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1. Inledning 
Varje dag förlorar nio barn en förälder i Sverige, enligt en artikel i 
läkartidningen som heter ”Låt barnen vara delaktiga i sorgen” (Nyström, 
Gälldin Åberg, Fagéus. 2013), vilket resulterar i att många elever i skolan 
upplever någon slags sorg. Många lärare vet inte hur de ska hantera barnens 
sorg i skolan. Lärare känner ofta att tiden eller deras kapacitet inte räcker till i 
dessa frågor om barns sorg och hur de ska kunna hjälpa dessa barn. Barn vill 
bara att man ser dem, ger dem uppmärksamhet och behandlar dem som alla 
andra oavsett vad de går igenom i livet. Det är en allmän åsikt i 
utbildningssammanhang att barn vill känna sig normala och inte vill sticka ut, 
oavsett vad de går igenom i livet. Sorg kan visa sig på många olika sätt som 
ilska, rädsla och som försök att intala sig själv att allt är bra även fast det inte 
är det. Därför är det viktigt för lärare att ha kunskap om hur sorg yttrar sig samt 
hur de ska bemöta dessa elever i skolan och i en klassrumssituation. 
Fortsättningsvis är det viktigt att veta vilka konsekvenser sorg kan ha för 
elevers skolgång och hur skolans personal kan arbeta för att hjälpa eleverna 
bearbeta sin sorg och komma vidare i sorgprocessen. 

!
Denna uppsats är en kvalitativ textanalys av barnboksförfattaren Astrid 
Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Min utgångspunkt är att studera hur sorg 
porträtteras i Lindgrens bok och om det har någon koppling till hur andra 
författare och forskare diskuterar sorg. Jag kommer först ge en bakgrund om 
Astrid Lindgren och hur hon ser på sina barnböcker men även om biblioterapi 
som metod för att hjälpa barn som upplever sorg. Därefter kommer jag titta på 
om det finns någon tidigare forskning om Bröderna Lejonhjärta.  

!
Som avslutning kommer en diskussion kring hur lärare kan arbeta med sorg i 
undervisningen, samt hur viktigt det är för lärare att ha kunskap om hur barns 
sorg kan framträda och hur man kan möta det barnet. Jag kommer diskutera hur 
personalen på skolan kan stödja eleverna i deras sorgprocess och om ett barns 
sorg kan påverka skolgången negativt på något sätt. Men även hur arbete med 
skönlitteratur kan vara ett hjälpmedel för att diskutera svåra ämnen som sorg 
och döden tillsammans i en biblioterapeutisk situation. 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se hur skönlitteratur kan hjälpa eleverna bearbeta 
och förstå sorg, både sin egen sorg och andras sorg. Detta för att öka 
förståelsen för sina medmänniskor och att man ska vara ödmjuk inför andras 
känslor, samt hur olika sorters sorg kan se ut och yttra sig. Syftet är även att se 
hur skönlitteratur kan vara en metod för att hjälpa läraren hantera dessa frågor. 
Jag vill vidare synligöra hur sorg hos elever kan påverka deras lärande och 
skolgång. 

1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar jag vill besvara med denna uppsats är: 
• Hur framställs sorg i Bröderna Lejonhjärta? 
• Hur kan sorg påverka lärandet? 
• Vilka metoder inom skönlitteratur kan lärare använda för att eleverna ska få  

möjlighet att bearbeta sin sorg i klassrummet? !
2. Bakgrund 
I denna uppsats började jag med att välja en svensk författare vilket då blev 
Astrid Lindgren. Anledningen till att jag valde henne är för att jag ställer mig 
bakom hennes värderingar om barns rättigheter och ser henne som en stor 
inspirationskälla. Astrid Lindgren är en barnboksförfattare som betytt mycket 
för barnlitteraturens historia. Efter att ha tittat igenom hennes alla verk fastnade 
jag för Bröderna Lejonhjärta som behandlar sorg som är mitt syfte med 
uppsatsen. Den boken kommer också ligga till grund för undersökningen till 
om den passar som undervisningsmaterial. Jag kommer här nedan ge en 
övergripande presentation av Astrid Lindgren och hennes syn på barnlitteratur. 
Därefter kommer jag ge en beskrivning om vad biblioterapi betyder och hur det 
används i praktiken. 

2.1 Astrid Lindgren 
Astrid Lindgren (1907-2002) är en av världens med berömda författare och är 
översatt till nästan 100 olika språk (Sahl. 2017:24). Nästan alla i Sverige 
känner till något av hennes verk som, till exempel Pippi Långstrump, Emil i 
Lönneberga, Madicken, Bröderna Lejonhjärta och många fler. Hennes första 

� 	3



bok var Pippi Långstrump som ofta går emot normen om hur ett barn ska vara. 
Astrid själv beskriver vad hon vill åstadkomma med sina böcker och det är att 
föra vuxna och barn närmre varandra (Edström. 1992:18). Hon har en 
inställning till att barn och vuxna behöver varandra för att känna sig lyckliga 
och trygga. Edström (1992:18) skriver om Astrids uttalande om att framställa 
vuxna negativt i böcker: !

”Det finns så många författare nu för tiden som försöker ställa sej in hos 
barn genom att ta deras parti och mer eller mindre hetsa dem mot vuxna. 
Det är fruktansvärt skadligt tror jag, eftersom inget barn kan bli 
känslomässigt lyckligt utan att ha en tillfredsställande relation till 
åtminstone någon vuxen.”. 

!
Hennes sätt att bry sig om barn visade sig på många olika sätt (Sahl. 2017:4). 
Hon var en stark kämpe för barns rättigheter och ville att våld och orättvisor 
mot barn skulle upphöra. År 1978 höll Astrid ett tal om att det var fel att bruka 
våld emot barn och bara året efter blev det förbjudet att slå sina barn i Sverige 
(Sahl. 2017:22). Astrid Lindgren har idag ett sjukhus uppkallat efter sig i 
Stockholm som heter, Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

!
Astrid Lindgren växte upp på en liten gård som kallades Näs i Vimmerby i 
Småland som ligger i södra Sverige (Sahl. 2017:8). Astrid Lindgrens flicknamn 
var Astrid Ericsson och hon tyckte mycket om sin familj (Sahl. 2017:6). Hon 
växte upp tillsammans med sin mamma, pappa, storebror och sina två små 
systrar.  Hennes pappa var bonde och jobbade på gården och barnen fick ofta 
hjälpa till. När Astrid var 18 år fick hon en son med en man på jobbet utanför 
ett äktenskap men Astrid ville inte gifta sig med honom eftersom det var 
hennes chef och han var 49 år (Sahl. 2017:18). Några år senare gifte hon sig 
med sin man Sture Lindgren och de fick också en dotter tillsammans och 
familjen bodde på Dalagatan i Stockholm (Sahl. 2017:14).  

2.2 Biblioterapi  
Biblioterapi är ett samlingsnamn för de insatser som genom läsning av något 
slag ska hjälpa eller bota personer med psykisk ohälsa och höja deras 
livskvalitet (Nationalencyklopedin). Biblioterapi kan även kallas litteraturterapi 
där samtal kring böcker och läsning står i fokus (Frid. 2016:88). Denna 
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terapiform riktar sig till alla människor och inte enbart till personer med 
psykisk ohälsa. De texter som används inom biblioterapi är skönlitterära verk 
eller självhjälpslitteratur (Frid. 2016:88). Frid (2016:89) beskriver två olika 
inriktningar inom biblioterapin som humanistisk- och klinisk biblioterapi. 

!
Humanistisk biblioterapi riktar sig mer åt det pedagogiska hållet då läsningens 
funktioner står i fokus. Läsningen ska fungera som ett hjälpmedel och ett sätt 
att underlätta för personer med lindrigare psykisk ohälsa men även hjälpa 
personer som inte lider av någon sjukdom med sin självförståelse. Klinisk 
biblioterapi riktar sig mer mot en blandningen av läsning och samtal kring det 
lästa. Man kan diskutera texterna ensam, i grupp eller med en biblioterapeut. 
”Till skillnad från den humanistiska biblioterapin anser den kliniska 
biblioterapin att man inte ska blanda ihop de fördelar läsandet i sig har med det 
strukturerade sättet att först läsa och sedan diskutera det lästa.” (Frid. 2016:89)  

!
I Sverige är biblioterapi nästan helt outforskat enligt Lena Mårtensson, fil.dr, 
leg. arbetsterapeut och Cecilia Petterson, fil.dr, litteraturvetare som är forskare 
vid Göteborgs universitet (Frid. 2016:103). Frid (2016:107) har hittat exempel 
på faktisk praktik där ett stadsbibliotek inledde biblioterapi för missbrukare. 
Där var målet att läsningen och det kombinerade samtalet skulle bidra till att 
deltagarnas självläkande process förstärks. En legitimerad arbetsterapeut och 
en litteraturvetare har även gjort ett forskningsprojekt om biblioterapi med 
kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning under tiden som de varit 
sjukskrivna (Frid. 2016:103). Resultatet från deras forskningsprojekt pekar på 
att en vardaglig aktivitet som läsning verkligen kan bidra till rehabilitering. 
Därför är biblioterapi något som det borde forskas mer om för det skulle då 
kanske bidra till att hjälpa fler människor. Det skulle även gynna skolorna att ta 
del av sådan information för att förbättra den psykosociala miljön. !
3. Metod och material 

3.1 Kvalitativ textanalys 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ textanalys när jag har analyserat 
Astrid Lindgrens skönlitterära bok Bröderna Lejonhjärta. Kvalitativ textanalys 
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innebär att man med en textanalys försöker förstå hur frågor och 
samhällsfenomen framställs (Widén. 2009:136). Vidare är det speciellt en bra 
metod när texter och skriftliga dokument ska studeras och undersökas. I språk- 
och litteraturvetenskapliga forskningsdicipliner är det främst språket och den 
litterära innebörden som man fokuserar på i sina textanalyser (Widén. 
2009:137).  

!
Kvalitativ textanalys vilar sedan länge tillbaka i tiden på en tolkningstradition 
vilken kallas hermeneutik som betyder tolka, utlägga och förklara (Widén. 
2009:138).  !

Hermeneutiken handlar enkelt sett om att läsa, förstå och skapa mening 
ur texter, antingen med fokus på textförfattarens avsikt eller en läsares 
tolkning av samma text (Widén. 2009:138). !

För att kunna göra en kvalitativ textanalys måste forskaren ta ställning till de 
tre analytiska dimensioner som finns. Den här uppsatsen kommer bygga på den 
andra dimensionen som Widén (2009:138) beskriver, där fokus riktas mot 
textens form och innehåll. Då är det inte författarens intentioner bakom boken 
som analyseras utan själva språket och texten samt språkliga beteckningar som 
används för att beskriva olika företeelser som står i fokus (Widén. 2009:139).  !
Den hermeneutiska teorins tre inriktningar är existentiellt inriktad, misstankens 
hermeneutik och allmän tolkningslära. Inriktningarna skiljer sig åt på grund av 
det avseende de fäster vid vad tolkningen stödjer sig på eller relaterar till. 
Existentiellt inriktad hermeneutik inriktar sig på att förförståelsen är att försöka 
förstå författaren bakom olika texter. Forskaren använder sig av empatin och 
inlevelsen som verktyg försöka förstå en annan människas intentioner, 
drömmar, projekt och existens. Misstankens hermeneutik handlar det om att 
förstå fenomenen i en text. En tolkning på ett sådant sätt kan innefatta en 
strukturanalys, som bland annat kan användas för att undersöka hur många 
gånger författaren använder ett visst ord. Avslutningsvis handlar misstankens 
hermeneutik om att ifrågasätta texters intentioner och söka efter underliggande 
strukturer. Den sista inriktningen är allmän tolkningslära. !
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I den här uppsatsen har jag utgått ifrån inriktningen allmän tolkningslära som 
är den vidaste inriktningen inom hermeneutiken. Denna inriktning används när 
det är metaforer och allegoriska berättelser som ska förstås. Vidare när ett 
budskap ska härledas ur en text och man ska se delarna i helheten. I allmän 
tolkningslära är det förståelsen av ett budskap och inte förståelsen av den 
litterära texten i sig som ska tå i fokus. (Westlund. 2009:65) !
En kritik som kan riktas mot den allmänna tolkningsläran är att den i så stor 
utsträckning inriktar sig på budskapet i en text, och det passar bättre för 
faktatexter än för skönlitterära texter som inte i första hand har ett budskap. 
Man kan också säga att det är självklart att min metod är kvalitativ, då det 
handlar om en personlig läsning och inte om en empirisk undersökning. !
Jag valde att göra en kvalitativ textanalys när jag analyserade Bröderna 
Lejonhjärta, anledningen till detta är som Widén (2009:138) nämner att fokus 
ligger på det språkliga, litterära och innehållsliga innebörder. Eftersom det är 
budskapet i texten Bröderna Lejonhjärta jag analyserar och tolkar utefter 
uppsatsens fokus, vilket är barns sorg. 

3.2 Val av skönlitterär bok 
Jag valde boken Bröderna Lejonhjärta på grund av handlingen och dess 
behandling av sorg som är min utgångspunkt. Skildringen är inte alltid så 
tydlig som man kan tro, hon nämner inte alltid ordet död utan beskriver det mer 
som ”han finns inte mer” samt ”han är i Nangijala nu”. Det blir ett 
underförstått men ändå ganska tydligt budskap att hon beskriver döden. Det är 
även en bok som passar i alla åldrar även fast eleverna kan ha olika 
erfarenheter och vara på olika stadier i utvecklingen. Eftersom 
huvudpersonerna i boken är barn i olika åldrar kan fler av eleverna relatera och 
ta till sig boken. Boken använder även ett enkelt språk som gör den lättläst för 
eleverna i åldrarna 10-12 år, som jag inriktar mig på. Därför är den även bra 
som material för lärare att använda i sin undervisning.  

!
I denna uppsats är det mina tolkningar av Bröderna Lejonhjärta som framställs 
vilket läsaren kan ställa dig kritisk till, eftersom det är en kvalitativ textanalys 
jag utför med min tolkning. Om någon annan skulle göra fler analyser av just 
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Bröderna Lejonhjärta finns det stor sannolikhet att deras resultat skulle bli 
annorlunda jämfört med mitt. Eftersom jag bara valt att analysera en 
skönlitterär bok är det svårt att generalisera tolkningen till hur man ska arbeta 
med sorg i skolan. Men mitt syfte är inte att generalisera hur sorg framställs i 
barnböcker utan att diskutera hur sorg hos barn påverkar deras skolgång samt 
om biblioterapi som metod kan hjälpa eleverna i skolan. Bröderna Lejonhjärta 
blir ett exempel på en skönlitterär bok lärare kan använda sig av i klassrummet 
när de vill jobba med just sorg. En liknande undersökning hade kunnat göras 
empiriskt, i en skolmiljö, men det ligger utanför den här undersökningens 
möjligheter. !
4. Litteraturgenomgång 

4.1 Tidigare forskning 
I en artikel skriven av läkaren Gunilla Risberg, ”Läkare och mamma till 
döende barn - reflektioner kring vad döden gör med oss” (1997), beskriver 
författaren hur hennes dotter blir svårt sjuk i en ovanlig och svårbehandlad 
leukemiform. I artikel, ”Läkare och mamma till döende barn - reflektioner 
kring vad döden gör med oss” beskriver läkare GR hur hennes dotter upplever 
att hon blev isolerad från omgivningen på grund av infektionsrisk men även 
svårigheten med att tappa håret när man är 12 år gammal. Artikeln beskriver 
också hur dottern skrev dikter om sina känslor som kastades mellan hopp och 
förtvivlan. Författaren skriver även om känslan att stå bredvid någon som är 
svårt sjuk och efterfrågar samtal med anhöriga för att få möjlighet att ventilera 
sina känslor. Hon nämner också Pär Salanders doktorsavhandling från 1996, 
Qualities in the short life, som grundar sig på intervjuer med patienter och 
anhöriga. Salander menar att både patienter och anhöriga bygger upp ett skydd 
för sig själv där hoppet lever kvar. Dessa företeelser kan visa sig på olika sätt, 
t.ex tolkar man läkarens besked till sin fördel, tänker på människor som har det 
värre och försöker intala sig själv att man mår bra. !
Monika Nyström är förskollärare, Birgitta Gälldin Åberg jobbar som 
legitimerad psykolog och Lena Fagéus är präst samt legitimerad psykoterapeut. 
Tillsammans har de skrivit artikeln ”Låt barnen vara delaktiga i 
sorgen” (2013), som tar upp hur viktigt det är för barn att få vara med och sörja 
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och få prata om det och få ställa alla frågor som de har inför döden. Varje dag 
förlorar nio barn i Sverige en förälder skriver Nyström. Barn lämnas ofta 
utanför när det gäller sorg och förberedelser inför döden. Hela barnets trygghet 
försvinner när en förälder går bort eller blir dödssjuk. Ofta läggs hela ansvaret 
på den kvarlevande föräldern att ta hand om barnet och prata om sorgen när 
hen kanske inte har styrkan till det.  !
Det kom en ny hälso- och sjukvårdslag 2010 där barn ska erbjudas råd, stöd 
och information när en förälder är sjuk eller har gått bort. Forskarna Mikael 
Rostila och Jan Saarela publicerade en studie 2011 som visar att sorg är en 
hälsofara då tidigare studier tyder på ökad förtidig död bland barn som 
förlorade en förälder som liten. Därför är det viktigt att låta barnen vara med i 
sorgen och bearbeta den precis som vuxna bör göra. (Nyström, Gälldin 
Åström. 2013) !
”Stödverksamhet för barn som förlorat en förälder: En litteraturstudie” (2004) 
är en artikel skriven av Anki Bergius, Gunilla Palmqvist, Ann-Kristin Holm 
och Joacim Öhlén, som alla är legitimerade sjuksköterskor. I den här artikeln 
analyserar författarna litteraturstudier och observationen hur en stödverksamhet 
för barn går till. Barn som deltar i en grupp som har samma erfarenheter känner 
sig mer normal, och får förståelse för att det finns fler som delar deras tankar 
och känslor. Metoder som används i stödverksamheten är att barnen får 
diskutera, skapa med händerna, läsa sagor och leka. Sorgprocessen går framåt 
när barnen förstår verkligheten och får prata om personen som har dött och 
barnen får ställa frågor om döden så de inte missuppfattar och känner rädsla 
inför döden. Det är viktigt att barnen känner att det är okej att vilja ha roligt i 
livet även fast en förälder har dött, för att gå vidare med sitt eget liv. 
Författaren belyser det viktiga att ha minnen för att kunna gå vidare. Resultat 
efter enkäter och observationer var att barnen upplevde mindre stress, mer 
självförtroende och problemen i skolan och hemma minskade. Författarna 
nämner lärare som en yrkesgrupp som anses kunna bedriva en stödverksamhet 
i skolorna. !
Kristina Lindberg som är socionom, kurator vid medicinkliniken, 
hematologisektionen Regionsjukhuset i Örebro, har skrivit en artikel vid namn, 
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”Samtal lindrar skadorna efter kris och sorg” (1998). Den här artikeln tar upp 
samtal som den centrala delen i att bearbeta sina känslor och den kris som 
patienterna går igenom. Eftersom människor kan ta skada av att bära på känslor 
som sorg för länge kan samtal hjälpa till så man tar så liten skada som möjligt. 
Många personer försöker trycka bort sina känslor och låtsas känna något annat 
än vads de verkligen känner. Lindberg pratar om de fyra H-na: Hålla i, Hålla 
om, Hålla tyst, Hålla ut, som ett verktyg för den som vill hjälpa någon att 
bearbeta sina känslor. Som stöd ska man vara orädd och ödmjuk och känna av 
samtalet att det kan vara okej att bara vara tyst när man inte vet vad man ska 
säga. Det är viktigt att veta vart man själv står i känslor om sorg och döden när 
man pratar med någon annan om det. Eftersom man utstrålar omedvetet sina 
känslor till den andra genom ditt kroppsspråk. En annan viktig del är att följa 
upp samtalet efter några månader för att se om känslorna har förändrats eller 
om det dykt upp fler frågor och oklarheter som man behöver bearbeta. !
Karin Jönsson har i sin avhandling, Litteraturarbetets möjligheter - En studie 
av barns läsning i årskurs F-3 (2007) gjort en analys av elever i en 
klassrumssituation. Denna avhandling består av en studie under fyra år där 
eleverna i en klass på 24 stycken följs. Karin Jönsson är också läraren i den här 
klassen som studien görs i och hon undersöker och observerar samtidigt som 
hon jobbar. Det empiriska materialet består av intervjusamtal, inspelningar av 
undervisningen och boksamtal samt elevtexter som klassen arbetet med under 
fyra år. Avhandlingen undersöker elevers läsning av skönlitteratur och hur 
litteraturarbete runt läsningen i en klass kan se ut. Hon redogör för vilka 
mönster som går att se av hur eleverna enskilt och/eller gemensamt har byggt 
upp föreställningsvärldar och läsgemenskaper. Jag har valt ut en del ur denna 
som är relevant för mitt område: Läsloggar till tre skönlitterära böcker - Arbeta 
med läsloggar. Hon skriver om läslogg som verktyg för att börja tänka om det 
man läser och inte bara måsta skriva sammanfattningar. Det blir mer personligt 
för eleverna att få beskriva vad dom upplever och känner när de läser texten. 
Det ger även en möjlighet för de tysta eleverna att få uttrycka vad de tänker. 
När elverna skriver får de möjlighet att individuellt tänka vad de känner först 
innan de hör resten av klassens tankar. Jönsson menar att eleverna både 
förbättrar sitt skrivande och sitt sätt att se på texter genom läsloggar. Eleverna 
får möjlighet att ta upp ämnen som annars kanske inte skulle dyka upp under 
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ett samtal i klassen. Läslogg kan därför användas som en metod i 
undervisningen med jobbiga ämnen som sorg. !
I sin avhandling, Från vildmark till grön ängel receptionsanalyser av läsning i 
åttonde klass (2008) studerar Helen Schmidl hur litteraturundervisningen kan 
se ut i fyra olika 8-klasser. Fokuset är att få en inblick i hur elevernas arbete 
med romanläsning ser ut under ett skolår. Spridningen är stor mellan läsvana 
ungdomar som oftast är flickor och ungdomar som bara läser när de måste 
vilket oftast är pojkar. Även spridningen av val av litteratur är stor mellan 
flickor och pojkar. Avhandlingen är en studie om ungdomars tolkningar av 
skönlitterära texter och hur olika klassers arbete med skönlitteratur fungerar i 
undervisningen. Hon vill skapa en diskussion om hur vi kan ta tillvara på 
elevernas litterära kunskaper och hur dessa kan utvecklas i skolan. Kunskap 
om skönlitteratur ger en möjlighet för eleverna att få verktyg för att kunna ta 
till sig en text och vidare bearbeta bland annat känslor som sorg. 

4.2 Tidigare forskning om Bröderna Lejonhjärta 
Det finns mycket tidigare forskning kring Astrid Lindgrens bok Bröderna 
Lejonhjärta. Jag har dock inte hittat någon forskare som enbart analyserat 
Bröderna Lejonhjärta ur ett sorgperspektiv, vilket gjorde att jag ville göra det 
och se vad jag kunde hitta. Det finns däremot forskare som analyserat boken 
utifrån döden och då även tillsammans med andra böcker. Därefter har 
skribenter jämfört olika böcker utifrån döden och tittat på hur olika författare 
har porträtterat döden i böckerna. Jag har valt att nämna en studie som 
analyserar just Bröderna Lejonhjärta, som även jag analyserar.  

!
I uppsatsen ”Gråt inte, mamma! Vi ses i Nangijala!” analyserar studenten 
Juliane Eilers (2017) två barnböcker och deras skildringar av döden. Bröderna 
Lejonhjärta är en av de böckerna som analyseras. Eilers (2017:12) skriver att 
döden och sorgen är ett mycket starkt motiv i boken och hon vill analysera hur 
det gestaltas i texten. Eilers (2017:23) tar även upp att Astrid Lindgren 
möjligtvis genom karaktären Jonatan i boken beskriver döden som något 
religiöst och traditionellt när han pratar om kropp och själ. Hon fortsätter med 
att brödernas efternamn har stor betydelse för boken syfte, att lejon betyder 
mod. Hon tar även upp svårigheten att acceptera att någon ska dö och då helst 
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när det gäller ett barn (2017:26). Hon tar även upp berättarrollen, ordval samt 
bilder och symboler och vilken betydelse den kan ha för boken. 

4.3 Genrebestämmelse för barnlitteratur 
Barnlitteraturprofessorn Lena Kåreland (2015:53) skriver i sin bok 
Skönlitteratur för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser att 
barnlitteraturen ofta ses som en egen genre utanför vuxenlitteraturen. Vilket 
kan verka konstigt då barnlitteraturen borde ses som jämlik med den allmänna 
litteraturen som har vuxna som målgrupp. Kåreland fortsätter med att 
barnlitteraturen är komplex och dynamisk och rymmer därför fler än bara en 
genre. En genre kan förklaras som en grupp texter med likartade stildrag och 
som följer ett visst mönster när det kommer till såväl innehåll som form. 
Litteraturvetarna Maria Andersson och Elina Druker (2008:7) förklarar i 
inledningen till boken Barnlitteraturanalyser att definitionen av barnlitteratur 
är texter som skrivits, berättats eller utgivits för barn. Dessa författare tar även 
de fasta på svårigheten att finna direkta form- eller innehållsmässiga kriterier, 
som ska förena alla typer av barnlitteratur.  

!
Den genre som Bröderna Lejonhjärta faller under är genren Sagan som 
Kåreland (2015:69-70) skriver om i sin bok. Den beskrivs som gränslös då den 
rör sig fritt mellan länder och olika tidsepoker. Sagan riktar sig även till alla 
åldrar och människor i alla samhällsskikt. Sagan skildrar även olika handlingar 
som utförs av individer som är drivna av önskningar och behov. Allt kan hända 
i sagans värld, till exempel att djur kan prata och vi kan få möta olika gestalter 
som drakar. En välkänd regel om sagan är det lyckliga slutet som i Bröderna 
Lejonhjärta när Skorpan och Jonatan går vidare till Nangilima och skorpan inte 
behöver vara rädda längre (Lindgren. 1973:249). Jag skulle även påstå att 
Bröderna Lejonhjärta faller under genren fantasy. Kåreland (2015:78) redogör 
för denna genre där startpunkten är i den konkreta verkligheten och 
huvudpersonen genom olika sätt förflyttas till en magisk värld, en fantasivärld 
där andra regler gäller. Detta anser jag händer i Bröderna Lejonhjärta när både 
Skorpan och Jonatan dör och kommer till sagovärlden Nangijala. Kåreland 
fortsätter sin beskrivning av genren fantasy med att i den främmande välden 
utkämpas ofta strider mellan de onda och det goda. Det kan beskrivas som när 
Skorpan och Jonatan kämpar mot den onda kungen Tengil och draken Katla. 
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4.4 Barns sorg och döden 
Psykologen Atle Dyregrov (2007) beskriver i boken Sorg hos barn: En 
handledning för vuxna hur barn uppfattar döden och sorg. Dyregrov förklarar 
att ett barn som är yngre än fem år gammalt inte uppfattar döden som 
permanent, utan kan uppleva döden som ett tillstånd där personen kan komma 
tillbaka till livet efter att ha varit borta en tid. Fortsättningsvis menar Dyregrov 
att i mellanåldrarna fem till tio år utvecklar barn gradvis en förståelse för att 
döden är definitiv, när en person är död så är den död. Barnen börjar även 
förstå att organen i kroppen har ett gemensamt syfte, nämligen att hålla oss vid 
liv. De börjar förstå sorg och kan visa empati för sina medmänniskor. Från att 
ett barn har fyllt tio år blir deras syn på döden mer abstrakt och de förstår de 
konsekvenser det medför. Barn i den här åldern tänker mycket på rättvisa och 
orättvisa, vilket medför att de kan visa mycket starka känslor och reaktioner 
kring ett dödsfall. (Dyregrov. 2007:11-14)  

!
När ett syskon dör är barns reaktioner i stora drag detsamma som när en 
förälder dör, men på längre sikt blir följderna och varaktigheten inte lika stor. 
Barnet upplever inte enbart att de förlorat en lekkamrat och rival i hemmet utan 
också att de förlorat föräldrarnas uppmärksamhet och omsorg under en längre 
period. Barnen som är kvar får uppleva starka känslor och sorg från de vuxnas 
sida och blir kanske överbeskyddade av föräldrarna på grund av deras rädsla att 
förlora fler barn. Vilken position i syskonskaran man har kan ha betydelse för 
hur barnet reagerar. Om ett yngre syskon dör kan skuldkänslorna komma över 
att man någon gång har önskat att de skulle försvinna, medan om ett äldre 
syskon dör kan man få en press på sig att uppfylla den avlidnes roll. 
Avslutningsvis om ett barn varit närvarande vid ett syskons dödsfall kan det bli 
en stor belastning då barnet får skuldkänslor att det var dennes fel. Det finns 
även fall där de vuxna skyller på barnet som var med som ett eget försvar för 
sin sorg. I ett sådant fall är det viktigt att samtala med barnet om vad som hänt 
och varför det blev som det blev. (Dyregrov. 2007:41-43) !
5. Analys 
Analysen är strukturerad på så sätt att jag kommer att använda mig av 
blockcitat hämtade från Bröderna Lejonhjärta och analysera dessa. I analysen 
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kommer jag försöka applicera forskningen jag nämnde under 
litteraturgenomgången. Alla blockcitat kommer enbart att refereras med 
sidnumrering då alla är hämtade från Astrid Lindgrens (1973) bok.  

5.1 Livet på jorden 
Redan i början av Bröderna Lejonhjärta får läsaren information om att Karl 
Lejon, även kallad Skorpan av sin äldre bror Jonatan Lejon, ligger för döden. 
Skorpan är sjuk och ligger inne och hostar i kökssoffan hela tiden. Denna 
information får man genom att Skorpan och Jonatan pratar om Skorpans 
sjukdom och att de båda vet att han kommer att dö.  !

Då grät jag ännu mer.  
”Hur kan det vara så hemskt”, frågade jag, ”hur kan det få vara så hemskt 
att en del måste dö när dom inte har fyllt tio år ens?” 
”Vet du Skorpan, jag tror inte att det är så hemskt”, sa Jonatan. ”Jag tror 
du får det härligt.” (s.6) !

Eftersom jag har läst boken ur ett sorgperspektiv från början analyserar jag 
detta citat som att Skorpan inte har accepterat sin död och inte förstår varför 
det händer just honom. Hans sorg och rädsla för att dö ligger i ovetskapen om 
vad som händer efter döden samt att han inte vill lämna sin bror Jonatan. Det är 
som Dyregrov (2007:13) menar, Skorpan är under tio år gammal och har då 
utvecklat en förståelse för att döden är slutgiltig. Det är ingenting man kommer 
tillbaka ifrån och han blir därför rädd nu när det händer honom. Skorpan börjar 
tänka på att han inte kommer få träffa Jonatan och sin mamma på väldigt länge 
eftersom dom kan leva tills dom är 90 år gamla. Han vill inte lämna dem för 
alltid, han vill ha mer tid med dem. Men man kan även tyda en viss förståelse 
för rättvisa och orättvisa i Skorpans uttryck. Han tycker det är orättvist att en 
person måste dö innan de fyllt tio år. Något som Dyregrov menar utvecklas 
efter tio års ålder.  !
Jonatan däremot är inte alls rädd för döden och ser på det som något vackert 
och befriande. Det är kanske även den roll han måste ta inför sin yngre bror. 
Han försöker lugna Skorpan när han är rädd genom att berätta vart man 
kommer när man dör. Jonatan menar att man kommer till ett ställe som kallas 
Nangijala, lägereldarnas och sagornas tid. Det finns några som menar att 
Jonatan syftar på himmelen och att det skulle finnas ett religiöst budskap i 
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boken. Det är mycket möjligt men jag väljer att inte gå in på det. Jag tolkar 
Jonatans berättelse för Skorpan som en tröst.  !

Dör jag på sjön, du ljuva, 
kanske en kväll 
flyger en snövit duva  
hem till ditt tjäll, 
då till ditt fönster ila, 
min själ det är 
som för en stund vill vila  
i famn så kär … (s.11) !

Detta citat är en text till en sång som Jonatan och Skorpans mamma brukar 
sjunga för dem. De tror att den handlar om deras pappa som stack när de var 
små för att jobba på sjön och som inte har kommit tillbaka än. Mammans sorg 
visar sig i texten som att hon tror att han har dött där ute på sjön. Samtidigt 
finns det även en längtan att han ska komma tillbaka till henne en dag, där han 
kan vila en stund i hennes famn. Det kan handla om den sista vilan för själen 
när man har dött som texten handlar om. I vilket fall kan man nästan höra 
hennes sorg i texten att hennes vilja att han ska komma tillbaka. Det ligger 
även gömt en undran om vad som händer efter döden i citatet. När hon sjunger 
”kanske en kväll”, kan det tolkas som att hon inte vet vad som händer men att 
hon hoppas att han ska återvända till henne. !
Vidare är jag övertygad om att mamman även sjunger texten när hon tänker på 
Skorpan och hans sjukdom. Hon bearbetar känslorna på att förlora ett barn, 
men även att se honom lida varje dag. Sorgen i att se honom lida kan också 
vara en del som gör att hon genom sången hoppas att han snart ska få vila och 
slippa allt lidande. När Skorpan och Jonatan lyssnar på sin mammas sång vill 
Jonatan att Skorpan lovar honom att komma och hälsa på som en duva efter 
han dött, något som båda pojkarna tycker låter som en bra idé. Mamman skulle 
behöva samtala om sina känslor för att kunna bearbeta sin sorg (Risberg. 
1997). Risberg menar att man måste få ventilera sina tankar kring sitt döende 
barn med någon för att kunna hantera situationen och kunna må bättre. !

Bäst jag ligger där och gråter med hela ansiktet i kudden hör jag ett 
kurrande alldeles nära, och när jag tittar upp så sitter där en duva på 
förnsterblecket och ser på mej med sina snälla ögon. En snövit duva, 
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märk väl, inte en sån där grå som duvorna på gården! En snövit duva, 
ingen kan förstå hur det kändes när jag fick se den. För det var precis som 
i sången - ”kanske en kväll flyger en snövit duva hem till ditt tjäll.” (s.19) !

Det är Skorpans tankar som citatet syftar på, vilket betyder att det inte gick 
som de hade trott. Det var Jonatan som dog först i en olycka och just den här 
dagen hade han kommit tillbaka till Skorpan, precis som de hade lovat 
varandra när de lyssnade på mammas sång tillsammans. Skorpan fick hopp om 
att Jonatan hade det bra och vakade över honom fortfarande, han var inte 
ensam. När ett barn förlorar ett syskon blir reaktionerna ofta detsamma som om 
en förälder skulle dö (Dyregrov. 2007:41). Man kan nästan säga att Jonatan var 
både ett syskon och en förälder till Skorpan eftersom deras pappa inte fanns i 
deras närhet längre. Genom detta citat får läsaren en känsla av att det kommer 
gå bra för Skorpan för han känner sig glad igen, att han fått hopp. En 
förhoppning om att allt inte behöver vara sorgligt och dystert som det brukar, 
utan det finns en chans att det finns en ljusare framtid. Man kan även tolka 
Skorpans gråt i kudden som att han gömmer sig och inte vill visa att han gråter. 
Kanske vill han skydda sin mamma och vara stark för henne eller så vill han 
inte visa sig svag. !
Den snövita duvan kan även ses som en symbol i sitt sammanhang för att visa 
hopp. En snövit duva sägs skildra själen efter en människas bortgång vilket blir 
tydligt i just detta citat, när Jonatan sa att han skulle komma tillbaka. Att duvan 
just är snövit kan tolkas som att själen är ren och oskuldsfull. En vit duva kan 
därför tyda på liv, ett liv som startat på nytt och ett mycket ljust och positivt 
tecken. Det kan benämnas som en kraftsymbol på grund av kraften den kan ge 
till en människa i sorg. En människa i sorg behöver få hopp om att livet går 
vidare och det kan en snövit duva ge. Duvan kan även vara en symbol för fred 
och kärlek vilket följer med i boken där de snövita duvorna dyker upp. !
Men även om Skorpan får sådana här ljusglimtar i livet ibland går det inte att 
bortse från den verklighet som han lever. Han är en osäker och rädd kille, 
vilket gör att han ofta tänker det värsta om händelser, om sig själv och vad 
andra ska tycka om honom. !

Det fanns nog ingen människa i hela stan som inte sörjer Jonatan och som 
inte tycker det hade varit bättre om jag dött istället. Det hade jag 
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åtminstone förstått på alla tanterna som ränner här med sina tyger och 
musliner och jox. (s.17) !

Skorpan får uppleva andra människors uttryck för sorg och att det kanske inte 
visar sig på det sätt vi först tror. Vuxna människor känner också orättvisa precis 
som Skorpan gör när han känner orättvisa inför att dö innan tio års ålder. 
Tycker de vuxna att det var orättvist att Jonatan skulle dö när han var den 
trevliga och snälla pojken i staden? De uttrycker sig därför som att det hade 
varit mer rättvist om Skorpan hade dött istället för han skulle ju ändå dö av sin 
sjukdom. Det är i alla fall så Skorpan tolkar de vuxnas uttryck för känslor. 
Skorpan var med när Jonatan dog för det började brinna och bröderna kunde 
inte ta sig ut. Då bestämde sig Jonathan för att hoppa ut genom fönstret med 
Skorpan på ryggen och träffade asfalten och dog.  !
Eftersom Jonatan offrade sitt liv för Skorpan känner tanterna det som en 
orättvisa. Detta är något Dyregrov (2007:43) tar upp som en konsekvens av att 
ett syskon är med vid själva dödsfallet. De vuxna behöver en förklaring till 
varför det hände för att kunna bearbeta sin egen sorg och det lättaste sättet att 
göra detta på är att skylla på syskonet som var med. Det får Skorpan att känna 
sig mer sorgsen för jag tror på något sätt att han börjar tro på deras ord att han 
borde ha dött istället. Han tycker det är nog så jobbigt att behöva fortsätta leva 
utan Jonatan, så han behöver inte tanternas ord. Men jag kan också tyda en 
ilska i Skorpans ord när han beskriver tanterna, som om han inte vill ha dem 
där. Skorpan är mest arg för att Jonatan har lämnat honom men han förstår 
kanske inte det själv och kan därför inte rikta sin ilska personligen mot honom. 
Han kan inte få utlopp för sin ilska vilket medför att Skorpan bara samlar på 
sig mer och mer ilska som bara ligger där i magen och ger obehag. I ett sådant 
här läge hade Skorpan behövt samtala om sina känslor och att det är okej att 
man kan känna sig både arg och ledsen när man sörjer. Bergius, Palmqvist, 
Holm och Öhlén (2004:2) skriver om stödverksamhet i sin studie som hjälp för 
att barn ska känna att deras känslor och reaktioner är normala att det finns fler 
som känner samma sak.  

5.2 Nangijala 
Inte lång tid efter detta blir det även Skorpans tur att somna in och slippa lida 
av sin sjukdom. Han känner det på sig när det är dags att gå vidare och 
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bestämmer sig för att lämna en lapp till sin mamma för att hon inte ska bli så 
ledsen. Han vill att hon ska veta att han kommer till en bättre plats. !

Gråt inte mamma! 
Vi ses i Nangijala! (s.22) !

Precis som Jonathan sa till Skorpan innan han dog vill nu Skorpan göra 
detsamma för deras mamma. Han vill inte att deras mamma ska leva resten av 
sitt liv i sorg för att båda hennes barn har dött. Skorpan vill att hon ska veta att 
de har det bra nu och de kommer att ses igen. Deras familj kommer att 
återförenas på en annan plats, som är mycket bättre än jorden. Den här lappen 
blir som en dialog med hans mamma om att det kommer bli bra och kanske, till 
en viss del, intala sig själv om att allt går bra för honom och Jonatan också. 
Han är fortfarande rädd för att dö men tanken på Nangijala får honom att känna 
sig mer tillfreds med tanken på döden och vill dela med sig av den till sin 
mamma. Bergius, Palmqvist, Holm och Öhlen (2004:2) beskriver att barn ofta 
kan ha missuppfattningar kring döden och därför känner rädsla inför den. Men 
uppfattningen om Skorpan är inte att han är mest rädd för själva döden i sig 
utan mer att förlora sina nära och kära runtomkring, att han inte kommer få 
träffa dem mer. På något sätt känner han när han skriver den här lappen till sin 
mamma att han mildrar hennes rädsla. En sådan bild av samtalet med Skorpan 
och hans mamma kan fungera som en modell också för ett samtal om sorg i 
klassrummet. !
Han vaknade sedan i Nangijala precis som Jonatan hade sagt och det är här 
berättelsen blir sagolik. Tillslut hittade han också Jonathan, men när det var 
dags att träffa de andra människorna, de som bodde i Körsbärsdalen 
tillsammans med dem, tappade Skorpan sitt självförtroende. !

”Nej förstås, men dom kanske skrattar åt mej.” 
Jag tyckte själv det lät dumt när jag sa det, för varför skulle de skratta åt 
mej? Men sånt inbillar jag mej jämt. (s.44) !

I detta citat får vi möta en annan sorts sorg som Skorpan bär på, som också är 
en rädsla. Han är rädd, precis som många andra barn i dagens skola, att han ska 
bli utanför och att ingen ska tycka om honom samt tycka att han är ful. Alla 
barn vill känna att de passar in och att de är normala exakt som alla andra. De 
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är rädda för att sticka ut och bli mobbade som Skorpan uttrycker det, att någon 
skrattar åt dig. Eftersom Skorpan var sjuk stor del av sitt liv gör det att hans 
utseende förändrades och det har bidragit till att hans dåliga självförtroende. 
Skorpan beskriver sig själv: ”För jag har aldrig varit annat än ganska ful och 
rätt dum och rädd kille med skeva ben och allting.” (s.7). Han pratar ofta om 
att han inte är lika modig som Jonathan. Att bli utstött kan ge samma känslor 
av sorg som när någon nära dör. Det kan upplevas lika jobbigt känslomässigt. !
Risberg (1997) beskriver hur hennes dotter kände när hon var sjuk och blev 
isolerad från omgivningen. Dottern kände sig också utanför och tyckte det var 
extremt jobbigt att tappa håret när man bara var 12 år, att hela hennes utseende 
förändrades. Precis som Skorpan påverkade detta hennes livskvalitet då detta 
blir något som upptar en stor del av tänkandet. Detta är något som följde med 
Skorpan från jorden ända till Nangijala. I Nangijala var han inte den dödssjuka 
Skorpan som inte kunde sluta hosta längre, han var frisk. Men mentalt var han 
fortfarande samma Skorpan som levde på jorden. Man kan tolka det här citatet 
som att Skorpan försöker trycka bort sina riktiga känslor för han inte vill känna 
det han egentligen känner. Det är något som Linberg (1998) beskriver som 
mycket vanligt hos en person som sörjer eller varit med om en kris. !
Även fast Jonatan alltid sagt att Nangijala är ett bra ställe och allt där är gott så 
finns det även ondska. En ond armé som har tagit över den andra dalen, 
Törnrosdalen, och Jonathan måste hjälpa dem. !

Och det blev dag. Och jag stod vid grinden och såg Jonatan rida sin väg 
och bli borta i dimman, jo, det var dimma över Körsbärsdalen den här 
morgonen. Och tro mej, det var så att hjärtat kunde brista, att stå där och 
se hur dimman tog honom, hur han bara suddades ut och försvann. Och 
jag var kvar ensam. Det gick inte att stå ut med. Jag blev som galen av 
sorg, och jag sprang till stallet och fick ut Fjalar och kastade mig upp i 
sadeln och satte efter Jonatan. En gång till måste jag se honom, innan jag 
miste honom kanske för alltid. (s.64) !

Än en gång skulle Skorpan få uppleva sorgen att förlora sin bror Jonatan och 
han kunde inte stå ut med tanken. Sorgen tog över när han såg Jonatan rida 
iväg i dimman och försvinna. Skorpan kunde inte leva med tanken att förlora 
honom igen så beslöt sig för att rida efter honom bara för att få säga hejdå en 
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sista gång. Jag tolkar det som en förtvivlan att behöva uppleva den sorg han 
kände när Jonatan dog på jorden igen för han kanske inte klarar det. Eftersom 
han aldrig fick chansen att bearbeta sin sorg kan det göra den här upplevelsen 
värre. Lindberg (1998) beskriver samtalet som den centrala delen i att bearbeta 
sorg. Hon fortsätter med att det beror på att människor kan ta skada av att bära 
på dessa känslor för länge och samtal kan bidra till att personen tar så liten 
skada som möjligt. Man får känslan av att Skorpan bär på många känslor inom 
sig när man läser boken. !
Dimman kan också symbolisera en hopplöshet över att inte ha kontroll över 
vad som händer eller kommer hända med Jonatan. Dimman gör att det blir 
suddigt och Jonatan försvinner. Det kan kännas lättare att acceptera en 
händelse om de sakta försvinner än om det bara tvärt försvinner. Dimman blir 
som ett mellansteg från att Jonatan försvinner helt, den förbereder Skorpan på 
det som ska komma. Dimma kan även tolkas som att man tappar bort sig 
eftersom man inte ser något. Skorpan vet inte hur han ska klara sig utan 
Jonatan och dimman blir en symbol över att han håller på att tappa bort sig 
själv när Jonatan ger sig av. Dimman blir för Skorpan som ett orosmoln som 
slukar hans bror. !
Ingen vet vad som händer efter man dör, och att oroa sig över döden är 
nästintill meningslöst. Jonatan beskriver budskapet:  !

”Men det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan 
bara en liten lort, det har jag sagt dej förr.”(s. 175). !

Dessa ord säger Jonatan till Skorpan när han undrar varför han räddade en man 
som var ute efter att tillfångata honom. Jonatan menar att vissa saker måste 
man göra som människa för att det är rätt, man lämnar inte en annan människa 
för att dö om man kan hjälpa dem. Detta citat symboliserar solidaritet mellan 
människor, man ser bortom krig och andra företeelser för att hjälpa människan. 
Det kan ha ett större budskap än vad som står skrivet med ord. Det handlar om 
att Jonatan valde att hjälpa den mannen oavsett vilka konsekvenser det hade 
kunnat bli för honom själv. Man kan tolka det som ett budskap till 
mänskligheten, vad som verkligen betyder något i världen. Vad kan vara större 
än livet. Men ändå finns det krig och människor som helst av allt vill skada 
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varandra för att få som de vill. Det handlar om rätt och fel och vad man väljer 
kommer att påverka hur du ser på dig själv. När Jonathan säger att man är en 
liten lort om man inte gör vissa saker är det för att det är så han känner om han 
skulle göra något som är fel. !

Där såg jag Jonatan rida omkring, stormen slet i hans hår, och runt honom 
var det bara strid och huggande svärd och vinande spjut och flygande 
pilar och skrik och skrik. Och jag sa till Fjalar att om Jonatan dör, då vill 
jag också dö. (s.226) !

Genom bokens gång blir Skorpan modigare och modigare och han blir mindre 
rädd för döden. I det här citatet säger han att om Jonatan dör då vill han dö 
också. Jag får känslan att det inte är något han skulle sagt i början av boken 
även om han kanske kände så. Skorpan var alldeles för rädd för att dö för att 
kunna säga en sådan sak då. Skorpan sitter och tittar på Jonatan som är i kriget 
utanför fönstret, han känner sig nog ensam där han sitter och skulle behövt ha 
någon att prata med. Sorgen att förlora Jonatan igen lever kvar i honom hela 
tiden och han kan inte göra något åt det. Bergius, Palmqvist, Holm och Öhlén 
(2004) beskriver barns känslor under sorg och de känner sig ofta ensamma, 
som att ingen annan i hela världen känner som dem. Allt barnen vill är att vara 
som alla andra och Skorpan påpekar detta ofta i boken att han önskar han var 
mer som Jonatan. Jonatan är inte rädd för någonting och ser ut som en 
sagoprins har han fått höra många gånger av människor runt omkring. Det 
liknar många andra barns känslor och det skulle hjälpa Skorpan att få prata 
med andra barn för att känna att han bär på samma känslor som många andra 
barn. !
Mod och rädsla är något som går hand i hand genom hela boken. Jonatan 
framställs alltid som den modiga som vågar göra allt utan att ens tänka. Det är 
något Skorpan beundrar och vill eftersträva. Det är olika sätt som de två 
bröderna hanterar sin sorg, Jonatan kastar sig ut på farliga vägar kanske för att 
glömma eller för att han inte orkar tänka på det jobbiga, Skorpan däremot är 
rädd för det mesta och vågar inte lämna det som känns tryggt. Med tiden 
närmar sig bröderna varandra känslomässigt när Jonatan vågar visa sig rädd 
och Skorpan känner sig modigare. De blir ett sätt för dem att bearbeta sin sorg 
och gå vidare. Att vara modig betyder inte att man inte är rädd utan att våga 
även fast man är rädd. Mod är därför en symbol över att trotsa sin rädsla, vad 
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det än är man är rädd för. På det sättet kan historien om Skorpans mod inför 
döden också fungera som en modell för hur barn kan möta sin sorg på ett 
modigt sätt !
Skorpan bär på mer än bara sorgen över att förlora Jonatan, det finns nu fler 
personer som betyder mycket för honom. Mattias är en man som hjälpte 
Skorpan från soldaterna och skorpan kallar honom för farfar. !

Mattias var död, jag hade ingen farfar längre. (s.228) !
Ändå var sorgen inte slut. Jag tänkte på Mattias. Jag sörjde honom så 
mycket (….) (s.241) !

Nu får Skorpan känna på en ny sorg jämfört med den han redan känt och 
känner. Han har förlorat en person som han älskade som en farfar, de bodde 
tillsammans en tid och gjorde mycket tillsammans. Dyregrov (2007:45) menar 
att förlora en far- eller morförälder är sorgen av en annan karaktär än om en 
förälder eller syskon dör. Oftast är en far- eller morföräldern äldre när denne 
dör och det är lättare att acceptera för ett barn. Fortsättningsvis menar 
Dyregrov om barnet har haft en daglig kontakt med den äldre, som att bo 
tillsammans blir barnens reaktion på dödsfallet starkare. Det var lite 
annorlunda i Skorpans fall då hans farfar inte dog av ålder utan dog i en strid. 
Men han var en äldre man vilket kan relatera till Dyregrovs beskrivning. Det 
blir kanske lättare för Skorpan att hantera den här sorgen än när han förlorade 
Jonatan. Men Skorpans reaktion blir kanske starkare än Dyregrovs beskrivning 
då Skorpan bodde tillsammans med sin farfar och sättet han dog på var inte av 
ålder. !

Mitt hjärta hade varit sjukt i mej hela dagen av all sorg och all skräck, 
men jag hade inte gråtit. Nu kom där gråt ur mej nästan som skrik. (s.
244) !

Här blir det tydligt att Skorpans känslor väller över och allt han har burit på 
kommer fram på en enda gång. Jag tolkar Skorpans tårar som ett rop på hjälp, 
att han inte orkar hålla uppe en fasad längre. Skorpan vill vara stark och modig 
som sin storebror Jonatan men för att kunna bli det måste han bearbeta den 
sorg han går och bär på. Det kan vara svårt att förstå för ett barn varför 
känslorna bara kommer och varför en annan person kan vara så stark och 
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modig som du vill vara, men inte kan. Skorpan börjar gråta för att Jonatan 
berättar att drakens eld träffat honom och Skorpan förstår att han ska dö nu, 
igen. Det som är Skorpans största rädsla samt största sorg blir verklig och han 
kan inte hålla tillbaka tårarna. Barns sorg kan ge uttryck på många olika sätt, 
Skorpan uttrycker både att han är ledsen och arg i det här citatet. Han gråter för 
att han är ledsen och han skriker för han är arg på hela situationen och tycker 
det är orättvist att det ska hända honom igen. Lindberg (1998) pratar om de 
fyra H-na: Hålla i, Hålla om, Hålla tyst, Hålla ut, som ett verktyg för den som 
vill hjälpa någon att bearbeta sina känslor. Detta ska man tänka på när man 
pratar med någon om deras sorg och känna att det är okej att bara sitta tyst och 
lyssna, samt att du måste veta hur du själv känner om sorg och död för ditt 
kroppsspråk speglar det du verkligen känner. Jonatan pratar med Skorpan på ett 
lugnt sätt om varför han måste dö nu, han hanterar situationen efter Lindbergs 
fyra H-n när han och Skorpan pratar om hans skada. 

5.3 Nangilima 
I slutet av boken vill båda bröderna Lejonhjärta att allt lidande ska ta slut och 
de bestämmer sig för att gå vidare till nästa värld, Nangilima. Jonatan har 
berättat för Skorpan att Nangilima är bättre än Nangijala och Mattias, Skorpans 
farfar, samt deras två hästar kommer stå och vänta på dem där. 
  

”Åh, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!” (s.249) !
Skorpan skapar för läsaren en stark och otvivelaktig tro på att man kommer att 
ses igen med sina anhöriga efter att man har dött. Han ger hoppet om att allt 
inte bara tar slut och vi aldrig kommer få se dem igen. På så sätt drar jag 
slutsatsen att boken naturligtvis kan fungera som väldigt uppmuntrande och 
tröstande för barn som befinner sig i sorg. Även om Skorpan är rädd genom 
hela berättelsen ger han ändå ett hopp om något bättre, att tillslut kommer det 
gå över och han och Jonatan kommer leva lyckliga i alla sina dagar. Det sista 
citatet är slutet på boken vilket betyder att läsaren inte får följa med och se hur 
livet är i Nangilima. Men berättelsen som genomsyrar boken ger en god tro om 
att det kommer vara minst lika bra i Nangilima, om inte bättre än Nangijala. 
Genom Skorpans sista ord kan jag göra den tolkningen att han är lycklig när 
han ser ljuset och Nangilima. Man kan tolka det som att Skorpan känner sig fri 
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och inte behöver vara rädd för någonting längre. Han är lika modig som sin 
bror Jonatan, han kan också leva upp till namnet Lejonhjärta. !
6. Diskussion 

6.1 Elevers sorg i klassrummet 
Som jag skrev i inledningen dör det varje dag en förälder till nio barn i Sverige 
enligt Nyström, Gälldin Åberg, Fagéus (2013) i sin artikel ”Låt barnen vara 
delaktiga i sorgen”, som är publicerad i läkartidningen. Av den anledningen är 
det näst intill oundvikligt för lärare att de under sin yrkeskarriär kommer i 
kontakt med elever som upplever sorg. Det är också lärarens ansvar att hålla 
sig informerad om varje enskild elevs personliga situation och välmående i 
hemmet, vilket görs bäst genom kontinuerlig dialog med elevens hemmiljö 
(Skolverket. 2011:16). Skolverket belyser även vilken roll skolan har för 
elevens personliga trygghet och självkänsla, varje elev ska få möjlighet att 
känna tillfredsställelsen över framsteg och att övervinna svårigheter 
(Skolverket. 2011:10). Dyregrov (2007:97) menar att skolan borde förbereda 
sig på dödsfall innan de ha inträffat därför det leder till en bättre hantering när 
det väl händer. Vidare menar han att det ska finnas bland annat en uppdaterad 
beredskapsplan tillgänglig, kurser för lärare samt förberedelser för eleverna på 
hur man kan handskas med döden genom temadagar. Men som vi fick veta i 
Bröderna Lejonhjärta är det inte bara sorg över döden som finns, utan man kan 
känna sorg för många olika saker. !
Men för att lärare på bästa sätt ska kunna hantera dessa situationer måste det 
finnas handlingsplaner att gå efter. Skolverket (2017) menar att all 
skolpersonalen någon gång kommer måsta hantera situationer som är svåra och 
oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. Skolverket fortsätter 
med att informera att det finns hjälp att få utifrån när kapaciteten på skolan inte 
räcker till. Bøge och Dige (2006:106) talar om att en handlingsplan är 
nödvändig för att lärare ska kunna hantera en situation där ett barn är i sorg. De 
beskriver att en handlingsplan innebär att det ska finnas anvisningar kring hur 
akuta situationer ska hanteras, vem som ska informeras, hur man kan arbeta 
med sorg, förlust och död i undervisningen samt vem som som har ansvar. Det 
finns olika typer av sorg, varje år förlorar cirka 3200 barn en förälder, varje år 
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dör cirka 500 barn och varje år får cirka 50 000 barn uppleva en skilsmässa 
eller separation (Bøge, Dige. 2006:105). 

6.2 Sorgens påverkan på lärandet 
Bøge och Dige (2006:105) tydliggör att de svårigheter som lärare ofta upplever 
i klassrummet beror på att elever som har problem skapar problem också för 
andra i skolan. De menar även att det är då läraren har en viktig roll att fylla i 
elevens vuxennätverk, eftersom barn behöver en vuxen förebild. Man kan 
tydligt se i Bröderna Lejonhjärta att Skorpan använder sin storebror Jonathan 
som en vuxen förebild att se upp till och att han vill vara precis som honom. 
Även om han inte är en vuxen i boken åldersmässigt har hans karaktär vuxna 
drag när han pratar om livet och vad som är rätt och fel. Det är tydligt att 
Skorpan behöver en förebild som Jonatan eftersom det är hans trygghet när han 
är rädd. Men det är även Jonatan som får skorpan att vara modig och våga göra 
saker han inte hade vågat annars. Att vara modig kan vara Jonatans sätt att 
hantera sin sorg, han har lämnat sin mamma på jorden och är rädd för att 
förlora Skorpan som han varit rädd för hela Skorpans uppväxt. Som lärare får 
man många roller, inte enbart en hjälp vid inlärning utan även vid stunder av 
sorg ska du även finnas där som en vägledare och varm famn. En elev kan välja 
att öppna sig för sin lärare gällande sina tankar kring döden och sorg. Det är då 
viktigt att läraren påminner eleven att livet går vidare och att döden inte är 
slutet, utan minnen och tankarna kring den som dött finns alltid kvar. 

!
Atle Dyregrov (2006:13) nämner i boken Beredskapsplan för skolan: Vid kriser 
och katastrofer att problem i skolan är en efterreaktion som barn upplever efter 
en krissituation. Dyregrov (2006:20) fortsätter med att barn som varit med om 
traumatiska situationer ofta får minnet och koncentrationsförmågan påverkad. 
Dessa förmågor är centrala för hjärnans förmåga för inlärning. Det är därför 
skolarbetet inom matematik, fysik och grammatik känns svårare, då det är 
ämnen som kräver stor koncentration. Många elever upplever att lärare är 
förstående och hjälpsamma direkt efter en förlust men poängterar att efter en 
period tycker barnen inte att de blir sedda av läraren längre. Bøge och Dige 
(2006:106) beskriver också att barn upplever att de är osynliga och ignorerade 
av omgivningen. Författarna förklarar detta som en följd av att lärarna inte vet 
hur de ska hantera en sådan situation. De pedagogiska svårigheterna barn 
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upplever beror ofta på att trängande tankar och minnen gör det svårt att 
koncentrera sig. Hjärnan skannar ständigt omgivningen för fara, känslorna gör 
att barnen förlorar kontrollen över sitt beteende samt stress gör det svårt att 
skilja relevant information från irrelevant (Dyregrov. 2006:22). Denna 
svårighet upplever även Skorpan när de försöker lista ut vem som är förrädaren 
i deras by. Han kan inte frångå sina egna känslor när han antar Hubert för att 
vara en förärade. När allt Hubert vill är att hjälpa Skorpan. !
Frågan kvarstår då om det finns något sätt att hjälpa eleverna, som upplever 
sorg, i undervisningen. Dyregrov (2006:24) menar att viss problematik går att 
stödja med hjälp av hjälpmedel i skolan under elevens tuffaste period. Men för 
att en elev ska få den hjälp den behöver fortsätter Dyregrov med att läraren 
måste samtala med eleven för att förstå vilka inlärningssvårigheter denne har. 
Dyregrov (2006:25) tar upp några exempel på åtgärder, som att alla lärare bör 
vara överens om hur de ska bemöta eleven för att det ska kännas konsekvent 
för eleven. Vidare poängterar han anpassad undervisning så eleven känner att 
hen klarar av uppgifterna, även extra stöd i särskilt problematiska ämnen bör 
tillsättas. !
Men bara för att barnet som upplever sorg får denna hjälp och visar på bättre 
prestation i skolan och känns mycket gladare betyder inte det att sorgprocessen 
är klar och barnet har återgått till hur det var innan. Det gäller då att lärare och 
annan personal på skolan verkligen lyssnar på barnet och ger den tid hen 
behöver med allt stöd innan man avbryter till exempel anpassad undervisning. 
Som lärare behöver det inte vara svårare än att bemöta eleven som vanligt för 
det kan leda till att eleven känner sig bekräftad och sedd. Vi får även uppleva 
detta i Bröderna Lejonhjärta där Skorpan hela tiden söker bekräftelse och stöd 
från människorna runtomkring sig. Det är främst Jonatan som ger honom stöd 
och bekräftelse genom boken men när Jonatan lämnar Skorpan själv söker han 
det hos andra som Sofia, sin häst Fjalar samt Mattias som han kallar farfar. 
Skorpan visar i boken att alla behöver bekräftelse även förrädaren Jossi 
behöver det, det är kanske därför han förråder dem.  
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6.3 Skönlitteratur som redskap i skolan 
Att ta upp ett känslomässigt starkt ämne som döden eller sorg i klassrummet 
kan kännas jobbigt och medför en osäkerhet för läraren hur de ska förhålla sig 
till ämnet. Samtalet kring döden kan vara tabubelagt då det är ett känsligt ämne 
i samhället. Eftersom ingen vet vad som egentligen händer när man dör finns 
det teorier i olika religioner vilket gör att man inte vill trampa någon på tårna. 
Lärarens intentioner bör vara att göra undervisningen på ett sätt som 
porträtterar döden som ofarlig och en del av livet. Följderna av att inte prata 
om döden kan bli negativa då elevernas rädsla för döden kan bli större när de 
lever i ovetskap om vad det egentligen innebär. Genom att ta upp jobbiga 
ämnen som döden och sorg i klassrummet kan det bidra till att eleverna 
upplever det som normalt. Det är viktigt som lärare att ta upp olika former av 
död och sorg, till exempel dör inte folk bara av ålder utan det kan hända 
olyckor och folk blir sjuka. 

!
Att sedan i praktiken införa ett sådant tema kan vara svårt då läraren inte alltid 
har koll på vad alla elever har varit med om sedan tidigare. Ett annat hinder för 
praktiskt arbeta med detta i undervisningen är att läraren inte vet hur eleverna 
kommer reagera inför döden för det kan komma olika reaktioner. Läraren 
måste närma sig ämnet döden och sorg med stor försiktighet då det kan finnas 
elever i klassrummet som upplever sorg av olika slag. Det måste därför hjälpa 
dessa elever och inte göra dem illa till mods när de är med i undervisningen. 

!
Ett hjälpmedel som kan vara bra att använda vid jobbiga och känslomässigt 
starka ämnen är skönlitteratur. Kristin Hallberg (1993:5) nämner i sin bok 
Litteraturläsning: Barnboken i undervisningen att orden och språket gör 
människan och att orden ger saker och känslor namn. Hon beskriver att 
barnboken och läsupplevelsen är vägen till språket samt läroplanen i svenska 
nämner att svenskundervisningen bör utgå från barnlitteratur. Detta kan hjälpa 
eleverna att sätta ord på det de känner och inte vet hur de ska uttrycka i ord. 
Skönlitteratur kan ge eleverna större ordförråd och hjälpa dem i att bearbeta sin 
sorg genom samtal med andra. Hallberg (1993:5) menar även att 
litteraturläsning i skolan ska bidra till att skapa lust till boken som 
livsledsagare. När läraren använder barnboken i undervisningen ger det 
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möjlighet för eleverna att utveckla sin språkliga förmåga och till personlig 
utveckling (Hallberg. 1993:7). När läraren då läser Bröderna Lejonhjärta med 
ett sorgperspektiv kan eleverna kanske känna igen sig i Skorpans känslor och 
en annan elev kanske känner igen sig i en annan karaktär. Vissa elever i klassen 
som inte upplevt döden eller sorg på nära håll får även de en förståelse för vad 
andra i klassen kanske går igenom och hur de mår. 

!
Kåreland (2015:117) beskriver språkets och litteraturens betydelse för den 
personliga identiteten, vilket genomsyrar hela skolans läro- och kursplan. Hon 
fortsätter att poängterar att tyngden ofta ligger på vad eleverna ska läsa och inte 
hur och varför. Det borde kanske läggas mer eftertanke och omsorg på att 
planera hur eleverna ska läsa en skönlitterär bok och göra klart för både 
eleverna och läraren varför den ska läsas. Det hade kanske bidragit till ökad 
motivation bland eleverna för att läsa. Om det hade varit Bröderna Lejonhjärta 
som skulle läsas hade läraren redan från början gått igenom att det är ur ett 
sorgperspektiv vi ska läsa boken. Detta för att ge eleverna ett uppdrag när de 
läser boken så att de vet om det innan de börjar för att underlätta läsandet. 
Läraren hade också tydliggjort på vilket sätt boken skulle bearbetas, vilket 
kommer mer fakta om i nästa avsnitt om metoder. Litteratur kan vara ett 
redskap i undervisningen för att nå kunskap (Kåreland. 2015:119).  

!
Kunskap kan både innehålla faktakunskaper om ett visst ämne men eleverna 
kan även få kunskap om känslor och hur dessa kan ges uttryck. Eleverna kan 
även lära sig om medlidande och empati för andra människor i sin närhet och 
lära sig hur man kan hantera en liknade situation som de får läsa i böckerna. I 
skolans styrdokument står det att eleverna ska självständigt kunna hantera en 
text och uttrycka sina åsikter kring det lästa, förutsättningen för detta är att 
eleverna får läsa, vare sig det är faktatext eller skönlitteratur. Schmidl 
(2008:67) skriver att många barn idag saknar verktyg för att kunna kritiskt 
granska, värdera och tolka litteratur. Då kan man ställa sig samma fråga som 
Kåreland (2015:195) ställer sig, när forskningsresultaten från 
litteraturdidaktiska resonemang ut till lärarna?  
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6.4 Biblioterapi som metod 
Frid (2016:84-85) menar att biblioterapin där läsning av skönlitterära böcker 
kan bidra till att människor öppnar sig och berättar saker de länge hållit för sig 
själva. Frid poängterar vidare att medicin och humaniora har kommit varandra 
närmare genom en så kallad narrativ medicin. Det finns ett praktiskt test om 
biblioterapi som kallas ”Människor mellan raderna”. Syftet med detta var att 
deltagarna skulle läsa böcker som låg nära deras problemområde (Frid. 
2016:107). Detta för att deltagarna skulle få en läsupplevelse och ett 
sammanhang som på så sätt kunde hjälpa den till självläkning. Bröderna 
Lejonhjärta skulle kunna vara en bok som introducerar eleverna att förstå sorg 
och vidare ge dem ett sammanhang hur man kan hantera den sorgen. Även om 
inte alla elever har upplevt den sorg som beskrivs i just den boken, kan läraren 
gå vidare och förklara att sorg kan uttrycka sig olika och låta eleverna själva 
fundera på det.  

!
Biblioterapi grundar sig i att vägleda, berika och ge en insikt i det en människa 
går igenom i livet. Man vill alltså inte fokusera direkt på det jobbiga utan 
hjälpa att bearbeta (Frid. 2016:111). Vidare skriver Frid att man lätt kan tro att 
biblioterapi endast kan utövas på bibliotek. Hon menar att vi inte får fokusera 
för mycket på Biblio- eftersom det kan även användas utanför 
biblioteksverksamhet. Men biblioteken är ändå ett bra verktyg både för att 
eleverna ska få miljöombyte men även för att bibliotek är en tyst och 
harmonisk plats att befinna sig på. Terapi kan däremot vara ett avskräckande 
ord för många. Frid (2016:119) ger ett förslag på att kalla det utvecklande 
läsning istället eftersom det är ett neutralare uttryck. Fortsättningsvis beskriver 
hon att många bibliotek anordnar bokcirklar där biblioterapeutiska samtal 
ingår. Det betyder inte att huvudsyftet är läkande utan mer att samtala kring 
tolkning av de valda litterära verket. Biblioterapi är en mer fördjupad läsecirkel 
där den valda boken har ett syfte från början som ska tolkas för något typ av 
läkande effekt (Frid. 2016:120).  

!
Jag kan hålla med om att ”terapi” är inte det bästa ordet att använda kring 
eleverna då ordet i sig kan vara starkt laddat och framkalla minnen hos någon 
av eleverna som kanske gått i terapi eller känner någon som gjort det. Det kan 
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sätta stor press på dem att de ska leverera någon jobbig upplevelse. Jag tilltalas 
av Frids benämning utvecklande läsning och skulle kunna utvecklas till 
benämningen personligt utvecklande läsning. Det kan ge en mjukare ingång till 
ämnet och alla elever känner igen ordet utvecklande eftersom det används ofta 
inom skolan. Eftersom sorg är ett väldigt tungt ämne att prata om är det viktigt 
att låta eleverna få möjlighet att prata om det de har läst. Det kan uppstå 
känslor kring läsningen som eleverna måste få chans att bearbeta. Det kan 
finnas någon i klassen som upplevt sorg och dödsfall i sin närhet. Av den 
orsaken är det viktigt att läraren tänker igenom vilken metod och arbetssätt hen 
vill använda när sorg och död introduceras. Nationalencyklopedin beskriver 
biblioterapi som ett samlingsord för insatser som genom läsning syftar till att 
bland annat bidra till en personlig mognadsutveckling, samt bota psykisk 
ohälsa. 

!
När Kåreland (2015:200) redogör för lärarens roll beskriver hon att 
undervisningen av skönlitteraturen ska fungera som verktyg för eleverna, 
däribland lässtrategier. Läraren måste lägga upp sitt arbete med skönlitteratur 
så att eleverna vet vad som förväntas av dem samt ge dem verktyg för att 
komma dit. Om det är sorg eleverna ska jobba med i klassrummet är det viktigt 
att det framkommer att det står i fokus. Innan läraren börjar med ett projekt 
med biblioterapi är det viktigt att eleverna lär sig lässtrategier för att kunna ta 
till sig texten som ska läsas. Högläsning är ett bra sätt att få elever att lyssna på 
svenska i sammanhängande form, vilket elever får för lite av i dagens TV värld 
(Hallberg. 1993:8). Vidare belyser hon lyssnandets betydelse, där eleverna får 
rikta sin uppmärksamhet mot någon annan, skapa en egen inre bild och 
fantasivärld samt det blir en övning i koncentration. Detta blir även ett sätt för 
läraren att hålla koll på att alla elever är på samma ställe i boken. När det 
kommer till att arbeta med sorg tror jag inte att enbart högläsning är rätt metod 
eftersom eleverna kan reagera olika på texten beroende på tidigare erfarenhet. 
Att läsa om sorg kan betyda att man behöver stanna upp och fundera över det 
lästa vilket blir svårt vid högläsning, då läraren bestämmer när det blir paus. På 
grund av detta är det viktigt att eleverna även får läsa enskilt för att ha tid att 
fundera själv över det de läser. 

!
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Hallberg (1993:8) anser även att val av bok har stor betydelse när alla ska läsa 
samma bok, det är viktigt ur vems perspektiv historien berättas. Hon framhäver 
olika mönster för flick- och pojkböcker och därför är det viktigt att välja en 
bok där både flickors och pojkars tankar och världar speglas i undervisningen. 
Det är viktigt att alla elever i klassen kan känna sig inkluderad i 
undervisningen och den skönlitterära boken. Bröderna Lejonhjärta är en bok 
som handlar om två pojkar men jag känner ändå inte att den tilltalar pojkar mer 
utan jag gör tolkningen att även flickor kan relatera till boken och i 
huvudkaraktären Skorpan. Skorpan framställs mer som ett barn, fokuset ligger 
inte på vilket kön han har eller vad han tycker om att göra på fritiden. Boken 
fokuserar mest på Skorpans känslor under berättelsens gång och hur han 
hanterar olika jobbiga situationer. På grund av min analys anser jag att 
Bröderna Lejonhjärta skulle fungera mycket bra som en bok att använda när 
elever ska arbeta med sorg i klassrummet. 

!
Kåreland (2015:207) beskriver samtalet som en viktig del i att använda litterära 
verk och betydelsen för hur ett sådant samtal ska utformas. Chambers modell 
för boksamtal kan upplevas svår att omsätta i praktiken, för att komma vidare i 
ett samtal och inte stanna vid textens betydelse för läsarens liv (Kåreland. 
2015:206). Läraren är där för att guida samtalet och måste därför sätta sin egen 
läsning och sina egna analyser åt sidan, det är elevernas upplevelser som är i 
fokus. Läraren ska finnas som ett stöd i samtalet och måste vara insatt i texten 
för att kunna hjälpa till om eleverna fastnar. Under ett litteratursamtal är det 
viktigt att läraren ställer öppna frågor som hen kanske inte har svaren på själv. I 
ett samtal ges eleverna en möjlighet att diskutera deras tankar, erfarenheter, 
känslor och idéer med andra. Bergius, Palmqvist, Holm och Öhlen (2004) och 
Lindberg (1998) skriver om samtalets betydelse för att bearbeta sorg. När man 
använder skönlitteratur för att öppna upp till samtal framhåller Kåreland 
(2015:207) betydelsen av att inte läsningen handlar om att besvara på förhand 
formulerade frågor. Då letar eleverna endast information i texten för att svara 
på frågan och det får inte någon djupare mening i texten. Om frågorna styr 
läsandet av skönlitteraturen får eleverna inte möjlighet att bearbeta eller få 
förståelse för sorg, de kommer inte göra en egen analys av texten, vilket tar 
bort betydelsen av arbetssättet. 

!
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Helene Ehriander och Maria Nilson (2011:256-257) är redaktörer för boken 
Starkast i världen! Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan och 
skriver i avsnittet ”Verktygslåda” om boksamtal. De skriver även om Chambers 
modell kring boksamtal  att det är först efter man samtalat om en text som man 
faktiskt börjar förstå den. Elever vill ofta ha rätt svar på frågor och tanken är att 
läraren ska försöka komma bort från de situationerna genom att ställa öppna 
tolkningsfrågor. 

1. Var det något du gillade? 

2. Var  det något du ogillade? 

3. Var det något du inte förstod? 

4. Lade du märke till några mönster eller kopplingar? (Ehriander, 
Nilson. 2011:256) 

Författarna förklarar dessa frågor som de grundfrågor man kan utgå från när 
man utformar sina samtalsfrågor. Men dessa frågor anser jag att läraren endast 
behöver använda för att hjälpa eleverna om de fastar i sin diskussion. 

!
Även Dyregrov (2007:111) skriver om betydelsen av samtal i klassrummet när 
det handlar om sorg. Han menar att när någon i klassen varit med om ett 
dödsfall eller liknande kan kan det vara bra att samtala om detta i bland annat 
mindre grupper. Detta kan ha många positiva effekter på eleverna, en möjlighet 
att hjälpa andra genom stöd, sätta ord på sina egna känslor, få råd om hur de 
kan hantera en sådan situation samt aktivera ett kamratstöd (Dyregrov. 
2007:112). I ett sådant samtal drar jag parallellen med skönlitteratur. 
Skönlitteratur skulle kunna vara ett hjälpmedel i att öppna upp sådana här 
samtal samt att det skulle inte kännas lika obehagligt eller läskigt för eleverna 
att prata om. 

!
Jönsson (2007:92) framställer läslogg som en annan metod för att läsa 
skönlitterära verk. Hon beskriver det som ett underlag för att sedan arbeta med 
boksamtal, det blir som elevernas minnesanteckningar till boken så de sedan 
kan föra ett samtal kring. Läsloggen ska bidra till att eleverna kan anteckna 
sina läsupplevelser och tankar. Eleverna ges möjlighet att reagera på 
litteraturen individuellt och spontant och det blir mer personligt (Jönsson. 
2007:93). Det är inte sammanfattningar av det lästa som efterfrågas utan 
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elevernas reaktioner på det lästa. Detta arbetssätt ger också de blyga en 
möjlighet att visa vad de tänker, eftersom det är vissa elever som blir tysta i ett 
gruppsamtal. Läslogg ger en större chans till eget tänkande hos eleverna då de 
inte kan bli påverkade av sina klasskamrater och vad de tycker och känner. 
Eftersom det lätt blir att alla elever tycker samma i ett samtal, alla vågar inte 
alltid säga det de tänker på. Eftersom sorg är ett personligt och tungt ämne kan 
det vara bra att eleverna får reflektera över det själva först innan de ska 
diskutera det med andra. Det är därför viktigt att läraren tänker över hur 
undervisningen ska läggas upp. Att ta upp elevernas tankar kring sorg i helklass 
kan ge möjlighet för en djupare förståelse men det kräver försiktighet av 
läraren. När läraren väljer att ta upp sorg kan ha stor betydelse eftersom elever 
utvecklas i olika hastighet. Men jag skulle säga att efter tio års ålder vore det 
lämpligt att välja ett sådant tema, eftersom Dyregrov (2007:14) menar ett barns 
syn på döden då är mer abstrakt och de förstår konsekvenserna av det. 

!
De symboler och metaforer som Astrid Lindgren använder i sin bok Bröderna 
Lejonhjärta är något lärare kan plocka upp i undervisningen. Astrid använder 
symboler som duvor och dimma, när hon försöker gestalta sorg, död, hopp 
samt rädsla som kan tolkas till en djupare förståelse av boken. Dessa symboler 
kan lärare arbeta med i sin undervisning med eleverna. Eleverna kan få en 
djupare förståelse för både den känsla symbolen ger men även öva sin 
läsförståelse och lägga märke till saker i texten. Med hjälp av både läslogg och 
boksamtal kan eleverna arbeta med både sorg som det vanligtvis uttrycks men 
även symboler. Eleverna får lära sig att allt inte bara är svart och vitt utan det 
kan finnas en annan betydelse bortanför ordet. Det är då deras 
tolkningsförmåga som övas också när de får fundera övar vad olika symboler 
kan betyda och vad de kan ha för betydelse för berättelsen. För att senare tänka 
vad de kan betyda för någon som upplever sorg. Eftersom sorg och död är så 
tunga ämnen kan det vara bra att börja prata om dem kring symboler då det inte 
blir för personligt för eleverna då. Vissa elever i klassrummet kan uppleva sorg 
och det kan då bli för jobbigt för dem att läraren går rakt på sorgtema. 
Symboler kan bli som ett mellansteg för eleverna att närma sig det tunga. 
Öppna frågor kring detta ämne är viktigt för att eleverna ska dela med sig av 
sina egna uppfattningar och tankar. Ställs stängda mer konkreta frågor kan 
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fokuset lätt hamna på att eleverna enbart vill ge det rätta svaret istället för att 
själva reflektera. !
7. Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen var att analysera hur sorg framställs i Astrid 
Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Efter analysen kunde jag föra en 
diskussion kring om sorg påverkar elevers lärande samt hur lärare kan använda 
sorg som tema när de arbetar med skönlitteratur, för att hjälpa barn bearbeta 
sorg. Både Nyström, Gälldin Åberg, Fagéus (2013) och Bøge och Dige (2006) 
skriver om hur många barn som förlorar en förälder i Sverige varje år. Därför 
är en diskussion kring detta relevant för hur vi kan hjälpa dessa barn i skolan. 

!
Lindgren (1973) skildrar i sin bok Bröderna Lejonhjärta att sorg kan komma 
att visa sig på många olika sätt. Det största tecknet på sorg läsaren får ta del av 
i boken är rädslan för döden och vad som händer efter döden. Vi får följa 
Skorpan som är dödssjuk och är rädd för att dö för att han sedan ska se sin 
äldre bror Jonatan dö före honom. Skorpan har svårt att förstå hur det kan vara 
rättvist och sörjer sin bror väldigt mycket. Hans sorg går ibland över till ilska 
när han tänker på hur orättvist livet är. När Skorpan tillslut också får flyga till 
Nangijala som Jonatan sa att man kom till när man dör fortsätter ändå sorgen 
och rädslan för att förlora Jonatan. Sorgen är för det mesta osynlig för han visar 
den inte för någon. Skorpan vill vara som alla andra barn och vara modig. Men 
boken visar även hur sorg kan påverka andra relationer än att förlora ett 
syskon. Skorpan hittar en man som han kallar farfar och bor tillsammans med, 
hans farfar dör tyvärr också och Skorpan sörjer honom. Då får läsaren det 
tydligt att han verkligen sörjer. Han känner en hopplöshet och frustration att det 
inte bara kan få vara bra. Lindgrens (1973) skildring av sorg och döden ger 
ändå ett hopp och ett lugn över att döden kanske inte är så farlig. Läsaren får 
följa Skopans rädsla för döden till slutet av boken där han inte alls är lika rädd 
för döden, för han får träffa de människor han saknar igen. 

!
Diskussionen visar att ett barns sorg kan innebära problem för barnets lärande 
och skolgång. Det är viktigt som lärare att tänka igenom hur man strukturerar 
upp undervisningen med temat sorg eftersom det är ett tungt ämne som kan 
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väcka många känslor bland eleverna. Men det ska även finnas särskilda 
handlingsplaner på skolan som visar hur läraren ska agera i krissituationer. Att 
arbeta med sorg i klassrummet blir som ett förebyggande syfte samtidigt som 
det kan hjälpa de elever som upplever sorg redan. Diskussionen tar upp 
biblioterapi som en arbetsmetod när man arbetar med jobbiga ämnen som sorg 
och döden. Där skönlitteraturen står i fokus som ett hjälpmedel att förmedla ett 
ämne samt föra diskussion kring i undervisningen. Nationalencyklopedin 
benämner biblioterapi som ett samlingsord för de insatser som genom litteratur 
kan hjälpa människor. Därför förs det en diskussion kring boksamtal och 
läslogg som metoder och arbetsätt att använda i undervisningen. Bøge och 
Dige (2006) beskriver lärarens roll som vägledare och barnens vuxennätverk. 
Läraren måste se alla elever så de inte känner sig osynliga och visa att livet går 
vidare samt det blir bättre. Att arbeta med symboler i undervisningen blir 
ytterligare ett arbetssätt för att närma sig texter med ett budskap. I Bröderna 
Lejonhjärta finns det några symboler som går att arbeta kring med eleverna vid 
temaarbete. Arbete kring symboler kan ge eleverna en annan infallsvinkel på 
budskapet och de lär sig tolka en text. !!!!!!!!!!!!!
  

!
!
!
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