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Abstract 
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The aim of this study was to examine how death and grief is portrayed in fariy tales and how 

we can understand these stories from a therapeutic purpose. Our main questions were: What 

general norms are conveyed in the fairytales? What norms on grief and death are produced in 

these stories? What would these stories convey if they were to be used for therapeutic 

purposes? We studied six children's books to investigate how death is described based on the 

assumption that literature can have a therapeutic effect and from Foucault and Rose’s theories 

of discipline and control. We divided the books into three different age groups and chose books 

that described the death of a parent. In order to analyze the fairytales and find underlying 

themes and meanings behind the stories we used narrative analysis. We selected different 

standpoints based on our theories, from which we coded our material. There are different ways 

of looking at the use of literature in therapy. From a psychological basis the reading of book 

can help clients with healing and to process grief. A sociological point of view consider it as a 

way to control and discipline. Rose also describe how psychologists control people through 

their elaborated criteria of normality. The result of this study shows that several of the books 

contain disciplinary and educational elements and reflect norms that exist in society. The 

description of how grief is managed depends both upon external factors, such as exhortations 

from adults, as well as internal aspects of the individual himself. Normality and the desire to be 

liked by everyone else are also described in the books. One conclusion to be drawn from this 

study is the subconscious influence of text. Examples of this is the conscious and subconscious 

representations of the views on children, grieving process, standards of society and gender 

roles, which are identified in the fairytales we have analyzed. How death and grief is described 

in the books is affected by the context in which the book is written. 
 
Key words: Literature in therapy, children’s literature, children’s grief, children and death, 

bereavement. 
Nyckelord: Litteratur i behandling, barnlitteratur, barns sorg, barn och döden, förlust av 

närstående. 
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1. Inledning  

Problemformulering 
 

Efter några veckor började frågorna komma. "Är mamma på landet"? Hon hypotestestade – 

"...mamma är död just nu". Jag försökte förklara men det var svårt att få en vettig kommunikation. 

Vi behövde ett sorgverktyg som var anpassat för Tilda och hennes ålder, och hon älskar ju sagor – 

och så kom Sagan om den trasiga mamman till (den ligger på bloggen)." (Anna Janssons blogg, 

2010). 

 

Detta citat är ett exempel på hur en förälder kan resonera kring bemötandet av ett barn i sorg. 

Döden är ett känsligt ämne som vanligtvis ses som svårt och problematiskt att beskriva och 

prata om. Det kan bli ännu mer komplicerat när det gäller att prata med barn som vuxna så 

gärna vill skydda från allt ont. Några vanliga funderingar handlar om vilka ord man ska 

använda och hur mycket man ska prata om det. Ämnets komplexitet får många att be om hjälp 

och rådgivning via olika internetforum och bra barnböcker som belyser detta efterfrågas. 

 

Sedan mitten av 1990-talet har arbete med sorg vuxit och specialiserats. Idag är det en 

självklarhet att det finns krisgrupper och stöd för människor i svåra situationer (Nieminen, 

2002). Det finns ett stort utbud av professionella inom olika fält som har specialiserat sig på 

arbetet med barn i sorg. Dessa har olika synsätt och förespråkar olika typer av 

behandlingsmetoder. Det finns även flera frivilliga organisationer som har verksamheter för 

barn i sorg. De största fälten utgörs av psykiatrin, sjukvården samt socialt arbete. 

 

Ett viktigt forskningsfält inom socialt arbete är att belysa barns situation och hur socialt arbete 

hanterar barn i utsatta situationer. Att alltid se till barnets bästa utifrån ett barns perspektiv är 

numera utgångspunkten för dem som arbetar med barn och frågor om hur denna princip ska 

förstås är en viktig del (Lundström & Bäck-Wiklund, 2001). Socialt arbete med barn är ett 

mycket brett område inom vilket man arbetar både förebyggande och behandlande. Inom 

socialt arbete finns det många olika specialiserade verksamheter och vi går mot en tid av 

minskad tilltro till begreppet helhetssyn och mer fokus på specialiseringar (Bergmark, 2008). 

Några av dessa verksamheter fokuserar på barn i sorg och har utvecklat behandlingsmetoder 

där samtal och kommunikation är utgångspunkten. Barn har svårt att uttrycka sina känslor med 

ord och vid en nära anhörigs död kan även vuxna bli tysta och icke-verbala. De emotionella 

och relationella svårigheter som barn möter vid sorgearbete hör ihop med deras förståelse kring 
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döden och dess innebörd (Corr, 2003). Barn har ett annat sätt att förstå omvärlden än vad 

vuxna har och barns begreppsram innefattar sällan sorg och död. Att arbeta behandlande med 

barn kräver därför ett annat förhållningssätt (Dyregrov, 2007). Webb (2011) tar i sin forskning 

upp behandlingsalternativ för små barn som har svårt att uttrycka sina känslor på ett sätt så att 

vuxna förstår. Berättelser är ett sådant terapeutiskt verktyg och det har blivit allt vanligare både 

i arbete med barn och vuxna. På senare tid har det även använts för att hjälpa barn i sorg. Här 

menar man att det är viktigt att man försöker inkludera döden i barnets vardagsliv, vilket 

berättelser kan hjälpa till med (Lukeman & Melvin, 2000). 

 

Ett sätt att använda berättelser i terapi med barn är att använda sig av barnböcker. Barnböcker 

uppfyller kravet på att utgå från barnets världsbild men skapar även rum för bearbetning. Dessa 

tankar har lett fram till en ny behandlingsmetod, biblioterapi, där man använder böcker som 

verktyg i terapi. De böcker man utgår från i terapin kan till exempel vara skönlitterära böcker 

men även verklighetsbaserade böcker. Det är med andra ord inte böcker som är skrivna i 

terapeutiskt syfte. I USA är metoden erkänd men i svenska sammanhang är det en ny och 

relativt obeprövad behandlingsmetod. Denna teknik används främst inom psykologin men har 

de senaste åren börjat användas inom socialt arbete (Briggs & Pehrsson, 2008; Howie, 1983). 

Briggs och Pehrsson (2008) menar att använda barnböcker som terapiform kan hjälpa barn att 

sätta ord på sina känslor och öka förståelsen kring det som inträffat. Lundgren och Borgström 

Norrby (1988) menar att när barn identifierar sig med karaktärerna i boken blir symboliken en 

metaforisk omskrivning av barnets inre situation. Beroende på hur boken är utformad och 

framställer olika teman kommer barnet som läser boken att få en bild av den omvärld som 

beskrivs (Berns, 2003). Böckernas framställning av olika teman kan även ses som en spegling 

av de normer som finns i samhället och som vi har internaliserat, ofta utan att vi är helt 

medvetna om det. Att analysera barnsagor kan därför belysa även dessa aspekter. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur döden och sorgearbete framställs i barnsagor 

samt hur vi kan förstå dessa sagor utifrån ett terapeutiskt syfte. 

 

Frågeställningar 

Vilka allmänna normer förmedlas i barnsagorna? 

Vilka normer kring sorg och döden framställs i dessa berättelser? 
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Vad förmedlar dessa sagor om de skulle användas i terapeutiskt syfte? 

 

2. Tidigare forskning 
Synen på döden och sorg har förändrats genom historien. Döden har blivit en potentiell källa 

till problem istället för att ses som något naturligt. I takt med denna utveckling har fler 

stödverksamheter vuxit fram och området har allt mer blivit något för professionella. Att se 

sorg som något som bör hanteras av experter har lett till att det skapats teorier kring 

människors sorgearbete samt strategier för att hantera sorgen. Dessa utgångspunkter 

legitimerar professionellt arbete med människor i sorg. Samtidigt har det uppkommit ett tabu 

kring att prata om döden, i synnerhet med barn då föräldrar vill skydda sina barn mot allt som 

kan kännas svårt. Barn kan även ha andra sätt att reagera på dödsfall än vuxna och utifrån 

psykologin anser man att barns möjlighet att förstå och ta in olika aspekter av döden är 

beroende av deras ålder. 

 

I detta avsnitt kommer vi behandla forskning kring olika ämnen kopplat till döden och sorg. 

 Dessa är hur synen på döden har förändrats över tiden, hur experter påverkar oss, expertis i 

relation till krishantering samt barns förhållande till döden och sorg. 

 

Döden 

Historiskt sett har det skett en utveckling kring människors syn på döden och sorg. På 1800-

talet dog två tredjedelar av befolkningen innan de fyllt 50 år. Döden skedde i hemmet och sågs 

som en naturlig del av livet. I takt med utvecklingen av moderna läkemedel förändrades 

attityden till döden. I stället för att se på döden som en naturlig del av livet uppfattas den idag 

som något som kan undvikas eller som ett resultat av ett medicinskt misslyckande (Lukeman & 

Melvin, 2000). Lukeman och Melvin (2000) tar i sin artikel upp Gelcers teorier som är 

relevanta för dessa attitydförändringar. Gelcer uppger att vi lever i ett samhälle där tonvikten 

ligger på hälsa, att bota sjukdomar och att förlänga livslängden. De flesta barn och många 

vuxna har kanske inte upplevt den direkta effekten av en förlust. Vid sidan av detta finns det en 

annan väsentlig förändring nämligen att döden inte längre är något som sker i hemmet. 

Erfarenheterna av att människor dör har flyttats från familjen till institutionella inrättningar. 

Detta menar författarna kan få till följd att händelserna isoleras från vardagen och hindrar 

människor från att uttrycka sina naturliga responser (Lukeman & Melvin, 2000). Sedan 1970-
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talet har frågor kring död och sorg blivit ett forskningsområde vid namn thanalogi, vilket 

betyder läran om döden (Nieminen, 2002). 

 

I avhandlingen Krisgrupper och spontant stöd om insatser efter branden i Göteborg 1998 tar 

Nieminien (2002) upp forskning om döden och sorg och menar att det idag finns flera olika 

förhållningssätt till döden. Det som förenar dessa förhållningssätt är att de är beroende av 

experter. Barnpsykologerna Lukeman och Melvin menar att de samt andra inom samma fält har 

lagt märke till en ökning av remisser och frågor gällande barn som förlorat en familjemedlem. 

Många av dessa kommer ifrån hälso- och sociala tjänster som uttrycker oro och osäkerhet kring 

huruvida ett sörjande barns reaktioner är "normala" och vad som är det "bästa sättet" att hantera 

dessa typer av situationer (Lukeman & Melvin, 2000). Istället för att döden är något som ska 

lösas av alla har döden blivit ett psykiskt problem som ska behandlas av psykologer, 

psykiatriker och kuratorer (Nieminen, 2002). 

 

Döden förnekas inte idag men den är åtskild från vårt dagliga liv. När olyckor och dödsfall 

inträffar blir den dock synlig igen (Nieminen, 2002). 

 

Krishantering 

I sin avhandling tar Nieminen (2002) upp forskning kring katastrofer och krishantering som 

innefattar många olika discipliner som statsvetenskap, psykologi och psykiatri. Forskning inom 

psykologi och psykiatri riktar in sig på människors reaktioner, beteenden, coping och 

stresshantering vid dödsfall och olyckor. I avhandlingen beskrivs hjälpinsatser som sträcker sig 

tillbaka till 1800-talet. Detta visar på att organiseringen av insatser för människor som upplevt 

traumatiska händelser inte är någon ny företeelse. Något som framställs som en ny dimension 

inom stödinsatser och som speglar dagens krisgrupper är den psykologiska delen med krisen i 

fokus. Krisgrupper berör frågor om döden och sorg samt samhällets sätt att hantera dem. 

Insatserna vid en kris kan inrymma flera olika yrkesgrupper såsom präster, socionomer, 

psykologer och psykiatriker. De sistnämnda hanterar död och sorg som ett psykiskt problem, 

vilket kan leda till frågor om huruvida det är de drabbade som äger frågorna kring sorg eller 

om det är experterna (Nieminen, 2002). 

 

Plötsliga dödsfall och katastrofer är något oförutsägbart som rör om vardagen och får oss att 

radikalt förändra vår framtidsbild. De utmanar vår trygga och förutsägbara tillvaro där döden 
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känns långt borta och som något som inte händer oss. När det mot all förmodan inträffar kan vi 

känna oss förtvivlade och till och med lurade av tillvaron. Traumatiska dödsfall tvingar oss att 

ställa frågor om döden och vårt förhållningssätt till den (Nieminen, 2002). Nieminen tar upp 

den amerikanska sociologen Drabeks forskning kring det psykiska respektive det sociala stödet 

för de anhöriga. Enligt Drabeks undersökningar i USA är det bara en liten del som velat ta 

emot psykiatrisk hjälp. Istället visade undersökningen att familjen och släkten haft mycket stor 

betydelse i dessa situationer. Andra aktiviteter som de anhöriga fick välja själva uppskattades 

mer. Exempelvis olika former av stödgrupper samt tidningar med berättelser och dikter. Dessa 

typer av forskningsresultat har påverkat senare insatser då man lagt stor del av stödarbetet hos 

familj och släkt. Även Nieminens (2002) intervjuer med de drabbade ungdomarna och 

föräldrarna efter branden i Göteborg 1998 visar hur viktigt det sociala stödet är efter en 

katastrof. Att de drabbade får möjlighet att samtala med någon om sin sorg har varit viktigt 

(Nieminen, 2002). 

 

Experter har utvecklat olika teorier om hur man ska hantera död, sorg och kriser. Utifrån dessa 

teorier menar de att barn behöver särskild uppmärksamhet vid traumatiska händelser. Hur 

denna omsorg bör se ut styrs av barnets ålder (Webb, 2011). 

 

Barns sorg i fokus 

Det finns idag en större förståelse för barns behov av att få ta del av händelserna kring en 

närståendes död samtidigt som det finns en ökad oro för förändringar i barns beteende kopplat 

till dessa erfarenheter. Lukeman och Melvin (2000) menar att det verkar finnas tabu kring att 

tala om döden inför barn och för föräldrar att visa känslor av sorg så att barnen ser. Det finns 

en stor rädsla från föräldrars sida att "göra skada" genom att säga eller göra "fel sak". Vuxna 

kan även finna sina egna känslor för smärtsamma för att visa upp för barnet och vill då skydda 

barnet från dessa känslor (Lukeman & Melvin, 2000). 

 

Fil. doktor och kliniska psykologen Atle Dyregrov (2007) menar att barns sorgearbete 

inbegriper bearbetning både på kognitiv och känslomässig nivå. Inom psykologin går det även 

att utläsa att sorg anses som en naturlig reaktion efter en närståendes död. Några vanliga 

reaktioner hos barnet vid beskedet är tvivel och misstro. De kan ta sig i uttryck i en förnekelse 

av det som inträffat för att hålla borta smärtan. Att reagera med vrede och beteenden som 

kräver uppmärksamhet, en stor ångest samt skolsvårigheter är också vanligt. En viktig del i 



11 

 

hanteringen av sorgen är att barnet får händelsen förklarad för sig och att man talar med barnet 

om sorgen. Dyregrov (2007) menar att om ett barn inte bearbetar förlusten kan det påverka 

personlighetsutvecklingen och även ge upphov till psykiska problem senare i livet. Han anser 

hjälp av någon professionell för kunna gå vidare och inte utveckla psykisk ohälsa senare i livet. 

 

Även Berns (2003) beskriver vikten av att tala om döden med barn och menar att om vi inte lär 

oss själva och barnen om döden är det samma sak som att inte lära oss själva och barnen om 

livet. Det handlar inte om att vi alla förr eller senare kommer att dö utan vetskapen om att 

döden och förluster kommer att påverka kvalitén på våra liv just nu, både före och efter att vi 

varit med om en närståendes död. Den bästa förberedelsen inför sorgen är att lära sig mer om 

den och tala om den och den bästa förberedelsen för livet är att relatera till döden i våra val och 

vägar genom livet. Det som betyder mest för hur ett barn reagerar vid en förlust är föräldrarnas 

och andra viktiga vuxnas reaktioner och responser. Ju yngre ett barn är desto viktigare är 

föräldrarnas reaktioner på det inträffade. Om föräldrarna visar upp en lugn och trygg känsla 

kommer barnet ofta att följa samma spår. Vid plötsliga dödsfall är dock föräldrar oftast inte 

lugna utan deras stress och ångest förmedlas istället vidare till barnet (Berns, 2003). 

 

Barn har inte samma kognitiva och känslomässiga förmåga att förstå och bearbeta sorg och 

dödsfall som vuxna (Webb, 2011). Med utgångspunkt i psykologin menar man att när ett 

dödsfall inträffar kan det vara barnets första möte med förlust och sorg. Barnet kanske inte 

förstår vad som händer och kan därför inte kommunicera sina frågor och reaktioner på ett 

sådant sätt att vuxna förstår. Deras livserfarenheter har ännu inte utrustat dem för att klara av 

förlust och sorg på ett konstruktivt sätt. På grund av detta kan barn som möter förluster frukta 

att de kommer att slukas av intensiteten i sina känslor. För dessa barn gör det även ont och är 

skrämmande att hoppas igen (Berns, 2003). Barn som har förlorat en förälder är ofta mycket 

rädda för att den kvarlevande föräldern också ska försvinna (Webb, 2011). 

 

Webb (2011) tar upp några faktorer som påverkar ett barns sorgearbete. Närheten till den 

avlidne är en av faktorerna där en förälders död har störst inverkan på barnet följt av ett 

syskons död. Det finns både yttre faktorer som omgivningens stöd och inre faktorer såsom 

barnets kognitiva förmåga som påverkar barns hantering av sorgen. Hur ett barn förhåller sig 

till sorg och död är enligt experterna även kopplat till barnets ålder. 
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Barns förståelse av döden 

Barns förståelse av döden utvecklas i takt med barnets tankemässiga mognad och vid olika 

åldrar har barnet möjlighet att ta till sig olika sorters information. På grund av detta blir det 

viktigt, för att kunna bemöta barnet på rätt sätt, att man i arbetet med barn har kunskap om 

barns förmåga i olika åldrar. Med anledning av detta är det viktigt att exempelvis använda sig 

av tydliga och lättförståeliga ord när man samtalar med barn om döden. Risken är annars att det 

uppstår missuppfattningar hos barnet (Dyregrov, 2007). 

 

Både Webb (2011) och Lukeman och Melvin (2000) tar upp att de flesta barn inte förstår 

grundläggande fakta om döden förrän de är runt åtta-nio år gamla. En grundläggande förståelse 

handlar om att man förstår att döden är universell, oåterkallelig och slutgiltig. Webb (2011) 

delar upp barn i två ålderskategorier, förskoleåldern och skolåldern. Små barn kan ofta klandra 

sig själva och tro att dödsfallet har föranletts av något som de har gjort. Därför är det viktigt att 

man förklarar detta och säger att det inte är deras fel och att varken de eller någon annan kan 

göra något för att föra den avlidna tillbaka till livet. Vidare menar Webb (2011) att 

förskolebarn ofta drar egna slutsatser utifrån vad de hör människor i sin närhet säga och därför 

är terminologin viktig i samtal om döden. Ju äldre barnet blir desto större blir medvetenheten 

om dödens slutgiltighet. Något som är typiskt för de lite äldre barnen är dock att de tror att 

döden är något som bara händer äldre människor och särskilt inte barn (Webb, 2011). 

 

Det finns många olika modeller och teorier kring barns reaktioner på sorg. Lukeman och 

Melvin (2000) diskuterar att alla dessa modeller och praktiska idéer för att förstå reaktioner på 

sorg kan leda till ett förhållandevis normativt tillvägagångssätt när det gäller hjälp. Känslan av 

att det finns ett rätt sätt att göra för alla kan leda till känslor av misslyckande om detta inte var 

möjligt eller inte uppnåtts. Lukeman och Melvin tar i sin forskning upp att de barn som 

befinner sig i sorg kan känna att deras egna erfarenheter får stå tillbaka för teorier om sorg och 

barns utveckling. 

 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt redogjort för en ny syn på döden. Det har skett en 

utveckling från att döden och sorg varit något privat inom familjen och en naturlig del av livet 

till att idag vara något som vi gärna undviker att tala om. Vi har med hjälp av ny forskning och 

medicinsk kunskap kunnat öka vår livslängd och döden och sorg är nu något som sker på 

institution och som behandlas av experter. I takt med denna specialisering av sorgearbete som 
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ett expertområde har olika teorier om barns sorg uppmärksammats mer och mer. Inom dessa 

teorier anses barn ha en sämre kognitiv och känslomässig förmåga att förstå döden än vuxna 

vilken utvecklas i takt med barnets ålder. På grund av detta behöver barn mycket stöd i att 

bearbeta sorgen. En teknik för detta är att använda sig av böcker och berättelser i sorgearbetet.  

 

3. Bakgrund 
Användning av litteratur som något med läkande effekt är djupt rotad inom antik och modern 

historia. Böcker har använts som hjälpmedel lika länge som de har funnits. Under den senare 

delen av 1700-talet var läsning i terapeutiskt syfte vanligast på institutioner för personer med 

psykiska sjukdomar. Den ultimata boken skulle vara intressant men inte utmana patienternas 

intellekt för mycket (Jack & Ronan, 2008).  

 

Biblioterapi är ett exempel på en behandlingsmetod där man använder böcker som ett verktyg i 

terapi. Inom psykologin finns det flera olika definitioner av biblioterapi. Den röda tråden som 

ofta kan utläsas i dessa definitioner handlar om att biblioterapi är användningen av litteratur för 

att åstadkomma någon form av förändring i affekt eller beteende (Berns, 2003). Denna metod 

kan användas både med vuxna och barn även om terapins form varierar beroende på klientens 

ålder (Howie, 1983). Jack och Ronan (2008) tar upp Galt som 1853 skrev en artikel om 

biblioterapi med titeln On Reading, Recreation, and Amusements for the Insane. som 

sedermera blivit mycket välkänd. I denna artikel tar Galt upp fördelarna med att använda 

böcker som inslag i arbetet med psykiskt sjuka. De positiva effekterna var; "1. Patienternas 

hjärnor hålls upptagna och utesluter vanföreställningar och morbida tankar. 2. Läsandet 

fördriver tiden. 3. Det ger instruktioner om hur ett "normalt" liv ska levas. 4. Det ger 

personalen på institutionerna en chans att visa sig vara vänligt inställda till patienterna. 5. 

Genom att hålla patienterna nöjda och upptagna blir de mer lätthanterliga" (Jack & Ronan, 

2008:165, egen översättning). Det man kan utläsa är att användningen av böcker i terapeutiskt 

syfte i första hand inte var till för individens egen utveckling utan dess syfte var snarare att 

hålla patienten sysselsatt. Av den anledningen kan man ifrågasätta om detta verkligen kan 

kallas för behandling då det i huvudsak inte tjänade ett terapeutiskt syfte (Jack & Ronan, 

2008). 
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Fram till mitten av 1930-talet använde man endast biblioterapi i arbete med vuxna men 1936 

började man uppmärksamma hur man kunde använda metoden med barn. Jack och Ronan 

(2008) menar att det var Bradley och Bosquet som var först ut med att skriva om biblioterapi 

med barn. De argumenterade för att metoden fyllde fyra funktioner: "1. Det kan hjälpa till att 

överkomma motstånd mot exempelvis skolan. 2. Utveckla specifika intressen 3. Informell 

utbildning när barnet inte kan gå i skolan. 4. Det är en aktivitet som går att övervaka till 

exempel mellan behandlingsintervjuer" (Jack & Ronan, 2008:169, egen översättning). Dessa 

funktioner kan belysa kontrollerande och övervakande inslag inom denna behandlingsmetod 

(Foucault, 2003). 

 

Lundgren och Borgström Norrby (1988) har utifrån egna studier skrivit en handbok om hur de 

använt sig av böcker i arbete med svårt sjuka barn på ett sjukhus. De menar att läsandet av 

sagor hjälper barnen att bearbeta sina känslor av rädsla och övergivenhet och att det kan ha en 

läkande kraft. Även Berns (2003) argumenterar för detta synsätt då hon menar att barn kan vara 

mer benägna att dela med sig av sina tankar och känslor via en tredje person som till exempel 

en sagobokskaraktär. En stämningsfull berättelse kan fungera som en språngbräda för 

diskussion och dialog och kan erbjuda barn idéer om hur de ska närma sig sin egen situation. 

På detta sätt finns även ett säkert avstånd från barnet själv och de kan då tala om karaktärerna 

snarare än om sig själva. Barnet kan finna lugn i vetskapen om att andra barn stött på liknande 

sorger och kunnat leva vidare och återhämta sig (Berns, 2003). En viktig faktor för att 

biblioterapin ska ha positiv effekt är att man måste vinna barnets förtroende innan man 

påbörjar terapin (Howie, 1983). Ett sätt att använda litteraturen är att klienten återberättar 

historien, antingen verbalt eller genom teckningar, musik eller rörelse. På detta sätt kan man ta 

historien och överföra den till sin egen situation och hämta nya perspektiv från texten. En 

annan process involverar diskussioner kring barnets känslor och tankar om karaktärerna i 

berättelsen. Barnet i fråga kan använda förändringar i karaktärernas beteenden och attityder 

som en spegel eller i kontrast till sina egna erfarenheter. I det sista steget flyttas fokus i terapin 

från historien till barnets egen erfarenhet och ger barnet utrymme att direkt prata om sin sorg 

(Briggs & Pehrsson, 2008). 

 

Biblioterapi innefattar idag mycket annat än vad den gjorde i början. Böckerna behöver inte 

vara skrivna i syfte att verka som hjälpmedel i biblioterapi utan det rör sig ofta om en saga eller 

skönlitterär bok som lånats på ett bibliotek eller köpts i en bokhandel (Jack & Ronan, 2008). 
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Berns (2003) argumenterar på samma sätt i beskrivningarna av vilka böcker som bör användas 

i terapi. Berns rekommenderar att använda sig av littteraturförteckningar som kan finnas på 

exempelvis bibliotek och i bokhandlar vilket kan utgöra en god start i urvalet. Det viktiga är 

inte vilket typ av bok det rör sig om utan handlar om att förena det specifika barnets behov med 

bokens innehåll. Däremot varierar redogörelserna för hur man ska praktisera biblioterapi. Jack 

och Ronan (2008) men även Aineland (2008) tar upp två olika synsätt på hur man kan utöva 

biblioterapi. Det ena synsättet menar att användandet av litteratur i terapeutiskt syfte kan äga 

rum i princip vart som helst och hur som helst bara det är en bok inblandad. Biblioterapi ses 

enligt detta perspektiv som en interaktion mellan läsarens personlighet och litteraturen vilket 

kan ske i det terapeutiska rummet, i grupper, hemma i soffan samt med eller utan en terapeut 

som guidar och stöttar. Jack och Ronan samt Aineland tar även upp Franklin Berrys skildringar 

som visar på en annan syn. Enligt detta synsätt menar man att fokus ligger på interaktionen 

mellan klient och terapeut och baseras på deras gemensamma utbyte av litteraturen. 

Biblioterapi sker i det terapeutiska rummet och terapeuten står för en viktig del i behandlingen. 

 

Inom psykologin finns det även kritiska röster gentemot biblioterapi. Till exempel menar 

Howie (1983) att biblioterapi inte är en universallösning och att den snarare är ett komplement 

i behandlingen än en fristående behandlingsmetod. Idag är biblioterapi en mycket 

uppmärksammad och använd metod i USA med universitetskurser i biblioterapi samt 

biblioterapeut som en yrkesbeteckning. I Sverige är begreppet inte alls lika etablerat. En 

förklaring till detta kan vara att det finns biblioterapeutiska verksamheter även i Sverige men 

att man inte använder sig av just det begreppet (Aineland, 2008). 

 

4. Teori  
Socialt arbete med barn i sorg är både förebyggande och behandlande men även kontrollerande 

och disciplinerande. Inom barnavården finns en rad normativa element som bygger på 

vedertagna uppfattningar om barns behov (Bergmark, 2008). I detta avsnitt kommer vi att 

presentera Foucaults (2003) samhällsteorier om övervakning och straff och den disciplinära 

makten. Vi kommer även att redogöra för Roses (1999) Foucaultinspirerade teorier som 

diskuterar experternas styrning av normalitet. Användandet av barnsagor i terapeutiskt syfte 

blir då ett sätt att övervaka, kontrollera och uppfostra barnet.  
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Normernas makt 

Foucault (2003) beskriver människokroppen som en maskin vilken man dresserar, manipulerar 

och formar. Denna disciplinering av människan tillämpas då man ämnar göra den undergiven. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv tjänar samhället på att kroppens förmåga disciplineras 

samtidigt som man minskar människans kraft och egna vilja ur ett politiskt perspektiv. 

Människans nytta ökar då man riktar kroppens krafter samtidigt som man utbildar den. 

Foucault menar att disciplin kan komma utifrån och i relation till andra människor men även 

inifrån individen själv vilket ökar individens självkontroll. Den yttre disciplineringen styrs av 

samhället vilket förmedlas bland annat via föräldrars uppfostran, skola och experter (Rose, 

1999).  

 

Disciplinering är en maktutövning som framställer individer och där individerna är föremål och 

verktyg på samma gång. Vidare menar Foucault (2003) att den disciplinära makten har som 

huvuduppgift att dressera. Maktens medel är den hierarkiska översynen och det normaliserande 

systemet för bestraffning och belöning. Makten inom disciplinsystemets hierarkiska 

övervakning fungerar som ett maskineri och det är apparaten i sin helhet som generar makt. 

Den disciplinära makten befinner sig överallt och kontrollerar dem som som har uppgiften att 

kontrollera. Makten kan ses som absolut diskret då den till största del utövas under tystnad och 

kan beskrivas som en relationell makt. I alla disciplinära system finns enligt Foucault 

straffmekanismer med egna specifika lagar och brott. Med straff menas allt som kan göra 

personen medveten om det fel som begåtts, allt som kan förödmjuka dem som en viss 

likgiltighet eller kyla. Allt som avviker från regeln, alla sidospår lyder under det disciplinära 

straffsystemet som har till uppgift att minska avvikande från ordningen. Detta kan ses som 

normernas straffsystem.  

 

Foucault beskriver skolan, verkstaden och armén som exempel där det finns ett helt 

mikrosystem av bestraffningar. Skolan ses som ett dressyrverktyg där eleverna  fördelas efter 

deras förmåga, den nytta man kan ha av dem när de lämnar skolan. Man utövar en ständig 

påtryckning över dem så att alla ska anpassa sig efter samma modell, underordna sig och ta sig 

an sina förpliktelser så att de ska likna varandra. Straffsystemet normaliserar och drar en tydlig 

gräns kring det onormala som definierar skillnaden i förhållande till alla skillnader. Det 

disciplinära straffsystemet utgår från normaliserande sanktioner. I och med standardiserad 

uppfostran bekräftar det normala sin ställning som tvångsprincip i skolorna (Foucault, 2003). 
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Foucaults utgångspunkt kan beskrivas med att individers handlingar styrs av maktmekanisemer 

och han tillskriver inte individerna någon egen intention. Normalisering tillsammans med 

övervakning blir de främsta maktredskapen. De yttre kännetecken som privilegier och 

grupptillhörighet som utmärker var och ens status har bytts ut eller utökas med en mängd 

normaliseringsgrader. Dessa visar individers tillhörighet till en homogen samhällskropp men 

som även kan klassificera, hierarkisera och bestämma rangordningar. Makten att normalisera 

har på ett sätt framtvingat homogenitet däremot individualiserar den då den gör det möjligt att 

mäta avvikelser (Foucault, 2003). 

 

Experters styrning av normalitet 

Sociologiprofessorn Nikolas Rose (1999) hävdar att man idag är väldigt mån om att skydda 

barn mot fysisk, sexuell och moralisk fara. Detta gör man enligt Rose för att försäkra sig om att 

barn ska få en normal uppväxt vilket är viktigt för att de ska utveckla önskvärda egenskaper. 

Exempel på dessa egenskaper är intelligens, formbarhet och även känslomässig stabilitet. Rose 

argumenterar för att barndomen är en av de perioder i livet som styrs mest. Han menar även att 

uppfödning av barn är kopplat till nationens öde, samt statens ansvarsområden. Rose menar att 

utbildning är viktigt eftersom skolan är en institution där barnet ytterligare socialiseras in i 

samhället. Dessutom är det individens plikt att förbättra sig och socialiseras i syfte att bidra till 

samhällets sociala välbefinnande. Med andra ord förbereder man barnen så att de senare ska 

klara av livet som hårt arbetande vuxna på ett produktivt sätt och på så sätt bidra till ett 

fungerande samhälle (Rose, 1999).  

 

Experter påstår sig ha kunskap om barndomen och dess olika skeden vilket gör att de kan styra 

vad som är normalt. Psykologer baserar till exempel sin auktoritet på förståelsen av 

psykologiska aspekter. Detta har enligt Rose (1999) skett genom att psykologerna utvecklade 

verktyg kring behandlingen av avvikande beteende. De skapade exempelvis en vokabulär för 

att prata om ämnet och konstruerade tekniker för att behandla och normalisera (Rose, 1999). 

Rose argumenterar för att experter har en viktig roll i styrningen av vad som är normalt och 

vad som anses vara ett önskvärt beteende. Det som experter ser som normalt styrs av vad 

samhället har för mål vilket baseraspå vad som är produktivt för samhället. Normalitet ses som 

en värdering istället för en observering. Professioner som behandlar människans beteende och 

tankar har påverkat hur normerna har förändrats. Normer styr många delar i samhället, vilket 

leder till att vårt vardagliga liv påverkas av dessa normer. Skolor och arbetsplatser bidrar till att 
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upphålla och förmedla normer till människor. Därmed påverkas vårt agerande men även våra 

värderingar och ambitioner av samhällets normer.   

 

Rose (1999) använder sig av begreppet "governing", som ofta översätts till "styrning" och som 

inspireras av Foucaults (2003) teorier om kontroll och disciplinering. Utifrån Foucaults 

begrepp kan vi se Roses (1999) beskrivning av experternas styrning av normaliteten som 

kontrollerande. Barn ska kontrolleras utifrån men också lära sig att hantera sorg i form av 

självdisciplinering. "The soul of the young citizen has become the object of government 

through expertise" (Rose, 1999:134). Familjen och föräldrarnas inverkan är även av signifikant 

betydelse. Barndomens normer kan kopplas samman med familjelivet, föräldraskapet och 

barnets personlighet. Rose anser att föräldrar påverkas av det som psykologerna uppger vara 

normalt och att de därför uppfostrar sina barn i enlighet med dessa normer (Rose, 1999). 

Experter använder sin kunskap för att skapa de verktyg som är nödvändiga i 

behandlingsarbetet. Rose menar att skapandet av verktygen för terapi har resulterat i att 

psykologer idag är den profession som besitter expertkunskap kring hur man diagnostiserar, 

kategoriserar och behandlar barn med avvikande beteende. 

 

Rose (1999) argumenterar för psykologers monopol på tolkningen av vad som är normalt. 

Detta har gett psykologerna makt och kontroll över sina patienter. Psykologerna har skapat 

kriterier för vad som är normalt respektive avvikande beteende samt konstruerat 

behandlingsmetoder för att normalisera. Utifrån detta synsätt kan användaningen av 

barnböcker i terapi ses som en av dessa behandlingsmetoder.  

 

I detta kapitel har vi diskuterat Foucaultinspirerade teorier kring normernas styrning av 

individer. Detta kommer till uttryck genom experternas syn på människors beteende samt 

genom valet av behandlingsmetoder. Barn och barndomen ses som en av de mest kontrollerade 

sektorerna, bland annat genom uppfostran men även till stor del via skolan. Samhället 

kontrollerar dess individer och får dem att rätta sig i ledet genom de normer som finns vilket är 

en förutsättning för att samhället ska fungera. Den disciplinära makten dresserar oss genom 

normernas straffsystem där avvikande beteende straffas genom olika sätt att visa på det 

avvikande steget fån ordningen. Normaliseringen har tvingat fram en enhetlig befolkning. Man 

kan se på barnsagor som något som speglar en “tidsanda” och som visar på de normer och 
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värderingar som är dominerande i samhället. Genom läsandet av barnsagor förmedlas dessa 

normer till barnet som läser texten.   

 

5. Metod 

Metodval 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur döden och sorgearbete framställs i barnsagor 

samt hur vi kan förstå dessa utifrån ett terapeutiskt syfte. För att besvara detta syfte gjorde vi en 

explorativ studie av hur död och sorg beskrivs i barnsagor. Detta då användandet av litteratur i 

terapi är en förhållandevis ny och outforskad metod  i Sverige. Vi baserade studien på sex 

barnsagor inom skiftande ålderskategorier. Med vår undersökning ville vi även få fram 

underliggande meningar och normaliserande föreställningar kring döden och sörjande som 

förmedlas via texten men som inte uppmärksammas vid den första anblicken. Vi ville även 

undersöka om vi kunde finna några uttryck för samhällets generella normer i sagorna. För att 

analysera vårt material använde vi oss av narrativ analys, som är en typ av dokumentanalys. 

Denna metod valde vi då vi ville undersöka olika teman och kodord för att kunna besvara vårt 

syfte samt våra frågeställningar. Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) tar upp Riessman som 

beskriver att vid en narrativ analys är forskaren intresserad av hur en talare eller skribent via 

språket ordnar händelser eller bildmaterial för att kommunicera en viss mening, det vill säga 

framhåller vissa poänger för en publik. Som forskare inom narrativ metod tittar man på hur och 

varför vissa händelser berättas, för vem berättelsen är skriven, vad berättelsen leder till och vad 

dess syfte är (Riessman, 2008). 

 

Narrativ metod 

Riessman (2008) beskriver att begreppet narrativ är svårfångat men att det ofta används 

synonymt med ordet berättande. Johansson (2005), sociolog och berättelseforskare, hänvisar 

till Polkinghorne som menar att berättelsen är den vanligaste formen i vilken människors 

lärdomar och erfarenheter görs förståeliga och får betydelse. Larsson et al. (2008) tar upp 

Riessman och Quinneys definition av narrativ metod som beskrivs som olika sätt att skildra 

sekvenser och konsekvenser. Man väljer ut och strukturerar upp ämnen, som uppfattas som 

meningsfulla för lyssnaren eller publiken. 
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Inom narrativ metod kan man använda sig av olika teorier i samband med analys av texter. 

Forskaren tittar då på hur specifika teman och frågor beskrivs utifrån respektive teori (Larsson 

et al. 2008). Vi har använt oss av Foucaults (2003) teorier om övervakning och kontroll samt 

Roses (1999) teorier om hur själen formas under styrning från auktoriteter som utgångspunkt 

när vi analyserat barnsagorna. 

 

Inom narrativ berättelseforskning presenteras det olika sätt att analysera narrativt material. Vi 

valde att utgå får det kategoriskt-innehållsliga sättet när vi analyserade vår empiri. Vi valde 

denna utgångspunkt då ville undersöka utvalda teman som både beskrivs direkt i texten och 

som är dolda men ändå förmedlas. Det kategoriskt-innehållsliga sättet brukar även kallas 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används för att undersöka olika teman som finns i 

de texter som ska analyseras (Bryman, 2011). Innehållet utgör den tolkningsgrund som man 

använder för att kunna bilda sig en uppfattning och förstå den underliggande meningen i texten 

(May, 2001). 

 

Metodreflektion 

Såsom inom alla metoder finns det både förtjänster och brister med att analysera texter och 

använda narrativ metod. Larsson et al. (2008) menar att några negativa aspekter med narrativ 

metod är att man lätt kan bli förförd av det värdefulla i en berättelse. Författarna menar då att 

man kan missa att ställa kritiska frågor och söka motsägelser vilket kan resultera i att analysen 

blir bristfällig. För att undvika detta valde vi ut olika kategorier och teman som vi ville 

undersöka innan vi analyserade vår empiri. Vi använde oss även av Foucault (2003) och Roses 

(1999) teorier om kontroll och disciplin för att problematisera vår undersökning. Något positivt 

med metoden är att man kan undersöka både uttalade och dolda meningar i texterna. Genom att 

använda textanalys kan vi även studera känsligare ämnen på ett sätt som samtidigt är etiskt 

försvarbart. 

 

För att testa forskningens tillförlitlighet finns det forskningskriterier att ta i beaktande innan 

man går ut med sina resultat. Några av de viktigaste forskningskriterierna är validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet betyder att man gör en bedömning av de slutsatser 

man kommit fram till i sin undersökning och om de hänger ihop eller inte (Bryman, 2011). 

Reliabilitet beskrives som tillförlitlighet. Det innebär att man kontrollerar om resultaten från en 

undersökning skulle bli desamma om man skulle göra om undersökningen eller om det är så att 
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olika tillfälligheter har påverkat resultatet. Med generaliserbarhet menas om man kan överföra 

studiens slutsats till andra situationer (Bryman, 2011). 

 

Enligt Larsson et al. (2008) har narrativ metod ofta en hög intern validitet då vi kan få 

informationsrika beskrivningar av intervjupersoner samt från texter. Dock är det svårare med 

den externa validiteten, även kallad generaliserbarhet. Detta beror på att det är svårt att veta om 

det vi fått fram är typiskt för andra berättelser. Eftersom vi undersökt sex sagor är vi medvetna 

om att vi inte kan dra några slutsatser kring barnböcker i allmänhet utifrån vårt resultat. Vi kan 

endast visa på hur dessa barnsagor beskriver sorg och döden utifrån de variabler som vi har 

undersökt. Huruvida vår undersökning är tillförlitlig hör bland annat ihop med om vi har kodat 

vår litteratur på rätt sätt. För att uppnå detta har vi använt samma kodord och analysfrågor 

genom alla böckerna samt kodat och läst böckerna flera gånger för att inte gå miste om viktig 

information. Dock är vi medvetna om att då vi själva har valt ut kodorden finns det mycket av 

våra egna tolkningar bakom resultaten. En annan viktig punkt för tillförlitligheten är den 

förförståelse forskaren går in med (Robertson, 2005). När vi inledde arbetet med uppsatsen 

hade vi inte några direkta kunskaper kring användandet av barnböcker i terapi. Därför hade vi 

inte någon omedelbar förförståelse kring ämnet. Gällande hur barnsagor framställer döden och 

sorg hade vi en svag uppfattning kring detta då vi läst några sådana böcker. Vår gemensamma 

uppfattning var att dessa hade beskrivit döden på ett fint sätt. Detta kan ha lett till att vi 

förväntade oss ett liknade resultat.   

 

En annan faktor som har haft betydelse för vår undersökning är de olika kontext och de olika 

tidsperioder där vårt material uppkommit. Detta kan ha haft en inverkan på berättelsernas 

beskrivningar av död och sorg samt normer kring sörjande. Olikheterna kan ha påverkat vårt 

resultat vid jämförelser av de olika studieobjekten samt vid analysen av innehållet i böckerna. I 

samband med att synen och normer kring döden har förändrats genom historien blir material 

från olika tidperioder olikartade. Vi är medvetna om att den kultur, den kontext samt den 

tidsperiod som berättelsen befinner sig i speglar den specifika omgivningen och inte altlid är 

applicerbar på andra kontext. Det kan däremot ge oss en fingervisning i hur normer och syn på 

sörjande har förändrats genom historien och emellan olika kulturer.  
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Urval och tillvägagångssätt 

De böcker vi har undersökt är skönlitterära böcker för barn om död och sorg, de är alltså inte 

skrivna med avsikten att användas i terapeutiskt syfte. Detta beror på att i de fall då barnböcker 

nyttjas i terapi används inte några speciella böcker med ett terapeutiskt syfte. Det används 

skönlitterära böcker funna på till exempel ett bibliotek. De barnsagor som vi har valt ut kan då 

ses som ett exempel på böcker som skulle kunna läsas av barn i terapeutiskt syfte.  

 

För att samla in vårt material gjorde vi ett studiebesök på barnavdelningen vid Lunds 

stadsbibliotek. På biblioteket fanns det många böcker skrivna för barn om olika livshändelser. 

Dessa böcker var katalogiserade efter olika teman. Exempel på dessa är död, psykisk sjukdom, 

kärlek, fysiska sjukdomar och skilsmässa. På stadsbibliotekets hemsida finns förteckningar 

över böcker som bibliotekarierna har rekommenderat utifrån olika teman, döden och barns och 

ungas sorg utgjorde ett av dem. För att begränsa vårt urval av barnsagor valde vi att använda 

oss av några av dessa böcker (se bilaga). Under rubriken döden och barns och ungas sorg har 

bibliotekarierna katalogiserat böckerna efter ålderskategorier samt utifrån vems död boken 

berör. För att avgränsa oss valde vi ut de böcker som berörde en förälders död.  

 

En annan faktor som vi har tagit hänsyn till i vårt val av litteratur är ålder. Att utgå från barns 

ålder är vanligt i bokvärlden. På Lunds Stadsbiblioteks barnavdelning är böckerna 

katalogiserade efter ålder. Inom det utvecklingspsykologiska perspektivet argumenterar man 

för att barns förståelse och kognitiva färdigheter utvecklas i takt med åldern vilket även 

terapeuter utgår från i sin behandling (Dyregrov, 2007). Ett annat exempel på hur indelning 

efter ålder kan ske är hur barn delas in i årskurser i skolan. Detta visar på en uppfattning om att 

barn har olika förmågor i olika åldrar. Utifrån dessa utgångspunkter valde vi att dela upp vår 

empiri i tre ålderskategorier. Vi valde att använda samma åldersindelningar som 

bibliotekarierna använde på sin hemsida: 0-6 år, 6-9 år och 9-12 år. Vi beslutade oss för att 

analysera sex böcker, två böcker från varje ålderskategori. Urvalet skedde genom lottning 

vilket resulterade i följande böcker:  

 För 0-6 år, Döden i ett nötskal av Eric Maddern (2005), Hästhemlisen av Jeanette Milde 

(1997). 

 För 6-9 år, Flickan och kajorna av Riitta Jalonen (2004), Ängel i snön av Gull 

Åkerblom (1996). 
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 För 9-12 år Min mamma bor på en stjärna av Ylva Uggla (2005) och Adjö då, pappa! 

av Desirée Kemi-Wikzén (2005). 

Efter att vi valt ut vår empiri använde vi oss av Altheides sex steg inom kvalitativ 

innehållsanalys, som Bryman (2011) beskriver. Inledningsvis läste vi litteraturen flera gånger 

för att göra oss bekanta med materialet. Sedan läste vi materialet en gång till för att urskilja 

mönster i texterna utifrån våra frågeställningar. Vi valde sedan ut olika teman, kodord samt 

analysfrågor utifrån vårt syfte samt från Foucault (2003) och Rose (1999) teorier och 

analyserade sedan texterna utefter dessa. Våra övergripande kategorier var: Hur framställs 

döden och sorg?, Disciplinerande och uppfostrande budskap, Normalitet (familjen, genus), 

Huvudpersonens agerande inför döden och sorg. Under varje kategori hade vi flera 

underkategorier. 

 

Insamlingen av barnsagor har varit tämligen enkel då det skrivits många böcker för barn om 

döden och sorg. Dock fanns det färre böcker om just barn vars föräldrar avlidit. Insamlingen av 

information kring användandet av böcker i terapeutiskt syfte har varit mer problematisk. Vi har 

funnit internationell forskning samt artiklar om användandet av böcker i terapi men vi har inte 

funnit någon svensk forskning kring ämnet. Av den anledningen har det mesta materialet 

rörande böcker i behandling hämtats från internationella artiklar men kompletterats med 

inspiration från svenska uppsatser. 

 

Arbetsfördelning 

Under arbetet med denna uppsats har vi mestadels suttit tillsammans med undantag för enstaka 

tillfällen då vi arbetat enskilt. Vi har tillsammans sökt material både via databaser samt på 

bibliotek. Vi har delat upp de olika rubrikerna i uppsatsen mellan varandra och sedan har vi 

suttit bredvid varandra och skrivit på varsin dator. Efter att ha gjort ett utkast har vi bytt del och 

sammanställt och reviderat de olika delarna. Vi har båda läst igenom all vår empiri flera gånger 

samt kodat dem, därefter har vi diskuterat dem sinsemellan för att sedan skriva resultat och 

analysdel samt slutdiskussion gemensamt. 

 

Etisk diskussion 

Vår empiri bygger på läsning av barnsagor där samtliga böcker är offentliga och tillgängliga 

för alla som innehar ett lånekort på Lunds Stadsbibliotek. Det är skönlitterära böcker som 
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handlar om fiktiva karaktärer, vilket gör att vi inte ser några etiska konflikter i att analysera 

dem. Dock är det viktigt att respektera författaren så att vi inte förvränger eller ändrar 

författarens ord genom att ange felaktiga citat. 

 

6. Resultat 

Presentation av barnsagorna 

Vi har analyserat sex skönlitterära barnböcker som tar upp en förälders död. Bibliotekarier på 

Lunds stadsbibliotek har delat in böckerna i tre ålderskategorier: 0-6 år, 6-9 år och 9-12 år. En 

av anledningarna till att vi använt dessa indelningar är att vi hade utgångspunkten att barn i 

olika åldrar har olika förmågor och kunskap vilket det argumenteras för inom psykologin. 

Ingen av de böcker vi har läst har angivit att det är en självbiografi. Dock har boken Adjö då, 

pappa! inspirerats av författarens vän som berättade hur hon och hennes barn tog farväl av 

barnens pappa. Barnsagorna som vi har studerat är skrivna i olika tider. Hästhemlisen  är 

skriven 1997, Flickan och kajorna 2004, Ängel i snön 1996, Adjö då, pappa! 2005 och Min 

mamma bor på en stjärna 2005. Mellan dessa böcker skiljer det som mest nio år, de har 

liknande sätt att beskriva sorg och död och skiljer sig inte nämnvärt från varandra. Berättelsen 

Döden i ett nötskal avviker från de andra böckerna i sitt sätt att beskriva döden. Denna 

berättelse har sitt ursprung i det skotska resandefolkets berättartradition och är betydligt äldre 

än de övriga böckerna. Att berättelserna har kommit till i olika tider kan ha påverkat innehållet 

i böckerna och hur de framställer död och sorg. Ingen av böckerna beskriver hur gammal 

huvudpersonen är men vår bedömning är att huvudpersonen är i ungefär samma ålder som 

böckernas målgrupp. 

Hästhemlisen 

Boken är skriven av Jeanette Milde (1997) och tillhör kategorin för små barn, 0-6 år. Boken 

handlar om en flicka och hennes bästa kompis Sara B. I boken beskriver flickan hur Sara B 

berättar om sin mamma som bor i Holland. I Holland kan man köpa en hel matkasse med godis 

för bara fem kronor och där har Sara Bs mamma över tjugo hästar. Men detta är flickan och 

Sara Bs hemlighet. En dag berättar flickans pappa att Sara Bs mamma är död och att hon dog 

när Sara B var liten. Dock lever mamman kvar i Sara Bs fantasi. 
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Döden i ett nötskal 

Denna bok är skriven av Eric Maddern (2005) och tillhör kategorin för små barn, 0-6 år. Boken 

är en nyutgåva och berättelsen har sitt ursprung i det skotska resandefolkets berättartradition. 

Boken handlar om en pojke vid namn Jack som en dag möter döden på stranden. Döden har 

kommit för att hämta Jacks sjuka mor. Jack blir då arg på döden, slåss med honom och fångar 

honom i ett nötskal. När Jack återvänder hem är hans mamma frisk men nu går ingenting att 

döda längre. Jack inser då att han gjort något dumt och att utan död kan det inte finnas liv. Jack 

befriar döden och som tack får Jacks mamma leva till hög ålder. 

 

Flickan och kajorna 

Boken är skriven av Riitta Jalonen (2004) och tillhör kategorin för barn mellan 6-9 år. Boken 

handlar om en flicka vars pappa har dött. Berättelsen drivs av flickans inre monolog där hon 

funderar över var hennes pappa är nu och om han ser henne från himlen. Flickan redogör för 

sina känslor av saknad och sina minnen av sin pappa. Boken skildrar både sorgen och glädjen 

samtidigt. Flickan beskriver att hon ska resa med sin mamma till en ny plats för att få något 

som mamman beskriver som en nystart. 

 

Ängel i snön 

Boken är skriven av Gull Åkerblom (1996) och tillhör kategorin för barn mellan 6-9 år. Boken 

inleds med en beskrivning av en bilolycka där Martina och Martinas pappa överlever men inte 

Martinas mamma. Boken skildrar sedan Martinas sorg och hur hon gradvis inser att hennes 

mamma inte kommer att komma tillbaka. Martina håller inne med sin sorg och samlar sina 

tårar i ett litet skåp och inte förrän i slutet av boken öppnar hon skåpet och låter tårarna komma 

ut. Martina och Martinas pappa kommer alltid sakna och sörja Martinas mamma men så 

småningom kommer glädjen tillbaka. 

 

Adjö då, pappa! 

Boken är skriven av Desirée Kemi-Wikzén (2005) och tillhör kategorin för barn mellan 9-12 

år. Boken handlar om Jonna vars pappa har dött och beskriver hennes sorg och saknad. Jonna 

beskriver hur hon har knep för att inte gråta och att man kan spara all gråt från skolan för att 

sedan gråta hur mycket man vill när man kommer hem. Boken skildrar hela familjens sorg och 

hur Jonnas lillebror som är för liten för att prata som sin sorg bråkar ut den istället. Sorgen 

finns alltid kvar men med tiden blir Jonna lite gladare. 
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Min mamma bor på en stjärna 

Denna bok är skriven av Ylva Uggla (2005) och tillhör kategorin för barn mellan 9-12 år. 

Boken handlar om Henrietta vars mamma har dött och beskriver hur hon hanterar sorgen och 

all den ilska hon har inom sig. Den tar även upp hur det känns att inte ha några vänner och hur 

svårt det kan vara att säga förlåt till en vän. Henrietta ägnar sig åt att formulera ett brev till sin 

döda mamma och i slutet av boken är hon tillslut nöjd med det hon skrivit. Henrietta börjar 

långsamt återfinna glädjen och hon och hennes före detta bästa kompis återförenas. 

 

Hur framställs döden? 

För att få reda på hur författarna väljer att skildra döden i barnsagor har vi utgått från olika 

kategorier. Dessa är bland annat vilka ord som används för att beskriva dödsfallet samt livet 

efter döden. 

 

Vilka ord används? 

I flera av de sagor som vi har analyserat används orden död och dog som beskrivning. I boken, 

Min mamma bor på en stjärna skriver man inte ut orden död eller dog utan författaren har valt 

att använda sig av metaforiska termer och beskriver det som att flickans mamma bor på en 

stjärna. Innan begreppet död presenteras i Ängel i snön beskriver huvudpersonen det som: 

"Mamma är inte alls död, bara osynlig ett tag" (Åkerblom, 1996: 31). Detta gör Martina 

eftersom hon inte vill erkänna för sig själv att hennes mamma faktiskt är död. I boken Döden i 

ett nötskal beskrivs döden som en gammal man: "Han hade trasig svart rock, djupt insjunkna 

ögon och en lie som glänste i solen. Jack förstod att det måste vara liemannen, gamle Döden 

själv." (Maddern, 2005:5). Denna beskrivning skildrar döden som en person som kommer och 

 hämtar den döende. 

 

Vad händer efter döden? 

I alla berättelserna funderar huvudpersonen mycket över vad som händer med deras förälder 

efter döden. Alla böcker beskriver känslan av att den avlidna föräldern finns med barnet på 

olika sätt. Flera av böckerna använder metaforerna himmel och ängel. I boken Flickan och 

kajorna beskriver författaren detta på följande sätt: "Jag vet inte om pappa flyger på himlen, 

men det är därifrån han följer med mig och mamma, fast mera med mig för jag är ett barn." 

(Jalonen, 2004:14). Jonna i Adjö då, pappa! beskriver det som att hennes pappa bor på ett 

moln. Ett genomgående tema är att platsen dit man kommer efter döden är en vacker och fin 
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plats. Undantaget är Döden i ett nötskal där döden inte förskönas utan beskrivs som en 

oundviklig del av livet. 

 

I böckerna har vi kunnat urskilja några symboler som kan ses som religiösa. Exempel på dessa 

symboler är himmel och själ. Alla berättelser skildrar även ett liv efter detta. I boken Min 

mamma bor på en stjärna nämner huvudkaraktären Gud i samband med den plats som 

mamman befinner sig på dock fann vi inte någon religiös betydelse bakom citatet. "Bara fara, 

ända tills man nådde till månen och stjärnorna. Kanske Gud bor där? Och mamma?" (Uggla, 

2005: 27). I boken Flickan och kajorna beskriver författaren den döda pappans själ vilket kan 

tolkas som en religiös beskrivning. 

 

Mamma sa att det bara är kroppen som hamnar i graven och hon förklarade att kroppen är det som 

man kan röra vid med sin hand. Det viktigaste hos människan är själen, så sa mamma, och själen 

hamnar överhuvudtaget inte i graven. Man kan inte röra vid själen med handen. Pappa är antagligen 

nu en själ. (Jalonen, 2004:30). 

 

Den bild av sorg som barnen i böckerna beskriver är beroende av hur deras föräldrar beskriver 

den. Den bild som föräldrarna förmedlar till huvudkaraktärerna fungerar på så sätt 

uppfostrande. I analysen av böckerna har vi kunnat urskilja flera situationer där vuxna styr hur 

barnen ska se på sörjande och döden.  

 

Hur ska ett barn sörja? 

Vid undersökningen av böckerna har vi hittat flera beskrivningar där barn funderar kring vad 

som är ett accepterat beteende gällande sörjande. Vi har även funnit flera skildringar där vuxna 

talar om för karaktärerna vad de får och inte får tänka kring döden och sorg. På vilket sätt det 

är tillåtet att sörja varierar mellan de olika berättelserna. I Döden i ett nötskal menar Jacks 

mamma att han inte ska sörja utan att han ska gå vidare med sitt liv. 

 

-Jag känner mig så eländig, käre pojk, rosslade hon. 

-Jag tror att gamle Döden kommer och hämtar mig snart 

-Nej snälla mor jag har ingen annan i världen än dig 

-Var tyst nu Jack, sa hon. Du är ung. Du har hela livet framför dig (Maddern, 2005:3-4). 
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I boken Adjö då, pappa! gör flickans mormor tydligt för henne att hon inte får tänka vissa 

tankar om sin pappas död. 

 

Men tänk om pappa dog för att jag en gång blev så arg på honom och tänkte att han lika gärna 

kunde dö". Nu tog mormor mitt huvud i sina händer, tittade mig stint i ögonen och sa strängt "Det är 

inte ditt fel att han dog! Förstår du det? Säg aldrig, aldrig det igen!". (...) "Jag vill att du aldrig, 

aldrig mer tänker så. (Kemi-Wikzén, 2005:46). 

 

I boken Min mamma bor på en stjärna skildras huvudpersonens funderingar kring vad som är 

tillåtet beteende vid sörjande. "Henrietta har blivit konstig, skulle nog Sofie säga. Hon vet att 

Sofie tycker att hon har blivit konstig och jobbig. Det har Sofie sagt till henne - många gånger 

och till viss del kanske hon har rätt." (Uggla, 2005:31-32). På grund av sin sorg beter sig 

huvudkaraktären på ett avvikande sätt vilket får hennes kompis att reagera och dra sig undan. 

 

Att inte gråta 

I flera av böckerna skildras tankar kring att vara stark och att inte gråta. I några av berättelserna 

förmedlas detta via huvudpersonernas egna föreställningar om hur man ska sörja medan det i 

andra delar av texten är en uppmaning från någon vuxen. I berättelserna beskrivs i vilka 

sammanhang det är tillåtet att gråta och det sker en uppdelning av privata och offentliga rum. 

 

Att dölja sin sorg och inte gråta offentligt är något huvudpersonen i Adjö då, pappa! 

uppmanats att göra av sin mormor. Hon menar att Jonna bör vänta med att gråta tills skolan är 

slut, alternativt gråta på skolans toalett. De funderingar huvudkaraktären har visar på hennes 

egna föreställningar kringsörjande. Jonna känner sig annorlunda från sina klasskompisar och är 

att rädd för att bete sig avvikande genom att börja gråta. 

 

När Jacks mamma i Döden i ett nötskal ligger för döden uppmanas han att vara tyst och inte 

sörja. I berättelsen Min mamma bor på en stjärna beskrivs gråten som flickans värsta fiende 

och hon vill inte att någon någonsin ska få se henne gråta, när hon väl gråter gör hon det när 

ingen ser. I Ängel i snön ser huvudpersonen det som något bra och väluppfostrat att inte gråta 

och vara ledsen. Hon tillåter sig inte att gråta då hon tror att ett skötsamt beteende ska göra att 

hennes mamma vill komma tillbaka. Istället låser hon in sina tårar i ett litet skåp för att hon inte 

ska kunna gråta. De vuxna runtomkring Martina bekräftar dessa tankar då de själva inte gråter 
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eller visar upp några känslor av sorg inför Martina. I slutet av berättelsen släpper Martina ut 

sina tårar och tillslut börjar familjen att tala om den döda mamman och om sin sorg. 

 

Normalitet 

Att vara "vanlig" 

Ett genomgående tema i böckerna är att karaktärerna funderar över hur det är att vara normal. 

Flera barnen i sagorna känner sig onormala även om de flesta försöker ge sken av att de är 

precis som alla andra. I boken Min mamma bor på en stjärna beskrivs Henriettas försök att 

övertyga sig själv om att hennes familj är precis som alla andra. Samtidigt har hon hela tiden 

en känsla av att hon är annorlunda jämfört med sina klasskompisar. Dessa tankar har uppstått 

sedan hennes mamma dog. Hon har även svårt att koncentrera sig i skolan vilket gör att hon 

uppfattas som avvikande av läraren. Flickan som är huvudperson i Flickan och kajorna 

reflekterar över hur det skulle kännas att vara som en av flickorna i hennes klass som har 

jättemånga lekkamrater. Medan hon själv mest leker ensam och tycker att det går bäst att prata 

med sig själv. Hon reflekterar över hur det skulle vara att vara ”normal” men till skillnad från 

karaktärerna i de andra böckerna uttrycker hon inte någon önskan om att vara som alla andra. 

 

I flera av böckerna funderar huvudpersonerna över hur deras klasskompisar kommer att reagera 

på det faktum att deras förälder har dött. Huvudkaraktärens tankar  i Flickan och kajorna 

skildras på följande sätt : "I skolan berättade jag att pappa var död. Jag bara markerade och så 

berättade jag. På rasten kom Tina, Kajsa och Sara och frågade mig hur det känns när ens pappa 

är död. Sorgligt, sa jag, och de nöjde sig med det" (Jalonen, 2004:21). Även huvudpersonen i 

Adjö då, pappa! funderar mycket kring detta. Hon oroar sig också för att hon ska bete sig 

avvikande och börja gråta vid "fel" tillfällen. "Nu var sommarlovet snart slut och jag började 

känna mig nervös över att träffa alla klasskompisar igen. Visste de att pappa dött? (...) Vad 

skulle de säga? Vad skulle jag svara om de frågade? Tänk om jag började gråta mitt under en 

lektion?" (Kemi-Wikzén, 2005:49-50).  

 

Kvinnor och mäns olika roller 

I flera av de sagor som vi har undersökt är huvudpersonerna flickor. I två av böckerna är det en 

pappa som har dött medan det i de övriga böckerna är mammor. Karaktärerna tröstas oftast av 

en förälder eller en mormor eller farmor. Gemensamt för alla böckerna är att huvudpersonen 

har minst en levande kvinnlig släkting, det vill säga, en mamma, mormor eller farmor, som har 
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en stor del i stödet efter förlusten. De manliga personerna som tröstar huvudpersonen är pappor 

eller bröder. Ingen av böckerna tar upp någon annan manlig anhörig. I Adjö då, pappa! 

beskrivs detta på följande sätt: "Visst är mamma och mormor, och ibland Moa och Filip bra att 

ha när jag är lessen. Särskilt mormor. Det är så lätt att prata med henne." (Kemi-Wikzén, 

2005:41). Samtidigt nämns det att hela släkten sörjde när Jonnas pappa dog. Även i Ängel i 

snön är det Martinas mormor och farmor som beskrivs som stöd utöver pappan. "- Å nej, 

protesterar farmor som går bredvid honom och bär Martinas väska. Jag finns minsann också. 

Och Karolina... Karolina är Martinas mormor." (Åkerblom, 1996:19). Den bok som skiljer sig 

från de andra böckerna är Hästhemlisen. När huvudpersonen får reda på att hennes bästa 

kompis mamma är död och att hon inte kommer och hälsar på är det hennes pappa som tröstar 

henne även då hennes mamma också är i livet. 

 

Även vilka som sörjer och hur de sörjer skiljer sig mellan de kvinnliga och manliga 

karaktärerna. I de två berättelserna där det är pappor som blivit änklingar visar de inte upp 

någon sorg inför barnet. I boken Min mamma bor på en stjärna beskrivs pappan som någon 

som tar hand om barnen rent praktiskt och hittar på roliga saker medan det är farmodern som 

talar med huvudpersonen om sorgen. I Ängel i snön undviker pappan att tala om den döda och 

när huvudpersonen för henne på tal går han därifrån. 

 

I Döden i ett nötskal framställs döden som en gammal man medan i boken Hästhemlisen 

beskrivs döden utifrån en flickas perspektiv och är mer feminin i sin beskrivning. Ett av de 

viktigaste inslagen i beskrivningarna av platsen där Sara Bs mamma befinner sig på är att den 

är full av blommor och hästar. Bilderna i boken över "Holland" är målade i rosa, röda och gula 

färger. Mamman illustreras som en prinsessa med långt ljust hår, krona samt en lång röd 

klänning och klackskor. I de övriga berättelserna framställs döden varken som manlig eller 

kvinnlig. Dock kan tilläggas att det överlag är betydligt fler kvinnor och flickor i böckerna än 

vad det är män och pojkar. 

 

Huvudpersonens agerande i sorgen 

Hur framställs sorgearbetet 

I berättelserna skildras olika sätt att hantera sorg och saknad. Att acceptera döden, vuxnas stöd 

samt en återgång till vardagslivet beskrivs som viktiga delar i bearbetningen av dödsfallet. En 

viktig vändpunkt som beskrivs i Ängel i snön är när huvudpersonen vågar släppa ut sin sorg. 
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"Det underliga är att Martina inte längre är rädd för tårarna. Det gör inget att de har kommit 

loss. Ingenting alls gör det att hon sitter och gråter ner i Raddis päls. Det är som de otäcka 

bilderna och det hemska ljudet försvinner längre och längre bort ju mer hon gråter" (Åkerblom, 

1996:109). I Döden i ett nötskal finns det inte några beskrivningar av sorgearbetet. I stället 

förväntas det av Jack att han ska acceptera döden och gå vidare utan någon bearbetning då det 

inte tjänar någonting till att sörja. När Jack väl har accepterat att döden är en oundviklig del av 

livet och att hans mor måste dö tar han dödsbeskedet med ro. 

 

I återanpassningen till vardagslivet beskrivs karaktärernas vänner som betydelsefulla. I flera av 

böckerna beskrivs en ny eller återvunnen vän i samband med att barnet börjar hitta tillbaka till 

glädjen. i Adjö då, pappa! hittar Jonna exempelvis en ny vän i Rebecka som kommer ny till 

Jonnas klass. Även Henrietta blir i slutet av boken återigen vän med sin gamla bästa kompis 

Sofie. "Henrietta känner sig så lätt och fri som hon inte har gjort på länge. Hon är faktiskt inte 

rädd för någonting längre (nästan) (...)" (Uggla, 2005:89). Berättelserna visar på vännernas 

betydelse i svåra situationer men tar även upp andra ramar inom vilken bearbetningen kan ske. 

Dessa fokuserar framförallt på skolan, hemmet och i förhållande till vuxna. 

 

Reaktioner på förlusten 

I de berättelser som vi har studerat har vi kunnat utläsa en skillnad i beskrivningarna av 

reaktioner på dödsfallet. Två sorgereaktioner som skildras är förnekelse av döden samt stor 

ilska mot allt och alla. I Min mamma bor på en stjärna beskrivs detta tydligt. Henrietta 

accepterar sin mammas död men känner en stor saknad och mycket frustration över att hennes 

mamma inte finns mer. "Jag är jättearg hela tiden. Men jag vet inte vem jag ska vara arg på, 

och hur arg jag än är så hjälper det ändå inte. Mamma kommer aldrig att komma tillbaka". 

(Uggla, 2005:31). Jonna uppvisar samma typ av ilska som Henrietta. Ilskan är stark men utan 

att vara riktad mot något specifikt objekt. "Ibland skäller jag på pappa för att jag känner mig så 

arg för att han bara lämnade oss så där. Han måste ju fatta hur lessna vi skulle bli. Jag får inga 

svar så klart, men det känns bra att få vara arg." (Kemi-Wikzén, 2005:43-44). 

 

I Ängel i snön är Martina övertygad om att hennes mamma fortfarande lever och hon blir 

frustrerad över att hennes pappa inte förstår att mamman bara är osynlig. 
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Martina hör de hemska orden och hon vill ropa: "Du ljuger! Hon är inte alls förlorad. Hon finns 

kvar!" Pappa fortsätter att ljuga. Massor med ljugord strömmar ur hans mun. Martina sätter händerna 

för öronen och nynnar på "Staffan var en stalledräng" för att slippa lyssna, för att slippa ljuden. 

(Åkerblom, 1996:22). 

 

Flera av böckerna skildrar beteenden som kan ses som en form av förnekelse. I Döden i ett 

nötskal accepterar inte Jack att döden ska hämta hans mamma utan han besegrar döden i ett 

slagsmål och stoppar in honom i ett nötskal. I Hästhemlisen berättar Sara B att hennes mamma 

bor i Holland och att hon snart ska komma och hälsa på i Sverige dock visar det sig senare i 

berättelsen att Sara Bs mamma är död. 

 

7. Analys 
För att besvara vårt syfte kring hur döden och sorg framställs i barnsagor har vi undersökt olika 

teman i böckerna. Vi har först tittat på exakt hur döden beskrivs, vilka ord som används samt 

vilken syn på döden som förmedlas. För att komma åt mer underliggande meningar och de 

normer som förmedlas kring döden och sorg i texterna har vi analyserat böckerna utifrån 

Foucaultinspirerade teorier. Dessa riktar in sig på hur normer styr oss och experter anses ha en 

stor betydelse för vad vi anser vara normalt. På detta sätt kan man se böcker som något med 

normaliserande verkan. Vi tar även upp hur man kan se på användandet av barnböcker i 

terapeutiskt syfte. 

 

Beskrivningar av döden 

För att beskriva döden använder sig författarna bland annat av ord som död, dog och döden. 

Dock är det inte endast dessa ord som används, i boken Min mamma bor på en stjärna nämns 

aldrig ordet “död” utan döden beskrivs som att den mamman bor på en stjärna. I Ängel i snön 

beskriver huvudkaraktären mammans död som att hon är osynlig och flickans pappa beskriver 

att han har förlorat sin hustru. Inom psykologin argumenterar man för att det är viktigt att 

använda sig av tydliga termer när man samtalar med barn om döden. Risken är annars att 

barnet misstolkar förklaringen som något annat (Dyregrov, 2007). Ord som osynlig och 

förlorad är inte tydliga skildringar av döden vilket skulle kunna innebära att barn inte inser att 

det är döden som beskrivs.  
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Enligt utvecklingspsykologin har barnets ålder betydelse för barnets förståelse och 

mottaglighet för olika typer av information (Dyregrov, 2007). Detta speglas i olika delar i 

samhället, dels i skolan där barn är indelade i årskurser efter ålder men även på bibliotek där 

böckerna är sorterade efter ålder. I ljuset av detta skulle döden kunna vara framställd på olika 

sätt beroende på vilken åldersgrupp boken är avsedd för. Två av böckerna i vår undersökning 

är riktade till de yngsta barnen, 0-6 år. Dyregrov och Howie (1983) menar att böcker för små 

barn inte bör vara för verklighetstrogna utan innehålla mycket fantasi. Boken Hästhemlisen 

stämmer väl överens med detta antagande. Denna bok uttrycker döden på ett  fantasifullt sätt 

genom att huvudpersonens skildrar en drömvärld där den döda mamman nu befinner sig. 

 Döden nämns inte på något dramatiskt sätt och man får inte veta hur mamman dog eller varför. 

Dock använder sig författaren av konkreta och tydliga ord när döden väl framställs. Döden i ett 

nötskal åskådliggör döden på ett annat sätt då denna bok är mindre fantasifull och kan i dagens 

läsares ögon uppfattas som mer burdus. Döden beskrivs som en gammal man med trasiga 

svarta kläder och en lie. Denna saga har ett äldre ursprung och är skriven i en annan kontext än 

de övriga berättelserna. Beskrivningarna av döden kan därför höra ihop med den syn på döden 

som rådde under denna tidsperiod. Sagan är nedskriven av en känd barnboksförfattare, dock är 

det svårt att veta om berättelsen från början var ämnad för barns öron.   

 

Olika sätt att se på döden  

Ett övergripande tema i sagorna är att tala har en stor betydelse, både med vem man talar samt 

hur man talar är viktigt. Hur man talar om döden speglar den syn man har och berättelserna 

uppvisar olika sätt att se på döden genom det sätt karaktärerna väljer att tala om den. I några av 

böckerna undviker föräldrarna att tala om döden och sorg då de varken vet hur de ska uttrycka 

sig eller om deras sorg kan skada barnet. Detta kan spegla en rädsla för döden och sorg och för 

hur de påverkar oss människor. Lukeman och Melvin (2000) redogör för vikten av att prata 

med barn om döden och sorg. De uppmärksammar en ny tendens i vårt samhälle där föräldrar 

är rädda för att göra skada och säga "fel sak" i samtal om döden. Man vill skydda sina barn i så 

hög grad att man undviker att tala om detta. Att skydda barn mot svåra upplevelser är något 

som även Rose (1999) redogör för. Denna trend speglas även i de barnböcker vi läst. Martinas 

mormor uttrycker exempelvis att hon har låst in sina tårar och farmodern säger att det var för 

att Martina inte skulle bli ledsen. 
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I Döden i ett nötskal skiljer sig synen på döden både från de andra böckerna samt från den syn 

som Lukeman och Melvin (2000) samt Rose (1999) skildrar. Om vi idag försöker skydda barn 

mot allt som kan kännas svårt är Döden i ett nötskal ett bra exempel på hur synen på döden har 

förändrats. Denna bok har ett äldre ursprung och ett annat sätt att se på död och sorg. När Jack 

får höra att hans mamma ligger för döden blir han förtvivlad. Hans mammas reaktion är att han 

ska vara tyst och sluta gnälla. Det förväntas av Jack att han ska acceptera döden och se framåt 

utan någon direkt bearbetning av sorgen. Att sörja ses som något onödigt då döden är en 

naturlig del av livet. Denna förändring i synen på döden och barns sorg bekräftas av Lukeman 

och Melvin (2000). De menar att döden har blivit något som förflyttats från hemmet till 

institutioner. Detta har lett till att vi i dagens samhälle försöker undvika döden i så stor 

utsträckning som möjligt, tonvikten ligger på att öka livslängden och prat om döden har blivit 

tabu (Lukeman & Melvin, 2000).  

 

I en diskussion kring vad som förmedlas kring synen på döden och sorg i böckerna bör ett 

resonemang kring böckernas olika kontext och olika tider föras. Boken Döden i ett nötskal som 

är en betydligt äldre berättelse än de övriga visar alltjämt en syn på döden som måste ses 

utifrån dess ursprung. Som vi nämnt ovan har synen på döden och sorg förändrats vilket kan 

höra ihop med den avvikande skildringen av döden i böckerna. Dock ställer vi oss frågan om 

denna bok kan symbolisera något om de normer som finns kring sörjande även idag? I takt 

med att samhällets utvecklas förändras synen på döden och sorg. Utifrån denna aspekt kan det 

vara så att berättelserna inte är tidslösa, eftersom synen på döden förändras. Dock är döden, än 

så länge, en oundviklig del av livet vilket kan göra att boken ändå skulle kunna ses som 

applicerbar i olika tider. Då döden i denna bok framställs på ett osentimentalt sätt och sorg 

anses vara onödigt ger det ett annat perspektiv på hur döden ska hanteras, vilket kan ge läsaren 

nya insikter.  

 

Normer kring död och sörjande 

Sorgehantering 

När vi granskat hur böckerna framställer barnets sorg har vi uppmärksammat två faktorer som 

flertalet av böckerna framhäver. Dessa är en stark och diffus ilska samt förnekelse av döden. 

Barn som läser sagorna påverkas av dess innehåll. Beskrivningarna av återhämtningen samt de 

strategier karaktärerna använder sig av för att hantera sin sorg kan därför fungera 

normaliserade för de barn som läser berättelsen. De barn som har andra sätt att hantera sorgen 
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kan känna sig avvikande och misslyckade (Lukeman & Melvin, 2000). Rose (1999) menar att 

psykologer har makten över vad som anses vara normalt. Denna auktoritet förklaras med att de 

besitter kunskap om människors psyke vilket gör att de kan avgöra vad som är normalt. De 

ovan nämda reaktionerna på förlust stämmer väl överens med psykologiska teorier kring barns 

sorg (Dyregrov, 2007). Dock är ingen av dessa böcker skrivna med syfte att vara verktyg i 

behandling eller innehålla psykologiska inslag. Detta speglar den tidsanda som berättelserna 

skrivits inom där experter, däribland psykologer, har stort inflytande.  

 

Ett sätt att se på användning av barnböcker i terapi är att psykologer styr barns uppträdande 

med hjälp av de böcker som de har valt ut efter sina värderingar om vad som är önskvärt 

beteende (Rose, 1999). Rose (1999) argumenterar för barndomen som den mest styrda delen av 

en människas liv. Föräldrar styr barnen genom uppfostran samtidigt som skolan fungerar som 

ett dressyrverktyg (Foucault, 2003). Att använda böcker som förmedlar vissa normer kring 

olika beteende kan ses som en del i denna kontroll. 

 

De berättelser som vi har analyserat beskriver olika sätt att hantera sorg vilket kan fungera 

normaliserande. Vissa faktorer skildras som särskilt viktiga, att man accepterar döden är en 

sådan faktor, men även hur vuxnas stöd tar sig uttryck och en återgången till vardagslivet. Att 

återgå till vardagslivet kan även innebära att man återgår till ett normalt, accepterat beteende. I 

flera av böckerna återanpassar karaktärerna sig till vardagslivet och deras avvikande beteende 

upphör. I och med detta får de en positivare respons från sin omgivning. Detta kan förmedla en 

uppmaning att det är accepterat att sörja men efter ett tag bör man rätta sig i ledet och anpassa 

sig till sin omgivning. Enligt psykologin är det normalt att sörja efter en närståendes död men 

om man däremot ser på detta utifrån hur Rose (1999) teorier kan man istället se sörjande som 

en avvikelse från normalt beteende. Samhället och dess medlemmar vill då rätta till det 

avvikande beteende för att återfå balansen. Detta kan relateras till Foucaults (2003) 

beskrivningar av den disciplinära makten och dess straffmekanismer. Straffsystemet har till 

uppgift att minska avsteg från ordningen. Med straff menas allt det som visar individen att den 

har gjort fel. Det kan handla om förödmjukelser, likgiltighet eller kyla.  

 

Att kontrollera sorgen 

I flera av böckerna lägger huvudpersonerna kraft på att disciplinera sin sorg och att inte gråta. 

Sorg ses som något som ska kontrolleras och om man inte lyckas med detta reagerar folk i ens 
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omgivning och ser på en som avvikande. En vanlig och reaktion som att gråta och sörja en nära 

anhörig har nästan blivit något omänskligt som ska tuktas. Martina i Ängel i snön tillåter sig 

inte att gråta då hon tänker att hon måste vara duktig och snäll för att hennes mamma ska 

komma tillbaka. Hon tänker att man är duktig om man inte gråter. Jonna i Adjö då, pappa! 

uppmanas av sin mormor att gråta hemma eller inne på skolans toalett vilket kan bero på att det 

avviker från normen att gråta offentligt. Dock menar mormodern att det är fullt accepterat att 

gråta och vara ledsen under förutsättningen att ingen utomstående ser det. Även Henrietta i Min 

mamma bor på en stjärna undviker att gråta när  någon annan ser, hon döljer sina tårar genom 

att gråta i duschen på badhuset. I Döden i ett nötskal uppmanas Jack att inte gråta 

överhuvudtaget. Istället menar Jacks mamma att Jack ska se döden som en del av livet och 

acceptera den eftersom han inte kan göra något åt den.  Detta visar på de normer som finns 

kring sörjande och som bygger på att sorg  är något som ska döljas och kontrolleras.  

 

Foucault (2003) menar att kontroll och disciplin kan komma både utifrån och inifrån. 

Huvudpersonerna disciplinerar sig själva men samtidigt blir de disciplinerade av andra. I några 

av berättelserna förmedlas detta via huvudpersonernas egna föreställningar om hur man ska 

sörja vilket vi kan se som självkontroll. I andra delar av texten är det en uppmaning från någon 

vuxen, det vill säga yttre kontroll. Den disciplinerande makten kan vara diskret och relationell 

vilket kan yttras i termer av blickar och ord som får vederbörande att återigen följa ordningen. I 

berättelserna kan vi urskilja att då omgivningen gör tydligt att ett öppet sörjande är ett 

avvikande beteende återanpasssar sig huvudpersonerna till det som anses normalt igen 

(Foucault, 2003).  

 

I berättelserna ges flera exempel på vad man får respektive inte får göra offentligt och privat. 

Att visa sin sorg är accepterat som normalt inom familjens väggar men i offentliga 

sammanhang uppmanas man att kontrollera och hålla inne sin sorg. Vi får gråta men bara en 

viss tid och på vissa platser. Barnen i berättelserna som lyckas med detta får beröm från de 

vuxna för att de hanterar situationen på ett bra sätt. Det visar på en föreställning om att det 

finns en tydlig skillnad på vilka platser olika beteenden är acceptabla. I berättelserna skildras 

olika forum med olika "regler" för hur man ska bete sig och hur man får uttrycka sin sorg. Ett 

av dessa forum är hemmet där huvudkaraktärerna styrs av föräldrarnas syn på sorg och där 

flera av huvudpersonerna tillåts sörja. Ett annat forum är skolan, inom detta område styrs 

huvudkaraktärerna av klasskompisarnas och lärarens syn på sörjande samt en allmän 
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inställning om beteenden på offentliga platser. Det sista området speglas av föräldrarnas 

bemötande och hur de uppmanar karaktären att bete sig vilket kan påverka hur barnen agerar 

även inom de andra forumen.  

 

Även då Döden i ett nötskal har ett annat ursprung och kommer från en annan tid uppvisar den 

liknande beskrivningar kring vad som är ett accepterat beteende vid sorg. Det förmedlas att 

man bör kontrollera sina känslor i form av att inte gråta. På grund av dessa likheter kanske 

berättelsen trots sitt ursprung ändå kan symbolisera något som även är aktuellt idag. Vad som 

ses som accepterat beteende hör ihop med den kultur och den kontext som man befinner sig i. 

Att se sörjande som något som bör kontrolleras kan i sin tur styras av hur man ser på döden i 

allmänhet. I Döden i ett nötskal skiljer sig synen på döden från de övriga sagorna. Denna 

berättelse har ett äldre ursprung och att se döden som en potentiell källa till problem är ett 

senare fenomen. Det kan förklara uppmaningen till Jack om att vara tyst och inte gråta. Att se 

döden som något naturligt och som en del av livet gör att det skapas mindre utrymme för 

sorgebearbetning och med detta som utgångspunkt blir det inte heller lika nödvändigt.  

 

Med hjälp av Roses (1999) teori om att det är viktigt för barn att gå i skolan för att socialiseras 

in i samhället kan man dra paralleller till böckernas uppmaning om att man inte ska gråta när 

någon annan än en närstående ser. Böckerna har därigenom ett socialiserande inslag (Foucault, 

2003). Därmed går det att se det som att böckerna har ett uppfostrande syfte på individnivå. På 

individnivå då de förmedlar normer kring hur individen ska bete sig, hur relationer ska hanteras 

samt hur föräldrar ska umgås med sina barn. Även Foucault (2003) ser skolan som en styrande 

del i barns liv. Skolan utövar ett ständigt tryck på eleverna att anpassa sig efter samma modell 

och likna varandra i så stor utsträckning som möjligt. Skolan ses då som något som formar 

individer med hjälp av normaliserande sakntioner (Foucault, 2003). I skolan finns det utvald 

litteratur som barnen tvingas läsa, på detta sätt kan man styra barnens kunskaper och 

uppfattningar om världen via litteratur.   

 

Familjens styrning  

Barnen i berättelserna regleras att tänka på ett visst sätt för att komma vidare i sorgearbetet. 

Detta kan relateras till Roses (1999) argument om att vuxna vill skydda barn mot besvärliga 

upplevelser för att de ska få en normal uppväxt och förbli känslomässigt stabila. Att man vill 

kontrollera hur barn tänker grundar sig i att man inte vill att barn ska tänka på ett sätt som är 
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destruktivt för dem. Böckerna fungerar även som uppfostrande gentemot föräldrarna då de 

instruerar föräldrar i hur de ska tala med sina barn om döden och om sorg.  

 

I Adjö då, pappa! tillrättavisar huvudkaraktärens mormor henne när hon tänker att det var 

hennes fel att pappan dog då hon vid ett tillfälle hade tänkt att han likaväl kunde dö. För att 

minska flickans ångest säger mormodern att det absolut inte var flickans fel att pappan hade 

dött och att hon aldrig fick tänka så igen. Detta sätt att tänka är inte ovanligt förekommande 

utan är enligt Webb (2011) vanligt bland barn. I Ängel i snön reagerar Martina på sin mammas 

död genom att förnekelse. Flickan uppvisar avvikande beteende då hon är introvert och inte 

visar intresse för andra människor vilket leder till att hennes närstående ingriper. Rose (1999) 

menar att föräldrar påverkas av det som experter anser vara normalt och det beteende som 

Martina uppvisar kan då tolkas som något som inte stämmer överens med detta. Barnen i 

sagorna har internaliserat självkontroll som de uppfostrats till av sina föräldrar. 

 

Samhällets normer genom barnsagorna 

De normer som finns i samhället styr på olika sätt hur vi beter oss och vad vi strävar efter i vårt 

beteende men även i våra liv. Hur dessa normer ser ut styr vad vi anser vara normalt respektive 

avvikande. Foucault (2003) beskriver normernas straffsystem med normalisering som ett 

maktredskap som styr och kontrollerar vårt beteende. Man straffar de som avviker från regeln 

vilket kan ske på olika sätt genom tillrättavisningar av omgivningen. Makten att normalisera 

har lett till homogenitet. På grund av samhällets påtryckningar om att vi ska följa dessa normer 

eftersträvar många att bete sig som alla andra och vara “normala” (Foucault, 2003). Samhället 

tjänar på att vi är arbetsföra vilket förutsätter att vi följer normerna och håller oss inom 

ramarna. Vi kan se på detta som att dagens samhälle skapar individer som är 

självdisciplineradne och självkontrollerande. Huvudkaraktären i Adjö då, pappa! disciplinerar 

sin sorg så att ingen utomstående ser den. Hon disciplinerar även sorgen på ett sådant sätt att 

den inte stör hennes skolgång. Henrietta i Min mamma bor på en stjärna lyckas dock inte 

disciplinera sin sorg på ett sådant sätt att den inte påverkar skolgången. Även om hon 

kontrollerar sin gråt, påverkar saknaden av hennes mamma henne på ett sådant sätt att hon är 

okoncentrerad i skolan.  

 

Flera av karaktärerna i de sagor som vi studerat reflekterar över hur det är att vara som alla 

andra. De uttrycker en önskan om att vara normala men samtidigt upplever de en känsla av att 
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vara avvikande. De olika karaktärerna tar upp hur de har förändrats sedan deras förälder dog 

och att de nu antagit ett avvikande beteende. Detta kan ses som ett exempel på de oskrivna 

regler som finns i samhället kring sörjande och hur vi ska rätta oss efter dem. Man kan tolka 

det som att det inte är accepterat att förändra sig när ens förälder dör utan att man ska vara 

samma person som man var tidigare. När Henrietta inte lyckas kontrollera sina känslor av ilska 

tycker hennes kompis att hon är konstig och vill inte umgås med henne. Denna önskan om att 

vara normal kan förstås utifrån Foucaults (2003) teorier om normernas straffsystem som har till 

uppgift att minska avvikande från ordningen. Utifrån temat normalitet har vi även kunnat 

identifiera vad som framställs som normalt för kvinnor respektive män.  

 

Kvinnligt  och manligt i förhållande till döden 

Huruvida döden ses som något maskulint eller feminint varierar inom olika kulturer. I Döden i 

ett nötskal framställs döden som en gammal man. I det spanska språket översätts döden som "la 

muerte", döden framställs därmed som något feminint. Även boken Hästhemlisen har en mer 

feminin underton i beskrivningarna av döden. De övergripande beskrivningarna av kvinnligt 

och manligt i förhållande till döden handlar mest om hur de olika könen reagerar på dödsfallet. 

I böckerna är det först och främst kvinnornas uppgift att trösta medan männen finns med som 

andrahandsstöd. Huvudkaraktärerna har minst en kvinnlig anhörig som stöttar dem i sorgen. 

Det nämns varken någon morfar eller farfar eller andra manliga vuxna i stöttande sammanhang. 

Emellanåt talar Henriettas pappa om sorgen efter sin fru men när Henrietta är ledsen är det 

hennes farmor som hon vänder sig till. I Ängel i snön är exempelvis huvudpersonens pappa inte 

kapabel till att prata om sorgen utan avbryter henne när hon försöker föra den på tal. Även om 

han tröstar henne periodvis kan hans oförmåga att prata om sorgen efter sin fru vara en 

bidragande faktor till att hans dotter inte inser att hennes mamma är död. Istället är det 

Martinas mormor och farmor som försöker hjälpa Martina att bearbeta sorgen. I sagorna finns 

det även få beskrivningar av män och pojkar som gråter istället hanterar de sorgen på ett annat 

sätt eller så döljer de sin sorg helt. Vid läsandet av Ängel i snön eller Adjö då, pappa! i terapi 

med barn är det möjligt att barnet uppfattar det som att det först och främst är kvinnor som har 

en tröstande roll, och inte männen. Vilket speglar normer kring män och kvinnors olika roller 

och att de finns skillnader mellan könen.  
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Då en övervägande del av karaktärerna i sagorna är kvinnor och det är kvinnor som beskrivs 

sörja kan man förstå det som att sorgen är feminin. I Döden i ett nötskal, som är den enda bok 

med en pojke som huvudperson, tillåts inte sörjande utan pojken uppmanas att gå vidare utan 

bearbetning. Detta kan tolkas som att pojkens mamma är styrd av samhällets normer kring 

sörjande, det vill säga att det inte är normalt för pojken att sörja på grund av att han är pojke. 

Dessa normer har mamman internaliserat vilket hon sedan uppfostrat sin son efter (Rose, 

1999). Dock är det pojkens mamma som säger åt honom att inte sörja vilket inte stämmer 

överens med normen i de övriga sagorna där det är kvinnor som visar sin sorg och stöttar 

huvudpersonen. Väljer man att utgå från denna bok i terapi kan det påverka barnet så att det 

uppfattar det som att det inte är normalt och accepterat för pojkar att sörja eller att man inte ska 

sörja överhuvudtaget. Vad gäller denna saga är det av vikt att inte förglömma den tid och 

kontext som den uppkommit. Om vi har med oss detta kan dessa framställningar istället 

kopplas till en äldre syn på döden. Om man ser på döden som en naturlig del av livet och inte 

som något som behöver bearbetas kan dessa beskrivningar ses som ett resultat av denna syn 

helt frånkopplat från vilket kön huvudkaraktären har. 

 

Det finns ytterligare exempel på uppmaningar i hur pojkar och flickor bör hantera sorgen. Jack 

slåss mot döden och lyckas förhindra mammans död medan flickorna i de övriga berättelserna 

beskrivs som ledsna och maktlösa inför döden. Pojkar framställs på detta sätt som starka och 

modiga och kapabla till att besegra döden medan flickor är passiva och sörjer. Detta uppvisar 

en könskillnad och lär oss att flickor får vara ledsna under kontrollerade former samt att de ska 

acceptera situationen som den är. Detta kan styra de känslor som flickor vågar agera ut (Rose, 

1999). Samtidigt förmedlar berättelsen en normativ bild av att pojkar ska vara starka och 

besegra döden vilket kan verka pressande och inte tillåta pojkar att vara ledsna och gråta. 

 

Professionellas inflytande  

Som vi nämnt ovan styrs vi av samhällets normer kring vad som är normalt och hur vi bör bete 

oss för att passa in (Foucault, 2003). Även Rose (1999) argumenterar för normalitetens kontroll 

då han beskriver att vi idag skyddar våra barn mot olika faror i världen för att försäkra oss om 

att deras uppväxt ska vara så normal som möjligt. Dock kan man fundera över om dessa 

normer krävs för att samhället ska fungera. Rose anser att det är psykologer som har satt upp 

kriterierna för vad som är normalt beteende. Även Nieminen (2002) tar upp denna fokusering 

på professionella och menar att döden mer och mer har blivit ett område för experter istället för 
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att vara ett område som berörs av alla. Hur kan man då se på denna utveckling av expertisens 

betydelse? Är det för att hjälpa klienten att må bättre för sin egen skull eller tjänar det ett större 

syfte där samhället vinner på att experterna styr oss till att rätta oss efter det som anses vara 

normalt beteende. Det blir av vikt att konstruera ramar för vad som är normalt så att det som 

hamnar utanför ramen kan behandlas (Rose, 1999; Foucault, 2003). 

 

Samtidigt som forskning visar att vi sätter allt större tilltro till experter menar Nieminen (2002) 

att det paradoxalt nog är så att människor i kris inte vill ha hjälp av psykologer och andra 

specialister utan att de vill ha stöttning från människor närmast dem. I de sagor som vi har 

studerat har familjen och vännernas stöd varit exceptionellt viktigt medan professionell hjälp 

inte nämnts i någon av böckerna. Detta kan ge ett budskap av att experter inte har så stor del i 

sorgearbetet och att det normala är att be närstående om hjälp. Jonna beskriver i Adjö då, 

pappa! hur hon mår bättre av att tala med sin familj och sin mormor. I Ängel i snön beskrivs 

hur Martina i slutet av berättelsen kan acceptera sin mammas död med hjälp av stöd från sin 

pappa samt sin mormor och farmor. På detta sätt förmedlar man en bild till läsaren om att sorg 

och död är något man normalt hanterar inom familjen. Vi lever i en tid med en ökad 

specialisering och en högre tilltro till experter. Samtidigt som de människor som berörs av 

denna typ av behandling hellre vänder sig till närstående. Detta kan hänföras till Jack och 

Ronans (2008) syn på användandet litteratur som behandling. Enligt detta synsätt har inte 

experterna någon viktig roll i individens bearbetning. Istället kan denna läkande effekt hos 

böckerna uppstå i olika kontext. Det centrala är interaktionen mellan individens personlighet 

och texten.  

 

Som nämnt ovan tjänar samhället på att dess invånare håller sig inom ramarna för vad som är 

normalt och på så sätt bidrar till samhället. För att behandla avvikande beteende har psykologer 

skapat olika slags behandlingsmetoder och användandet av barnböcker i terapi är en av dessa. 

Följer vi Roses (1999) resonemang kan vi anta att detta verkar på samma sätt som övriga 

behandlingsmetoder vilket innebär att det är styrande och disciplinerande till sin karaktär. I 

arbetet med barnsagor i terapi med barn blir sagornas innehåll därmed en styrande faktor då vi 

genom terapin låter barnet läsa berättelserna och ta del av innehållet. Är böckerna uppfostrande 

inom ett speciellt område påverkar det barnets uppfattning om hur det ska bete sig. Läser man 

exempelvis Döden i ett nötskal kan det påverka barnet på ett sätt som gör att den uppfattar att 

det antingen kan besegra döden, men även att det inte är tillåtet att gråta och sörja. Om man till 
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exempel använder sig av Adjö då, pappa! skulle barnets uppfattning kunna bli att det är 

normalt att gråta, men endast hemma tillsammans med närstående. 

Barnböcker i behandling 

Tanken bakom att arbeta terapeutiskt med barnböcker med barn i sorg utgår från resonemanget 

om att sorgebearbetning är något som kan behöva behandlas. Hur man kan se på användandet 

av barnböcker i terapeutiskt syfte kan uppfattas på olika sätt. Dessa uppfattningar beror på 

vilket synsätt man förespråkar angående böcker i terapeutiskt syfte men även utifrån vilka 

teoretiska glasögon man använder. Om vi utgår från psykologers beskrivningar av denna metod 

ses böcker som något potentiellt behandlande och biblioterapi framställs som en användbar 

metod. Läsandet ses som något som kan ha läkande kraft och det kan hjälpa barn att sätta ord 

på sina känslor och även bearbeta dem (Lundgren & Borgström Norrby, 1988). Denna syn 

utgår från tanken om att barn kan ha svårt att uttrycka sina känslor på ett sätt så att vuxna 

förstår, alternativa behandlingsmetoder kan därmed öppna upp till samtal.  

 

Tittar man istället på användandet av böcker i behandling utifrån ett historiskt perspektiv med 

hjälp av Foucaults (2003) teorier kring övervakning och kontroll samt Roses (1999) teorier om 

hur själen formas under styrning från auktoriteter får vi en annan bild av syftet. När terapeuten 

väljer ut litteratur inför en session har de makten och kontrollen över vad som förmedlas till 

barnet om omvärlden. Då experter enligt Rose kontrollerar vad som normaliseras kring döden 

och sorg kan användandet av litteratur i terapeutiskt syfte ses som något med uppfostrande och 

disciplinerande inslag. Utifrån dessa aspekter förmedlas normer till barnet via barnböckerna 

vilket påverkar barnets uppfattning om sig själv och sin omgivning. 

 

Biblioterapi är ett exempel på användandet av böcker i behandling, där menar man att vilka 

böcker som helst kan användas i terapeutiskt syfte. Då det inte krävs några specifika böcker 

kan man se vårt urval av böcker som något som skulle kunna användas terapeutiskt. Det finns 

som vi nämnt ovan olika synsätt på hur användandet av böcker i behandling ska praktiseras. 

Om man utgår från det ena synsättet kan en förändring i läsarens affekt eller beteende ske var 

och när som helst. Det viktiga är interaktionen mellan personlighet och litteratur och det krävs 

inte någon expert för att litteraturen ska fungera behandlande. Utifrån detta resonemang ställer 

vi oss frågan om vad som då blir ett terapeutiskt samtal. Detta innebär att vilken bokdiskussion 
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som hest skulle kunna utgöra terapi vilket generar i en ny frågeställning kring vem som då kan 

ses som expert? 

 

Det andra synsättet menar att användandet av böcker i behandling sker i det terapeutiska 

rummet och fokuserar på interaktionen mellan terapeut och klient. Att litteraturen ska fungera 

behandlande bygger istället på det gemensamma utbytet mellan expert och klient. Beroende på 

vilket perspektiv man utgår från får man väldigt olika bilder av hur man kan se på användandet 

av litteratur i behandling. Dessa två synsätt visar även på skillnader i synen på terapi generellt 

och när det rör sig om ett terapeutiskt samtal.  

 

8. Sammanfattning och slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur döden och sorgearbete framställs i barnsagor 

samt hur vi kan förstå dessa sagor utifrån ett terapeutiskt syfte. Våra frågeställningar var: Vilka 

allmänna normer förmedlas i barnsagorna? Vilka normer kring sorg och döden framställs i 

dessa berättelser? Vad förmedlar dessa sagor om de skulle användas i terapeutiskt syfte? 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda oss av narrativ metod då denna 

gav oss möjligheten att utläsa meningar bakom texterna som inte alltid var utskrivna och för att 

upptäcka vilka normer som togs som givna. 

 

Sorg och död har de senaste decennierna allt mer blivit ett område för experter. Forskning visar 

på en ny syn på döden som gått från att vara en naturlig del av livet till något som man kan 

undvika att ha kontakt med och som hanteras på institutioner. Att se sorg som något som bör 

hanteras av experter har lett till att det skapats speciella behandlingsstrategier för att hantera 

sorgen där användingen av litteratur är en av dem. 

 

De böcker vi har undersökt har olika sätt att beskriva döden och sorg. I dessa framställningar 

förmedlas generella normer och värderingar samt normer kring hur sorg ska hanteras. Vi kunde 

urskilja uppmaningar om att inte gråta och visa upp känslor av sorg. Böckerna förmedlade att 

det är accepterat att gråta men endast på vissa platser och under en viss tid. Huvudkaraktärerna 

uttrycker en önskan om att vara normala vilket ofta är kopplat till ett avvikande beteende i 

samband med förlusten av en förälder. I berättelserna kunde vi även skönja olika 

framställningar av könsroller där kvinnor hade den tröstande funktionen.  
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Användandet av böcker i terapeutiskt syfte kan förstås utifrån två olika perspektiv, 

psykologiskt och sociologiskt. Utifrån en psykologisk ansats ses detta som en metod som utgår 

från barn som egna individer där sagor kan ha en terapeutisk verkan. Psykologin utgår från 

tanken att barn har en annan kognitiv förmåga än vuxna och att denna utvecklas i takt med 

barnens ålder. Använder man sig av ett sociologiskt perspektiv kan man se användningen av 

barnsagor i terapeutiskt syfte utifrån Foucaultinspirerade teorier kring disciplin, övervakning 

och kontroll. I dessa teorier är det expertkunskap som anger vad som är "rätt" strategi för att 

stötta barn i hantering av sorg. Läsningen av barnsagor kan då ses som ett sätt att övervaka och 

kontrollera barnet. De böcker som terapeuterna eller andra vuxna väljer att använda sig av 

kommer att påverka barnen genom att normerna som förmedlas genom böckerna kommer att 

påverka barnet som läser. 

 

Arbetet med denna uppsats har gett upphov till många funderingar och diskussioner. Tidigare 

har vi inte funderat över den roll experter har i vårt samhälle och vad deras inflytande 

egentligen leder till. Vi har en tendens att acceptera allt som experter förmedlar till oss. Litar 

man endast på experter kan en konsekvens vara att man slutar reflektera och endast lyssnar till 

vad de har att säga. I samband med detta ser vi även experter som en snabb lösning på alla våra 

problem. Istället för att känna efter vad vi mår bra av och vad vi behöver lyssnar vi till 

experternas råd och anvisningar. Detta kan även innefatta sorgearbetet där våra egna 

erfarenheter och känslor kring vad vi behöver underordnas teorier om hur vi ska sörja. Detta 

kan ses som en trend där terapi betraktas som lösningen på många problem.  

 

I denna uppsats har vi beskrivit olika sätt att se på användandet av böcker i terapeutiskt syfte. 

Om man ser på behandling med böcker som något som vem som helst kan utföra kan man 

tolka det som att alla kan vara experter. Om man utgår från den tanken, vad blir då ett 

terapeutiskt samtal? Vad förmedlas om terapi om man menar att alla kan utföra den, oberoende 

av vad man har för utbildning? Gemene man besitter inte samma kunskaper som en utbildad 

terapeut. Tar man sig an samma arbetsuppgifter kan det hända att man tar sig vatten över 

huvudet vilket skulle kunna få negativa konsekvenser. Vi sätter föräldrar och andra vuxna, som 

kan tänkas läsa för barn, i en terapeutisk situation där de kan få vara med om en process i 

barnets traumabearbetning som de varken är bredda på eller kvalificerade att hantera. Om man 

däremot utgår från att användingen av barnsagor är något kontrollerande som används för att 
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övervaka barnet blir det sistnämnda synsättet något som går att realtera till.  Att läsa böcker för 

barn i syfte att hålla de lugna till exempel under en bilfärd eller för att få barnet att somna har 

nog många erfarenhet av.  

 

I dagens samhälle är vi mycket styrda av vad som är normalt och av de ramar som finns, vilket 

skildras på flera sätt i våra studieobjekt. Ramar och kontroll har alltid funnits men idag kan vi 

urskilja en annan typ av kontroll. Denna kontroll behöver inte vara uttalad utan är snarare mer 

indirekt och dold och förmedlas bland annat via expertutlåtande, texter, media. Detta kan 

sammanföras med Foucaults (2003) beskrivningar av den disciplinära makten som ses som 

diskret då den ofta förekommer under tystnad och ses som en relationell makt. Den disciplinära 

makten finns överallt och kontrollerar även dem som har till uppgift att kontrollera. Det blir 

svårt att beskriva vem som egentligen styr och kontrollerar vad som är normalt. Rose (1999) 

argumenterar för att det är experter som styr detta men samtidigt kontrolleras även de av dessa 

normer inom den disciplinära makten. De barnsagor som vi analyserat framställer vissa normer 

kring döden och sorg men även allmäna normer kring till exempel könsroller.  Detta kan ses 

som en av de kontrollmekanismer som styr oss men som många inte reflekterar över. Böcker, 

massmedia och filmer kan ses som ett maktmedel i upprätthållandet av det normsystem som vi 

lever i. I dagens samhälle ser vi oss som människor med stor frihet och valmöjligheter kring 

hur vi vill leva våra liv, samtidigt som vi i stor omfattning kontrolleras av samhället. Vi får 

leva som vi vill så länge vi håller oss inom ramarna och kontrollerar våra känslor och vårt 

beteende. Detta visar på hur styrda vi egentligen är. Det som utmärker vårt moderna samhälle 

är inte att vi är mindre kontrollerade utan snarare att vi har en illusion av oss som fria och 

oberoende.  

 

Barndomen framstår enligt Rose (1999) som den mest styrda perioden i en människas existens. 

I skolan socialiseras barn in i samhället och de förbereds för ett liv som produktiva 

medborgare. Foucault (2003) beskriver skolan som en av de största maktmekanismerna som 

formar och styr eleverna till en homogen grupp med uppgift att bidra till samhället. Föräldrars 

uppfostran av sina barn har också en betydande del i styrandet av barnet. Rose (1999) menar att 

det är experter som avgör vad som är normalt vilket föräldrar internaliserar och förmedlar 

vidare till sina barn. Ett redskap som kan användas i disciplinerande syfte och som både nyttjas 

i hemmet och av experter i terapeutiskt syfte är barnsagor. I detta arbete har vi visat på hur 

barnsagor kan förmedla normer och värderingar. När barnen läser dem internaliserar de normer 
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som förmedlas vilket påverkar deras världsbild. Vid en närmare analys av de sagor vi studerat 

kan vi urskilja flera direkta och dolda framställningar om synen på barn, sorgearbete, normer i 

samhället samt könsroller. En viktig slutsats handlar därmed om vikten av att vara medveten 

om det som förmedlas i texter men som inte står uttryckt. De normer som finns i samhället är 

styrda av vår samtid. Att läsa sagor kan därmed säga en del om den tid vi lever i. 
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