senast utgivna heter alltså
Drakar och kläder - svartsjuka och väder och är från 2000. Det görs nya upplagor när
BTJ uppskattar att tillräckligt många böcker kommit ut sedan föregående upplaga och
det är ungefär vart tredje eller vart fjärde år. Valet av teman reflekterar sättet att
arbeta i förskola och lågstadiet som också förändras genom åren, enligt Moraeus.

Moraeus skriver fortsättningsvis i sitt e-postmeddelande att författarna till ”Drakar
och kläder” är barnbibliotekarier som har intensiv kontakt med förskole- och
lågstadielärare vilka ofta besöker biblioteket för att låna böcker att använda i sitt
arbete. Författarna till bokregistren ersätts oftast efter var tredje upplaga ungefär. Nya
författare till registret brukar utses på rekommendation av dem som slutar, då
föregående författare ofta känner till vilka i branschen som är intresserade och
kunniga i ämnet (E-post från Jan Moraeus 2002-04-16).

Enligt Marie Louise Ek Lindell har alla barnböcker som givits ut i Sverige från 1995
till och med december 1999 som handlar om död och sorg och som uppfyller
bibliotekariernas kriterier, bland annat tillgänglighet och god kvalitet, tagits med i
BTJ:s temaregister. Bibliotekarierna har utgått ifrån BTJ:s sambindningslistor (E-post
från Ek Lindell 2002-04-23).
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3. Uppsatsens innehåll och upplägg

På grund av att BTJ har stått för urvalet av de böcker vi undersöker, och eftersom
BTJ är det serviceorgan som folkbiblioteken i Sverige främst vänder sig till och
beställer böcker ifrån, vill vi i kapitel 4 ge lite bakgrund och historik om BTJ. Vi tar
även upp BTJ:s syfte och funktion i den svenska biblioteksvärlden. Därefter redovisar
vi den teori som vi har valt för vårt arbete. Denna har vi hämtat ur sociologen John
Fiskes bok Kommunikationsteorier (Fiske 1997). Vi ger en översikt av teorin och
redovisar sedan de delar av teorin som vi använder oss av i vårt arbete.

Som vi tidigare har nämnt så har vi ett samhällsperspektiv i vår uppsats. Som en följd
av detta så undersöker vi de ideal och budskap som förmedlas via barnböckerna och i
kapitel 5.2 har vi med ett avsnitt som tar upp ideologi och samhälle. Sociologen John
Fiske menar att kommunikationsstudier innefattar studiet av den kultur där
kommunikationen är integrerad (Fiske 1997: 12).

Då de flesta böckerna i BTJ:s urval är bilderböcker, har vi inkluderat bilderboks- och
barnbokshistorik och bilderboksdefinition. Bilderboken är ju ofta en barnbok, men det
är dock inte alltid så. I kapitel 8 går vi igenom bilderbokens form och funktion för att
visa hur boken kan användas och uppfattas. Vissa punkter i dessa avsnitt använder vi
oss av i vår analys, till exempel vid miljöskildring och personskildring.

När det görs ett urval för ett speciellt syfte är det viktigt att veta vad syftet är och hur
materialet ska användas. På grund av detta innehåller uppsatsen i kapitel 7.2 ett
avsnitt om barnbokskriterier för att se vilka syften barnbokslitteraturen kan tjäna.
Vidare för att knyta samman bilderböcker/barnböcker till vårt samhällsperspektiv
visar vi på sambandet mellan bilderböcker och samhälle i kapitlena 9 och 10.

Då vi undersöker hur döden skildras i BTJ:s urval av böcker går vi i kapitel 11
igenom viss historik kring dödentemat i barnlitteraturen. Orsaken till detta är att vi
vill undersöka utvecklingen och förändringen i synsättet på döden i barnlitteraturen,
och vi vill ta reda på om vissa äldre skildringar av döden fortfarande används i dagens
barnlitteratur.

Vi upplever det som viktigt att skriva något om hur döden antas påverka barn ur ett
etiskt och psykologiskt perspektiv. Vi har därför i kapitel 12 med ett avsnitt om hur
barn påverkas av/ser på döden i olika åldrar och i olika utvecklingsstadier. Detta för
att eventuellt kunna få förklaringar till vissa skildringar av döden i barnböcker.

Innan referaten av de böcker vi undersöker, redovisar vi kort de frågeställningar vi
använder. Vi går där igenom vad vi menar med och tittar på under respektive punkt
och redogör för hur vi använder dessa. Omedelbart därefter följer i kapitel 14.1
referaten av böckerna vi undersöker samt i kapitel 14.2 utvalda bildsidor från de
analyserade bilderböckerna, för att kort visa hur vi tolkar och analyserar olika bilder.

I sammanfattning av resultaten går vi igenom böckerna under temat ”Död och sorg” i
”Drakar och kläder”.  Sedan följer en analys och i Uppsatsens förlängning finns en
diskussion där vi bland annat ventilerar de aspekter av döden som inte finns med i
BTJ:s urval. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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4. Kort historik om Bibliotekstjänst (BTJ)

• År 1936 grundas Bibliotekens Försäljningscentral av Sveriges Allmänna
Biblioteksförening (SAB). Den producerade trycksaker för bibliotek och var
embryot till BTJ Produkter AB. År 1951 går Bibliotekens försäljningscentral
samman med SAB:s expedition i Lund. År 1952 skapas svensk Tidskriftsindex
vilket är ursprunget till ArtikelSök.

• BTJ ombildas till ett aktiebolag  år 1960 och år 1970 börjar BTJ med egen
bokdistribution och den första datamaskinen börjar användas hos BTJ för central
service mot bibliotek.År 1982 bildas BTJ Produkter AB. ArtikelSök on-line
presenteras 1984.

• I början av 1990 talet bildas BTJ Norge och BTJ Danmark. BTJ System AB
bildas. År 1997 sker ett genombrott på den danska biblioteksmarknaden genom en
order på leverans av danska böcker till två danska folkbibliotek. BTJ inreder EU-
parlamentets bibliotek.

• År 2000 börjar BTJ koncentrera sig på kärnverksamheten inom
informationstjänster och medieprodukter. År 2001 avyttrades BTJ Tryck och BTJ
System. Det senare såldes till Axiell AB. Prio Info förvärvades av BTJ. Syftet
med detta var att utöka BTJ:s affärsverksamhet gentemot universitet, företag och
institution. Librex blev uppköpt av Fählt och Hässler AB så att BTJ själv ska
kunna sköta biblioteksbindningen
(www.btj.se/om_btj/detta_ar_btj/historik/historik.html).

I maj år 2003 blir Litorina Kapital ny majoritetsägare i BTJ-gruppen och där ingår
bland annat Bibliotekstjänst. Litorina Kapital står nu som ny ägare med ca 75 %
av aktierna i BTJ-gruppen. De övriga 25 % av aktierna ägs av Svensk
Biblioteksförening (www.biblioteksforeningen.org/press/2003/030505.html).

4.1 Bibliotekstjänst – syfte och funktion

På BTJ: s hemsida presenterar BTJ sitt syfte och sin funktion. Här är en något
förkortad och omskriven version. Vi var inne på BTJ:s hemsida 2002-02-25.

BTJ utvecklar och förmedlar informationstjänster och medieprodukter till bibliotek,
bokhandel, företag och institutioner inom vårt land och på marknader med
synergieffekter (samverkan) samt god lönsamhets- och växtpotential. BTJ:s uppdrag
är att effektivt medverka till en läsande och lärande process genom att hjälpa
användaren att nå fram till upplevelser och kunskap, oberoende av medium eller form
och oberoende av tid och plats. De gör detta via tjänster och produkter som lösgör tid
och pengar för bibliotek, bokhandel, förlag, företag och institutioner. BTJ ställer till
förfogande en meny av tjänster som stödjer och effektiviserar bibliotekens
verksamheter. Genom dessa tjänster erhåller biblioteken ökade utsikter att frigöra
pengar och personalstyrka som idag binds i administrativa verksamheter. Detta gör
det möjligt med till exempel längre öppettider och utvidgad personlig service till
låntagare och besökare. I och med det kan biblioteken än påtagligare utvecklas till
knutpunkter i ett samhälle som i ökad omfattning lägger tonvikten på läsande och
livslångt lärande. BTJ inspirerar och tror på engagemang, lärande och personlig
utveckling hos medarbetare och samarbetspartners, för att bättre kunna tjäna BTJ:s
kunder och dessas kunder. BTJ betonar öppenhet och dialog i förhållandet till alla de
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människor som kommer i kontakt med deras verksamhet. Enkelhet, tillgänglighet och
kvalitet är basen för Bibliotekstjänsts verksamhet och detta sätter sin prägel på alla de
produkter och tjänster som deras medarbetare och samarbetspartners utvecklar
(www.btj.se/om_btj/detta_ar_btj/index.html).

4.2 BTJ:s huvudkatalog Böcker & AV-media (Sambindningen)

I Bibliotekstjänsts huvudkatalog Böcker & AV-media förekommer fortlöpande
nyutkomna böcker och AV-media med recensioner. Denna katalog kallas
Sambindningen och riktar sig till personal som regelbundet beställer böcker var 14:e
dag till sitt bibliotek. Huvudkatalogen tillhandahåller nya böcker och AV-media för
vuxna och barn på många språk. Alla titlar ges en lång presentation och ett
lektorsomdöme på ca 150 ord skrivet av en expert på ämnet
(www.btj.se/utbud/bocker/kataloger/bok_avmedia.html).

5.Teori

Sociologen John Fiske utgår i sin bok Kommunikationsteorier ifrån att all
kommunikation innehåller koder och tecken. Tecken är aktioner eller konstruktioner
som syftar eller hänvisar till något annat än sig själva. John Fiske kallar tecken för
betecknande konstruktioner. Koder är i sin tur de sammanställningar i vilka tecken
organiseras och ordnas i relation till varandra (Fiske 1997: 11).

Fiske utgår ifrån att tecken och koder görs tillgängliga eller överförs till andra och att
mottagning eller överföring av koder och tecken, det vill säga kommunikation, är
samma sak som utövandet av sociala relationer. Fiske menar att kommunikation har
stor betydelse för tillvaron i vår kultur. Utan kommunikation kan ingen form av kultur
fortsätta att existera. Därför innefattar kommunikationsstudier studiet av den kultur
där kommunikationen är integrerad. En allmän definition av kommunikation som
Fiske tar upp är ’social samverkan med hjälp av meddelanden’ (Fiske 1997: 12).

Fiske nämner två skolor för kommunikationsstudier
1. Överföring av meddelanden. Sändare och mottagare kodar och avkodar

meddelanden. Sändarna använder olika kanaler och media för kommunikation.
Forskarna inom denna skola betraktar kommunikation som en process där en
person påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning. (Processkolan).

2. Skapande och utbyte av betydelser. Forskarna inom denna skola studerar texters
roll i vår kultur. Detta innefattas av studier av text och kultur. Främsta
studiemetoden är semiotik, läran om tecken och betydelser (Fiske 1997: 12).

Processkolan riktar in sig på kommunikationshandlingar. De två skolorna ovan tolkar
den allmänna definitionen av kommunikation som ’social samverkan med hjälp av
meddelanden’ på olika sätt. Inom processkolan definieras social samverkan som
processen då en person skapar en relation till andra, men även som en persons
inverkar på beteendet, sinnesstämningen eller den känslomässiga reaktionen hos
någon annan och det omvända. Ett meddelande ses enligt processkolan som det som
överförs vid kommunikationsprocessen. Sändarens syfte med meddelandet anges inte
alltid och avsikten med meddelandet kan vara medvetet eller omedveten. Sändarens
avsikt måste dock gå att upptäcka vid en analys (Fiske 1997: 14).
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Kommunikationsteorin har bland annat vuxit fram ur Shannons och Weavers
”Mathematical Theory of Communication”. Shannons och Weavers teori är enligt
Fiske ett exempel på processkolan då kommunikation betraktas som överföring av
meddelanden. Deras kommunikationsmodell uppvisar i huvudsak kommunikation
som en enkel, linjär process (Fiske 1997: 17).

Vid kommunikation enligt Processkolan väljer källan ur en uppsättning möjliga
meddelanden ut det som ska sändas. Sändaren omvandlar det utvalda meddelandet till
en signal som sänds till mottagaren via en kanal (Fiske 1997: 19).

”Brus” förvrider sändarens meddelande, oberoende av om bruset vållas av
avsändaren, publiken, kanalen eller själva meddelandet. Bruset minskar möjligheten
att sända den önskvärda mängden information som kan sändas i en bestämd situation
vid en bestämd tidpunkt (Fiske 1997: 20).

Det som är förutsägbart eller allmänt vedertaget i ett meddelande kallas redundans.
Det är så gott som omöjligt att kommunicera utan redundans, menar Fiske. Vi
kontrollerar alltid det riktiga och sannolika i de meddelanden vi tar emot. Vår
erfarenhet av koden, meddelandets sort, sammanhanget och vår erfarenhet av koden
bestämmer vad som betraktas som sannolikt, det vill säga vår vana av konvention och
tillämpning. Konvention, eller överenskommelse, är en betydande upptakt till
redundans och till följd därav till enkel avkodning. Redundans medverkar även till att
lösa eventuella svårigheter med avseende på publiken. För att nå ut till en stor,
blandad publik måste vi formge meddelandet med en stor portion redundans.
Redundans är ett redskap för att förbättra kommunikationer (Fiske1997: 22-25).

Kanalen är det fysiska redskap som överför signalen. Ett medium är tekniska eller
fysiska metoder för omvandling av ett meddelande till en signal som kan överföras
via kanalen. Mediets teknologiska eller fysiska beskaffenheter avgörs av den kanal
eller de kanaler som mediet kan använda. Egenskaperna hos ett medium avgör sedan
valet av koder det kan sända.
Fiske delar in medier i tre huvudkategorier;
1. Framställande medier: röst, ansikte, kropp
2. Återgivande medier: böcker, foto, målningar, skrift
3. Mekaniska medier: television, radio, telefon
(Fiske 1997: 32-33).

Vår undersökning startar med en sändar – kanal – mottagarsyn på
kommunikationsprocessen, så till vida att vi, två vuxna kvinnor, läser böckerna som
om de vore meddelanden som kan sammanfattas och som barn tar emot. Vi
undersöker inte alls hur eller om, läsarna tolkar berättelserna annorlunda än vi gör
eller hur författare, förlag och BTJ möjligen tänkt.

5.1 Koder och tecken

En kod är ett system av betydelser som är gemensamt för en kulturs medlemmar.
Koden består av tecken och regler och konventioner som fastställer och styr på vilket
sätt och i vilka sammanhang tecknen kan kombineras. Tecken är de fysiska signaler
som står för något annat än sig själva. De fysiska egenskaperna hos kanalen styr
karaktären hos de koder den kan överföra (Fiske 1997: 34).
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Betydelsesystemen, det vill säga koderna, styrs av regler som medlemmarna i ett
samhälle har godtagit. Detta medför att studiet av koder många gånger understryker
den sociala dimensionen hos kommunikation. Så gott som alla aspekter av vårt
sociala liv som styrs av regler som samhällsmedlemmarna har godkänt och som anses
som konventionella kan därför sägas vara ”kodade” enligt Fiske. Fiske skiljer mellan
beteendekoder och betecknande koder. Beteendekoder är sådant som juridiska lagar,
idrottsregler och regler för uppträdande. Betecknande koder är teckensystem. Det
finns dock ett samband mellan dessa.

Fiske låter termen kod stå för betecknande system. Karakteristiskt för dessa koder är
att;
1. Alla har ett antal enheter som kan kombineras enligt regler och konventioner
2. Alla koder förmedlar någon typ av betydelse
3. Alla koder är beroende av en överenskommelse mellan kulturen de finns i och

dess användare. Det finns ett dynamiskt inbördes samband mellan kultur och
koder

4. Alla koder fyller en social eller kommunicerande funktion
5. Alla koder kan överföras via passande medier och/eller kommunikationskanaler
(Fiske, 1997: 91).

Avslutningsvis kommer vi i uppsatsen alltså att undersöka vilka koder vi kan
upptäcka i barnböcker om död och sorg, och att se om det är vissa koder som
dominerar och vilka de i så fall är.

5.2 Ideologi och samhälle

Det finns ett antal definitioner av begreppet ideologi. Vi ser ideologi som ett system
av föreställningar som är karaktäristiska för en viss klass, grupp eller ett samhälle. I
vår uppsats har vi med frågeställningen Vilken samhällsbild ger boken? Den är en
sammanfattning av de övriga frågeställningarna och rymmer ideologiaspekten.

De koder och konventioner som finns i böckerna fyller en social och
kommunicerande funktion. Vi anser, med stöd i litteraturen, att de speglar det
samhälle som de finns i/uppkommer i. Vi tolkar ”koder” som beteendemönster, det
vill säga, tecken, regler och konventioner gemensamma för medlemmar i en ideologi.

Betydelser skapas när text och publik samverkar. När text och publik ingår i samma
kultur eller subkultur sker samverkan lätt och friktionsfritt. Konnotationerna
(begreppsinnehållet) och myterna som texten använder stämmer bra överens med
publikens (Fiske 1997: 217). Enligt Fiske är en myt en historia med vilken en kultur
förklarar eller förstår någon synvinkel av verkligheten eller naturen. Primitiva myter
handlar om liv och död, människor och gudomligheter samt det onda och det goda.
Sofistikerade myter handlar om manlighet och kvinnlighet, framgång och vetenskap
(Fiske 1997: 121).

När texten använder myter och konnotationer som inte stämmer överens med
publikens skapas betydelser på ett mer spänt sätt. En bild kan accepteras av vissa,
men för andra kan den i stället skapa obehag (Fiske 1997: 218).
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Tecken ger myter och värderingar konkret form och i och med det både godkänner vi
dem och gör dem allmänna. När vi använder tecken bevarar vi och ger liv åt en
ideologi, men vi är också formade av denna ideologi och av vår reaktion på dess
tecken. När tecknen gör myter och värderingar allmänna möjliggörs det för dem att
fungera som kulturell identifiering. Det vill säga, tecknen gör det möjligt för
medlemmar i en kultur att identifiera sitt medlemskap i den kulturen genom sitt
medgivande av gemensamma myter och värderingar, en ideologi (Fiske 1997: 226).

5.3 Hur vi använder oss av teorin

Mot bakgrund av ovanstående genomgång av teorin ska vi nu förklara hur vi
tillämpar teorin på vårt arbete. För det första så koncentrerar vi oss i vår uppsats på
återgivande medier, det vill säga böcker.

I vår studie använder vi oss alltså av processkolans kommunikationsteori.
Processkolan riktar in sig som tidigare nämnts på kommunikationshandlingar.
Sändaren sänder ett meddelande till mottagaren.  Processkolan fokuserar på
meddelandet i kommunikationen. Ett meddelande ses enligt processkolan som det
som överförs vid kommunikationsprocessen. Sändarens avsikt med meddelandet kan
vara medveten eller omedveten.

Vi omvandlar delar av ovanstående teori i vår uppsats på följande vis: I vår
undersökning är sändaren i kommunikationsprocessen lika med de författare och de
förlag som givit ut respektive bok, då vi undersöker varje bok för sig. Avslutningsvis
sammanfattar vi resultaten från respektive analys och får då det meddelande som BTJ
sänder ut. Genom vår kontrollundersökning undersöker vi om BTJ hade kunnat sända
ut ett annorlunda meddelande. De utvalda meddelanden som författare och förlag, och
i sista hand BTJ, väljer att sända ut är de budskap och ideal om döden som skildras i
böckerna. Meddelandena sänds till mottagaren via en kanal. I vårt fall är kanalen
böckerna samt bibliotek och bokhandel. Mottagarna är främst barn i förskoleåldern
och de tidiga skolåren men även deras föräldrar och lärare.

Vi väljer att inte fokusera på mottagarens reaktioner på meddelandet, det vill säga i
vårt fall barnens reaktioner.  Barnboksforskarna Lena Kåreland och Barbro
Werkmäster anser att det saknas bra metoder för att studera barns reaktioner inför
bilder. Det kan vara svårt för ett barn att med ord uttrycka sin upplevelse av en bild
(Kåreland & Werkmäster 1986: 13). Vi letar inte efter eller visar på eventuella
”brus”. Vi undersöker heller inte i första hand sändarens avsikter och mål med sitt
meddelande. Men vi drar dock generella slutsatser om budskapet som BTJ förmedlar
genom böckerna.

6. Samhälle, bild och barn

I detta kapitel tittar vi på hur några forskare har sett på bildens betydelse för barn. Vi
tar även upp något om hur barn socialiseras in i olika kulturer. Vi använder oss i
avsnittet av den amerikanska sociologen Mary Ellen Goodman, bildpedagogerna
Hasse Hansson och Sten Gösta Karlsson, professorn i informationsdesign Gert Z
Nordström samt av barnboksforskarna Lena Fridell, Ingrid Nettervik, Birgitta
Josefsson, Lena Kåreland och Barbro Werkmäster.
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6.1 Barn och samhälle

Medlemmarna i ett samhälle är en del av en viss kultur. Den amerikanska sociologen
Mary Ellen Goodman menar att ordning är det väsentliga för att ett samhälle och dess
kultur skall kunna fortsätta att existera. Oavsett individuella avvikelser och
variationer finns det allmänt brukliga beteende- och organisationsmönster som
främjar denna ordning (Goodman 1974: 15). Barnets kunskaper avspeglar den
karaktär och komplexitet som samhället och kulturen som barnet lever i har, anser
Goodman (Goodman 1974: 12).

Barn påverkas av möjligheten att observera och att delta i livets olika angelägenheter.
Som exempel pekar Goodman på att ”…inget barn kan till exempel tidigt utveckla ett
realistiskt begrepp om döden om det varken har sett den eller deltagit i försök att
förhindra den, eller i de ’sorgens angelägenheter’ som följer på den.” (Goodman
1974: 22).

Barn i skolåldern känner i regel till flera olika sociala roller och kategorier och med
dessa vissa förknippade yttre tecken och symboler. Man kan se kulturella skillnader
avspeglas genom att se vilka begrepp och attribut som används (Goodman 1974:
109). I alla samhällen känner barn till och använder ett register av begrepp och
kunskaper. Innehållet i dessa register varierar givetvis beroende på olika kulturers
skiftande innehåll. Barn upplever och hanterar sin värld med hjälp av olika termer och
begrepp på samma sätt som vuxna. Det är tydligt att begreppen har funktionen av
viktiga föreningsband mellan omvärlden och individen. Begreppen är de intellektuella
verktyg människor använder när vi ordnar vår omgivning och tar itu med problem.
(Goodman 1974: 139)

Det ovan nämnda kan kopplas till Fiskes definition av ”myt”. Ett samhälles samlade
begrepp tillsammans bildar myten om samhället och omvänt: vi skapar begrepp som
ryms i myten.

Bild- och konstpedagogerna Hasse Hansson och Sten Gösta Karlsson menar
tillsammans med Gert Z. Nordström att bilden är dynamisk och att den förändras
beroende på vem som skapar eller iakttar den och i vilket sammanhang den uppträder.
Bilder intar en dominerande ställning i barns värld och får därför betydelse för
utveckling av barnkulturen (Hansson, Karlsson & Nordström 1992: 123).

6.2 Bild och Samhälle

Birgitta Josefsson, som undervisar i barn- och ungdomslitteratur, menar att
reproduktionsteknikens framsteg och den massmediala tillväxten har medfört att
bilder nu kan spridas i samma utsträckning som det skrivna ordet. Ändamålet med en
bild kan i sin tur vara varierande. Josefsson menar att det är viktigt att påpeka att det
bakom varje bildmeddelande finns en avsändare som genom spridning av bilden vill
förmedla till exempel underhållning, reklam, propaganda, kunskaper, anvisningar och
varningar eller nyheter. Lika viktigt att berätta är att bilden många gånger är riktad till
en särskild målgrupp, vilket yttrar sig dels i framställningssättet dels i valet av
medium vid publiceringen (Fridell 1977: 133). Semiotikforskaren Juri Lotman, som
Josefsson använder sig av i sin text, menar att konst är relaterad till verkligheten och
att konstuttryck är speglingar av ett visst samhälle. Både konstskapande och
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mottagande av konst kan därför betraktas som omkodningar enligt Lotman (Aspelin
& Lundberg 1971: 282).

Josefsson menar vidare att läsningen eller omkodningen av en bild försvåras av att
den inte kan läsas som en text uppifrån och ner, från vänster till höger. Av den
orsaken fullständigas ofta bildmeddelanden med en förklarande text, som styr
tolkningen av bilden i önskad riktning. Användandet av en viss bild för att ge
upplysning betyder ett avsiktligt val av avsändaren - ett val bland flera genomförbara
möjligheter, när det gäller bildens substans och konstnärliga utformning. Varje bild
blir inte bara intressant i sig, på grund av sitt innehåll, utan också i förhållande till
andra tänkbara bilder av samma tillstånd eller företeelse. Josefsson påpekar att det är
lika viktigt att undersöka vad bilden inte omfattar som vad den faktiskt innehåller
(Fridell1977: 133).

Det är också viktigt att i sammanhanget poängtera att en bild inte bara får mening av
det vi ”ser” utan också av det vi ”vet”. Bilder och kombinationer kan ge associationer
som påverkar hur berättelsens innebörd uppfattas. Till exempel får den svarta färgen
ofta stå för hat och ondska medan rött i stället symboliserar kärlek och värme. Det
kan vara fråga om personlig erfarenhet eller generellt associationsvärde. Man måste
alltså sortera upp associationerna i vad som är traditionellt betingat och vad som är
personligt influerat både ur konstnärens synvinkel och ur vår egen anser Kåreland och
Werkmäster (Kåreland & Werkmäster 1986: 85).

Det är tydligt att förhållandet att vi idag omger oss med allt fler bilder av verkligheten
inte automatiskt innebär att alla dessa bilder ökar våra kunskaper. Många bilder kan
genom sitt innehåll och sin förföriska design i stället undanhålla verkligheten för oss,
menar Josefsson. De styrker samhällets myter och ger oss flyktiga fakta istället för
kunskap och orsakssammanhang (Fridell 1977: 134).

6.3 Samhället i bilderböcker

Lena Kåreland och Barbro Werkmäster finner att man kan avläsa samhällsideologin i
bilderböcker. Därtill menar de att bilderboken förmedlar ideologier och synsätt som
påverkar och formar vår uppfattning om verkligheten (Kåreland & Werkmäster 1986:
96).

Litteraturprofessorn och barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva menar att bilderna
ofta visar den allmänna illustrationsstilen under en given tidsperiod. Man kan bland
annat se pedagogiska ideal och samhällets attityd genom att se på hur konstnären för
fram bilderna från den text han eller hon illustrerar. Berättelsen sätts in i en bestämd
miljö både socialt och historiskt genom val av miljö, personernas utseende och deras
kläder. Genom detta visar illustratören på hur han eller hon tror och tycker att
berättelsen ska uppfattas och förstås (Nikolajeva 2000: 93).

Barnboksforskaren Ingrid Nettervik anser även hon att skönlitteraturen speglar
samhällets människosyn och värderingar. Nettervik menar att det gäller i lika hög
utsträckning den litteratur som skrivs för barn som den som skrivs för vuxna
(Nettervik 1994: 81).
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Det går därför inte, enligt Nettervik, att bortse ifrån barnbokens möjligheter att
påverka. Barns medvetande präglas tidigt. Barns grundinställning till livet präglas
bland annat av den litteratur de kommer i kontakt med (Nettervik 1994: 13).

7. Barnlitteratur

Vi ger i detta kapitel några definitioner av bilderböcker och barnböcker. Vi använder
oss här av barnboksförfattaren Lennart Hellsing och barnlitteraturforskarna Maria
Nikolajeva, Ulla Rhedin och Lena Fridell.

7.1 Definition av bilderbok

Litteraturvetaren Ulla Rhedin, som undervisar i barnlitteratur, menar att bilderboken
är en bok av begränsad storlek som i skönlitterärt syfte vill beskriva en historia
genom en konstellation av text och bilder, så att det figurerar minst en bild per
uppslag. Rhedins utgångsdefinition av en bilderbok innefattar alla bilderböcker som
bygger på en framställning som vilar på bilder, med eller utan språktext, den i
förhållande till andra böcker ofta unika bok eller förpackningsform som man
identifierar som ”bilderbok” (Rhedin1992: 16). På detta koncept kan man sedan lägga
annorlunda definitioner och bilderboksbegrepp som figurerar inom praktik och
forskning. I många bilderboksdefinitioner definierar man bilderbokens särprägel som
”det lilla barnets första litteratur”. I Sverige har Lars Furuland, professor i
litteraturvetenskap, myntat uttrycket att bilderboken fungerar som ”barnets första
möte” med ordkonst och bildkonst (Rhedin 1992: 16). Nikolajeva följer också på
Furulands linje och menar att bilderboken är en konstform ensam i sitt slag som
förenar två kommunikationsnivåer; den verbala och den visuella, ikoniska och
konventionella tecken. Det ikoniska tecknet avbildar direkt det objekt som det
betecknar. Det ikoniska tecknet är beskrivande och det konventionella är berättande.
Det konventionella tecknet har inget omedelbart förhållande till det som
symboliseras.  Konventionella tecken bygger på en konvention mellan bärare av ett
speciellt språk, antingen ett naturligt verbalt språk som till exempel tyska, eller andra
språk som till exempel gester och kläder (Nikolajeva 2000: 16).

Ett annat urskillningsinstrument som används för att definiera och särskilja
bilderböcker är att undersöka den inbördes (mängd) relationen emellan ord och bild.
Ett i Skandinavien mycket använt schema skiljer mellan pekböcker, bildhistorier,
bilderböcker och illustrerade småbarnsböcker. Pekböcker innehåller enligt detta
schema enstaka bilder, utan inbördes relation eller text. I bildberättelsen berättar
bilderna en historia men vid vissa tillfällen får bildberättelsen även stöd av en
underordnad text. I bilderboken har tyngdpunkten gått över till texten (Rhedin 1992:
16).

Enligt Lars Furuland och Mary Örvig, före detta chef för Svenska barnboksinstitutet,
skulle en enklare indelning kunna vara samlingsnamnet “böcker med bilder för barn”
och undergrupperna kunde eventuellt vara bilderböcker och illustrerade böcker.
Barnlitteraturforskaren Lena Fridell har delat in böckerna i samlingsbeteckningen
“den skönlitterära barnboken med bilder” i fyra huvudområden: böcker med enbart
bilder, böcker med i efterhand tillkommen text, böcker där text och bild har
tillkommit parallellt och den stora gruppen “böcker där bilden är sekundär i
förhållandet till texten” (Rhedin 1992: 17).



16

Det skall dock påpekas att bilderböcker inte är detsamma som småbarnsböcker.
Bilderböcker är flerskiktade och mångdimensionella och varje skikt och dimension är
lika intressant och lika värd att studera, menar Nikolajeva. Bilderboken skiljer sig
från allmän litteratur genom det dubbla tilltalet (Nikolajeva 2000: 263-265).
Nikolajeva delar i sin tur in bilderboken i:
a) Pekbok, som inte har någon berättelse.
b) Bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord.
c) Bilderbok, ord och bild är lika viktiga.
d) Illustrerad bok, där texten även kan fungera utan bilder. Bilderna är underordnade
texten (Nikolajeva 2000: 16).

Vidare skiljer Nikolajeva på
• Symmetrisk bilderbok där det finns två parallella berättelser, en visuell och en

verbal, som i stort sätt berättar samma sak. Då säger man att bilderna och
texten skapar överflödig information.

• Kompletterande bilderbok där ord och bilder kompletterar varandra.
Tillsammans fyller de varandras luckor. Bilden kompenserar textens
otillräcklighet och vice versa.

Dessa kategorier behöver dock inte vara strikt åtskilda utan uppträder i olika
utsträckning (Nikolajeva 2000: 22). Om ord och bild helt fyller varandras luckor
lämnas inte mycket till läsarens egen fantasi. Liknande effekt uppstår om ord och bild
är symmetriska (Nikolajeva 2000: 27).

7.2 Kvalitetskriterier för barnlitteratur

Barn är just i färd med att orientera sig i sin omvärld och varje bild som de träffar på
medverkar till att forma deras föreställningar och värderingar. Det är därför viktigt att
observera vilka bilder som vi ger barnen. Synen på barnens roll i samhället och
uppfattningarna om vilken bild av verkligheten som ska förmedlas till barnen har
skiftat genom historien (Fridell 1977: 134).

Man kan till exempel närma sig barnböcker med:
• Pedagogiska kriterier, där barnböckernas användbarhet vid uppfostring räknas

som det positiva och viktiga,
• Hänsyn till barnets läsupplevelse och med läspsykologiska metoder där man

räknar att de böcker som barn tycker om är de som är bra,
• Litterära metoder som lyfter fram litterära kvaliteter och fokuserar sig på narrativa

aspekter, tolkningar och innovationer. ’En bra barnbok är också bra för
vuxna.’(Nikolajeva 1998: 15),

• Estetiska metoder, där barns läsupplevelser kopplas till litterära aspekter,
• Egenskaper och stil i böckerna som är betydelsefulla för barn, till exempel humor,

personskildring och handling, ägnas mycket uppmärksamhet (Nikolajeva 1998:
15).

Barnboksförfattaren Lennart Hellsing menar i sin tur att en bra barnbok ska;
1. Intressera barnet.
2. Ha tillräckliga estetiska kvalifikationer.
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3. Ha en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan acceptera, om den berör etiska
frågor (Hellsing 1963: 49).

Många kräver dessutom att en bra barnbok ska ha ett lyckligt slut. Men vad som är ett
”lyckligt slut” är ett relativt begrepp. Moderna barn- och ungdomsböcker har ofta ett
så kallat ”öppet slut” där det inte är helt säkert vad som händer (Nikolajeva 1998: 40-
41).

8. Barnlitteraturens form och funktion

Sagan kan ta upp universella mänskliga problem och genom detta kan barnet känna
igen sig. Detta kopplar Kåreland och Werkmäster till barnets ”spirande jagkänsla”.
Kåreland och Werkmäster menar att många sagor i grunden handlar om sökandet
efter den egna identiteten. Det kan handla om någon slags frigörelse. Ett vanligt tema
i bilderböckerna är resor eller vandring ut i världen (Kåreland & Werkmäster 1986:
83).

Det är även vanligt med levande leksaker och djurberättelser inom barnlitteraturen.
Djur- och naturberättelser anpassade för barn är enligt Nikolajeva en följd av den
romantiska synen där barnet står i gemenskap med naturen. Då leksaker hör till
barnets direkta omgivningar anses leksaker som lämpliga gestalter i barnböckerna.
Djuren och leksakerna får representera barnet i berättelserna (Nikolajeva 1998: 13).
Nikolajeva menar vidare att händelsernas koppling till varandra är särskilt viktig i
barnlitteraturen just för att barn har stort behov av att veta och förstå varför något sker
(Nikolajeva 1998: 35).

8.1 Bilderbokens miljöskildring

Miljön i en bilderbok upprättar den situation i vilken handlingen utspelar sig. Miljöns
huvudsakliga funktion är att framställa händelsen i tid och rum. Det görs genom mer
eller mindre ingående redogörelse av inomhus- eller utomhusscener. Man skiljer
mellan integrerad miljö eller bakgrundsmiljö. Att miljön är integrerad innebär att den
är nödvändig för handlingen, berättelsen kan inte utspela sig i någon annan miljö.
Bilderbokstext som skildrar det förflutna behöver till exempel en någorlunda
realistisk och tidstrogen miljö. Bakgrundsmiljöer är i sin tur sådana som inte är
oumbärliga för handlingen och som kan ha andra uppgifter i bilderboken.
Inomhusmiljöer kan återge tiden för handlingen genom tidstypiska detaljer i
inredningen, de återger till exempel personers position i samhället. Miljön kan också
framkalla förväntningar om en viss genre (Nikolajeva 2000: 117).

En hastig och överraskande växling i miljön kan till exempel få oss att uppfatta boken
som ”fantasy” det vill säga övergång mellan det verkliga och fantasi. Miljö kan skapa
en viss anda, till exempel väcka till liv nostalgiska minnesbilder (idylliska scener).
Miljön kan vara symbolisk och den kan även medverka till personskildringen. Om det
inte finns någon bakgrund, dras hela vår uppmärksamhet till personer i förgrunden
och till deras gärningar.  I böcker som har en historisk förankring har miljön den
viktiga uppgiften att förmedla lärdomar om det tidsskede som skildras. Man kan få
detaljerade och historiskt pålitliga visuella skildringar av inomhus- och
utomhusscener ofta koncentrerade på arbete, verksamheter, lekar och seder till vardag
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och fest. De åtskilliga detaljerna i miljön behövs för att återge tidsandan och förmedla
historiska lärdomar (Nikolajeva 2000: 118-125).

8.2 Bilderbokens personskildring

Det finns inte mycket teoretisk litteratur som berör litterära karaktärer och
persongestaltningen i barnlitteratur. Det finns heller inga teoretiska studier som
behandlar persongestaltningen i bilderboken, enligt Maria Nikolajeva (Nikolajeva
2000: 174).

När det gäller personskildringen behandlar den yttre beskrivningen till exempel
kläder, rörelser samt den psykologiska beskrivningen som inre egenskaper. Dessutom
kan personer ytterligare karaktäriseras genom sina handlingar och reaktioner på de
händelser där de är inblandade (Nikolajeva 2000: 139). Kollektiva huvudpersoner, två
eller flera huvudpersoner, är vanligt och karakteristiskt för barnlitteraturen
(Nikolajeva 1998: 59).

8.3 Bildens begränsning i personskildring

Bilder har vissa begränsningar i personskildringen, då de till exempel inte kan
namnge en person eller ange en persons ålder. Bilder kan inte uttrycka konkreta
relationer mellan personerna. Bilder kan heller inte återge teoretiska adjektiv som
nyttjas i personskildringen som till exempel god eller ond (Nikolajeva 2000:142-144).

Den själsliga personbeskrivningen sker därför bäst genom ord. Det går inte att direkt
porträttera vissa permanenta karaktärsdrag som till exempel visdom eller tapperhet
(Nikolajeva 2000: 140). Bilder är allmänt mer handlingsorienterade än
personorienterade (Nikolajeva 2000: 142).

8.4 Bilderbokens dubbla uttryckssätt

Vivi Edström, professor i litteraturvetenskap, menar att det som är speciellt med
bilderboken är det dubbla berättandet via text och bild på samma gång, där bild och
text kan fungera i samverkan eller i motsättning. I bilderboken möts två konstnärliga
uttryck. Bilderbokens dubbla uttryckssätt är dock svår att komma åt, enligt Edström
(Edström 1991: 52-53). Ord och bild måste befinna sig i harmoni, men om bilden
enbart reproducerar texten lyckas den inte ge orden liv (Edström 1991: 152).

Det betydelsebärande i bilderboken är hur något berättas. Det gäller såväl textens som
bildens uttryckssätt. Bilderna kan knyta samman olika beståndsdelar i texten till
helheter (Edström 1991: 52-53).

8.5 Ordens begränsningar och bildens potential

Bildens potential ligger i att skildra personens yttre. Utan bilder skulle vi inte ha
någon föreställning om hur figurerna såg ut (Nikolajeva 2000: 145).

En enda bild kan förmedla en stor mängd information om en person, som det skulle
behövas ett stort antal ord att beskriva. Illustrationen kan mycket slagkraftigare än ord
elaborera personskildringen genom likhet och konstrast. En exklusiv möjlighet i
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bilderboken är att bilden kan visa bipersoner som inte nämns med ord vilket
framkallar en extra dimension, enligt Nikolajeva. Bipersonerna kan skapa en kontrast
till huvudpersonerna och fördjupa vår förståelse av deras förhållande till omgivningen
(Nikolajeva:140).

Bilder har även en enastående förmåga att visa personens position i rummet vilket
ofta uttrycker deras psykologiska relationer och maktpositioner (Nikolajeva 2000:
141).

Bilder kan dock inte ensamma ge uttryck åt till exempel ironi. Ironi är ett begrepp
som bygger på ett undantag från ordens bokstavliga ordboksbetydelse. Men i en
bilderbok kan illustrationer skapa en ironisk kontrapunkt till texten och visa oss något
annat än det som orden påstår (Nikolajeva 2000: 179).

9. Bilderbokens historik och utveckling

Kåreland och Werkmäster menar att de flesta av de första barnböckerna med bilder
skapades i undervisande syfte. Under 1800-talet börjar dock bilderböcker med rent
underhållningssyfte att dyka upp och det är under 1800-talet som barn börjar bli en
kommersiellt intressant målgrupp. En bilderboksproduktion i större omfattning är
möjlig när det finns en tillräckligt stor marknad, när det finns konstnärer som ägnar
sig åt att illustrera böcker och då det finns tekniska förutsättningar som gör det
möjligt att reproducera bilder. Detta inträffade i Sverige först i slutet av 1800-talet,
enligt Kåreland och Werkmäster (Kåreland & Werkmäster 1986: 31-33).

Barnboksförfattarna Gunilla Ambjörnsson och Margareta Strömstedt menar att
barnboken i mitten på 1800-talet vanligtvis utmärktes av sedelärande, moraliskt
pedagogiska avsikter, ofta dödsallvarligt och känslosamt utformade. Det var dock i en
anda av upprymd, förvriden överdrift, som den tyske läkaren Heinrich Hoffman i
barnslig stil skrev och ritade den sedelärande historien om Struwwelpeter - på
svenska Drummelpetter, senare Julbocken eller Pelle Snusk (1845). Hoffmans
berättelse handlade om hur enfaldiga och elaka barn råkar illa ut om de lever ett
trilskt och onyttigt liv. Pelle Snusk blev en världsomfattande klassiker som ständigt
kom ut i nya upplagor (Ambjörnsson & Strömstedt 1983: 30).

Det var först när det blev möjligt att trycka bilder på ett enkelt och billigt sätt som
bilderboken slog igenom på allvar. Det sker omkring 1860 och då börjar
bilderboksbegreppet bli etablerat (Kåreland & Werkmäster 1986: 21).

En kraftig bilderboksimpuls kom ifrån England i slutet på 1800-talet då
jugendinfluerade konstutövare började teckna för barn, ofta inspirerade av gamla
ballader och vaggvisor. Till exempel visar Ambjörnsson och Strömstedt på målaren
och bokkonstnären Walter Crane tecknade sviter med prunkande blomstergestalter i
jugendinramning och menar att hans illustrationer kom att ge inspiration åt de
svenska barnboksillustratörerna och författarna Ottilia Adelborg och Elsa Beskow.
Men när Ottilia Adelborg i Prinsarnes blomsteralfabet (1892) och senare Elsa
Beskow i Blomsterfesten i täppan (1914) tog upp samma tema och personifierade
olika blommor, låg det en annan, ljusare och mera barnslig ton över bilderna.
Ambjörnsson och Strömstedt menar att Elsa Beskows många bilderböcker är starkt
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formade av sin tids traditionella värderingar och att Beskows böcker länge
dominerade det svenska bilderboksutbudet (Ambjörnsson & Strömstedt 1983: 30-38).

1930-talet utmärktes i sin tur av en begynnande massproduktion och i viss mån av en
ny mediesituation, enligt Kåreland och Werkmäster. Tiden kännetecknades av hög
arbetslöshet och barnfamiljerna var de som drabbades särskilt hårt. När
socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1932 beslutade de sig för att genomföra en rad
reformer som skulle underlätta barns situation. En ny pedagogik, som satte det
enskilda barnet i centrum, växte fram. Utformningen av bilderböcker förändrades och
det syns både på tekniken, valet av motiv och på bildernas stil, menar Kåreland och
Werkmäster. Modern affischkonst och reklam, med klara färger och förenklade
konturer inspirerade konstnärerna. Det ”vanliga barnet” i vardagssituationer, ofta
gestaltat i stadsmiljö, blev ett ofta förekommande ämne i bilderböckerna. Det var på
1940-talet som de nya riktningarna slog igenom på allvar (Kåreland & Werkmäster
1986: 55-56).

På 1940-talet, i samband med det nyväckta intresset för barn och barnpsykologi, kom
en förnyelse med impulser framför allt från en grupp konstnärer och
småbarnspedagoger i Danmark. Dessa granskade systematiskt vad
småbarnsbilderböckerna borde innehålla för att fylla barnens behov av personlig
identifikation och orientering i samhället. Den som i Sverige vid denna tid hade
samma pedagogiska talang var Lennart Hellsing. I samverkan med olika konstnärer
har han sedan 1940-talet bidragit till att förnya den svenska bilderboken. Lennart
Hellsing möter, enligt Ambjörnsson och Strömstedt, barnen i deras spontana aktiva
intresse för ord och rytm, vers och klanger (Ambjörnsson & Strömstedt 1983: 30-38).

Man brukar förlägga den moderna svenska barnbokens födelse till krigsslutet 1945.
Nu började barnboksförfattarna ställa sig på barnens sida mot vuxenauktoriteten och
skildra världen utifrån barnens perspektiv. ”Upprorslust, trots, humor och nonsens
blev viktiga inslag såväl i bild som i text.” (Kåreland & Werkmäster 1986: 57).

Ambjörnsson och Strömstedt pekar på att det var sällan som 1950-och 60-talens
bilderböcker speglade det samhälle som barnen själva existerade i. Inger och Lasse
Sandberg var därför bland de första som på 60-talet tog sig för att berätta om småbarn
i lekskola och i modern höghusmiljö. Under 70- och 80-talen hade publiceringen ökat
och det fanns goda utsikter för de flesta barn att hitta bilderböcker som skildrade
deras egen vardag, menar Ambjörnsson och Strömstedt (Ambjörnsson & Strömstedt
1983: 30-38).

På 70-talet ökade intresset för barns vardagsmiljöer och problem (Edström 1991:
132). I de bilderböcker som utkom på 1980-talet var det däremot vanligt att fantasin
hade erövrat verkligheten, säger Vivi Edström (Edström 1991: 143).

10. Dagens teman och gestaltning i barnlitteratur

Som tidigare nämnts i avsnittet ”Barnlitteraturens form och funktion” är någon form
av sökande troligtvis det vanligaste temat i barnlitteraturen. Resan är ett annat vanligt
tema (Nikolajeva 1998: 43-44).
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Det konsekventa barnperspektivet är dock en gestaltningsprincip som sällan har
förekommit i barnböckerna tidigare, men som nu är allt mer förekommande och ofta
då särskilt i bilderböckerna, menar Edström (Edström 1991: 163). I Resan till Ugri-
La-Brek av Anna-Clara och Thomas Tidholm finns grunddragen till ett nytt
bilderbokskoncept. I brist på passande termer menar Edström att man kan kalla
dragen för det poetiska eller expressiva bilderbokskonceptet (Edström 1991: 170).
Edström anser att det nya är att berättelsen har en öppen struktur och att den är
mångbottnad. Det väsentliga är att berättelsen huvudsakligen bevarar ett
barnperspektiv. Texten påminner mer om poesi och drama än sedvanliga berättelser i
bilderböcker. Bilderna har mycket personliga och symboliska uttryck. Det har blivit
allt vanligare att bilderböckerna ger form åt ämnen som är oroväckande och
utmanande och möjligen smärtsamma även för vuxna. Det medför även att boken kan
tilltala både barn och vuxna, enligt Edström (Edström 1991: 170).

Barnboken börjar under slutet av 1980-talet skildra mer komplicerade samband med
verkligheten som ofta är psykologiska, symboliska eller filosofiska. Edström menar
att man kan se det som om att begreppet realism utvidgades när barnlitteraturen gick
in i en ny folksago- och fantasyperiod efter mitten av 1970-talet. Detta har bland
annat medfört ändrade principer vid form och gestaltning och större vidsynthet när
det gäller intresset för fantasier, drömmar och existentiella och livstydande frågor.
”Den psykologisksociala realismen utökades med en psykologisk-symbolisk realism
som gestaltar också djuppsykologiska eller drömpsykologiska innehåll från det
omedvetna.”, menar Edström (Edström 1991: 172).

Som nämnts ovan kan vi se att dröm och verklighet ofta blandas samman i modern
barnlitteratur. Maria Nikolajeva visar på att en del visuella detaljer kan antyda att
berättelsen bara äger rum i barnets fantasi. ”Bilden undergräver den verbala
berättelsens sanningshalt och framställer händelserna som drömmar, mardrömmar,
visioner, hallucinationer eller kreativa fantasier.” (Nikolajeva 2000: 233).

Vad gäller teman i dagens barnlitteratur menar Vivi Edström att det inte längre finns
några ämnen som är tabu i bilderböckerna och att bilderboken provar nya former med
symbolik och mångtydighet (Edström 1991: 156).

11. Allmän bakgrund och historik till temat döden i
barnlitteraturen

Ett motiv som har genomgått stor förändring i barnlitteraturen är döden, enligt
Nikolajeva (Nikolajeva 1998: 45).

Barn har många gånger lärt känna döden genom skildringar av djurbegravningar då
detta har ansetts psykologiskt lämpligt. Många barn har själva anordnat begravningar
då de har hittat döda djur. Djurbegravningar är ett vanligt motiv i både modern och
äldre barnlitteratur. Domherrens död och begrafning från 1847, som även utkom i en
ny version 1869 under namnet Den stackars Rödbrösts död, är ett tidigt och även
internationellt känt exempel. The death and burial of Cock Robin är versberättelsens
engelska namn och den nedtecknades från en muntlig tradition omkring 1744 enligt
engelska visforskare (Furuland & Lindberger & Örvig 1984: 200). Berättelsens rötter
är oklara men man vet att de härstammar från medeltida berättelser och de har
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påträffats i flera länder, förutom i England och Sverige bland annat i Tyskland. 1852
utkom Rothkelchens Liebseelchens Tod und Begräbnis (Furuland & Lindberger &
Örvig 1984: 205). I berättelsen om den stackars lilla Rödbrösts begravning är det de
övriga djuren som förbereder och begraver den döde fågeln (Furuland & Lindberger
& Örvig 1984: 200).

En annan känd skildring av döden gav H.C. Andersen i Den lilla flickan med
svavelstickorna från 1845. Ingrid Nettervik menar att Andersen kastar ett ”försonande
skimmer” över döden och framställer den som en befrielse. Med fantasins hjälp
upplever flickan det hon själv aldrig får uppleva (Nettervik 1994: 39).

Att skildra död i barnlitteraturen var för övrigt vanligt förekommande på 1800-talet,
enligt Nikolajeva, då både huvudpersonens död skildrades eller att någon i
huvudpersonens nära omgivning dog. Den sociala bakgrunden förklarar detta då det
var en tid då barndödligheten var hög. Flera generationer bodde tillsammans och
födelse, åldrande och död var sådant som ägde rum i hemmet. Döden var på så sätt en
mera vardaglig omständighet som inte var främmande för barn (Nikolajeva 1998: 45).
Barnboksförfattaren Dan Höjer berättar att familjen själv tog hand om sina anhöriga
som hade dött och det vanliga var att någon i familjen snickrade kistan (Höjer &
Kvarnström 1999: 47).

I och med urbaniseringen och den allt förbättrade levnadsstandarden förvandlades
dock döden till något främmande och farligt, menar Nikolajeva (Nikolajeva 1998:
45). Ihop med att samhället blev mer profant, att bostadsvanorna ändrades till följd av
den ökande urbaniseringen och att det i ökad utsträckning blev vårdinstitutioner som
tog hand om sjuka och gamla, blev döden något som hände borta. Barnen fick inte
som tidigare uppleva släktingars åldrande, sjukdom och död (Furuland & Lindberger
& Örvig 1984: 229-230).

Som en följd av ovanstående menar fil doktor i litteraturvetenskap och
kulturjournalisten Ying Toijer-Nilsson att antalet skildringar av döden i barnlitteratur
minskar i början av 1900-talet (Toijer-Nilsson 1976: 134). Att skildra döden i
barnlitteraturen var nästan tabubelagt men det blir vanligare igen på 1960- och 70-
talen, menar Nikolajeva (Nikolajeva 1998: 45).

På 60- och 70-talen gavs det alltså ut alltfler barnböcker som behandlade döden.
Lennart Hellsing försökte med Paul Ströyers bilder avdramatisera ämnet döden i
Boken om Bagar Bengtsson (Furuland & Lindberger & Örvig 1984: 229-230). Det
lite respektlösa sätt som Lennart Hellsing skildrar död och begravning på i Boken om
Bagar Bengtsson var ännu tabu 1966 då boken gavs ut. Berättelsen har en skämtsam
barnramsa som utgångspunkt (Nettervik 1994: 55). Sedan Boken om Bagar Bengtsson
kom ut 1966 har den flera gånger blivit kritiserad och diskuterad huruvida det passar
att behandla ett motiv som döden i bilderboken (Edström 1991: 127).

I början av 1900-talet dog som tidigare nämnts de flesta människor i Sverige i sina
hem omgivna av sina anhöriga. 1999 dog bara 2 av 100 i sina hem, enligt Dan
Höjer (Höjer & Kvarnström 1999: 47). Barn i Sverige möter inte längre döden i sin
vardag på samma sätt idag, då barnadödligheten är så mycket lägre och de flesta
gamla inte dör i hemmen utan på ålderdomshem eller sjukhus (Nikolajeva 1998:
45). Det är kanske därför som massmedia idag många gånger får stå för
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verklighetsbeskrivningen och förmedla kunskaper och problemlösningar skriver
Kåreland och Werkmäster (Kåreland & Werkmäster 1986: 97). Idag har vi till
exempel fått en del faktabilderböcker som berör döden (Fridell 1977: 153).
Relationen mellan barn och vuxna har förändrats under 1900-talet och barn och
vuxna umgås inte på samma sätt och i samma gemenskap som tidigare, enligt
Kåreland och Werkmäster (Kåreland & Werkmäster 1986: 100).

Furuland, Lindberger och Örvig anser att de flesta barnboksförfattare som skriver om
död, sorg och krig idag försöker visa på hoppfullhet och livsbejakelse (Furuland &
Lindberger & Örvig 1984: 229-230). Maria Nikolajeva menar att moderna
barnboksförfattare ofta skildrar döden som något naturligt (Nikolajeva 1998: 45).

12. Barn och deras upplevelser av döden ur ett etiskt
och psykologiskt perspektiv

Tidigt i barnets liv uppstår de fundamentala livsfrågorna. Beträffande livsfrågorna
hos barn är det många gånger påtagliga händelser som väcker dessa. Som vuxen kan
man samtala om meningen med tillvaron utan att något särskilt har hänt, men särskilt
hos små barn kommer frågorna först när något händer som inverkar på deras
livssituation. Barn kan till exempel grubbla kring livets ursprung i samband med att
de får ett syskon. Enligt Jan Arlebrink, sjukhuspräst och forskare i etik och
existentiella frågor, funderar barn kring ondska när de ser någon bli utsatt för förtryck
eller orättvisa. Barn funderar kring lidande och död när en människa eller annan
levande varelse i deras omvärld, husdjur, fåglar mm, avlider. Vuxna människor kan
tillsammans med barnet stödja och hjälpa fram barnets egen förmåga att hantera det
som upplevs som hotfullt och svårt. Barn utvecklar stegvis en syn på sjukdom och
död som främst är relaterad till deras ålder. Men även andra medverkande krafter som
utveckling, mognad, liksom tidigare upplevelser och omvärldens kultur och synsätt
har betydelse (Arlebrink 1999: 148-149).

12.1 Barn 0-4 år

När ett barn föds är hon eller han helt beroende av sina föräldrar. För det lilla barnet
är det existentiella hotet att bli lämnat ensamt. Mellan åldrarna 0-4 år är det därför att
bli övergiven som skapar mest oro och ångest hos barnet. Barnet är inte insatt i
innebörden av händelsen död. Barnet kan bara uppleva döden som separation. När
barnet börjar tillägna sig språket blir det synligt hur föreställningar om döden växer
fram. Barnet har kanske upplevt en äldre släktings död, eller att familjens husdjur har
blivit överkört och frågorna och grubblerierna börjar nu kläs i ord. Det är viktigt att
barnen får sanningsenliga och uppriktiga svar på sina frågor så att de kan få den insikt
de är så måna om att tillägna sig om verkligheten. Barn tar snabbt till sig de vuxnas
sätt att hantera döden. Barnen leker begravningslekar där de imiterar de vuxna. I
dessa lekar kan barnet i fantasin träna sig i olika sätt att förhålla sig till döden, men
utan att uppleva det som skapar smärta och sorg, för att sedan föra in det i det
verkliga livet (Arlebrink 1999: 148-150).
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12.2 Förskoleåldern

När barnet har nått en ålder av ca 4 år utvecklar barnet en större förmåga att förstå
och fundera kring livsfrågor. I denna ålder spelar kroppen en stor roll och de frågor
som väcks nu har ofta med kroppen att göra. Frågorna rör allt som gör ont, men
vanligt är även fantasier och föreställningar om vad som kan ske med kroppen. Barn i
den här åldern lär sig till exempel var viktiga kroppsorgan sitter och har förstått att
det är viktigt att kroppen är frisk. Däremot har barnen vaga uppfattningar om hur
kroppen fungerar inuti. På grund av att de inte vet detta reagerar barnen på det de ser
och uppfattar, till exempel sprutan som sticks i armen. Det existentiella hotet är att
kroppen ska skadas, för om det sker kan man dö. Detta är också ett skede i barnets liv
då barnen fantiserar mycket och har en hel del ”magiska” tankar. Sjukdom och död
orsakas av externa krafter, missöden, smittoämnen och våld eller andra liknande
faktorer. Det förekommer att barnen i 4-årsåldern kan uppleva att sjukdom och död är
ett straff som vållats av att de tänkt onda tankar eller att de agerat felaktigt mot den
som gått bort. För denna åldersgrupp är döden tillfällig och orsakas av vissa
omständigheter. Om man förstår att undvika dessa kan man också undfly döden.
Döden är inte något oåterkalleligt utan det är som att somna, sova och sedan vakna
upp. Många gånger fantiserar barnet om att den döde till exempel äter och andas. De
döda finns på någon annan plats. En del barn pratar om himmelriket som det ställe där
den avlidne finns. Vissa barn tror att denna plats kan vara på en stjärna eller i
sagornas eller äventyrens land. Leken och sagan blir viktiga hjälpmedel som barnen
kan använda för att hantera den mörka verklighet de inte kan förstå och även för att
kunna uttrycka alla de frågor som de ställer som inte har några klara svar (Arlebrink
1999: 151).

12.3 Den tidiga skolåldern

Då barnen har nått åldern 6-9 år börjar de att få mer och mer insikt i hur livet
egentligen fungerar. I denna tidsperiod vill barnen gärna skapa ordning och reda i sitt
liv och ha kontroll över vad som sker. När något sker som rubbar mönstret gör barnet
allt för att återställa ordningen igen. Att förlora kontrollen skrämmer barnet och är
ångestframkallande. De magiska fantasierna finns ännu kvar och ger barnen en
övertro på tankens och önskemålens kraft. De djupt existentiella frågorna berör därför
ofta skuld och ansvar. Nu börjar barnet förstå att döden är något definitivt och att den
som har gått bort inte kommer att återvända till livet. Barnet tror ofta från början att
det bara är gamla personer som dör, men denna uppfattning lämnar det så småningom
och förstår allt eftersom att döden drabbar alla och att den är slutgiltig. Mardrömmar
och rädsla är vanliga sätt att reagera på hos barn som konfronterats med döden.
Döden personliggörs ofta i barnets tankar. Döden kan ses som en gestalt som är ond
och grym och tar ifrån människor livet. Barnet avleder ofta sin ångest i lekar där de
får ge uttryck för det våldsamma, skrämmande genom att leva sig in roller av olika
slag, där både döden och livet får ta sig gestalt. Detta rollspel blir ett sätt för barnet att
ta kontroll över det som skrämmer och hotar. I detta sammanhang kan sagor vara en
hjälp. Sagorna inger hopp och styrka eftersom de avslutas med de godas seger
(Arlebrink 1999: 151-152).
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13. Förklaring till frågeställningarna

Flera av våra frågeställningar berör liknande områden, men vi har här valt att
försöka dela upp dem för att få en så övergripande bild av döden och samhället i
böckerna som möjligt. ”Reaktion på döden” och ”Inställning till döden” går till
exempel ofta in i varandra. Den sista frågeställningen, ”Vilken samhällsbild ger
boken?”, rymmer egentligen alla övriga punkter.  Däremot  redovisar vi i referaten
svaren på våra frågeställningar i löpande text i ”handling” och i ”kommentar” och
inte så strikt uppdelat som här.

Vi redogör här kort för vad vi avser med respektive frågeställning:

Huvudperson
Med huvudperson avser vi den som vi följer mest i boken. Den kan vara den som
agerar mest och som för fram berättelsen men den behöver inte alltid göra detta för
att vara huvudperson. Vem som är bokens huvudperson framgår oftast tydligt men i
vissa fall är det svår att avgöra. Ibland rör det sig om en så kallad kollektiv
huvudperson, då det är två eller fler som är huvudpersoner.

Vem dör
Oftast är det bara ett dödsfall som skildras i boken. Ibland nämns eller skildras flera
dödsfall och då tar vi även upp dessa. Vems dödsfall som skildras i en bok är
betydelsefullt då vi tycker att det speglar samhället. Vi har fått uppfattningen om att
man i de barnböcker som ges ut i västvärlden ofta skildrar en äldre individs död. I
västvärlden härskar föreställningen att man dör när man är gammal.

Dödsorsak
Det är inte alltid som dödsorsaken nämns. Ibland antyds bara dödsorsaken och då
redogör vi för att det är oklart eller vagt.

Begravning
Ifall berättelsen nämner eller skildrar någon begravning så redogör vi för detta i
analysen. Vi undersöker till exempel vilken typ av begravning det är, var den äger
rum och vilka eventuella ceremonier det är runt själva begravningen. Det kan till
exempel vara klädstilen som begravningsgästerna har som vi redovisar.

Livet efter döden
I en del av böckerna talar man om ett eventuellt liv efter döden och olika
uppfattningar skildras. Ibland skildrar boken hur livet efter döden är. I vissa fall
nämns ingenting om något liv efter döden. Ibland sägs det i böckerna att en person
”är i himlen”. Ofta sker det i samband med att någon berättar för den döde
personens anhöriga om dödsfallet. I dessa fall klassar vi det som att boken skildrar
ett liv efter döden även om detta kanske inte berörs ytterligare i boken.

Tid
Vi redogör för boendeform, familjebildning, sysselsättning, kläder och dylikt för att
se i ungefär vilken tid som en berättelse utspelar sig. Ibland är det svårt att avgöra
vilken tidsperiod som gäller. Med ”nutid” menar vi tiden från ungefär 1990 och
framåt.
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Miljö
Vi undersöker om berättelsen utspelas i staden eller på landsbygden, i drömmen, i
sagomiljö eller i fantasin.

Reaktion på döden
Här undersöker vi omgivningens reaktion på dödsfallet. Det kan till exempel
omfatta sorgeprocessen som följer på ett dödsfall, hur personer beter sig, vad de
känner och hur de agerar.

Inställning till döden
Här redogör vi för hur vi tolkar att man talar om och ser på döden i böckerna.
Ibland är det den som ska dö som berättar om hur han eller hon ser på döden som
skildras. Det kan ibland innefatta tankar om livet efter döden, hur det är att vara
död, om döden är farlig eller obehaglig eller kanske tvärtom ses som något positivt.
Med ”naturlig” inställning till döden menar vi att döden skildras som något
naturligt, vardagligt och oundvikligt. ”Accepterande” inställning har ungefär
samma innebörd som ”naturlig”. Det kan till exempel vara så att de anhöriga
accepterar att den döde inte längre finns och de går vidare med sina liv.

Samhällsbild
De mönster/beteenden som vi speciellt urskiljer i böckerna ger oss en samhällsbild.
Det kan till exempel vara religion, ideal om uppförande, seder och bruk och
könsroller. Till exempel menar Maria Nikolajeva att personens yttre – pojke eller
flicka – direkt skapar förväntningen om vissa beteendemönster som bygger på
konventioner (Nikolajeva 2000: 167).

14. Vår undersökning

Under temat ”Död och sorg” i BTJ:s temaregister ”Drakar och kläder” finns som
bekant 29 böcker. Det är 17 bilderböcker, 11 berättelser och en faktabok i
bilderboksform. De 29 böckerna utgör vårt empiriska material i undersökningen. I
de böcker som BTJ har klassificerat som bilderböcker har vi analyserat både text
och bild.

Som tidigare nämnts i metodavsnittet så använder vi oss inte av något specifikt
analysverktyg då vi analyserar bilderna. Vi har sett till de totala intryck som
bilderna givit oss, och inte satt färg och form i centrum. Dock medverkar färger som
till exempel rosa, som vi tolkar som flickfärg i vår kulturs sätt att se, ibland till den
slutsats vi drar om ideologin i boken.

Vi har alltså studerat alla bilder i bilderböckerna eftersom de tillsammans med
texten ger bilderbokens helhet. I vår undersökning redovisar vi inte vad varje
enskild bild föreställer, utan redovisar den sammantagna helhetsbild som bild och
text tillsammans ger i bilderböckerna. Vi utläste helt enkelt den sammanlagda
informationen av bild och text sida för sida i bilderböckerna. I referaten av
bilderböckerna redogör vi (med ord) för dessa berättelsers totala händelseförlopp,
som i själva bilderboken berättas med text och bild.

Vi har i uppsatsen dock tagit med några av bildsidorna från bilderböckerna för att ge
exempel på våra tolkningar. Vi anser att bilderna vi valt att visa ger tydlig
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information om respektive boks ideologi/samhällsbild och de medverkar
tillsammans med texten till att ge oss svar på våra frågeställningar.

De sex första böckerna analyserade och tolkade vi gemensamt utifrån de tio
frågeställningarna. Därefter delade vi upp böckerna mellan oss och analyserade
hälften var på grund av tidsmässiga skäl. Vi skrev ihop referat om varje bok samt
sökte svar på våra frågeställningar. Efter att ha analyserat böckerna på var sitt håll
diskuterade vi analysen och tolkningen av varje bok gemensamt. Vi kom därefter
tillsammans fram till vilket budskap eller meddelande vi uppfattade att boken gav.
Ett arbetsredskap vi använde oss av var ett enkelt schema där vi ställde upp
boktitlarna på den ena axeln och frågeställningarna på den andra. När vi gjort detta
fick vi en klarare bild av de meddelanden/bilder böckerna gav om döden. Vi kunde
därefter lättare dra slutsatser om den övergripande ideologin i böckerna som helhet,
och därmed vilken ideologi/ideologier som ryms i böckerna i BTJ:s register.

Om BTJ har klassat boken som bilderbok har vi valt att redogöra för både författare
och illustratör, då bild och text tillsammans berättar historien i boken. För de böcker
som har klassats som berättelser har vi bara tagit med författarens namn även om
dessa böcker ibland innehåller en del illustrationer. Om bokens originalspråk är ett
annat än svenska skriver vi ut detta i referatet. Vi anger alla böckers utgivningsår.

Nedan följer referaten av böckerna som vi har delat upp i handling respektive
kommentar. I kommentaren tar vi upp sådant som vi har reagerat på i boken och
som vi vill framhäva. Dessa referat täcker alltså både analys av text och bild, även
om de kanske kan ge intryck av att bara vara en redogörelse av resultaten från
analysen av böckernas textinnehåll.

14.1 Referat av böckerna i undersökningen

Resan dit upp
Text och Bild: Nicholas Allan. Originalspråk: Engelska. Utgivningsår: 1996.

Handling: En dag när flickan Jill vaknar så ser hon att hunden Bruno packar en
väska med ben i. Jill undrar om hon får följa med och leka. Nej, säger Bruno, jag
blir sen då och jag ska bli hämtad. Jill undrar varför hon inte får följa med dit Bruno
ska, och Bruno förklarar att man måste bli inbjuden. Jill får reda på att det är
hundänglar som har bjudit Bruno. Jill undrar om inte Bruno kan få stanna ett par
minuter till och det får han. Jill överöser Bruno med frågor och undringar om hur
länge han ska vara borta och om han kommer att trivas. Bruno kommer att trivas,
säger han, för han ska till himlen. Men om inte, säger flickan argt. Hon frågar hur
Bruno tror att det är ”där uppe” och Bruno frågar hur hon tror att det är där uppe.
Boken beskriver deras föreställningar om himlen. De har väldigt olika åsikter om
himlen och kontroverser uppstår. Himlen för Jill är en drömtillvaro utan vuxna, med
gratis karuseller och nöjesfält utan köer. Det finns också en hel ö av choklad,
glassmoln och godis som man kan äta hur mycket man vill av utan att man blir sjuk.
Änglar slickar i sig av glassmoln på en bild. I Brunos himmel är det inte alls så!
Han menar att det istället finns massor av ben med kött på och att det finns
hundratals lyktstolpar att nosa på. Det finns bajs och ben på marken! Jill tycker att
detta verkar äckligt. Om det är som i Brunos himmel vill Jill inte komma dit, men
det behöver hon ju inte heller för hon är inte inbjuden.
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Bruno tillåts till slut att åka till himlen och Jill sörjer sin vän. En dag stöter Jill på en
övergiven valp, tar med den hem och tänker på vad Bruno sagt att han ville ha;
Lyktstolpar, saker att nosa på och köttben. Jill ger valpen detta och tänker att valpen
måste tro att han redan är i himlen.

Kommentar: Livet efter döden diskuteras omfattande i denna bok och det ingen
tvekan om att det finns ett liv efter döden. Boken rymmer en diskussion om himmel
och helvete, det finns en risk/chans att man hamnar i antingen eller. Det
förekommer ett helvete i boken som illustreras som en ihålig underjord med en
flammande eld. Där ligger ett hundhuvud med horn och ett spett som pekar ut från
hunden uppåt. Bruno menar att han kommer att hamna i himlen eftersom han har
varit en snäll hund. Är man snäll kommer man till himlen. Himlen ser dock olika ut
beroende på vem man är. Däremot skildras ingen begravning i berättelsen. Vad
gäller reaktion på döden så vill Jill inte att Bruno skall åka och hon sörjer sin vän.
Jill tror aldrig att det ska bli som förr. Hon genomgår en sorgeprocess.

Berättelsen ger bilden av ett kristet samhälle. På kyrkogården finns en kyrka med
kors och gravstenar. I berättelsen skildras hundänglar i vita klänningar med gloria
och vita vingar. Döden skildras som något naturligt och ganska osentimentalt. Livet
går vidare. Man sörjer den döde men sedan kommer ett nytt ung liv och tar den
dödes plats. Kretsloppet är slutet. Vi tycker att berättelsen visar traditionella
könsroller då flickan Jill har ljust hår och rosa klänning. Berättelsen utspelas i nutid
i stadsmiljö.

Flickan med svavelstickorna
Text: H.C. Andersen Bild: Svend Otto S. Originalspråk: Danska.
Utgivningsår: 1845.

Handling: Det är nyårsafton. Det börjar bli kväll och det snöar och är väldigt kallt.
En liten, fattig flicka går barhuvad och barfota i snön på väg hem. Hon har försökt
sälja svavelstickor hela dagen men ingen har köpt en enda av henne. I fönstren är
ljusen tända och det luktar gott av stekt gås. Flickan fryser men hon vågar inte gå
hem eftersom hon inte har lyckats sälja några svavelstickor. Hennes far kommer att
slå henne och förresten är det är kallt även hemma. Flickan kryper ihop i ett hörn på
marken mellan två hus. Hon fryser väldigt mycket. För att värma sig en smula
tänder hon en svavelsticka. I skenet av svavelstickan ser hon en sprakande kamin
och ett varmt rum. Men svavelstickan brinner snabbt ut och hon sitter i kylan och
mörkret igen. Hon tänder ännu en sticka och flickan ser nu ett vackert dukat bord
med levande ljus och en välstekt gås. Denna sticka brinner också fort ut och flickan
tänder ännu en sticka. Nu sitter flickan vid en jättestor julgran med strålande
julgransljus som är vackert pyntad. Stickan brinner ut och hon ser en stjärna falla
och säger ”Nu är det någon som dör”. Flickan tänder ytterligare en sticka. Den här
gången uppenbaras flickans döda mormor som är den enda människan som
någonsin har varit snäll emot henne. Det skiner och strålar runt mormor och flickan
ber mormor att ta henne med. Tillsammans flyger de mot himmelriket, till Gud. På
morgonen dagen därpå hittas flickan ihjälfrusen. Hon har ett leende på läpparna.

Kommentar: Berättelsen utspelas i ett samhälle med stora sociala klyftor.
Berättelsen är samhällskritisk och författaren visar på de sociala orättvisor och den



29

dubbelmoral som råder. Det är ett kristet samhälle som skildras. Det finns ett liv
efter döden och flickans döda mormor uppenbarar sig för henne som en ängel.
Mormor är vacker och det strålar omkring henne. Flickan och mormor flyger till
Gud i himmelen och där finns ingen kyla, hunger eller rädsla. Vi tolkar det som att
flickan ser döden som en befrielse och himlen som ett paradis, men människorna
som hittar den ihjälfrusna flickan tycker väldigt synd om henne. De tycker att det är
hemskt att hon har dött på detta sätt. Ingen begravning skildras i berättelsen.
Berättelsen utspelas i mitten/slutet av 1800-talet i stadsmiljö.

Lufsen
Text: Elisabeth Dale Bild: Frèdèric Joos. Originalspråk: Engelska.
Utgivningsår: 1995.

Handling: Boken handlar om pojke som heter Emil och om hans bäste vän, hunden
Lufsen. De två vännerna är jämt ihop; de är i parken, på stranden och i affären. Den
förste som möter Emil när han kommer hem från skolan är Lufsen. Men en dag när
Emil kommer hem ifrån skolan kommer inte Lufsen och möter Emil. Mamma
berättar att Lufsen är sjuk och att han ligger i hundkorgen. Emil blir bekymrad.
Lufsen blir allt sämre och får åka till veterinären där han får medicin. Lufsen är
mycket trött och efter ett par dagar så dör han. Emil blir väldigt ledsen. Han vill inte
att Lufsen ska vara död, och frågar sig hur han ska kunna leva utan sin hund. Emil
tänker mycket Lufsen och besöker till en början de platser som han och Lufsen
brukade gå till. När Emil är i parken, på stranden eller i affären så ser han barn med
hundar eller hundmat på hyllor och varje gång tänker han på Lufsen. Till slut
undviker Emil dessa platser helt och börjar leka med andra barn men han är
fortfarande olycklig. Emils mamma lider av att se sin son så ledsen och erbjuder
honom därför en ny hund, men detta kan Emil inte acceptera. Han blir arg och
tycker att ingen kan ersätta Lufsen. Tills slut accepterar Emil att Lufsen är död och
han kan tänka sig en ny hund, även om denna aldrig kommer att kunna ta Lufsen
plats. En ny liten valp kommer nu in i hans liv och den döper Emil till Lady.

Kommentar: Lufsen begravs i trädgården. Efteråt går de in i huset och dricker te
men Emil vill inte ha något. Emils mamma uppmuntrar honom att gråta och tröstar
Emil genom att säga att Lufsen har haft ont men att han inte har det längre och
menar att de borde vara glada för det. Det talas dock inte om något liv efter döden.
Emil genomgår en sorgeprocess. Emil sörjer ett tag och går igenom olika faser men
till slut accepterar han det som hänt. En gammal hund dör och en ny tar dess plats.
Ett slags kretslopp skildras. Vi tolkar det som att budskapet är att det är okej att
sörja ett tag men sedan ska livet gå vidare.

Berättelsen skildrar en traditionell familj. Mamman i familjen står för känslorna.
Pappan är en mer anonym figur i bakgrunden. Berättelsen utspelas i nutid i ett
villaområde i en stad eller en ort.

Prins Kristoffer Poffer
Text: Jostein Gaarder. Originalspråk: Norska. Utgivningsår: 1988.

Handling: Boken handlar om en liten pojke, Kristoffer, som sörjer sin morfar som
har gått bort. Detta bearbetar Kristoffer med fantasins hjälp eller i en dröm.
Kristoffer möter i fantasin/drömmen en tomte och de upplever sagoäventyr



30

tillsammans. Tomten låter som morfar. De personer som finns med i
fantasin/drömmen liknar personer som finns i Kristoffers verklighet. De sagor som
morfar brukade berättade för Kristoffer handlade om tomtar och prinsar.  Morfar
brukade säga att Kristoffer var hans lilla prins och i drömmen är Kristoffer en prins
och kungen liknar morfar. Kristoffers mamma var på slottssemester i Frankrike när
morfar dog. I sagoberättelsen förekommer ödlor som vaktar slottet där kungen och
drottningen bor och dessa ödlor är franska. Morfars hjärta slutade fungera och i
fantasin stjäl ödlorna kungens hjärta. (Jmf. morfar dog av hjärtproblem).

Kommentar: Kristoffer går igenom en sorgeprocess. Morfar begravs men
begravningen beskrivs inte. Det finns liv efter döden och när morfar dör hamnar
han på en plats östan om solen och västan om himlen. I sagan förekommer en
underjordisk flod och där finns en brant sluttning. Vid floden står en båt som liknar
morfars röda båt. Kristoffer undrar om djupet heter ”dödens djup” och om det har
någonting med morfar att göra. Detta för våra tankar till dödsriket i den grekiska
mytologin.

I boken förmedlas ett budskap som vi tolkar som att det är viktigt att vara stark och
ta itu med de svåra sakerna i livet. Man måste orka möta livets svårigheter för
annars kommer de att komma tillbaka till en senare. Vågar man bara se fasorna i
ögonen så behöver man inte vara rädd. Tiden är drömsk och berättelsen utspelas i
sagans och fantasins värld.

Boken om Bagar Bengtsson
Text: Lennart Hellsing Bild: Poul Ströyer. Utgivningsår: 1966.

Handling: Boken handlar om en bagares liv, sjukdom och död. Berättelsen är en
ramsa som bygger på rim. Bagar Bengtsson bakar bullar och kakor i massor och han
har en kvinna som heter Bullertina anställd som assistent. Mycket i boken har
anknytning till Bengtssons yrke. Bullertina får till exempel sin lön i form av 48
vallmofrön. Bagar Bengtsson sitter på kvällen på sin ”högsta kokostopp” utomhus i
mörka natten. Berättarrösten hotar/uppmanar Bengtsson att gå ner från toppen då
det är sent och kallt ute, och då man kan bli förkyld i alla tio tårna. Bagar Bengtsson
blir mycket riktigt sjuk. Han får medicin men den hjälper inte och till sist så dör
Bagar Bengtsson.

Bagar Bengtsson begravs, Bullertina lämnar staden och bageriet stängs. Det flyttar
in en bofink i Bengtsson bageri och han sjunger sedan berättelsen om Bagar
Bengtsson liv och död som boken förmedlar. I slutet av boken, en stjärnklar
lussenatt, kommer bagarns lussekatt och tar bofinken.

Kommentar: Berättelsen ger en humoristisk, osentimental bild av döden. Den
något ovanliga dödsorsaken förkylning är det som tar Bengtsson av daga. En
kristen, västerländsk begravning skildras i boken, men man talar inte om något liv
efter döden och inte heller om någon gud.  När Bagar Bengtsson ska begravas ligger
han i en limpa i stället för i en traditionell kista. Kistan fraktas i en svart likbil. Ett
torn med ett kors finns på likbilen. En bild visar en röd sol som är på väg ner när
dagen är tillända och vi tolkar det symboliskt, att Bengtssons liv är slut. Bakom
likbilen går ett sorgetåg med människor med dystra nedsänkta ansikten. De är
svartklädda. Bullertina gråter en skvätt och lägger en krans på graven. En manlig



31

präst håller ett minnestal. Döden skildras som ganska naturlig, oundviklig och
osentimental och snart går livet vidare.

Samhällsbilden i boken visar på traditionella könsroller. Bullertina är något hunsad
av sin chef Bengtsson. Bengtsson sover till exempel i en riktig säng medan
Bullertina sover i en sockerskål. Bullertina får själv plocka upp sin lön på marken i
form av 48 vallmofrön som Bengtsson strött ut. Det är Bengtsson som kör
ångvälten när degen skall knådas. Bullertina bär kjol och högklackade skor och
Bengtsson har byxor. Berättelsen utspelas i stadsmiljö på 1960-talet. Prästens
minnestal ger heder åt flitiga och arbetsamma människor som Bengtsson. Det pekas
på att Bengtsson i sitt arbete spred glädje till andra människor i staden.

Agnes och ljuset
Text: Bo R Holmberg Utgivningsår: 1998

Handling: Berättelsen skildrar det svåra i att acceptera och komma över en nära
anhörigs dödsfall. Boken handlar om Agnes som bor med sin pappa och storebror.
Agnes mamma är död och Agnes, hennes pappa och bror har svårt att helt komma
över mammans död. Utåt sett låtsas de som att allt är som det ska. Agnes upptäcker
att det är någon som håller ett ljus tänt på mammans grav och hon upptäcker till slut
att det är hennes, utåt sett, tuffe bror som tänder ljuset på graven. Agnes pappa är
styvpappa till Agnes bror och en kväll är brodern full och anklagar pappan för att
vilja bli av med honom. Familjen börjar nu prata mer om mamman och hur det gick
till när hon gick bort. Agnes minns inte så noga och pappan och brodern berättar.
Mamman dog i lungcancer fast hon inte var rökare. De pratar om avskedet och
dödstillfället på sjukhuset. Parallellt med historien skildras hur Agnes får en
pojkvän, Douglas.

Kommentar: Vi vill påpeka att det i berättelsen betonas att mamman dog i
lungcancer trots att hon inte rökte. Mamman ligger begravd på en kyrkogård i
närheten av hemmet. Familjen går till graven och tänder ljus på Allhelgonahelgen.
Det talas dock inte om något liv efter döden och heller inte om någon gud.
De tre familjemedlemmarna reagerar olika på mammans död. Sorgen döljs på olika
sätt och kommer inte helt upp till ytan. När pappan groggar och blir berusad med
sin bror kommer hans sorg fram och han gråter ut. När Agnes bror är full kommer
hans sorg ut. Boken skildrar tre olika sorgeprocesser.

När det gäller bokens samhällsbild så tolkar vi den som ganska traditionell.
Mammor som bakar bullar och är lite runda framställs som positivt. Mammor som
röker och har långa blåmålade naglar framställs som negativt. Männen i berättelsen
har svårare än kvinnorna för att gråta och visa känslor. Berättelsen ger trots detta
samtidigt en ganska modern bild av dagens Sverige. Brodern snusar och ser på porr
på datorn. Pappan ser på Rederiet och hans bror spelar i dansband och uppträder på
Bingolotto. Agnes bästa vän är en invandrartjej. Agnes har en pojkvän. Berättelsen
utspelas i en svensk stad i nutid.
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Fågelskrämman
Text: Sandra Horn Bild: Ken Brown. Originalspråk: Engelska. Utgivningsår:
1995.

Handling: En gammal fågelskrämma står på en åker. Fågelskrämma har ett huvud
fyllt med halm och glada tankar. Han trivs i alla slags väder; i regnet känner han sig
som en staty i en fontän, när snön ligger på marken känner han sig som en kung
med silverkrona. Men en höstdag börjar det blåsa kraftigt. Fågelskrämma gungar så
att han blir yr i huvudet. Till slut rycks Fågelskrämma upp ur marken, hans kläder
och hans stoppning blåser iväg och stören landar i en buske. När bonden kommer
och letar efter Fågelskrämma hittar han inte Fågelskrämmas alla delar och stören får
ligga kvar i busken. Fågelskrämma funderar på vad han kan vara om han inte är
fågelskrämma. Han försöker tänka men det går inte då han bara är en stör. Under
vinterhalvåret glider stören djupare ned i jorden och fryser fast. När våren kommer
sprider sig en varm känsla i stören som börjar få rötter och knoppar. Tillslut har
stören blivit till ett träd. En morgon kommer bonden och sätter upp en ny
fågelskrämma. Den nya fågelskrämman tycker att trädet är vackert och stören,
gamla Fågelskrämma, känner sig som en kung med guldkrona och svänger med sina
grenar i sommarvinden.

Kommentar: Fågelskrämma har en glad och accepterande inställning till ödets och
naturens nycker. Fågelskrämma accepterar döden och berättelsen skildrar ett ganska
osentimentalt kretslopp. Fågelskrämma ”dör” men en del av honom lever vidare
som ett träd. För honom finns alltså ett liv efter döden. Berättelsen rymmer ingen
begravning. Livet följer årstiderna; på vintern är det kallt och växtligheten dör; med
våren kommer livet. Berättelsen utspelas i lantlig miljö. Det kan vara allt ifrån ca
1940-tal fram till nutid. Vi har slutligen noterat att det inte finns några kvinnliga
karaktärer i berättelsen.

Nusse-kuddens sista strid
Text: Håkan Jaensson Bild: Gunna Grähs. Utgivningsår: 1994

Handling: Kalle flyttar in på ett ålderdomshem. Med sig har han en gammal kudde,
Nusse-kudden. Många utav gamlingarna på ålderdomshemmet tycker att Kalle är
tokig då hans käraste ägodel är en gammal kudde. Föreståndarinnan har särskilt
svårt för Kalles kudde och hon gillar den inte alls. Nusse-kudden är lika gammal
och sliten som Kalle, men Kalle älskar sin kudde som han har haft i hela sitt liv.
Kalles fru är död och hans dotter har sällan tid. Han har bara sin kudde. Mellan
föreståndarinna och Kalle uppstår en hetsig strid, föreståndarinna vill ha Kalles
kudde men Kalle vill inte lämna den ifrån sig. Kudden hamnar på avvägar men till
slut får Kalle tillbaka sin kudde. I slutet av berättelsen dör Kalle och han begravs
med sin Nusse-kudde.

Kommentar: Begravningen som skildras i berättelsen är kristen med kyrka, kista
och kors. Ingen gud nämns. Kyrkan är fullsatt människor som gråter och en manlig
präst håller predikan. På en banderoll på Kalles kista står det: ”Vi möts igen?” Vi
ser det som ett tecken för att det finns hopp om att åter mötas. Kalle berättar för sitt
barnbarn att han ska dö, men barnbarnet blir ledsen och säger att hon inte tillåter
detta. Barnbarnet tänker efter Kalles död att morfar nog har det bra nu, han har ju
sin Nusse-kudde. Kalle illustreras med vingar och gloria över huvudet, han vilar på
sin nussekudde och ser nöjd ut. Alltså finns ett liv efter döden.
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Berättelsen skildrar ett svenskt samhälle i nutid. Gamla människor hamnar på
ålderdomshem, de yngre har inte tid med dem. Äldre människor klarar sig inte
själv, de ska tas om hand och det ska finnas regler för hur man får bära sig åt som
åldring på ett ålderdomshem. Föreståndarinnan har ingen respekt för äldre. Det som
föreståndarinnan inte tillåter ska bort för hon är den auktoritära makten. Polis och
präst står på föreståndarinnans sida. Samtidigt gör Kalle uppror mot denna ideologi
och gamlingarna står på hans sida och tycker att man måste få vara som man är och
till sist segrar detta budskap i boken. Personerna i berättelsen spelar Bingolotto som
är ett vanligt nöje i Sverige idag.

Fredagsöverraskningen
Text: Rose Lagercrantz Bild: Rebecka Lagercrantz. Utgivningsår: 1995

Handling: Berättelsen handlar om Ninni. Ninnis föräldrar är skilda och Ninni bor
hos sin pappa. Ninni har en bästis som heter Signe. Signes föräldrar är också skilda
och hon bor hos sin mamma. Varje fredag får Signe en överraskning av sin pappa,
en fredagsöverraskning.

På sommarlovet ska Signe åka på semester till Italien och då får Ninni följa med.
När de kommer hem från semestern har något hemskt hänt. Ninnis farmor gråter
och Ninnis pappa säger att han måste prata med Ninni. Ninni får veta att hennes
mamma har farit till himlen. Ninni har svårt att förstå att mamman är död och hon
är jätteledsen. Hon kan inte tänka på något annat och det gör ont hela tiden. Men
undan för undan börjar Ninni komma över mammans död och Ninnis vän Signe är
till stor hjälp. Signe tror att Ninni kommer att bli glad igen. Signe berättar om en
flicka vars lillebror dog för ett år sedan och att hon är glad ibland ändå. Men Signe
säger att Ninni inte kan vara glad ännu på grund av att det var så nyss för henne.
Signe vet vad sorg är för hon har haft en mus som dog. Musen ligger begravd vid en
sjö. En dag när Ninni tycker att det känns som värst, säger Signe att hon längtar tills
det blir fredag för då ska Ninni få en överraskning, någonting levande. Ninni längtar
jättemycket efter fredagsöverraskningen som visar sig vara en hundvalp.

Kommentar: Vi tycker att det är lite märkligt att mammans dödsorsak inte nämns i
berättelsen. Det skildras inte heller någon begravning. Man talar inte om något liv
efter döden, förutom att mamman sägs vara i himlen när man först får reda på att
hon har dött.

På mammans död reagerar Ninni med att hon får ont, och hon tycker att det är svårt
att tänka på annat. Ninni tycker inte att något är roligt. ”Om ni ser mig gråta någon
gång måste ni förstå” säger Ninni.  Döden är svår att förstå. Ninni sörjer, men
sorgen går sakta men säkert över. I viss mån är berättelsen livsbejakande. Ninni
räknar upp de saker hon faktiskt har; pappa, farmor, två guldfiskar och vännen
Signe.

Berättelsen ger en modern skildring av ett svenskt samhälle. Berättelsen utspelas i
nutid i en svensk stad. Båda flickornas föräldrar är skilda. Vi tycker att boken
sänder ut ett budskap som säger att man ska ha överseende med någon som gråter
som har förlorat en anhörig. Det är okej att gråta när någon har dött (ej annars?)
Sorgearbetet tar tid men sen ska man gå vidare. Det är viktigt att man är glad för det
man har.
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Lilla Geo eller Flickan som kunde lura döden
Text: Rose Lagercrantz Bild: Ib Spang Olsen. Utgivningsår: 1994

Handling: I början av 1900-talet kommer en ung, fattig sömmerska till Paris för att
söka arbete. Hon träffar en stilig, ung och rik man och de blir ett par. Efter ett tag
blir sömmerskan gravid. Mannen vill inte ha några barn så han blir inte glad.
Sömmerskan blir ledsen men när hennes barn föds, en liten dotter som döps till
Georgette, tycker hon att barnet är det bästa som har hänt henne.

Strax därefter kör Georgettes pappa ihjäl sig i en bilolycka och mamman får
problem med att försörja sig och sin lilla Georgette, eller Geo, som flickan kallas.
Sömmerskan arbetar dag och natt och för att den lilla flickan inte ska behöva vara
ensam tar sömmerskan sin flicka till en amma. Amman har ett eget litet barn men
hennes mjölk räcker till två. Men amman ger inte barnen någon mjölk och lämnar
dem ensamma i lägenheten. Efter ett tag dör ammans barn men Geo skriker så att
grannarna fattar misstankar och de meddelar Geos mamma. Geo blir efter detta
fosterbarn hos tant Julia som bor på landet. Tant Julia tar med Geo till doktorn men
doktorn säger att hon är för mager och att hon kommer att dö. Den snälla tant Julia
ger Geo stärkande kost och Geo är envis så hon lyckas överleva och får det väldigt
bra hos sin nya fostermor. Geos mamma, sömmerskan, kommer ändå och hälsar på
Geo varannan söndag.

När Geo är 8 år blir hennes mamma sjuk. Hon har börjat få ont i hjärtat, så hon
orkar inte arbeta lika hårt som tidigare. Hon har inte längre råd att ha kvar Geo hos
tant Julia så nu får Geo flytta tillbaka till sin mamma i Paris. När Geo fyller 11 år
dör mamman. Tant Julia har saknat Geo så hon får flytta ut till henne på landet igen
och nu får hon bo där gratis. Geo växer upp och när hon är vuxen börjar hon jobba
på bank i Paris. Hon träffar en man som hon gifter sig med. Geos man är utlänning
och grannarna är misstänksamma mot honom. Om någon i huset blev av med
någonting så anklagade grannarna Geos man.

I början har de det väldigt knapert för Geos man bryter benet och blir sängliggande i
flera månader. När han blir frisk och börjar arbeta får paret det bra och Geo behöver
aldrig frysa eller svälta mer.

Kommentar: Vi får följa Geo från födseln till vuxen ålder från 1900-talets början
till slutet av 1940-talet. Berättelsen utspelas i Paris och på den franska landsbygden.

Berättelsen skildrar ingen sorg hos Geo när hennes mamma dör. Mammans
eventuella sorg över sin fästmans död skildras inte heller. Det tycker vi är något
märkligt. Boken ger på det hela taget en osentimental skildring av döden. Dödsfall
är inte ovanligt vid den här tiden, särskilt inte när det är små barn som dör. Många
har det fattigt och svårt.

Boken ger en historisk skildring av det tidiga 1900-talet i Frankrike Att bli gravid
kunde vara mycket besvärligt för en kvinna. Ensamstående mödrar har mycket svårt
att försörja sig och sina barn.
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Farmor, var är du?
Text: Sue Limb Bild: Claudio Munoz. Originalspråk: Engelska. Utgivningsår:
1993.

Annas föräldrar är jämt upptagna och lillebror kan hon inte leka med för han bara
skriker och luktar illa. Och grannpojken Krishna får inte gå ut och leka så ofta. Men
Annas farmor har alltid tid att leka med henne. Farmor har många talanger, hon kan
göra kortkonster, tämja fåglar och hoppa hage. Men en dag blir farmor sjuk och dör.
Anna saknar sin farmor och genomgår en sorgeprocess. Annas mamma säger att
farmor är i himlen och Anna frågar om farmor inte kan ringa därifrån. Anna tittar på
stjärnorna på kvällen och försöker se himlen. Men allt hon ser är ljus från flygplan.
Ibland tycker Anna att hon kan se farmors ansikte skymta i gardinens mönster på
natten. Annas pappa säger att farmor finns hos träden och blommorna ute i naturen.
Anna tycker att hon ser farmors ansikte på en trädstam. Krishna säger att farmor
kanske kommer att födas igen som djur eller fågel. Anna letar efter farmor i olika
djur.

Anna växer upp men hon saknar fortfarande sin farmor då och då och hon har kvar
farmors foto i sitt rum. Anna blir kär och skaffar själv familj. Annas dotter döps till
Sara och hon har gråspräckliga ögon, krokiga öron och en liten rynka över näsan.
Hon är precis som Annas farmor, fast liten. Plötsligt tycker Anna att det känns som
om att farmor aldrig varit borta. Och när Sara är 5 år börjar hon tämja fåglar.

Kommentar: Farmor dör av sjukdom, men vi får inte reda på vilken. Berättelsen
skildrar en begravning på en kyrkogård där de deltagande är svartklädda. Farmors
gravsten är svart och graven är täckt med blommor. Begravningen är kristen.

Vad gäller reaktion på döden så tar Anna farmors bortgång väldigt hårt. Anna
saknar allt med farmor; hennes krokiga fingrar, gråspräckliga ögon och rynkan över
hennes näsa. Anna försöker förstå att farmor är i himlen. Hon har en vag
uppfattning om vad himlen är. Mamma försöker trösta, men Anna blir inte
tillfredställd. Annas föräldrars inställning till döden är osentimental och
accepterande medan Anna sörjer mycket.

Berättelsen skildrar traditionella könsroller. Annas mamma är upptagen med att
sköta huset och pappan håller på med sina radioapparater. Vi får en bild av
stressade nutidsmänniskor som inte har tid med sina barn. Men samtidigt är
familjebildningen ganska traditionell, man gifter sig och skaffar barn. Det är
traditionellt kvinnan som står för känslorna i familjen. I boken skildras tron på att
den avlidne kommer till himlen, men också att han/hon kanske finns i naturen.
Berättelsen har inslag av hinduism. Pojken med det i Sverige ovanliga namnet
Krishna, talar om återfödelse, reinkarnation, i form av djur. Pojken är mörkhyad,
eventuellt indisk? Vad gäller tid och miljö så utspelas berättelsen i nutid men miljön
är obestämd.

Bröderna Lejonhjärta
Text: Astrid Lindgren. Utgivningsår: 1973.

Skorpan är svårt sjuk och sängliggande, han har hosta. Hans äldre bror Jonatan
tröstar och stödjer Skorpan. Alla tror att Skorpan kommer att dö snart men det blir
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Jonatan som dör först. Han dör när han räddar Skorpan ut ur en lägenhetsbrand.
Jonatan har berättat för Skorpan om Nangijala, som är ett paradis dit man kommer
efter döden. Skorpan dör så småningom också och förenas med Jonatan i Nangijala.
Men även i Nangijala finns ondska. Jonatan och Skorpan utkämpar en väldig kamp
mot ondskan. De segrar tills slut men Jonatan har blivit skadad och förlamad.
Skorpan tar Jonatan på sina axlar och de hoppar ner för ett stup och boken avslutas
med att de kommer till en annan paradisvärld, Nangilima.

Kommentar: Vad som är särskilt speciellt med den här berättelsen är att Skorpan
och Jonatan dör två gånger, en gång på jorden och en gång i Nangijala. Eller dör de
i fantasin? Ingen begravning skildras.

Det finns ett liv efter döden. När man dör fortsätter man leva i en annan värld, ett
slags paradis där man inte är sjuk och där man kan simma, fast man inte kunde det
tidigare. Fast där finns ändå ondska och mörker som man måste ta itu med.
Berättelsen ger inte en kristen bild av livet efter döden och det talas heller inte om
gud. Inställningen till döden är att det är sorgligt när någon dör, men att det också
kan vara en befrielse att slippa lidande. När Jonatan dör saknar Skorpan honom
något alldeles väldigt. Han längtar själv efter att dö då de skall ha så roligt
tillsammans i Nangijala.

Berättelsen utspelas i en tid då fattiga får möbler av fattigvården. Man ser upp till
den som är modig, orädd, men samtidigt ödmjuk. Det goda segrar mot det onda och
det finns en hjältedyrkan i berättelsen. Berättelsen utspelas i stadsmiljö någon gång
under första hälften av 1900-talet, samt i sagomiljö i äldre tid.

Andrejs längtan
Text: Barbro Lindgren Bild: Eva Eriksson. Utgivningsår: 1997

Handling: Innan Andrej var född bodde han i mammas mage, precis under hjärtat.
Där hade han ett eget rum med säng, en trädgård med äppelträd, en affär där allt var
gratis och en hund som alltid var glad. Men sedan föddes han och han kunde inte
längre uppleva detta. Allting blev svårare. Andrej frågade sin mamma varför hon
födde honom. Hon svarade ”för att de skulle göra så mycket roligt” Men då de
skulle göra så mycket roligt så var Andrejs mamma försvunnen. Två tanter hämtar
Andrej och han förs till ett barnhem. Tanterna säger till Andrej att hans mamma gått
bort, men inte vart hon gått!  Andrej genomgår en sorgeprocess. Han träffar en vän
på barnhemmet som heter Vora. De två vännerna ger sig ut på stan, (Sankt
Petersburg) för att leta efter mamma. Till slut kommer de till ett hus som de går in i.
Huset verkar välbekant, det ser ut som det gjorde i Andrejs mammas mage. Andrej
ropar på sin mamma och plötsligt ser han henne. Vora och Andrej flyttar in i huset
tillsammans med en hund som de mötte i stan. Hunden får hundvalpar som de leker
med hela dagarna.

Kommentar: Förutom Andrejs mamma så dör eventuellt även
Andrej och Vora men det står inte uttryckligen, även om det troligtvis är så.
Mammans dödsorsak är okänd och ingen begravning skildras. Andrej och Vora dör
eventuellt av kyla eller hunger. Andrej försöker förstå vad döden innebär, men det
är svårt. Livet efter döden nämns inte men Andrej och Vora kommer kanske till
någon slags himmel i slutet av berättelsen. Det finns liv både före och efter
jordelivet och dessa platser påminner om varandra eller så är det samma ställe. Här
finns allt man kan önska sig och livet här är härligt.
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Berättelsen utspelas någon gång under första hälften av 1900-talet i Sankt
Petersburg. Livet är svårt och många har det fattigt. Föräldralösa barn hamnar på
barnhem.

Tsatsiki och kärleken
Text: Moni Nilsson Brännström. Utgivningsår: 1999

Handling: Boken handlar om pojken Tsatsiki som har en mamma som är från
Sverige och en pappa ifrån Grekland. Föräldrarna lever inte ihop utan Tsatsikis
pappa bor i Grekland och Tsatsiki bor med sin mamma i Sverige. Tsatsiki är vid ett
tillfälle på besök hos sin pappa i Grekland och får då uppleva att hans farfar går
bort.

Farfar har lungcancer. Han är gråblek i ansiktet och andas tungt och får sprutor.
Tsatsikis kusin Elena är också på besök från Kanada och hon upplever också
farfaderns död. Det luktar död i farfars rum. Elena tycker att det är skönt att farfar
är död. Hon tyckte det var otäckt när farfar var sjuk och döende. Tsatsiki vill att
farfar ska vakna. Han förstår nu skillnaden mellan att sova och att vara död. När
man är död kan ingen väcka en igen.
När farfar har dött ställs ett brunt kistlock framför dörren. Detta är i Grekland ett
tecken för att någon har dött i Grekland. I Grekland begravs man inom 24 timmar
och man hinner inte sätta in någon dödsannons i tidningen. Man vakar hela natten
innan begravningen. Tsatsiki har frack på begravningen, men han blir utskrattad. I
Grekland spelar kläder ingen roll på begravningen. Präst och korgossar går först,
med snygga blomsteruppsättningar på pinnar. Farfadern bärs i kistan av några män.
Alla gör korstecken när de går in i kyrkan. Hela byn, ung som gammal sluter upp
till begravningen. Man uttrycker sorg mer i Grekland och alla gråter. Elenas
mamma kastar sig över kistan och ylar som en varg. De vuxna sover mycket de
första två veckorna efter begravningen. Sedan får livet återgå till det normala men
farmor är fortfarande ledsen och går till graven varje dag.

Vi får även följa hur Tsatsiki och hans kompis skaffar flickvänner och i slutet av
berättelsen får Tsatsiki ett litet syskon.

Kommentar: Tsatsiki tycker att det är otäckt och sorgligt när farfar dör och han
gråter mycket. Tsatsiki tycker att det verkar som att man är mera van vid döden i
Grekland än i Sverige.  Det är okej att visa sin sorg och gråta i Grekland. Men det är
ändå kvinnorna som sörjer mera högljutt än männen. När det gäller livet efter döden
så tror Tsatsiki att han aldrig kommer att se sin farfar igen förutom på kort. Tsatsiki
tror inte på Fadern, Sonen och den Helige anden. Det gör de övriga som deltar i
begravningen.

I berättelsen skildras både ett grekiskt samhälle och ett svenskt samhälle. Farfar får
sista smörjelsen, vilket förklaras med att man får vin och bröd och kan bekänna sina
synder. Tsatsiki upplever det som om att man i Grekland inte är lika rädd för allting
som man är i Sverige och i Grekland behöver man till exempel inte bära
cykelhjälm. Det är mer frihet i Grekland jämfört med i Sverige. Boken ger en
modern bild av Sverige idag. Vad gäller könsrollerna så är Tsatsikis mamma en
ovanligt tuff kvinna som spelar i rockband och är väldigt bestämd. Berättelsen
utspelas i nutid i grekisk lantmiljö och i svensk storstadsmiljö (Stockholm).
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Farfar och lammen
Text: Ulf Nilsson. Utgivningsår: 1999.

Handling: Detta är en berättelse riktad till barn och föräldrar inför en begravning.
Boken är utgiven av Sveriges Begravningsbyråers förbund.

När Harald ska besöka sin farfar på sjukhuset så dör farfadern. Harald skulle ha
berättat för farfar att en av deras tackor hade fått ett lamm. Harald blir så ledsen att
han cyklar iväg från sjukhuset men han åker tillbaks igen när alla andra har gått
därifrån. Farfar ligger kvar i sängen. Han har ett ljus tänt och en vas med blommor
bredvid sig. Farfars ögon är slutna som om han sov men hans ansikte var grått och
allt liv har lämnat honom. Harald gråter ut hos en sjuksyster. Hon jämför döden
med hur det är när man sover och säger att man inte saknar sådant som vi andra gör.
Haralds lillasyster Ida frågar vem ”Döden” är. På dagis har hon hört att Döden är ett
äckligt skelett som skrattar. Ida tror att Döden har en svart kappa och en dödskalle
och att det är han som har tagit farfar.

Haralds och farfars får hade fött två lamm men det ena var dödfött. Ida frågar om de
inte ska begrava det dödfödda lammet på ett fint ställe och sjunga några sånger.
Farfars och farmors granne säger att man inte gör så. Ida funderar på om Döden är
som en trädgårdsmästare som tar undan det gamla och vissna och gör plats för det
nya som ska växa. Farmor glömmer att farfar inte finns mer och hon dukar fram till
honom och ropar efter farfar när hon kommer hem. Harald ber henne att inte vara
ledsen men farmor svarar att hon vill vara ledsen.

De vuxna ska till begravningsbyrån och då tycker farmor först inte att barnen ska
vara med. Men tillslut åker farmor, pappa, Harald och Ida. På begravningsbyrån
pratar de om vilken annons de ska ha i tidningen, om hur många personer som kan
tänkas komma på begravningen och vilka sånger de ska sjunga. Sedan tittar de på
olika sorters kistor. Pappa börjar gråta men låtsas hosta. Det bestäms att
begravningen ska vara på en fredag klockan 10.00 i kyrkan i byn där farmor bor.
Sedan ska begravningsgästerna äta lunch hos farmor. Några dagar innan
begravningen ska de få se farfar i kistan och säga farväl. Farmor tycker först inte att
barnen ska få se honom. Harald skriver ett brev till farfar som han lägger i kistan
och Ida klistrar ihop en gubbe av en toalettrulle och piprensare. Ida funderar på om
Döden är som en mamma som bäddar sängen åt en med lakan, täcke och kudde. När
de ska titta på farfar i kistan är alla utom Ida nervösa. Farfars ansikte såg lugnt ut
och han hade sina vanliga kläder på sig. Stunden är spänd och högtidlig. Harald får
en stor klump i halsen. Farmor gråter och Harald tror att det är värst för henne.
Pappa gråter också men nu döljer han det inte.

Vid nästa besök på begravningsbyrån diskuterar de valet av gravsten. Harald
föreslår en sten i fårhagen.  Farmor säger att farfar ville kremeras men pappa tycker
att det verkar obehagligt att bränna upp en människa. Hela begravningsceremonin
gås igenom. Ida och Harald ska tända varsitt stearinljus vid kistan i kyrkan. De ska
gå fram till kistan och bocka och lägga blommor. Efter begravningen ska de äta hos
farmor och kistan ska till krematoriet. På väg till krematoriet ska de stanna vid
fårhagen så att farfar får se fåren en sista gång. Kremering och jordbegravning
beskrivs och Harald funderar hur han själv skulle vilja begravas. Det är otäckt med
båda sätten tycker han. Harald jämför kroppen med en tröja som man inte längre
använder. Ida tycker inte att det är något hemskt med en kremering utan liknar
Döden vid en trädgårdsmästare som bränner gamla löv.
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Ida funderar på om farfar tar hand om det döda lammet. Hon funderar om Döden
kanske är någon som går före till andra ängar.

När farfar ska begravas vajar flaggan på gårdsplanen på halv stång. Kistan står
längst fram i kyrkan vid altaret. Farfar har fötterna mot korset och när man bugar
sig vid kistan står man vid fotändan. Prästen säger att de tar avsked och att de
överlämnar farfar i Guds händer. På det följer en psalm och så berättar prästen om
farfars liv. Alla gråter.

Efteråt körs kistan till krematoriet men de stannar en stund vid fårhagen. Efter
begravningen hissas flaggan i topp. Man samlas hos farmor och äter lunch. De äter
farfars favoriträtt, köttbullar med sås och potatis. Flera av gästerna håller tal och
berättar om farfar. Ida och Harald hade gjort i ordning ett litet bord med foton av
farfar. Där låg också en gästbok där alla fick skriva sitt namn. Efter begravningen
gick familjen igenom hur de tyckte att det hade gått. Mamma tyckte att allt hade
gått jättebra förutom att ett litet barn hade börjat gråta och stört begravningen. Hon
tycker inte att så små barn ska få vara med på begravningar.

Vid gravsättningen ligger farfars aska i en stor urna med ett sidenband knutet runt.
Familjen och Nina från begravningsbyrån går högtidligt fram till gravplatsen som är
ett hål med ett täcke av hallonkvistar runtom. Stenen från fårhagen hade valts ut till
gravsten. Farfar brukade sitta på den när han var ute hos fåren. När de åker och
tittar på stenen tar Harald och Ida med sig en blombukett och ett äpple. Äpplet ska
farfar ha när han går med lammet till andra ängar.

Kommentar: Farfar dör för att han har något fel på hjärtat. Prästen säger att de
överlämnar farfar till Gud, men förövrigt talar man inte om himlen eller Gud. Att
vara död beskrivs som att sova djupt utan att drömma. När man är död så saknar
man ingenting, det är som att sova djupt. Det är mer synd om de anhöriga än den
döde. Farmor säger att farfar inte var så rädd för döden. Han hade skojat och sagt att
det kunde vara skönt att sova ut ifred utan att behöva väckas av väckarklockan.
Lillasyster Ida ser döden som en manlig person. Vi reagerar förövrigt på att
lillasyster Ida ger ett väl moget och lillgammalt intryck.

Berättelsen utspelas i nutid i en liten stad utanför Stockholm. Vi får följa en
traditionell svensk familj. Det är farfars får och när han dör lär Harald farmor hur
man tar hand om dem. Pappan försöker dölja att han gråter. Alla gråter när de tar
farväl av farfar under begravningsakten men man anser ändå att det ska vara tyst
och stilla. Ett litet barn som gråter (för)stör begravningen tycker mamman till
exempel. Något som vi tycker är litet ovanligt är att barnen lämnar saker till farfar i
kistan. Farmor tycker att det är lite opassande att barnen följer med och diskuterar
begravningsceremonierna på begravningsbyrån. Farmor tycker egentligen inte
heller att barnen ska få se den döde farfadern i kistan. Vi ser det som tecken för att
man helst vill skydda barn ifrån döden. Prästen är som i flera böcker i
undersökningen en man.

I den andra delen av denna bok berättas det om vad som händer från tiden då någon
dör och fram till tiden då livet för de anhöriga börjar återgå till det normala igen.
Texten är främst tänkt som ett stöd för vuxna som vill berätta för barn om de
ceremonier som finns kring död och begravning. Språket är enkelt för att barn
själva ska kunna läsa och förstå. Det som gås igenom i texten är uppdelat på
följande rubriker;
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• Någon är död
• Sorgen kan se väldigt olika ut
• Barn förstår mer än vuxna tror
• Man måste få var ledsen
• Man måste få vara glad också
• På besök hos den döde
• Att bädda kistan
• Låt barnen vara med på begravningen
• Prata mycket med varandra
• Begravningar kan vara väldigt olika
• En del vill förmultna i jorden, andra vill brännas till aska
• Att sänka kistan eller urnan i jorden kallas gravsättning
• Det hörs på namnet varför man ordnar en minnesstund
• Att smycka graven
• Gravstenen
• En plats att gå till
• Åter till vardagen

Därefter ges tips på ytterligare läsning.

Varför änglar åker sparkcykel
Text: Stefan Randström. Utgivningsår: 2000

Handling: Berättelsen handlar om Jiri som bor med sin ensamstående pappa. I
klassen tycker de att Jiris pappa är världens bästa pappa. Jiris pappa har långt hår i
hästsvans, en fin skivsamling och han kan dra en ballong genom näsan och låta den
komma ut genom munnen.

På Jiris 10-årsdag har pappa köpt en motorcykel åt dem, en Harley Davidson, som
de ska åka på motorcykelsemester med. Jiri är jättestolt och glad. På semestern får
de motorstopp och pappa kan inte laga motorcykeln. De får ta bussen hem till
staden och Jiri är jättebesviken och pratar inte med pappa. Jiri undrar vad
kompisarna ska säga och han säger inget till dem om vad som hände. Jiri ljuger
ihop en historia men kompisarna genomskådar honom och tycker att han är
jättedum. När motorcykeln har blivit reparerad vill Jiri inte åka. Jiris pappa åker inte
heller. Jiri har blivit tjurig och tvär och han pratar knappt med någon. Pappa undrar
vad som är fel och frågar om det är så att han saknar en mamma. Jiri gråter och blir
arg. Han sluter sig inombords hela hösten.

Precis innan jul presenterar pappa Jiri för sin nya tjej Karenina. Jiri känner sig
utanför och tror att hon kommer att försöka att bli hans mamma. Jiri vänjer sig dock
vid att Karenina är hos dem och hon lär honom att spela elgitarr. Pappa ska fria till
Karenina och Jiri föreslår att han ska göra det under en motorcykelsemester. Under
semestern råkar Karenina och Jiris pappa ut för en olycka med motorcykeln och
Karenina blir medvetslös och hamnar på sjukhus. Jiri anklagar sig själv och pappa
för det som har hänt och han orkar inte gå ur sin säng. En natt kommer Karenina
som en ängel till honom på en sparkcykel. Hon berättar att det var hon som körde
motorcykeln när de råkade ut för olyckan. På morgonen stiger Jiri upp och säger till
pappa att de måste gå till sjukhuset. All Jiris sorg kommer fram och han gråter ut
alltihop. På sjukhuset har Karenina vaknat.
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Kommentar: Ingen dör i berättelsen men pappans tjej Karenina blir allvarligt
skadad i en motorcykelolycka. Eftersom ingen dör så förekommer heller ingen
begravning och livet efter detta nämns aldrig i boken. I fråga om inställning till
döden finner vi mot bakgrund av ovanstående inte heller någon uppfattning. Även
om vi inte kan analysera någon typ av reaktion på ett dödsfall så har vi iakttagit Jiris
reaktion när Karenina blir svårt skadad. Närmare bestämt blir det tyst och stilla i
Jiris huvud och det känns som han får blå is inuti sig. Dessutom känns det som om
han aldrig ska tala igen.

Miljön i berättelsen är stadsbetonad. Det är tydligt att händelserna utspelas i modern
tid. Som exempel på detta så illustreras pappan som ensamstående, han har långt
hår och han är ”omanlig” på det sättet att han inte kan laga motorcykeln när den går
sönder. Vad som mera tyder på att det är en modern samhällsbeskrivning är
Kareninas uppfattning om frieri och bröllop, hon tycker att dessa traditioner är
fjantiga och gammamodiga. Dessutom är hon en tuff tjej som spelar elgitarr.

Änglakatten
Text och Bild: Iben Sandemose. Originalspråk: Norska. Utgivningsår: 1995.

Handling: Boken är skriven i brevform. Det handlar om en liten figur, svårt att
säga om det är en människa eller ej. Figurens bästa vän, som är en katt, dör. Figuren
skriver brev till sin döda vän. Boken handlar om figurens bearbetning av katten
Jambos död. Figuren vill begrava sin vän och letar sig fram till den vackraste
kyrkogården genom att följa lukten av nybakade bullar. På gravstenarna hittar
Figuren färska bullar. På kyrkogården träffar Figuren en dam som är där och sörjer
sina döda vänner. Hon kommer med en tårta till kyrkogården och den har hon bakat
åt sina döda vänner. Figuren och damen skjuter raketer från kyrkogården. Strax
efter ser de en lysande gul ring som hänger i en gran och den lyser starkare än
solen. De hör gråt och längst in på kyrkogården upptäcker de en ängel. En av
damens hemmagjorda raketer har skjutit ner ängeln. Den gula ringen är ängelns
gloria. Ängelns ena vinge är bruten. Damen och figuren känner att de måste hjälpa
ängeln och spjälka hans vinge. Damen och figuren sköter om ängeln och ger honom
vård, mat och vila. Men Figuren saknar fortfarande sin katt, damens sällskap är inte
nog. Ängeln är så tacksam för deras hjälp att han tar med dem till himlen där de
möter sina döda vänner. De ser att de döda vännerna har det bra och de förlikar sig
med döden.

Kommentar: Inledningsvis vill vi påpeka att Jambos dödorsak är okänd men reaktionen på
döden är tydlig. Figuren reagerar med ilska, sorg, förnekelse och besvikelse. Han anklagar
katten för att ha dött och försöker väcka honom. När det gäller inställning till döden så tolkar vi
det som att det är viktigt att få sörja och först efter att sorgeprocessen är klar kan livet gå
vidare. Detta illustreras i berättelsen genom att det först är när Figuren har sett att hans döda
vänner har det bra i himlen, som livet kan rulla på.  Detta syns genom att Figuren skaffar en ny
katt. Kretsloppet är slutet. Vad gäller livet efter döden så är uppfattningen bestämd; man
hamnar i himlen och himlen omskrivs som en plats bortom sol och måne. Däremot nämns
ingen gud.

Miljön upplever vi som svårbedömd, möjligen utspelar sig berättelsen i en dröm eller
fantasivärld. Detta grundar vi dels på att vi inte kan urskilja om Figuren är människa eller ej,
dels på att vissa gravstenar på kyrkogården ser ut som siluetter av katthuvuden. När det gäller
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bedömningen av tiden i boken så har vi dragit slutsatsen att berättelsen utspelar sig i modern
tid mot den bakgrunden att i slutet av berättelser så spelar den gamla damen i ett rockband.

Dödenboken
Text och Bild: Pernilla Stalfelt. Utgivningsår: 1999

Handling: Boken beskriver funderingar kring döden hos små och stora, hos
farbröder och flickor och hos elefanter och andra djur. Man vet att allting dör till
slut. Berättelsen skildrar det biologiska kretsloppet. Människor och djur måste ge
plats för nya människor och nya djur, annars skulle det bli för fullt. De flesta dör
när de blir gamla och inte orkar göra något. De är trötta och de tycker att allt är
tråkigt och besvärligt. Kanske vill de dö för då får de vila sig. Nyfödda människor
och djur tycker att det är roligt att upptäcka allt nytt. Det händer att man dör när
man är ung men det är inte så vanligt. Kanske dör man i så fall av en farlig sjukdom
eller till exempel i en bilolycka. Ibland är människor och djur dödfödda. Döden kan
inträffa väldigt plötsligt.

Ingen förutom de som redan har dött vet vart man kommer när man har dött. Flera
tror att själen kommer till Gud när man dör. Det finns flera olika uppfattningar om
hur Gud ser ut. Man blir kanske en ängel när man dör. Det finns olika sorters
änglar, till exempel leopardängel och tantängel. Det finns de som tror att det bara
blir svart när man dör och att Gud inte finns. En del tror att man återföds som
någonting annat när man dör, en varm korv eller en vampyr eller ett spöke eller ett
skelett som skräms.

När man har dött kan man bli begravd på olika sätt. Det kan vara i en kista som
täcks med jord och kanske blommor. Eller så kan den döde kremeras. Då eldar man
upp den döde och så lägger man askan i en urna som sedan begravs.  Graven har
ofta ett kors eller en sten på. På gravstenen står namnet på den som ligger begravd,
när personen föddes och när den dog. Begravs den döde i en minneslund så har
graven ingen gravsten. Graven är som en slags mötesplats dit man kan gå och
minnas den döde. Man kan minnas och tänka på den döde genom att till exempel
tända ett ljus, bära den dödes kläder eller genom att äta personens favoritmat.
Förr begravdes man i båtar i stället för kistor. Berättelsen skildrar en
vikingabegravning där en båt med den döde bränns och skickas ut i vattnet. Förr
brukade de döda få med sig fina och användbara saker i gravarna. Det kunde till
exempel vara vapen och smycken. En mans fru, häst och slavar kunde också få följa
honom i graven. Nu för tiden har den döde inte med sig några saker i graven. I
stället testamenterar man sina saker när man dör.

Boken tar även upp hur mexikanska gravceremonier går till. I Mexico har man
picnic på gravarna för man tror att de döda kommer tillbaks och äter och dricker
med de levande. Mexikanerna dekorerar gravplatserna med dödskallar av choklad
eller socker och med blommor och frukt.

Boken avslutas med att ta upp några sätt att förmedla att någon har dött. Dessa är
”ta på träfracken”, ”gå bort”, ”kolat”, ”gå till sälla jaktmarker” och ”bitit i gräset”.

Kommentar: Boken klassas som faktabok av BTJ och den skildrar död och
begravning i många olika perspektiv. Något som vi uppmärksammat är det
androcentriska perspektivet som ges i beskrivningen av vikingabegravningarna, det
är bara en mans begravning som skildras. Tilläggas kan också att skildringarna av
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döden, livet efter döden och så vidare är mycket moderna och lite humoristiska. Ett
exempel på detta är att det beskrivs att man förr hade svarta kläder på begravningen
men att man idag har vilka kläder som helst. Stalfelt illustrerar med humor
återfödelse, har man otur kan man i nästa liv återfödas som en varmkorv.

Kan Du Vissla Johanna
Text: Ulf Stark. Utgivningsår: 1992

Handling: Berra och Uffe är kompisar. En dag ska Uffe gå till sin morfar på
födelsedagskalas. Uffe undrar om inte Berra har någon morfar men det har inte
Berra. Uffe vet på råd och han tar med Berra till ålderdomshemmet för att hitta en
morfar åt Berra. Det blir farbrodern Nils som blir Berras morfar och både Berra och
Nils är nöjda. Nils och pojkarna fikar, bygger en drake och pallar körsbär. Berra vill
lära sig att vissla och Nils visar hur man gör. Nils säger till Berra att han vill att
Berra ska kunna vissla nästa gång de ses. Berra övar och övar och en dag har han
lärt sig att vissla. Det måste han visa för Nils! När Berra och Uffe kommer till
ålderdomshemmet är Nils inte där. Hans saker är borta och hans rum är städat och
luktar såpa. Nils har gått bort.

Kommentar: Först vill vi kommentera de traditionella könsrollerna. För det första
så hålls Nils begravning i ett kapell bredvid ålderdomshemmet av en manlig präst
och för det andra så är sjuksköterskan i berättelsen en kvinna. Vidare så beskrivs det
att pojkarna och Nils pallar körsbär och bygger en drake, typiskt manliga
sysselsättningar. Däremot är det tant Tora på ålderdomshemmet som är den som
berättar för Berra att Nils är död, med andra ord så är det kvinnorna som får lämna
känslosamma besked. Nils dödsorsak är hög ålder eller dåligt hjärta.

Vad gäller tidsperiod och miljö så utspelar sig berättelsen i boken runt 1950-60 tal i
stadsmiljö. När det gäller inställningen till döden så tycker vi oss kunna se lite olika
inställningar. Å ena sidan är det tydligt att inställningen till döden är osentimental,
livet går vidare och man ska minnas de bra stunderna. Å andra sidan omskrivs
döden för barnen, man nämner inte ordet död utan säger att Nils är i himlen.

Min syster är en ängel.
Text: Ulf Stark. Bild: Anna Höglund. Utgivningsår: 1996

Handling: Boken handlar om pojken Ulf som genomgår en slags sorgeprocess.
Hans äldre syster var dödfödd. Ulf tänker mycket på sin syster och bearbetar hennes
död. Han klär ut sig till sin syster; han skaffar en peruk med långt gult hår som han
klär ut sig i och tar på sig en lång, röd klänning och högklackade skor. Det strålar
kring Ulf och han har en gloria kring huvudet. Ulf går ut för att visa staden för sin
syster. Ulf går på bio och visar sin syster hur man viker en biobiljett och visslar med
den. Han hälsar på sin kompis och dennes mamma och presenterar sin syster för
kompisen. Kompisen blir generad och kompisens mamma berättar för Ulfs föräldrar
att deras son har klätt ut sig till tjej. Pappan blir förvånad och beslutar sig för att ta
ett allvarligt samtal med sin pojke. Pappan undrar om Ulf vill vara tjej. Pappan vill
få det att framstå som att det kanske bara var ett infall från Ulfs sida. När Ulf tar på
sig peruken för att se sin systers glada ögon är hon inte längre där. Hon har rest och
kommer inte igen. Utanför fönstret i Ulfs rum ser man systern med vingar på en
stege i ett träd och hon vinkar. Ulf tycker att peruken inte ser klok ut längre.
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Kommentar: Samhället i boken upplevs som mycket religiöst, kristet och hela
atmosfären känns gammaldags. Bland annat så ber man aftonbön och det finns en
Jesusbild i Ulfs klassrum. Tron på Jesus och Gud är framträdande.

Även i denna bok upplever vi könsrollerna som mycket traditionella. Till exempel
så bär kvinnorna kjol och pojkarna i familjen bär blå kläder. Fröken blir arg när
man talar utan lov i klassrummet vilket visar att det är viktigt att ha respekt för
vuxna och auktoriteter. Ett ytterligare exempel på traditionella könsroller är att det
är pappan som ska tala allvar med Ulf när han undrar om pojken vill vara flicka.
Vidare råder uppfattningen att Gud är en han.

Något annat vi vill kommentera är hur systern skildras i boken. Hon är
genomskinlig och har vingar och dessutom beskrivs hennes röst som en andes röst.
Hon ser ut som en ängel. Hon utför bustreck. Är systern Ulfs busiga sida/alterego
eller möjligtvis en fantasikompis? Vad gäller inställning till döden så verkar det
som om hela systerns familj har förträngt hennes död, vilket visar sig på det sättet
att de inte talar om henne. När Ulfs sorgeprocess är över gestaltas det bland annat
genom att han inte tycker att han ser klok ut i peruken. Slutligen så nämns ingenting
om att någon begravning har förekommit.

Resan till Ugri-La-Brek.
Text: Thomas Tidholm Bild: Anna-Clara Tidholm. Utgivningsår: 1995

Handling: Boken handlar om två barn, Hinken och Myran som är ca 7-10 år, vilkas
morfar är försvunnen. De undrar var han är och känner att de måste ta reda på detta.
Barnen hittar spår efter morfars tofflor som de följer. Närmare bestämt så gör en
lång resa som varar i 1000 år och de hamnar i Ugri-La-Brek, vilket betyder byn där
röken från skorstenarna stiger rakt upp. Det visar sig att morfar bor här nu. I byn
bor även andra gamla gubbar och gamla tanter och deras katter. Barnen talar med
morfar och frågar varför han har försvunnit. De är oroliga för att de har gjort något
fel, men morfar bedyrar att så är det inte alls. Hinken och Myran har nu fått svar på
sina frågor och kan åka hem igen. Resan som barnen gör är en sorgeprocess som
avslutas när de fått reda på vart morfar är och att han har det bra. Slutsatsen blir att
livet går vidare.

Kommentar: Vi upplever att resan som Hinken och Myran gör är en resa i
fantasins eller drömmens värld. Både miljön och tidsperspektivet är väldigt
suggestiva. I början upplever vi att Hinken och Myran vistas i en vanlig svensk
stad, eller möjligtvis en förort, med hyreslägenheter. Men när de börjar sin resa så
förändras miljön och ter sig i våra ögon som drömsk. Till exempel så måste Hinken
och Myran korsa en flod för att komma till dödsriket. Detta kopplar vi till floden
Styx i den grekiska mytologin. Vad gäller tiden i boken så upplever vi den i början
av berättelsen som nutid, men även denna uppfattning ändras under resans gång.
Resan tar ju 1000 år. Som vi antytt är det alltså barnens morfar som går bort och
troligtvis av hög ålder. Men det nämns ingenting om döden i boken, inte en enda
gång. Barnens föräldrar undviker att tala med dem om döden. Någon begravning
finns inte heller nämnd av naturliga skäl.

Bokens perspektiv av döden är sett ur barnens ögon. De bearbetar sin morfars
försvinnande på sitt egna sätt. Till exempel så vill de har svar på livsfrågorna och
det får de genom att göra denna resa i fantasin. Vi går vidare till könsrollerna och
samhällsbilden. Berättelsen skildrar traditionellt familjeliv och traditionella
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könsroller. Närmare bestämt så syns detta på färgvalet av kläderna, pojken bär ofta
blått och flickan rosa. Flickan är mer passiv, det är exempelvis oftast pojken som
drar kälken de har med sig på resan. Vad gäller livet efter döden så är det tydligt att
det finns ett liv efter döden och viktigt att kommentera är att det bara finns gamla
människor i Ugri-La-Brek, slutsatsen blir att man dör när man är gammal. Vi vill
också kommentera den globaliserade världsbilden i boken. Under sin resa passerar
Hinken och Myran olika delar av världen, de ser kameler, kupoler, älgar, kyla och
snö, sol och öken, bensinstationer och vattenfall.

Grodan och fågelsången
Text och Bild: Max Velthuijs. Originalspråk: Engelska. Utgivningsår:1991.

Handling: En vacker höstdag när Grisen plockar äpplen kommer Grodan. Grodan
har hittat något som bekymrar honom som han vill visa för Grisen. Grodan har
hittat en livlös koltrast som ligger på rygg på marken. Grisen och Grodan förstår
inte varför fågeln inte rör sig. Ankan kommer förbi och hon vet inte heller vad som
är fel. Till slut kommer Haren och han förstår att fågeln är död. Haren förklarar för
de andra djuren att allting dör, kanske till och med de själva när de är gamla. Haren
säger att de måste begrava fågeln. Grisen och Grodan gräver en grop som de lägger
ner fågeln i. Grodan lägger ned blommor på fågeln i gropen. De täcker gropen med
jord och Haren och Grisen lägger slutligen en vacker sten på graven. Efter
begravningen är djuren tysta och rörda ända tills Grodan hittar på att de ska leka
kull. Djuren leker och har kul hela dagen och de tycker att livet är härligt. När de
går hem på kvällen sitter en koltrast i trädet och sjunger precis som det brukar vara.

Kommentar: Vi upplever Grodan som huvudperson i berättelsen, men han har
egentligen ingen självklart framträdande huvudroll, då de andra djuren, utom
möjligen Ankan, har lika framträdande roller. Vad gäller uppfattningen om döden
så tror djuren att man dör av hög ålder. Däremot nämns inte livet efter döden.
Djuren funderar över vad döden innebär. Vi får dock uppfattningen av att
inställningen till döden är ganska osentimental, allting ska dö men efter en
sorgeprocess går livet vidare för de anhöriga. Det är också tydligt att det är viktigt
med en begravning för den döde.

Vidare utspelar sig boken troligtvis i nutid (något obestämbar). Miljön är av lantlig
karaktär med ängar och träd. När vi kommer till samhällsbilden så ger den en
uppfattning om att den som har arbetat hårt i sitt liv förtjänar att vila. En förklaring
till denna bild är att haren säger i boken att fågeln sjöng vackert för dem i hela sitt
liv och att han därför förtjänar att få vila. Könsrollerna är traditionella även i denna
bok, vilket illustras genom att Ankan, som är av honkön, är passiv medan Grodan
och Grisen som är av hankön är aktiva, det är de som bär den döde fågeln och det är
de som gräver graven.

Arvids hemlighet
Text: Kristina Westerlund. Utgivningsår: 1997

Handling: Asta 7 år och hennes mamma brukar hälsa på mammas morfar Arvid på
sjukhemmet. De som bor där är sjuka och det är mest på grund av att de är gamla.
Asta frågar Arvid hur det är att vara så gammal och veta att man snart kommer att
dö. Arvid berättar för Asta att han faktiskt har börjat längta efter döden. Han är så
trött och han längtar efter att få träffa sin Klara. Arvid säger till Asta att detta
egentligen är en hemlighet, för folk kan bli ledsna om det visste att han tänkte så.
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Arvid är tröttare och tröttare var gång som Asta och hennes mamma hälsar på.

En dag ringer sjukhemspersonalen till Astas mamma och säger att Arvid inte har
långt kvar. Asta och mamma vakar över Arvid den sista dagen. Arvid har svårt att
andas och Asta önskar att han slapp att ha det så jobbigt. Då dör Arvid. När Arvid
dör blir det tyst och stilla i rummet och det känns alldeles speciellt. Asta gråter för
att hon är rädd för att Arvid ska tro att hon ville att han skulle dö. Mamma säger att
Arvid inte alls tänker så. Mamma och Asta funderar på vart Arvid är någonstans.

När Arvid begravs är det fullt av folk i kyrkan. Arvid begravs i en brun kista. Kistan
står längst fram i kyrkan som är full med blommor från anhöriga och stora
stearinljus är tända. En manlig präst håller ett äreminne över Arvid och Asta tycker
att prästen pratar som om han kände Arvid. De sjunger psalmer och alla tar avsked
framme vid kistan. Astas mamma säger att en del tror att man kommer till himlen,
till Gud, och att man ser ut som vanligt där. Andra tror att man blir en ängel med
guldvingar. Astas mamma säger att hon ska bli en liten, snäll ängel ungefär som
Tingeling, när hon dör. Hon ska ha vackra vingar broderade med glittrig guldtråd
och så ska hon sväva runt Asta och se till att hon har det bra. Asta frågar prästen om
Arvid är hos Gud och Prästen svarar att det är så. Asta undrar om man kan vara
säker på att Arvid har kommit till rätt himmel, då det finns flera gudar. Astas pappa
säger att allt försvinner men att det blir till något annat. Asta tänker att Arvid
kanske är med dem i kyrkan på begravningen. En bild visar hur en leende Arvid
svävar framme vid prästen. Efter begravningen äter begravningsgästerna ihop. Asta
gråter men accepterar att Arvid är borta.

Kommentar: Om vi går till tidsperioden i boken så utspelar den sig i nutid och
miljön är i en stad, kanske i Göteborg. Det talas om att Arvid byggde hus i
Göteborg och spårvagnar och buller hörs genom fönstret på sjukhemmet.
 ”Att gå bort”, ”ska ut på sin sista resa” och att ”väskorna är packade” är
eufemismer som nämns för att dö. Asta funderar mycket på vart man tar vägen när
man dör. Men mamma och pappa vet inte riktigt, de har något olika tro på vad som
händer. Mamman säger att hon blir en ängel som vakar över Asta när hon dör.
Pappan tror att det som försvinner blir till något annat.

Efter begravningen verkar ingen särskilt upprörd. Begravningsgästerna har trevligt
på restaurangen. Asta tycker att det verkar som att ingen är speciellt bekymrad över
att Arvid är borta och Asta accepterar att det är så. Inställningen är osentimental,
alla ska dö. När man är gammal är man så trött och när man dör får man vila.
Samhällsbilden illustreras på följande sätt: prästen är en man och hans uppfattning
är att Arvid är hos Gud. Asta frågar prästen om Leilas gud Allah och undrar hur
många gudar det finns. Prästen säger att Gud är den samme överallt men att
människorna har gett Gud olika namn. Boken ger en typisk svensk bild av hur
gamla människor slutar sina dagar på ett sjukhem.

Sjömanskistan
Text: Thomas Wieslander. Utgivningsår: 1997

Handling: Detta är berättelsen om Micke 12 år och Maria 10 år och deras granne,
sjömannen Egon 75 år. Micke och Maria är nyfikna på vad deras granne gör i sin
bod så de börjar smyga på honom. De blir upptäckta och lär känna Egon. Egon är
en gammal sjöman som bygger sjömanskistor. Barnen och Egon blir goda vänner
och han berättar olika historier för dem, om hur det var förr och om livet till sjöss.
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En dag är inte Egon hemma när barnen kommer för att hälsa på honom. Egon ligger
på sjukhuset. Egon har lungcancer och han kommer att dö. Innan han dör vill han
hinna snickra en sista sjömanskista och barnen hjälper honom med detta.

Kommentar: Boken utspelar sig i nutid och i stadsmiljö. Egons dödsorsak är som
tidigare nämnts lungcancer och inte hög ålder, även om Egon är ganska gammal.
Vad gäller begravning så är berättelsen lite speciell, Egon har hunnit snickra sin
egen kista innan han dör. Den vill han begravas i. Han har bäddat kistan med hö och
segelduk. I detta sammanhang vill påpeka att livet efter döden inte nämns.

Micke och Maria och Egons dotter gråter och är ledsna efter Egons död. Men de
fikar tillsammans och pratar om Egon och inställningen till döden är naturlig och
ganska osentimental. Alla ska dö en dag. Egon menar att man måste dö av
någonting och då går lungcancer lika bra som något annat.
De traditionella könsrollerna illustreras på det sättet att Micke är lite tuffare än
Maria. Hon funderar mer och är känsligare. Mamman är mer känslig och förstående
än pappan.

Mickes och Marias pappa säger att Egon ljuger ihop sina historier och att de inte
borde gå dit. Mamman är mer tyst och passiv. Pappan berättar ”blondinskämt” för
en bekant. Marias och Mickes mamma är blondin. Pappan är ”stelbent” auktoritär,
trist och dum. Sjömannen Egon berättar om spännande äventyr. Han lyssnar på
barnen och umgås med dem som jämlikar.

Dockbegravningen
Text: Eva Wikander Bild: Lisa Örtgren. Utgivningsår: 1994

Handling: Annas lillebror skriker och gråter och mamma är upptagen med honom.
Anna blir ledsen och arg. Helt plötsligt får Anna syn på sin docka Agnes som sitter i
en vrå i rummet. Anna tycker att Agnes ser elak och mallig ut, så därför slänger hon
ner Agnes i nedersta byrålådan. Anna blir så arg så att hon säger till Agnes att hon
borde dö. Anna tycker att det är otäckt att vara kvar i lägenheten så hon springer
över till sin bästis Ellinor. Anna berättar för Ellinor att Agnes har dött och att de
måste begrava henne. Varken Anna eller Ellinor vet så mycket om hur begravningar
går till. De går till Annas morfar för han vet hur det går till, säger Anna, eftersom
han var med när mormor dog. De ber morfar berätta om hur det går till när man
begraver någon. Anna säger att de ska begrava en fågel när morfar frågar. Morfar
säger att man måste ha en kista, blommor, kransar till graven, levande ljus, en sten
eller ett kors, man kan sjunga en psalm och man ska ordna med begravningskaffe
efteråt. Flickorna samlar ihop allt nödvändigt material för begravningen. De gräver
en grop i skogen och lägger ned en brödburk med Agnes i. Anna har ont i magen
och tycker att det är otäckt. Flickorna lägger jord och mossa över brödburken och
strör blommor och lite granris över. Det medtagna begravningsfikat smakar inte bra.
Ellinor tycker att de ska ”…sjunga något om att Gud är god och Jesus är snällast av
alla änglarna i himlen…”. (s.22) Anna bestämmer att begravningen är över för hon
vill inte sitta vid den hemska graven mer.

På kvällen kommer Annas mamma och ber om ursäkt och allt känns bra igen. Anna
bestämmer sig för att hon måste gräva upp Agnes, att hon inte längre får ligga
ensam och ruttna i en mörk grav. Flickorna gräver upp Agnes och nu ser hennes
ögon glada och snälla ut igen.
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Kommentar: Det finns en del speciella saker att ta upp i denna berättelse. Dels så
är det en docka (Agnes) som dör och dels ”dödar” Anna Agnes. Agnes är elak och
stygg så Anna bestämmer att hon förtjänar att dö. Egentligen handlar det om att
Agnes får ta Annas projicerade ilska för att mamman försummar henne. Dessutom
är begravning speciell, Agnes får en brödburk som kista och så begravs hon i
skogen. Anna och hennes kompis strör blommor och lite granris över graven. Anna
tänder ett ljus och de dricker begravningskaffe efter begravningen.
Livet efter döden nämns ej. Men kompisen Ellinor pratar ändå om Gud och Jesus.
Vad gäller samhällsbilden så finns det bara en enda man i berättelsen och det är
Annas morfar. Annas mamma är kanske ensamstående.

Bästa vänner
Text: Margaret Wild Bild: Julie Vivas. Originalspråk: Engelska. Utgivningsår:
1989.

Handling: Jessie och James är ett par i medelåldern som har en bondgård. De har
50 kor, 20 hönor, fyra hästar, tre hundar och en katt som heter William. James
tycker om katter men det gör inte Jessie. Hon tycker inte att de är lika nyttiga som
hundar men hon försöker tycka om William ändå. William och James är bästa
vänner och på kvällarna ligger han i James knä och på nätterna sover han i James
säng. William känner att Jessie inte tycker om honom på riktigt som James gör.
William försöker visa Jessie att katter också kan vara nyttiga djur, men Jessie
förstår inte det.

En morgon dör James plötsligt av en hjärtattack. William väntar på att han ska
komma tillbaks och Jessie gråter mycket i smyg. Hon blir glömsk och försummar
sina sysslor. Hon låter inte längre William komma in i huset och hon låtsas inte om
honom. William blir förvildad och elak. En morgon river han Jessie på handen.
Jessie upptäcker den förändring som katten har genomgått. Hon inser att hon har
varit elak och hon ber William om förlåtelse. Hon säger att hon mår bättre nu och
hon frågar William om han vill komma in i huset igen. Jessie säger att de en dag
kanske kan bli bästa vänner. William och Jessie blir vänner och William känner att
Jessie har börjat tycka väldigt mycket om honom. Nu sover han i hennes säng om
nätterna.

Kommentar: Huvudpersonen är ett djur, katten William. Händelserna utspelar sig i
nutid och miljön är lantlig. Någon begravning nämns inte och inte heller livet efter
döden. Innan James dog var det han som skötte de traditionellt manliga
utomhussysslor som att plöja och mocka. Jessie gör detta när mannen är död.
Sorgeprocessen är dämpad på det sättet att kvinnan gråter i smyg när hon inte tror
att någon ser henne. Sorgen göms undan. Inställningen till döden är att livet går
vidare efter en sorgeprocess.

Mormor Gris
Text: Margaret Wild Bild: Ron Brooks. Originalspråk: Engelska.
Utgivningsår: 1995.

Handling: Mormor Gris och lilla Gris har länge bott ihop. De delar alla sysslor. En
morgon kommer inte Mormor Gris upp till frukost. Mormor Gris är trött och vill ha
frukost på sängen. Lilla Gris protesterar och menar att mormor brukar ju aldrig vilja
ha det, hon tycker ju inte om att få smulor i sängen. Lilla Gris får nu ta över alla
mormors sysslor. Mormor blir något piggare, hämtar hatt och väska och säger att
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hon har mycket att göra, hon måste bli färdig. Hon betalar räkningar och utför
diverse ärenden. Hon och lilla Gris tar en promenad och tittar på världen, luktar,
lyssnar och smakar. När hon har gjort detta lägger de sig för natten och Mormor
Gris somnar in i lilla Gris armar. Sista bilden visar Lilla Gris som står vi lusthuset
med en vit and och tittar upp mot himlen där två fåglar flyger.

Kommentar: Dödsorsaken är antingen ålderdom eller sjukdom, lite oklart.
Historien utspelar sig i nutid både i stad och på landsbygd. Något som är värt att
uppmärksamma är att det sker en slags avskedsprocess innan döden inträffar.
Mormor känner på sig att hon ska dö och hon behöver ordna med vissa saker innan
hon dör, till exempel betala räkningar och lämna tillbaka böcker på biblioteket. Hon
lånar heller inga nya böcker. Mormor Gris säger inte rakt ut att ärendena ska ordnas
på grund av att döden är nära men lilla Gris förstår ändå och blir ledsen. Mormor
ger lilla Gris de pengar hon har kvar och uppmanar honom att vara rädd om dem.
Lilla Gris försöker se glad ut men lyckas ej. Mormor vill gå ut och titta, lukta och
smaka på världen. De tar en promenad och mormor noterar allt klarögt; hur jorden
doftar, hur syrsorna spelar, hur regndropparna känns. Inställningen till döden
framstår som naturlig och osentimental. Mormor säger till Lilla Gris att hon inte vill
se några tårar.
 Livet efter döden nämns ej i text, men i bild ser man att Lilla Gris står vid lusthuset
med en vit and och tittar upp mot himlen där två fåglar flyger. Vi tolkar detta
symboliskt som att Mormor gris eventuellt har antagit en fågels skepnad. Det
förekommer ingen begravning.

Berättelsen ger en bild av ett ganska modernt samhälle. Det finns dock en del
tecken på traditionella könsroller, till exempel så har mormor Gris hatt med ros och
bär en korg med blommor. Annars är förhållandet mellan Mormor Gris och Lilla
Gris ändå jämlikt. De delar på alla sysslor.  Dock kan det skönjas vissa skillnader;
lilla Gris hugger ved, mormor Gris dammar. Men de lagar maten ihop. Det är
viktigt att äta nyttigt och Mormor, som är den som är äldst, bestämmer att de ska äta
rågmjölsgröt för det är nyttigt. Att dö anses naturligt. Att ordna upp skulder innan
man dör är viktigt.

Torsken och döden
Text och Bild: Thomas Wollnick. Originalspråk: Norska. Utgivningsår: 1996.

Handling: Berättelsen handlar om de tre fiskarna Torsken, MolaMola och Luna.
Torsken funderar på döden. Han frågar sin vän MolaMola om hon har tänkt på att
de en gång ska dö. MolaMola vet inte vad död är och Torsken säger att det är när
man inte lever längre. När MolaMola hör detta blir hon ledsen och hon undrar om
de ska sluta att leva en dag. Torsken säger att allting tar slut en dag. MolaMola
förstår inte riktigt. Luna säger i sin tur att döden inte är lätt att föreställa sig. Han
jämför det med att det är lika svårt att föreställa sig livet innan man föds. Luna
säger att de fiskar som har levt före dem aldrig kommer tillbaka. Historien utgörs av
en lång rad fiskar och Luna menar att tiden skulle ha stått still om ingen hade dött.

Luna föreslår att de ska gå på teater för att det är vanligt att någon dör där. De tre
fiskarna ser en pjäs där en nästan 100-årig kung dör. Prinsen frågar efter sin far.
Sedan säger prinsen att hans far är död och att det nu är han som är kung i stället.
MolaMola får tårar i ögonen när hon förstår att prinsens pappa i pjäsen är död. Efter
pjäsen säger Luna att de också kommer att bli historia men att de ska passa på att
leva allt vad de orkar tills dess.
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Kommentar: Huvudperson i berättelsen är en fisk, Torsken. Dödsfallet i boken är
något annorlunda då det är en kung i en teaterpjäs om dör. Men dödsorsaken är som
i många av böckerna hög ålder. Det nämns ingenting om någon begravning men
inställningen till livet efter detta är tydlig: det finns inget. Tiden är svår att
bestämma, men miljön utspelar i havet och på en teater som dock ej är i vatten. När
det gäller inställningen till döden så ses döden som oundviklig och det hela känns
osentimentalt, även om MolaMola gråter en skvätt när kungen dör i teaterpjäsen.
Döden är dock svår att förstå sig på. MolaMola vet inte alls vad som menas med
död. Torsken menar att allting en dag tar slut. Luna säger att tiden skulle stå still om
ingen dog

Vi nämnde ovan att boken förmedlar åsikten att det inte finns något liv efter döden.
Därför blir budskapet att man ska passa på att leva när man gör det särskilt viktigt.
Man ska ta vara på livet. Slutligen så vill vi även här nämna något om bokens
könsroller. Berättelsen har bara en kvinnlig rollfigur. Hon står för känslorna, hon
blir ledsen och gråter och hon är den som inte förstår.

Ängel i snön
Text: Gull Åkerblom. Utgivningsår: 1996

Handling: Martina, som går på mellanstadiet, hennes mamma och pappa är på väg
till Martinas mormor för att fira jul. Det är ett ruskväder; det ömsom regnar ömsom
haglar. Plötsligt får bilen sladd och kraschar in i en gran. Endast Martina och
hennes pappa klarar sig, mamma omkommer. Martina vill inte acceptera att mamma
är död. Martina tycker det känns som om mamma finns kvar på jorden fast att hon
nu är osynlig. Hon tycker också att hon ibland ser mammas vita klänning. Martina
får ett dockskåp där hon leker att mamma är drottning och hon själv är prinsessa.
Martina vill inte leka med sina vänner, hon vill inte prata med sin pappa eller med
mormor och farmor. Hennes tårar kommer inte ut. Pappa tycker att de måste
glömma sorgen och gå vidare, men Martina vägrar. Hon vill vara ifred med sitt
dockskåp.  Hon är trött och har inte lust med någonting. Men ca ett år efter olyckan
känner Martina att det inte är roligt att leka med dockskåpet längre och hon vill
hellre vara med vännerna igen. Sorgeprocessen är avslutad.

Kommentar: I denna berättelse nämns det att det förekommer en begravning med
en präst som säger sorgsna ord och mamman begravs i en vit kista. Vi uppfattar det
som en kristen begravning. I detta sammanhang vill vi påpeka att det förekommer
en tro på skyddsänglar i berättelsen och i slutet av boken ser Martina sin mamma
sitta i ett träd med änglavingar. Vad gäller livet efter döden så säger pappa till
Martina att han tror att mamma finns med runt om kring dem, att hon ser dem och
tittar till dem. Martina funderar på om mamma finns i ett land långt borta och
Martina funderar på hur hon i så fall ska hitta dit. Inställningen till döden är att man
ska sörja, men man måste gå vidare. Farmor, mormor och pappa tycker att Martina
är ledsen för länge och bestämmer sig för att de måste göra något. De ger Martina
en hund som hon inte vill ha. De säger till henne att hon måste ut och röra på sig,
träffa folk och återgå till det normala. Pappa pratar aldrig om mamma efter hennes
död. Men en ca ett år efter olyckan börjar både mormor, pappa, farmor och Martina
prata om mamma och då känns allt lättare.
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14.2 Exempel på bildsidor

Här visar vi några bildsidor ur bilderböckerna. Vi vill poängtera att vi har studerat
alla bilder i bilderböckerna men vi har valt ut några, som vi tycker, tydliga exempel
som åskådliggör en viss samhällsideologi för att visa hur vi resonerar vid
bildanalysen. Här vill vi också berätta att vi har kontaktat de aktuella förlagen och
fått deras medgivande till att låta oss ha med bildsidorna i uppsatsen.

På nästa sida  ges bildexempel på olika dödsorsaker. Den övre bilden visar en
ambulans på väg till en olycksplats. Den nedre visar en dödfödd bebis och en
dödfödd katt på en filt. Både bebin och kattungen har navelsträngarna kvar. Två
svarta kors över bebisen och kattungen tolkar vi som tecken för att bebisen och
kattungen är döda. Deras ögon är slutna och de ler. Vi anser därför att döden i det
här fallet inte skildras som särskilt hemsk.
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”Dödenboken”  s. 7. Text och Bild: Pernilla Stalfelt (1999), Eriksson och Lindgren,
Stockholm.

Himlen antas vara en underbar, härlig plats men vad som är underbart beror på vem
man är. På nästa sida I Resan dit upp illustreras himlen på två olika sätt beroende på
vems himmel det gäller, hunden Brunos eller flickan Jills. Bilden som skildrar
Brunos himmel visar lyktstolpar, ben och bajskorvar. Bilden som skildrar Jills
himmel visar en leende flicka (Jill?) som åker bergochdalbana.
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”Resan dit upp” s. 16, 13.  Text och Bild: Nicholas Allan (1996), Sjöstrands förlag
AB, Stockholm
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På bilden nedan skildras hunden Brunos helvete som ett hålrum under jord där det
brinner en eld. Figuren som huserar där ser ut att vara en hornbeprydd hund.
Dessutom finns här en treudd vilken vi tolkar som ett djävulsattribut. Dessa objekt,
eld, horn och treudd tillsammans, ser vi som tecken, fysiska signaler som står för
något annat/mer än sig själva. Det vill säga för djävulen och/eller helvetet. Tecknen
bildar tillsammans med konventioner koder och i just den här kombinationen får vi
koden för helvetet, enligt vår kulturs sätt att se.

”Resan dit upp” s. 19. Text och Bild: Nicholas Allan (1996), Sjöstrands förlag, Stockholm.
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Den här bildsidan skildrar olika föreställningar om vad som händer efter döden.
Exemplen visar återfödelse till en stjärna, varmkorv eller älg. Vi har noterat att
”Gud” på bilden gestaltas som en mansperson.

”Dödenboken” s. 12.  Text och Bild: Pernilla Stalfelt (1999),
 Eriksson & Lindgren, Stockholm.
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Den här bildsidan visar hur en begravning kan gå till och hur människor hanterar
sorg på olika sätt. På bilden ser vi ordet ”SORG” skrivet i svarta bokstäver under en
svartklädd person med nedfällda ögon. Från ögonen rinner tårar ner i två hinkar.
Det finns också en person med ”instängd” gråt i magen. Bilden visar en man som
ser arg ut. I mannens mage finns en rund ballong med prickigt innehåll. På den
nedre bilden har vi noterat en person som vi tolkar som osynlig. Vi tror att den
osynlige är den avlidne för vilken de övriga runt fikabordet håller begravningskaffe.

”Dödenboken” s. 18. Text och Bild: Pernilla Stalfelt (1999), Eriksson & Lindgren, Stockholm.

Bilden på nästkommande sida visar en kvinna som plockar frön från marken som en
man strör ut. Båda har bagarmössor på sig. Texten berättar att kvinnan, Bullertina,
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får sin lön i form av vallmofrön. Bullertina ser ganska nöjd ut och verkar acceptera
att hon får plocka upp sin lön från marken. Bagar Bengtsson verkar ha roligt när
han strör ut vallmofrön härs och tvärs som för att försvåra för Bullertina. Vi gjorde
kopplingen mellan Bullertina och en höna som pickar frön. Visst är det lite
underligt att Bullertina har svarta högklackade skor när hon jobbar i bageriet.
Hennes högklackade skor tolkar vi som tecken för kvinna. Bullertinas glada leende
tillsammans med hennes böjda, krökta rygg ser vi som tecken för accepterande av
underlägsenhet och beroende.

”Boken om Bagar Bengtsson” s. 8.  Text: Lennart Hellsing
 Bild: Poul Ströyer (1990), Rabén & Sjögren, Stockholm.
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De två följande bilderna ifrån boken Farmor var är du? illustrerar vad vi uppfattar
som ganska typiska skildringar av traditionella könsroller. Den första bilden visar
en kvinna som pussar en flicka på huvudet. Flickan ler och tittar upp mot kvinnan.
Vi tolkar bilden som en mamma som pysslar med hemmet och som visar omsorg
om sitt barn.

”Farmor, var är du?” s. 5.  Text: Sue Limb Bild: Claudio Munoz (1993),
 Carlsen if, Stockholm.
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Denna bild står i anslutning till föregående och visar en man sittandes vid ett bord
omgivet av radioapparater. Bakom hans rygg står en liten flicka och tittar mot
honom. Vi utläser att pappan i familjen är intresserad av elektroniska apparater.

”Farmor var är Du?” s. 4. Text: Sue Limb Bild: Claudio Munoz (1993),
Carlsen if, Stockholm.
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Så här skildras Jesus i Min syster är en ängel. Han har vit, långärmad, lång
klänning/kåpa, väldigt långt, ljusbrunt hår och långt skägg. Jesus är barfota. Det
långa håret, den fromma blicken, klädseln och de utsträckta armarna tolkar vi som
tecken som tillsammans ger betydelsen ”Jesus” utifrån våra förkunskaper.

”Min syster är en ängel” s. 12. Text: Ulf Stark Bild: Anna Höglund
 (1996) Alfabeta bokförlag AB, Stockholm.
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Bilden visar vad vi anser vara en traditionell, kristen, svensk begravning.
Människor gråter lite grann. En manlig präst håller äreminne över den döde.
Begravningsceremonin äger rum i en kyrka. Den döde ligger i en kista med stängt
lock. Kistan är omgiven av blomsterkransar som har hälsningar på sidenband
knutna om dem. Lägg märke till att det står ”Vi möts igen?” på en utav dem. Att
mötas igen i en annan värld efter att man dör är här inte helt självklart.

”Nusse-kuddens sista strid” s. 38-39. Text: Håkan Jaensson Bild: Gunna Grähs (1994), Alfabeta
bokförlag AB, Stockholm.
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14.3 Böcker om döden utanför BTJ:s register

Det finns flera böcker som behandlar temat död och sorg som inte finns med i BTJ:s
register ”Drakar och kläder”. Vi koncentrerade oss på att finna böcker som tog upp
aspekter och skildringar av döden som inte fanns representerade i böckerna i BTJ:s
register. Då vårt syfte inte är att göra en total inventering ger vi exempel på fyra
böcker. Vi har inte undersökt dessa böcker på samma sätt som vi gjorde med
böckerna i BTJ:s register, utan endast studerat böckernas handling och upplägg på
ett mycket översiktligt sätt.

Här kommer en kort presentation av dessa böcker: I Min pappa ville inte leva av
Margaretha J. Runvik från 1998 skildras en pappas självmord ur hans femårige sons
perspektiv. I boken Farväl Rune av M. Oyen. Kaldhol från 1986 skildras en
lekkamrats död. I boken Trädet som aldrig dog av Gunilla Lundgren från 1983
skildras uppfattningar om döden, död och begravning i en by i Tanzania. I Kärlek
och sorg från 1999 av Dan Höjer och Gunilla Kvarnström diskuteras olika aspekter,
fakta och tankar om döden.

15. Sammanfattning av resultaten

I vår sammanfattning redovisar vi resultaten av respektive frågeställning. Vi
redogör för gemensamma drag respektive utmärkande undantag i böckerna i BTJ:s
register.

Huvudperson

Gemensamma drag
Huvudpersoner i de böcker vi analyserat är oftast barn som på ett eller annat sätt
kommit i kontakt med döden och som har funderingar kring döden. Oftast är det
inte huvudpersonen som dör.

Utmärkande undantag
I Pernilla Stalfelts faktabok Dödenboken förekommer ingen huvudperson utan där
ges generell fakta om död, begravning, sorg med mer. I Boken om Bagar Bengtsson,
Flickan med svavelstickorna, Bröderna Lejonhjärta samt i Nusse-kuddens sista
strid dör huvudpersonen. Antagligen dör även huvudpersonerna i Andrejs längtan.

Vem dör

Gemensamma drag
Oftast är det en familjemedlem eller släkting som dör eller så dör ett husdjur. Oftast
är människan eller djuret som dör gammalt. I Resan till Ugri-La-Brek skildras livet
efter detta som en plats där bara äldre människor bor. Vi ser det som ett tecken för
att man dör när man är gammal.

Utmärkande undantag
I Min syster är en ängel och i Dödenboken förekommer dödfödda barn. I
Dockbegravningen dör en docka och i Fågelskrämman dör en fågelskrämma.
Fågeln i Grodan och fågelsången har inget släktskap med djuren som begraver
honom och han har heller ingen ägare. I Torsken och döden dör en kung i en
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teaterpjäs. I Flickan med svavelstickorna dör en liten flicka, berättelsens
huvudperson.

Dödsorsak

Gemensamma drag
Ålderdom eller sjukdom. Hjärtattack eller att ”hjärtat inte orkar mer” är vanliga
dödsorsaker.

Utmärkande undantag
Flickan i Flickan med svavelstickorna fryser ihjäl. Projicerad ilska i
Dockbegravningen där dockan dör då flickan, som är arg och ledsen, anser att
dockan är elak. Fågelskrämma i Fågelskrämman blåser sönder. I Ängeln i snön dör
mamman i en trafikolycka. I Bröderna Lejonhjärta hoppar Jonatan och Skorpan
nerför ett stup. Förkylning är en sjukdom som är ganska ovanligt att man dör av,
både i dagens Sverige och på 60-talet då Boken om Bagar Bengtsson kom ut.
Åtminstone om man, som Bagar Bengtsson, är en fullt frisk medelålders bagare. Tre
människor dör av lungcancer.

Miljö

Gemensamma drag
Berättelserna äger antingen rum i stadsmiljö (ej storstad) eller på landsbygden.

Utmärkande undantag
Dröm eller fantasi i Änglakatten, i Resan till Ugri-La-Brek och i Prins Kristoffer
Poffer. Havsmiljö i Torsken och döden.

Tid

Gemensamma drag
Nutid, det vill säga, från 1990-talet och framåt.

Utmärkande undantag
Mitten av 1800-talet i Flickan med svavelstickorna.

Begravning

Gemensamma drag
Ofta begravs personen eller djuret i jorden. Nästan alla begravs i en kista. Kistan är
inte öppen så man kan inte se den döde. Personerna som deltar i begravningen är
ledsna och tysta under begravningsakten. Om det är en ceremoni med en präst så är
det en manlig präst.

Utmärkande undantag
Dockan i dockbegravningen begravs i en brödburk. Och Bagar Bengtsson begravs i
en limpa. Vikingabegravning i båt i Dödenboken. Kremering förekommer i två
böcker; Farfar och lammen och Dödenboken.
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Livet efter döden

Gemensamma drag
I ungefär hälften av böckerna talar man om ett liv efter detta, ofta i form av en
himmel. Eller så nämns ej var man hamnar eller om man hamnar någonstans över
huvudtaget. Annars är det vanligt att man i böckerna säger att personen är i himlen
när den har dött, särskilt när man meddelar barnet.

Utmärkande undantag
Att man kan hamna i helvetet i Resan dit upp. Att Jonatan och Skorpan dör två
gånger i Bröderna Lejonhjärta och lever vidare på andra platser. Fågelskrämma blir
ett träd i nästa liv.

Krishna talar om att återfödas som djur i nästa liv, reinkarnation, i Farmor var är
du?. Krishnas medverkan i boken ser vi som ett tecken för att det finns fler
religioner än kristendomen. Boken visar på så sätt ett globaliserat samhälle som
rymmer flera religioner.

I Flickan med svavelstickorna kommer flickan till Gud och till himlen när hon dör. I
Resan dit upp diskuteras både himmel och helvete som tänkbara platser att hamna
på när man dör.

Inställning till döden

Gemensamma drag
Ibland är det svårt att hitta en specifik inställning till döden, men ofta upplever vi
det som om livet i berättelserna skildrar ett kretslopp; en gammal person dör och en
ny ung kommer i dennes ställe. Man måste få sörja men inte för mycket och inte för
högljutt, och efter sorgprocessen måste livet gå vidare. Ofta är inställningen till
döden naturlig och osentimental.

Utmärkande undantag
I Flickan med svavelstickorna och i Bröderna Lejonhjärta ses döden som en
befrielse. I Dockbegravningen ses döden som ett straff. Ida, Haralds lillasyster i
Farfar och lammen, ser Döden som en manlig person. Först ser hon Döden som en
äcklig gubbe med dödskalle och svart rock (liemannen eg. anm.). Sedan funderar
hon på om han är som en trädgårdsmästare som tar bort gammalt, visset gräs och
gör plats för det nya som ska växa. Hon jämför även Döden med en mamma som
bäddar i ordning sängen åt en.  Till sist ser Ida Döden som ”en som går före till
andra ängar”.

Reaktion på döden

Gemensamma drag
Sorg och sorgeprocess. Funderingar kring var personen har tagit vägen, var den
finns nu. Döden är svår att förstå och ibland svår att acceptera. En person som har
drabbats av sorg går igenom olika faser, det är en bearbetning.

Utmärkande undantag



65

Fågelskrämma i Fågelskrämman bryr sig inte så mycket om att han är död.
Fågelskrämmas bonde letar efter honom men bryr sig inte så mycket om att han är
borta.

Dödenboken tar upp att man kan minnas den döde genom att bära den dödes hatt.
Berra i Kan du vissla Johanna tar på sig Nils’ hatt när denne har dött.

Samhällsbild

Gemensamma drag
En borgerlig livssyn, med traditionella västerländska könsroller, till exempel står
kvinnan för känslorna. Det är till exempel mamman i Farmor var är du? som
tröstar lilla Anna i sängen. Kvinnan är i övrigt oftast den passiva och mannen den
aktiva, i Resan till Ugri-La-Brek drar till exempel pojken oftast släden medan
flickan går bredvid. I Grodan och fågelsången är ankan, som är av honkön, passiv
och hjälper inte till med att gräva en grop till graven eller att bära den döde. I
Torsken och Döden är den kvinnliga fisken MolaMola den som inte förstår och som
blir ledsen och visar känslor. Prästerna i böckerna är alltid män. Kvinnor bär ofta
kjol och män bär byxor. I Resan till Ugri-La-Brek har flickan oftast rosa färg på
kläderna och pojken har blå kläder. Familjebildningen är traditionell. Män och
kvinnor lever i heterosexuella förhållanden och har barn tillsammans. Mannen är
ofta norm. Detta syns särskilt tydligt i Dödenboken där det står att “man kunde bli
begravd tillsammans med sin fru, slavar och sina hästar”. Det står inte att det är män
som begravdes på detta sätt utan är bara underförstått. Hur kvinnor begravdes i
vikingasamhällena tar Dödenboken inte upp.

Ofta skildras ”svensk mentalitet”.  Man ska sörja återhållsamt och inte för länge,
livet måste gå vidare. I många av böckerna förekommer kristna symboler som präst,
kyrka, gravstenar med kors. Kristendom eller ateistiskt tänkande är vanligt. Oftast
nämns bara “Gud” och inga andra gudar. Böckerna ger en bild av att man ska vara
lugn och stilla vid en begravning.

Majoriteten av böckerna vänder sig till de kulturmedlemmar som kan koderna för,
vad vi ser som, ett samhälle med traditionella, västerländska könsroller och kristna
värderingar. Vi uppfattar att dessa myter och värderingar verkar som kulturell
identifiering i/för det svenska samhället.

Utmärkande undantag
Asta i Arvids hemlighet frågar prästen om Leilas gud Allah och hur många gudar
det finns. Det förekommer ett mexikanskt samhälle i Dödenboken med ceremonier
där man vördar och minns den döde, äter mat vid graven och tror att den döde är
med. Man pyntar med dödskallar av choklad och socker. Liknande scenario
förekommer i Änglakatten där en dam kommer med nybakade bullar till
kyrkogården där hennes vänner ligger.

I Grekland (Tsatsiki och kärleken) kan man sörja mer högljutt. Elenas mamma
slänger sig på kistan och ylar som en varg.

Det förekommer återfödelsetankar i vissa böcker, till exempel i Farmor, var är du?
och i Dödenboken.
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 I Varför änglar åker sparkcykel är pappan ensamstående med sin son. Pappan har
långt hår och skaffar en motorcykel. Hans nya sambo spelar elgitarr. Hon tycker att
det är fjantigt och gammaldags med frieri och giftermål.

I Min syster är en ängel skildras ett ganska religiöst samhälle. Det finns till exempel
en stor bild på Jesus i pojkens skola.

16. Analys

Vi har använt oss av kommunikationsteorin inom processkolan i vår undersökning.
Processkolan fokuserar som tidigare nämnts på meddelandet i
kommunikationsprocessen.

Vi har i vår undersökning fokuserat på återgivande medier, i detta fallet böcker. Vi
har undersökt vilka meddelanden om döden som böckerna förmedlar under ”Död
och sorg” i BTJ:s temaregister ”Drakar och kläder”. Syftet har varit att undersöka
vilken ideologi som förmedlas via böckerna. Som vi tidigare nämnt ser vi ideologi
som ett system av föreställningar som är karaktäristiska för en viss klass, grupp
eller ett samhälle

Sändaren har under vår undersökning först varit författare och förlag, då vi har
analyserat varje bok för sig. I slutändan är det BTJ som är sändare av böckernas
sammantagna meddelande. Meddelandena är de budskap och ideal om döden som
finns i böckerna. Mottagarna är främst barn, men även lärare och föräldrar. De
koder och konventioner som finns i böckerna speglar det samhälle som de
uppkommer och finns i. Genom att undersöka dessa konventioner och koder får vi
en samhällsbild via böckerna.

Utav de 29 böcker som finns med under ”Död och sorg” i ”Drakar och kläder” är 11
skrivna av utländska författare. Författarna till dessa böcker kommer antingen ifrån
något av våra nordiska grannländer, eller ifrån något av de engelsktalande länderna.
Alla böckerna under ”Död och sorg” är alltså skrivna och utgivna i västerländska
länder.

Utav böckerna i registret är alla utom sex utgivna under 1990-talet.
Flickan med svavelstickorna av H.C. Andersen, gavs ut 1845. Boken om Bagar
Bengtsson av Lennart Hellsing gavs ut 1966, Bröderna Lejonhjärta av Astrid
Lindgren gavs ut 1973.  Prins Kristoffer Poffer av Jostein Gaardner gavs ut 1988,
Bästa vänner av Margaret Wild gavs ut 1989 och boken Varför änglar åker
sparkcykel av Stefan Randström gavs ut 2000. Böckerna skildrar döden olika
beroende på när de är utgivna. På 1800-talet när Flickan med svavelstickorna skrevs
var det vanligt att döden skildrades i barnlitteraturen och det var heller inte ovanligt
att berättelsens huvudperson dog, då samhällssituationen var sådan att
barnadödligheten var hög. Maria Nikolajeva påpekar att döden mera hörde till
vardagen då än vad den gör idag och att detta även gällde för barn (Nikolajeva
1998: 45).

Utav böckerna i BTJ:s register är Flickan med svavelstickorna den bok som har
flest år på nacken. Boken är en så kallad ”klassiker” och kan därför antagligen sägas
uppfylla två utav de kriterier som bibliotekarierna som sammanställde registret
utgick ifrån när de gjorde sitt urval, nämligen ”god kvalitet” och ”lättillgänglighet”.
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Bokens innehåll bedöms antagligen som aktuellt även för människor i dagens
samhälle, även om berättelsen utspelas i en annan tid. Detta måste gälla för alla fem
böckerna som är utgivna före 1990.

I böckerna i BTJ:s register är det ofta en pojke som är huvudpersonen. Den som dör
är vanligtvis en släkting till huvudpersonen, (far- eller morförälder) eller ett husdjur.
Dödsorsaken är oftast hög ålder alternativt sjukdom. De allra flesta i Sverige dör
idag av hög ålder. Medellivslängden för kvinnor är idag (1999) 80,2 år och 74,4 år
för män (Höjer & Kvarnström 1999: 48). Med detta i åtanke speglar BTJ:s urval det
svenska samhället med tanke på att hög ålder är den vanligaste dödsorsaken i
böckerna.

Den förbättrade levnadsstandarden under 1900-talet, urbanisering och ändrade
bostadsvanor medförde att döden inte ägde rum i hemmet utan på vårdinstitution
(Furuland & Lindberger & Örvig 1984: 229-230). En följd av detta blev att döden
nästan försvann ifrån barnlitteraturen för att åter tas upp igen på 1960- och 70talen
(Nikolajeva 1998: 45). Ett exempel på detta är Boken om Bagar Bengtsson som då
den gavs ut 1966 mötte stark kritik. Det var många som ansåg att det inte var
passande att skildra döden i bilderböcker för barn (Nettervik 1991: 127).

Handlingen utspelas oftast i nutid och i stadsmiljö. Ungefär i hälften av böckerna
skildras någon typ av begravning. Den döde begravs oftast i jorden och det hålls en
minnesgudstjänst i en kyrka med en manlig präst. De flesta som dör i Sverige idag
kremeras (Höjer & Kvarnström 1999: 67). Bara två av böckerna, Farfar och
lammen och Dödenboken, skildrar kremeringar så på detta område anser vi inte att
böckerna representerar det svenska samhället.

Ofta förekommer uppfattningen om att man hamnar i himlen när man dör. Det är
“normalt” och vanligt att säga till barn att den som har dött har kommit till himlen, i
stället för att säga att den är död. Eller så säger man att man inte vet vart man
hamnar (agnosticism alternativt ateism). Det förvånar oss faktiskt att det är så
allmänt vedertaget att fortfarande säga att en människa är i ”himlen” när den har
dött. Detta kan dels bero på att vi inte själva har behövt ställas inför uppgiften att
förklara för ett barn att någon har dött, men kanske också för att vi inte själva har
någon religiös bakgrund. Kristna värderingar genomsyrar samhället i böckerna, men
vi tolkar det inte som om det finns någon djup religiositet hos människorna i
berättelserna. Den bok i registret som kristendomen är mest framträdande i och som
är skriven i nutid, 1996, är Min syster är en ängel.

Döden skildras ofta som osentimental och naturlig i de böcker vi undersökt.
Furuland, Lindberger, Örvig och Nikolajeva visar på att barnboksförfattare idag
skildrar döden som något naturligt och de försöker visa på livsbejakelse och
hoppfullhet (Furuland & Lindberger & Örvig 1984: 229-230), (Nikolajeva 1998:
45). När någon har dött följer generellt en sorgeprocess. Man bör sörja, men inte för
mycket. Det är svårt att hitta de rätta orden och förklara vad döden innebär.

I böckerna förekommer inga handikappade personer. Merparterna av familjerna
som skildras i av böckerna uppfattar vi som relativt välbärgade. I några få böcker
skildras fattigdom till exempel i Flickan med svavelstickorna men så är den boken
också skriven i en annan tid. Det är traditionella värderingar om familjen som gäller
och det förekommer få alternativa familjebildningar, vilket vi saknar då den
traditionella kärnfamiljen, det vill säga, mamma, pappa, barn, idag samsas med
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flera andra familjekonstellationer. För övrigt är nästan alla personer i BTJ:s
bokregister vita. Det finns dock två undantag; i Farmor var är du? skildras en
mörkhyad pojke med namnet Krishna. I Agnes och ljuset är huvudpersonens bästa
vän en invandrartjej och huvudpersonen umgås mycket med hennes familj.
Barnboksforskaren Ingrid Nettervik menar att skönlitteraturen speglar samhällets
människosyn och värderingar och att detta gäller både för barnlitteraturen och
vuxenlitteraturen (Nettervik 1994: 81).

I Grodan och fågelsången av Max Velthuijs skildras en djurbegravning där en
grupp djur begraver ett annat djur, en fågel. I avsnittet ”Allmän bakgrund och
historik till temat döden i barnlitteratur” har vi sett att det är ett vanligt tema som till
exempel skildrades redan 1744 i den engelska versionen The death and burial of
Cock Robin. I avsnittet ”Barn och deras upplevelser av döden ur ett etiskt och
psykologiskt perspektiv” har vi sett att barn i förskoleåldern kan ha en del
”magiska” tankar där barnet kan tro att onda tankar eller ett felaktigt beteende kan
medfara att någon dör. Så är det till exempel i Resan till Ugri-La-Brek där barnen
undrar om morfar har rest bort för att kanske har gjort något fel. (se referat). I
Farfar och lammen tror Ida att ”Döden” är en person. Det framstår som ett vanligt
tankesätt hos barn i den tidiga skolåldern, 6-9 år.

De böcker som finns med i BTJ:s register täcker långt ifrån alla aspekter av döden.
Vi saknar ganska mycket. Böckerna ger en ganska ”idyllisk” bild av döden. Det är
som tidigare nämnts lika viktigt att undersöka vad bilden inte omfattar som vad den
faktiskt innehåller (Fridell 1977: 133). Fiske menar att vi kontrollerar sannolikheten
i de meddelanden vi tar emot. Sammanhanget, vår tidigare erfarenhet av koden och
meddelandets sort styr vad vi ser som sannolikt, det vill säga vår vana av seder och
bruk. Överenskommelsen, eller konventionen, är en viktig upptakt till redundans.
Redundans kan medverka till att lösa eventuella svårigheter med att nå ut till en stor
publik. För att kunna nå ut till och tilltala en stor och blandad publik måste
meddelandet formges med stor redundans. Redundans är ett verktyg som kan
användas för att förbättra kommunikationer (Fiske 1997: 22-25).

Vi försökte hitta böcker som skildrade döden på andra sätt än de som finns
skildrade i BTJ:s register. Vi har hittat  boken Min pappa ville inte leva av
Margaretha J. Runvik från 1998 som skildrar en pappas självmord ur hans femårige
sons perspektiv Vi tror inte att självmord är en ovanlig problematik och detta skulle
behövas som tema i ett urval av böcker om döden.

I boken Farväl Rune av M. Oyen. Kaldhol från 1986 skildras en lekkamrats död.
Vi tror inte att det är så ovanligt att en klasskamrat eller kompis till ett litet barn
dör, så en bok som tar upp detta är viktig.

I boken Trädet som aldrig dog av Gunilla Lundgren från 1983 skildras
uppfattningar om döden, död och begravning i en by i Tanzania. Eftersom Sverige
idag är ett mångkulturellt samhälle där det finns människor från hela världen med
helt olika bakgrund tycker vi att det borde finnas med böcker om döden i BTJ:s
register som även barn från andra länder kan identifiera sig med.
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17. I uppsatsens förlängning

Böckerna under ”Död och sorg” är skrivna av västerländska författare och skildrar
västerländska samhällen. Idag finns många barn i Sverige som har flytt med sina
familjer ifrån krigsdrabbade länder och regioner. Dessa barn kanske skulle behöva
någon att identifiera sig med och få hjälp med att bearbeta eventuell förlust av
anhörig som dött i krig genom att läsa en bok som behandlar just den här typen av
dödsskildring. Även lärare och klasskamrater till barn från krigsdrabbade länder
skulle kunna få hjälp till att förstå och till att kunna stödja barn med erfarenhet av
krig genom att ha tillgång till böcker som skildrar döden på detta sätt.

Vi saknar inslag av andra religioner i böckerna. De kyrkor som förekommer är
kristna, inga synagogor eller moskéer syns i böckerna. I Kärlek och sorg av Dan
Höjer och Gunilla Kvarnström behandlas vissa av de ämnena som vi saknar. Den
tar upp olika aspekter, fakta och tankar om döden. Boken beskriver bland annat att
många folkgrupper, till exempel samer och indianer, försöker hålla kontakt med
sina döda vänner och att detta förekommer på många olika håll. Det sätt på hur man
behandlar döda är väldigt olika runt om i världen. Vi tycker att Kärlek och Sorg tar
upp många kulturers inställning till döden som känns viktiga att ta med i BTJ:s
register då Sverige är ett mångkulturellt land.

Bibliotekarierna som sammanställde BTJ:s register sa att två viktiga kriterier när de
gjorde sitt urval var att böckerna skulle vara av god litterär kvalitet och att de skulle
vara lättillgängliga. Böcker som inte togs med i urvalet och eventuellt de som vi
hittade vid vår kontrollundersökning, kanske bibliotekarierna bedömde som mer
svårtillgängliga och/eller av sämre kvalitet. Vi anser dock att böckerna vi fann i
kontrollundersökningen är av minst lika god kvalitet som många av böckerna som
finns med i registret. Vi tycker att några av böckerna i BTJ:s register är ganska
bisarra och svåra att förstå och vi tycker att dessa skulle kunna ersättas med en eller
flera av böckerna vi fann. Detta för att få en större variation och bredare bild av död
och sorg. Vi vill dock påpeka att vi från våra egna barndomar har erfarenheter av en
helt annan typ av barnböcker och att det kanske är därför som vi finner vissa av
böckerna i BTJ:s register svårsmälta. Tidigare forskning visar även att
barnlitteraturen som gavs ut under 1980- och 90-talen ofta har en öppen struktur
och är mångbottnad. Bilder och berättelser kan många gånger vara symboliska
(Edström 1991: 170).

God kvalitet och lättillgänglighet, är självklart relativa begrepp. Vad som anses vara
till exempel ”god kvalitet” skiftar i olika tider och kulturer och speglar samhällets
ideal. Boken om Bagar Bengtsson av Lennart Hellsing från 1966 väckte stor
uppmärksamhet när den kom och rösterna var delade angående det lämpliga i att
skildra döden på det sätt som Hellsing gjorde. Hade ”Drakar och kläder” givits ut
1966/67 hade Boken om Bagar Bengtsson kanske inte ansetts lämplig att ha med i
registret.

18. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken ideologi som böckerna i ett
tema förmedlar. Vår problemställning har varit att inventera och problematisera ett
tema i barnböcker på svenska. Det övergripande temat i böckerna har varit döden.
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Vi har använt oss av BTJ:s temaregister Drakar och kläder - svartsjuka och väder
från 2000 vilken riktar sig till förskola och lågstadium. Under rubriken ”Död och
sorg” listas 29 böcker. Böckerna i BTJ:s register är indelade i bilderböcker,
berättelser och faktaböcker. Majoriteten av böckerna utgörs av bilderböcker.

Vi har använt oss av Processkolans kommunikationsteori som fokuserar på
meddelandet i kommunikationsprocesser. Vi anser att kommunikationsteorin har
fungerat bra i vår undersökning, då den har givit oss struktur och stomme i vår
undersökning.

I vårt fall utgörs meddelandet av budskap och ideal om döden samt den övergripande ideologi som
förmedlas via böckerna i BTJ:s urval av böcker om döden. Vi har utarbetat tio frågeställningar för att
få svar som ger en så heltäckande bild som möjligt av döden och ideologin som finns i böckerna. Vi
har utifrån dessa frågeställningar gjort en analys av bild och text som helhet.

Frågeställningarna är:

• Vem är bokens huvudperson?
• Vem dör?
• Vad är dödsorsaken?
• Hur skildras eventuell begravning?
• Talas det om något liv efter döden?
• I vilken tid utspelar sig boken?
• I vilken miljö utspelar sig boken?
• Hur är reaktionen på döden?
• Vilken är inställningen till döden?
• Vilken samhällsbild ger boken?

Vi tycker att våra frågeställningar i stort har fungerat. Frågeställningarna som berör
huvudperson, vem som dör, dödsorsak, livet efter döden och begravning har vi
kunnat finna svar på relativt lätt. Tid och miljö har ibland varit svävande då en del
berättelser utspelas i fantasins värld där både tid och miljö har varit svårbestämd.
”Inställning till döden” och ”Reaktion på döden” har vi ibland uppfattat som svåra
att skilja åt. Den sammanfattande frågeställningen som berör samhällsbilden i
böckerna har i vissa fall gett oss problem. Att dra heltäckande slutsatser om
samhället i en bok är svårt. Beroende på hur boken är utformad och på vad den tar
upp, har vi kunnat dra mer eller mindre uttömmande slutsatser om den totala
samhällsbilden i respektive bok.

Vår slutsats är att böckerna i BTJ:s register ger en ganska smal bild av döden och vi
saknar några viktiga skildringar som vi tycker borde ha varit med. Några av dessa
skildringar har vi funnit i böcker utanför BTJ:s register.

Resultatet av vår undersökning är att huvudpersonen i böckerna oftast är ett barn
(pojke) som på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med döden och som har
funderingar kring döden. Det är oftast inte huvudpersonen i böckerna som dör utan
ett husdjur eller en släkting. Dödsorsaken är oftast hög ålder eller hjärtproblem.
Handlingen i böckerna utspelas oftast i en mindre västerländsk stad eller på
landsbygden. Berättelserna skildrar oftast vardagsliv i modern tid (1990-tal). Den
döde begravs oftast i en kista i jorden och om det hålls en begravningsceremoni i
berättelsen hålls denna av en manlig präst. I ungefär hälften av böckerna talas det
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om ett liv efter döden, ofta i form av en himmel. Det svårt att hitta en specifik
inställning till döden, men ofta upplever vi det som om livet i berättelserna skildrar
ett kretslopp; en gammal person, eller ett gammalt djur, dör och en ny ung individ
tar dess plats. Döden i böckerna skildras ofta som någonting som är svårt att förstå
och svårt att acceptera. Sorgeprocessen efter ett dödsfall är lågmäld men
inställningen är att man måste få sörja en tid. Sedan måste livet dock gå vidare.
Böckerna som finns med under rubriken ”Död och sorg” i ”Drakar och kläder” ger
en ganska enhetlig samhällsbild med traditionella, svenska värderingar vad gäller
religion, familjebild och könsroller.
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