
2004:027 

E X A M E N S A R B E T E

Skönlitteratur väcker medvetenhet om
och motverkar mobbning

 Viola Svanberg
 Åsa Wennberg

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2004:027  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--04/027--SE



 

FÖRORD 
 
Vi vill härmed tacka vår handledare Arne Forsman som har kommit med goda råd och 
synpunkter under arbetets gång. Vi vill även tacka alla elever som har varit delaktiga i denna 
undersökning. Ett stort tack till våra handledare som vi hade under den verksamhetsförlagda 
utbildningen samt ett stort tack till varandra för ett gott och bra samarbete. 
 
Tack för att ni ställde upp för oss. 
 
Kalix och Haparanda december 2004 
 
Viola Svanberg och Åsa Wennberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRAKT 
 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka om läsning av skönlitteratur kan väcka en 
medvetenhet om och motverka mobbning. Vi valde att göra denna undersökning eftersom vi 
anser att skönlitteraturen är en outnyttjad resurs inom skolans undervisning och borde få en 
mer framträdande roll i undervisningen. Arbetet förankrades i skollagen, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), kursplanen för 
grundskolan i svenska och tidigare forskning. Undersökningen genomfördes i två klasser 
bestående av totalt 37 elever i år 4. Den metod vi använde oss av vid undersökningen var 
intervjuer. Resultatet visade att medvetenheten om mobbning ökade och att eleverna 
uppfattade läsning av skönlitteratur som positiv och lärorik. Sammanfattningsvis är 
användningen av skönlitteratur ett värdefullt instrument som väcker elevers medvetenhet och 
utvecklar förståelse för andra människor som i sin tur motverkar mobbning. 
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INLEDNING 
 
Mobbning handlar om utanförskap och utstötning och är bland det värsta ett barn kan råka ut 
för. Alltför många barn har varit utsatta för mobbning under en längre tid i skolan – utan att 
någon har brytt sig eller märkt det. Det är förakt, förnedring, kränkning, förföljelse och hån. 
Som pedagog i dagens skola är de flesta medvetna om att det förekommer mobbning på ett 
eller annat sätt. Det är svårt att finna lämpliga metoder och redskap för att upptäcka mobbning, 
hur man hanterar den och inte minst hur man kan förebygga dessa kränkande handlingar. 
Ambition med detta examensarbete är att skönlitteraturen i egenskap av en pedagogisk metod 
inom skolans undervisning kan skapa medvetenhet om och förståelse för mobbningens 
mekanismer. 
 
 

BAKGRUND 
 
I vår bakgrund har vi valt att ta med styrdokumenten som vi har att följa efter när vi arbetar 
inom skolverksamheten. Vi visar även på olika definitioner på mobbning, hur mobbning yttrar 
sig och allmänna kännetecken för mobbare, offer och medlöpare och beskriver de mekanismer 
som förekommer vid gruppmobbning, hur mobbning upptäcks, flickor och pojkars mobbning 
ur ett genusperspektiv och inte minst kampen mot mobbning. I bakgrunden redovisar vi även 
skönlitteraturens betydelse, hur läsning, högläsning och samtal om böcker kan väcka 
medvetenhet och förebygga mobbning. Detta skapar en bra grund för att få inblick i 
problematiken i mobbning samt hur vi genom skönlitteraturen kan skapa medvetenhet om och 
förståelse för mobbningens mekanismer. Redan från början när vi föds finns det grundläggande 
behov för att överleva och behoven ökar och blir allt fler i förhållande med vår utveckling. Alla 
grundläggande behov behövs för att vi ska kunna växa upp till vuxna människor som med 
glädje kan uppleva trygghet i vår egen unika identitet och självkänsla. Höistad (2001) 
framhåller att förutsättningen för att vi ska få våra behov av att bli sedda och accepterade 
tillgodosedda genom att få uppleva närhet och kärlek är att vi känner tillhörighet med andra 
människor.  Han klargör med nästkommande påstående:  
 

Utan denna tillhörighet – vem ska då ge mig det jag behöver för att bli en hel människa? 
Behovet av tillhörighet är alltså kanske det djupaste vi har, eftersom det är förutsättningen för 
att få kärlek, närhet, trygghet.” (Höistad, 2001, s.16)  

 
När människor inte får känna trygghet, närhet, tillit och få tillhöra en gemenskap så uppenbaras 
känslor som sårbar, utstött och kränkt. Rädslan för förnedrande känslor och utanförskap 
påverkar oss så starkt och djupt att det inverkar på vår identitet och självkänsla. Behovet av 
tillhörighet kan växa sig så starkt att människor söker den till varje pris – i värsta fall i 
destruktiva gäng eller som medlöpare i mobbning i skolan anför Höistad (2001). I skolan kan 
pedagogerna genomföra förebyggande åtgärder genom diskussioner om moraliska frågor 
(Höistad, 1994). 
 

Förankring i styrdokument 

Skollagen 

Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande mål för utbildningen samt 
övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagen finns  
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bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också 
bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och 
rätten till utbildning. 
 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.  

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skollagen 1985:1100) 

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

 
1.  främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden Lag (1999:886). 
 
I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där 
finns också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, det vill säga de som rör 
skolplikt och rätten till utbildning. Skollagen är till för att alla barn och ungdomar har rätt till 
att få utbildning i Sverige oavsett var man befinner sig.  
 
 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, – Lpo 94 

Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där 
är skyldiga att följa den. Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för 
undervisningen bestäms i läroplanerna. Läroplanen, som bland annat gäller för grundskolan 
(Lpo 94), är uppdelad i följande huvudområden: 

• normer och värden,  
• kunskaper,  
• elevernas ansvar och inflytande,  
• skola och hem,  
• övergång och samverkan,  
• skolan och omvärlden,  
• bedömning och betyg och  
• rektors ansvar  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas 
för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska 
samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 
krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 
trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Lpo 94, s.5-6). 
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2.1 Normer och värden 
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde, 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv  

(Lpo 94, s.9). 
 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, anges mål att sträva mot och mål att 
uppnå. Mål att sträva mot anger en önskad kvalitetsutveckling i skolan och mål att uppnå 
uttrycker vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolhuvudmannen, 
rektor och skolans övriga personal som har ansvaret för att skolans arbete bedrivs i riktning mot 
målen. Alla som verkar i skolan ska upprätthålla och levandegöra de grundläggande värdena i 
skollagen och i läroplanen. Det står tydlig i läroplanen att skolan skall främja förståelse för andra 
människor och att tendenser till trakasserier ska bekämpas aktivt. Skolan ska vara en mötesplats 
som både har en möjlighet och ett ansvar för att väcka medvetenhet om och motverka 
mobbning. 
 
 

Kursplan för grundskolan i svenska 

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 
I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot, dels de mål som 
ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att 
ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 
samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. 
 

Skönlitteratur, film och teater  
Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 
människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, 
film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 
annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 
formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. Skönlitteratur ger 
kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. 
Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet  
som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora 
livsfrågorna. 

I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter 
mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella 
värderingar (s.99). 
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Skolan skall i sin utbildning i svenska sträva efter att eleven 
• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 

olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan, 

• utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd,  
• utvecklar sin förmåga att i dialog med andra utrycka tankar och känslor som texter med 

olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera (s.97). 
 
Kursplanen för grundskolan i ämnet svenska visar vad skönlitteraturen förmedlar samt bidrar 
med förståelse och omprövningar av värderingar och attityder. Genom skönlitteraturen 
utvecklar elever förmågan att uttrycka tankar i samtal med andra, reflektera, värdera och få 
förståelse för det som är annorlunda. 
 
 

Mobbning 
 
Examensarbete handlar om att väcka medvetenheten om mobbning genom läsning av 
skönlitteratur så behöver vi först förklara ordet mobbning. Vi redovisar hur några forskare och 
författare beskriver mobbning. Enligt Nationalencyklopedin är definitionen på mobbning 
följande:  
 

Att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ 
skada eller obehag (2004-12-13). 

 

Heinemann 

Det var Heinemann som 1969 lanserade det nya ordet mobbning i några artiklar och 1972 i 
boken Mobbning - Gruppvåld bland barn och vuxna. Ordet mobbning i det svenska språket har sitt 
ursprung ur ordet mobbing som kommer från vardagsengelskan. Det betyder ungefär ”pöbla” 
eller bråka i gäng eller grupper. I det svenska språket fanns det 1972 inget heltäckande ord för 
mobbning. Det engelska ordet mobbing hade större bredd och täcker in hela skalan från ett 
mer godartat småretande till en aggressiv massattack mot någon. Heinemann (1972) framhäver 
betydelsen av att det svenska språket har ett eget ord för detta sätt att utsätta någon för. 
Mobbning som ord kom som en alarmsignal enligt Heinemann för att framtvinga studier av 
eftertanke kring ett beteende som är värre och fulare än det mesta som vi människor har för 
oss. Upptäcker man en fiende måste man ge den ett namn. Det föråldrande ordparet pöbel och 
pöbla hade tjänat ut sig och kunde uppfattas av de flesta som ett uttryck för klassförakt. Mobba 
och mobbning fyller syftet bättre och fungerar på avsett vis i det svenska språket (Heinemann, 
1972). 
 
 

Olweus 

Olweus (1999) beskriver mobbning när en eller flera personer vid upprepande tillfällen och 
under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 
försvara sig. Sättet att bli kränkt och obehagligt behandlad på kan uttryckas i direkt mobbning 
med sparkar, slag, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer och hotelser. Men även att 
bli utsatt för indirekt mobbning som att bli utfrusen och inte får vara med i kamratkretsen, bli 
baktalad eller att andra hindrar en från att få vänner är mycket smärtsamt.  
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Pikas 

Pikas (1989) anför att det finns en hållbar definition av mobbning och den definitionen har 
som huvudbegrepp att mobbning är gruppvåld. Mobbning som gruppvåld är lite för vagt och 
av den anledningen preciserar Pikas mobbning tydligare. Någon form av medvetet våld 
förekommer, med våld avser Pikas både fysiskt och psykiskt våld, som utövas av en grupp mot 
en person. Även uteslutning ur en grupp, att några vänder ryggen till, preciseras som psykiskt 
våld från en grupp. Den som utsätts för negativa beteenden utövas icke-legitimt, mot 
samhällets värderingar, samt förövarna förstärker varandras beteende i samspel. Pikas förklaring 
med mobbning sammanfattas av ovanstående kriterier till nedanstående: 
 

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 
uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars 
medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion (Pikas, 1989, s.42) 

 
 

Björk 

Björk (1999) framför att det viktigaste är att synen på mobbning inte är en enstaka slumpmässig 
händelse utan en lång utdragen plågoprocess som sträcker sig över ett halvår eller mer där 
tidsperspektivet är viktigt. Hon vidhåller även att synen på mobbning som gruppfenomen är 
viktig. Varje kränkning kan visserligen utföras med bara två personer närvarande, med gruppen 
fyller en viktig funktion. Mobbning har alltid funnits och kommer kanske alltid att finnas. 
Däremot faller mobbning inte ned från himlen, den är inte förutbestämd och Björk hävdar att 
mobbning är en fråga om makt. Mobbning utgör en serie kränkningar och varje kränkning är 
en sorts förklaring av inkompetens. Inkompetensförklaringen gäller det spel som för närvarande 
spelas och till detta spel hör vissa regler. För att få vara med och spela krävs att deltagarna ställer 
upp på reglerna. Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme och speglar de maktförhållanden 
som råder för tillfället. Ökningen av utrymmet för kränkande handlingar motsvaras av 
ökningen av makt (Björk, 1999). 
 
 

Björk beskriver Olweus, Pikas och Leymanns benämning av mobbning 

Björk (1999) presenterar tre forskare och deras förklaringar på mobbning.  Olweus beskrivning 
återges av Björk, att mobbning är när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid 
och rum blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Pikas betonar en 
medvetenhet om mobbning samt lägger in en moralisk aspekt i sin beskrivning av mobbning, 
vilket inte Olweus eller Leymann gör. För Pikas är samtalet viktigt för att kunna få fram en 
lösning på mobbningsproblemet. Samtalet ska ha mera karaktären av samarbete än förmaning. 
Han åsyftar att mobbning är ett kommunikativt problem som går att komma tillrätta genom att  
prata. Björk benämner Leymann som fastställer mobbning med något som kan inträffa i 
arbetslivet regelbundet och under en längre tid förekommande psykiskt våld, som hotar att ge 
allvarliga konsekvenser. Leymann har en allvarlig syn på mobbning och betonar att det finns en 
skillnad på mobbning bland barn och mobbning bland vuxna. Barn och ungdomar använder 
både fysiskt och psykiskt våld i sina handlingar, både exempelvis utfrysning och öppna angrepp 
(indirekt respektive direkt mobbning enligt Olweus). De vuxna väljer mer kontrollerade 
våldformer som kränkande särbehandlingar. Björk redogör skillnaden mellan Leymann och 
Olweus, den visar att Leymann använder sig av begreppet regelbundenhet medan Olweus talar 
i termer av upprepat våld. Från båda håll avser detta dock tidsaspekten.  
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Larsson 

Mobbning är en typ av våld, men allt våld är inte mobbning vidhåller Larsson (2000). Att slåss, 
retas och bli osams är inte att mobba. Mobbning är en form av förtryck och den som vill 
förtrycka någon annan gör så därför att den personen har ett behov av att förtrycka.  Den som 
förtrycker utnyttjar och drar fördel av en annans sårbarhet. När man talar om förtryck brukar 
man syfta på våld, kränkningar och övergrepp. Våld är då enligt henne inte bara fysiskt 
övergrepp, utan i lika stor omfattning som det psykiska våldet. I vissa begreppsförklaringar 
beskrivs mobbning som en gruppaktivitet, vilket Larsson till viss del anser vara 
överensstämmande. För att mobbning ska kunna utföras så förutsätter det gruppens 
godkännande eller åtminstone dess passiva accepterande. Larsson menar att mobbning kan 
mycket väl utövas av en person, under förutsättningen att den personen har tillräckligt stark 
ställning och status av gruppen eller övriga omgivningen. En person som är tillräckligt stark 
och har stort inflytande och dess handlingar inte i första taget öppet ifrågasätts kan mycket väl 
på egen hand både förtrycka och frysa ut. 
 
 

Höistad 

Höistad (2001) benämner att mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under 
en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar 
och/eller uteslutning. Vidare så tycker han att det är viktigt att förstå att enstaka händelser även 
om de är obehagliga, inte är mobbning. Det ska vara en viss systematik i händelserna; de aktiva, 
destruktiva handlingarna och/eller uteslutningen ska vara riktade mot en speciell person och 
detta ska upprepa sig ett flertal gånger samt äga rum under en viss tidsperiod. 
 
 

Forsman 

Det starkt laddade ordet mobbning framkallar olika tankar och känslomässigt inre bilder 
beroende på vad den enskilde personen har med sig från tidigare erfarenheter i sitt livs ryggsäck 
(Forsman 2003). Barn kan vara oacceptabelt elaka och dumma mot varandra är antagligen inte 
något som bara hör till vår tidsperiod konstaterar Forsman. Mobbning som företeelse i det 
avseendet har nog alltid funnits i samhörigheter bland barn. Sådana former av mänskligt 
beteende kallades tidigare för retande, kamratförtryck, kränkningar, nollning, livning, 
pennalism, trakasserier, utfrysning eller översitteri. En form av plåga kan mobbning visserligen 
beskrivas men Forsman har som åsikt att det är att göra väl så enkelt för sig om mobbaren 
patologiseras på det sättet och ett sådant synsätt förutsätter en medveten avsikt att plåga. Det är 
komplicerat att sätta tydliga gränser mellan att vara en riktig retsticka eller förtryckare.  
 
I Forsmans doktorsavhandling (2003) definieras mobbning mellan elever i skolan som en 
situation där: 
 

Mobbning föreligger när en eller flera elever under skolpliktig tid utsätter enskild eller flera 
elever, vilka befinner sig i någon form av underläge, för återkommande reella fysiska, 
psykiska och socialt kränkande särbehandlingar över tid i ett medvetet och oskäligt uppsåt att 
skada (Forsman, 2003, s.107). 
 

Forsman tar upp att denna definition täcker kriterierna, våld, systematisk och kontinuitet. I 
definitionen ingår även en maktaspekt och ett uppsåt.  
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Hur yttrar sig mobbning? 
 
Mobbning utövas på olika tillvägagångssätt och Höistad (2001) visar att förfarandet kan indelas 
i tyst, verbal och fysisk mobbning. Tyst mobbning är den allra vanligaste formen och den 
svåraste att upptäcka. Denna sker oftast i det dolda, men är också öppen med minspel, suckar, 
viskningar, grimaser, menande blickar, gester, uteslutningar, vända ryggen till men även att bli 
betraktad som luft. Den gör stor skada och risken är att den som blir utsatt inte får hjälp. De 
som blir utsatta är ofta tysta, försynta elever som inte tar för sig och inte berättar hur de 
egentligen har det. Verbal mobbning är lättare att upptäcka än den tysta, men inte alltid. Att 
säga elakheter kan göras tyst och bakom ryggen till exempel med att viska.  Även sprida osanna 
rykten, hota, håna, retas, anmärka på frisyr, klädsel är begrepp som används. Den verbala 
mobbningen kan också vara att skicka lappar, klottra på skåp, ringa anonyma telefonsamtal, 
skicka SMS-meddelanden på mobiltelefonen och anonyma e-postmeddelanden. Vill mobbare 
anskaffa sig anledningar och finna fel så gör de det. Fysisk mobbning är lättast att upptäcka. 
Mobbare kan angripa någon genom att slå, knuffa, nypa, sparka, riva sönder kläder, sätta 
krokben etc. Även genom att göra något i smyg som att råka knuffa till någon, slänga igen en 
dörr, rita i någons bok är tecken på detta. Det kan även handla om att gömma saker för en 
kamrat, tar hans eller hennes väska och kastar den mellan sig eller dylikt. Mobbare kan 
kamouflera våld i lekar eller idrott. Den fysiska mobbningen ska märkas så litet som möjligt 
och allt görs i smyg för det gäller ju att inte bli upptäckt (Höistad, 2001). 
 
 

Vem blir mobbare – plågare – översittare? 
 
Ett utmärkande kännetecken Olweus (1991, 1999) tar upp för mobbarna är deras aggressivitet 
mot kamrater. Det finns enligt Olweus kännetecken som sannolikt en aktiv mobbare kan 
kännas igen med något av följande kriterier: 
 

• de har en mer positiv attityd till våld än elever i allmänhet 
• ett starkt behov av att dominera och undertrycka andra elever, att hävda sig med hjälp av 

makt och hotelser för att få sin vilja fram 
• pojkar som mobbar är ofta fysiskt starkare än sina kamrater, i synnerhet mobboffren 
• ofta hetsiga och impulsiva och har svårt att tåla hinder och misslyckanden 
• svårt att underordna sig regler 
• framstår som tuffa och visar föga med känsla med elever som blir mobbad 
• uppträder ofta aggressivt också mot vuxna, både lärare och föräldrar 
• har lätt för att prata sig ur besvärliga situationer (Olweus, 1991, s.45). 

 
Olsson (1998) anser att det inte finns starka speciella karaktärsegenskaper som kännetecknar 
mobbaren. Det är enligt honom nyanstendenser till exempel att mobbande pojkar brukar vara 
fysiskt starkare än sina jämnåriga och de betraktar sina offer som värdelösa. Fysisk styrka spelar 
inte lika stor roll för flickor som mobbar, eftersom de använder mer psykisk mobbning som 
utfrysning och social isolering. Vidare så anser Olsson att orsakerna till att en ung människa 
börjar mobba andra står ofta att finna i hur barnet behandlas hemma. Om föräldrarna inte sätter 
tydliga gränser för barnets aggressiva beteende så kommer det sannolikt att fortsätta tills någon 
annan sätter gränserna. Mobbaren använder också en speciell strategi för att inför sig själva 
godkänna sin mobbning. De är innerst inne medvetna om att de bryter mot de normer som 
gäller för normalt umgänge. Därför konstruerar och tillskriver de offret negativa egenskaper, 
vilka ger plågaren anledning till påföljder (Olsson, 1998).  
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Vem blir mobbad – offer – hackkyckling? 
 
Olweus (1991) tar upp vad som kännetecknar den som blir mobbad med att tala om två sorter 
av offer, dels det passiva och undergivna men också det provocerande offret. Det passiva eller 
undergivna mobboffret har vissa gemensamma drag nämligen: 
 

• dessa elever är ofta stillsamma, känsliga, försiktiga och har ofta lätt för att gråta. 
• de präglas av osäkerhet och dåligt självförtroende med en dålig självbild 
• pojkar som utstötts för mobbning tycker inte om att slåss och är fysiskt svagare än sina 

klasskamrater 
• de har få eller inga vänner 
• de är rädda för att göra sig illa eller slå sig 
• de har ofta lättare att umgås med vuxna än med jämnåriga (s.43) 

 
Det provocerande mobboffret som enligt Olweus utgör en mindre del av mobboffren kan 
kännas igen på följande punkter: 
 

• dessa barn kan vara hetlevrade och om de angrips eller förnedras försöker de ofta ge igen, 
dock utan någon större framgång 

• de är ofta rastlösa, klumpiga, omogna, okoncentrerade och även ansedda som allmänt 
besvärliga 

• de kan vara hyperaktiva (oroliga, rastlösa med koncentrationssvårigheter) 
• på grund av sitt irriterande uppträdande är de inte särskilt omtyckta av vuxna 
• de kan själva försöka mobba svagare elever (Olweus, 1991, s.44-45) 

 
Höistad (2001) menar att det är att göra det enkelt för sig om det generellt karaktäriseras 
mobbarna och offren vissa drag i personligheten som en förklaring till mobbningen. Relationer 
är mer komplexa än så och det finns mängder av elever som borde vara mobbare eller offer 
enligt dessa kriterier, men är det inte i alla lägen. Det är i de flesta fall relationsproblem som 
förklarar mobbningen, inte avvikande utseende eller beteende. Mobbaren använder ofta 
argument som har med utseende eller beteende att göra, men det är bara en förevändning för 
att få mobba. Enligt Höistad är det flera faktorer som bestämmer om en mobbning kan uppstå: 
 

• klimatet i skolan 
• skolledningens hållning 
• lyhördhet och engagemang hos läraren och annan personal 
• föräldrarnas inställning 
• stämningen i klassen 
• elever med en aggressiv personlighet 
• provocerande mobboffer 
• elev med en ängslig personlighet 
• goda krafter bland eleverna 
• mognad, personkemi etc. (Höistad, 2001, s.98). 

 
 

Vem blir medlöpare? 
 
Passiv medverkan eller den så kallade medlöparen är enligt Olweus (1973, 1991) de personer 
som sällan själva tar initiativ till att mobba andra, men ”hänger gärna med” när någon annan 
leder kränkningen. Han menar att det är viktigt att klargöra att också den som bara deltar  
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passivt – är medlöpare – har ett individuellt ansvar för det som sker. Man ska inte kunna befria 
sig från ansvar genom att hänvisa till ”de andra”. Olweus tar upp att medlöparen är ofta osäker, 
osjälvständig och som inte har någon självklar status bland kamraterna men som gärna vill 
hävda sig. Ofta har elever uppfattningen att om de berättar för en vuxen om en 
mobbningssituation så kan de själva bli utsatta när de ”skvallrar”. För att mobbning ska kunna 
utvecklas räcker det inte med ett offer och en översittare utan det krävs också medlöpare. 
Medlöparna kan uppfattas som oskyldiga men är egentligen mycket viktiga. Olsson (1998) 
tycker att medlöparna är oljan som smörjer mobbningsmaskinen och utan dem bildas ingen 
grupp och översittaren står ensam. Medlöparen är feg och vågar inte ta ställning i sitt agerande 
och får ofta genomföra ”grovarbetet” medan översittaren står och ser på. När översittaren inte 
är närvarande kan de vara vänliga och kamratliga mot offret. Det finns två sorters medlöpare 
visar Olsson och de är följande: 
 

• Dels de som aktivt hjälper översittaren att mobba. 
• Dels de som känner till vad som sker, utan att själva medverka. Men de gör heller 

ingenting för att stoppa mobbningen (Olsson, 1998, s.25). 
 
 

Gruppmekanismer  
 
Mobbning kan också vara ett gruppfenomen som också har sina speciella kännetecken. Olweus 
(1991, 1999) menar att det finns barn som deltar i mobbning med inte själva är initiativtagare 
till detta. De kan betraktas som passiva mobbare eller medlöpare. Gruppen som passiva 
mobbare är oftast tämligen blandad och kan även omfatta osäkra och ängsliga elever. Enligt 
Olweus kan man hitta följande mekanismer som förekommer vid grupp mobbning: 
 

• Social smitta. Vissa elever påverkas till att delta i mobbning om den som leder trakasserierna 
är någon som de ser upp till. De som deltar är ofta barn/ungdomar som själva är lite 
osäkra och kan ha ett behov av att hävda sig. 

 
• Försvagning av normala spärrar mot aggressiva tendenser. Om varken lärare eller klasskamrater 

försöker stoppa mobbningen får den som mobbar en belöning i form av sin ”seger” över 
offret. Detta kan bidra till att försvaga mer neutrala elevers spärrar mot aggressiva 
tendenser, och medföra att de själva börjar delta i mobbningen. 

 
• Minskad känsla av personligt ansvar. Inom socialpsykologin är det ett välkänt faktum att en 

person känner mindre personligt ansvar och mindre skuldkänslor om det är fler som 
mobbar. Detta kan förklaras varför vanligtvis hyggliga, men kanske lättpåverkade, elever 
ibland kan delta i mobbning utan några större betänkligheter. 

 
• Gradvisa förändringar i uppfattningen av mobboffret. De ständiga angreppen och nedsättande 

kommentarerna kan göra att offer så småningom kommer att uppfattas som en ganska 
värdelös person som ”nästan tigger stryk”. Detta bidrar till att minska skuldkänslorna hos 
dem som deltar i mobbningen och kan också vara en del i förklaringen till att andra elever 
vanligen inte försöker ingripa (Olweus, 1999, s.33). 
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Hur upptäcker man mobbning? 
 
De allra flesta är nog medvetna om att det förekommer mobbning på ett eller annat sätt. Det är 
däremot svårt att upptäcka och uppfatta mobbning och det finns flera orsaker till detta. Olweus 
(1999) menar att det är viktigt att vara uppmärksam på tecken och förändringar hos barn. 
Särskilt uppmärksam menar han att man måste vara om man noterar någon av följande 
varningssignaler om barnet: 
 

• kommer hem med trasiga eller smutsiga/blöta kläder, förstörda böcker eller har tappat bort 
saker utan att kunna redogöra ordentligt för vad som har hänt 

• har blåmärken, sår, skador och skråmor utan att kunna ge någon trovärdig förklaring till hur de 
har uppstått 

• inte tar med sig klasskamrater hem och sällan är tillsammans med klasskamrater efter skoltid 
• verkar rädd för eller känner motvilja mot att gå till skolan på morgonen 
• väljer en ologisk väg till och från skolan 
• tappar intresset för skolan och får sämre betyg 
• verkar olycklig, ned stämd, deprimerad eller visar humörsvängningar med plötsliga utbrott av 

irritation och ilska. 
• ofta lider av dålig aptit, huvudvärk eller magsmärtor. 
• sover oroligt, har mardrömmar och kanske gråter i sömnen. 
• stjäl eller ber om extra pengar från familjen (för att blidka mobbarna)  

(Olweus, 1999, s.43). 
 

Det är viktigt enligt Olweus att man inte bortförklarar barnets problem och hoppas att de ska 
gå över av sig själva. Mobbning ödelägger vardagen för många barn och kan förstöra deras 
uppväxt som präglar dem resten av deras vuxna liv (Olweus, 1999). 
 
 

Pojkar och flickors mobbning 
 
Ordet pojkar får många att tänka på brottning, fäktningslekar, blåmärken, bilar, klätterträd och 
hög ljudnivå konstaterar Svaleryd (2003). Medan ordet flickor associeras till målarböcker, rosa 
rosetter, pyssel, förtroliga samtal, dockor och bästisar. Det är lätt att tänka och tala om könen i 
termer av stereotyper. I människors vardagsföreställningar ingår ofta att flickor och pojkar har 
olika egenskaper samt väljer att leka olika lekar och med olika leksaker. Flickor är och ska vara 
söta, snälla och hjälpsamma. De ska vara mammas hjälpreda och hjälpfröken i skolan. Pojkarna 
däremot är och ska vara aktiva, dominerade och kräva uppmärksamhet.  De normer och 
förväntningar på de båda könen sker till stor del kollektivt när barn delar en vardagstillvaro, 
exempelvis skolan. Barns val av lek och aktiviteter är ofta styrda av de sociala och kulturella 
förväntningar som är knutna till det egna och motsatta könet. Barn lär sig att de måste vara 
antingen som pojkar eller flickor för att accepteras av omgivningen. Tidigt fångas signalerna 
upp anser Svaleryd som formar de socialt konstruerade villkoren utifrån vårt biologiska kön. 
Skillnaderna synliggörs i flickornas och pojkarnas medvetna och omedvetna föreställning om 
livet. Pojkarnas mobbning brukar vara lättare att upptäcka än flickornas framhäver Höistad 
(2001) med anledning av att den ofta har en högre ljudnivå och uppträder på ett tydligare 
förfarande. Tillvägagångssättet bland pojkar är oftare utåtriktat och sker genom verbal och 
fysisk mobbning. Den verbala mobbningen kan visas bland pojkar genom anmärkningar på 
kläder, högljudda uttalanden om utseendet eller hotelser. Pojkarnas fysiska mobbning kan bestå 
av att de knuffas, trycker in offret i väggen, stänger in offret någonstans och håller för dörren, 
slår, sparkar, brottar ner, rycker av mössan, tar väskan eller sätter krokben. Om pojkarnas sätt  
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att mobba är tydligare och därmed lättare att upptäcka är flickornas tillvägagångssätt desto 
svårare för omgivningen att uppfatta. Flickorna spelar ut varandra på olika sätt och den tysta 
mobbningen är typiskt för flickor framhåller Höistad. Flickorna har förmågan att sätta in stötar 
på de svagaste punkterna och deras mobbning är ofta mer personlig än pojkarnas. I det tysta 
kan även de mest skötsamma, trevliga och duktiga flickorna både hånas, retas och med ett 
leende säga de mest elaka och obehagliga saker till eller om någon. Flickor har också en 
förmåga att ändra ansiktsuttryck blixtsnabbt. På en tiondels sekund kan de skifta anletsdrag från 
avsmak till leende vänlighet. Genom viskningar, blickar, miner och suckar driver flickor ut 
någon samtidigt som de charmar omgivningen för att lägga dimridåer över deras beteende det 
gäller ju att inte bli avslöjad (Höistad, 2001). 
 
 

Genusperspektiv  
 
Svaleryd (2003) benämner genus som den samlade beteckningen i modern köns forskning och 
betecknar ett system som består av två motsatta och uteslutande kategorier i vilken mänsklighet 
placeras: man/manligt och kvinna/kvinnligt. Begreppet genus fokuserar på relation mellan 
könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses manligt och kvinnligt. 
Nationalencyklopedin definierar genus på följande sätt: 
 

Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet könsroll. Termen genus är 
en översättning av eng. gender. Genus används som benämning på den kulturella process som 
tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 
könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint (2005-01-15). 

 
 

Kampen mot mobbning 
 
De vuxna i skolan är viktiga i kampen mot mobbning. Höistad (1994) anser att som vuxen har 
du en stor roll genom att kunna upptäcka mobbningen ofta bara genom att hålla ögonen 
öppna. Lärare och föräldrar får aldrig bagatellisera en mobbning och tro att den går över av sig 
självt. Alla på en skola måste gemensamt formulera en handlingsplan hur man motverkar och 
stoppar mobbning. Denna plan ska vara känd för alla på skolan och föräldrarna till eleverna som 
går där. Höistad menar att det är en vuxens plikt att stödja och hjälpa unga och lära dem att 
aldrig acceptera en oförrätt och att förstå att ingen har kommit till världen för att bli utstött 
eller att inte vara accepterad för den man är. Som vuxen måste du våga lägga dig i och vara ett 
stöd för barnen. Olweus forskning förklaras av Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback 
(2002) med att det inte finns några ”mobbningssäkra” skolmiljöer. När flera individer är 
tillsammans, särskilt om de inte själva fått välja medlemmar i gruppen, måste man räkna med att 
det kan uppstå tendenser till mobbning. Olweus menar också att då mobbning kan uppstå var 
som helst måste personal i skolan ständigt vara beredda på att motverka alla tendenser mot 
mobbning. Eriksson et al. framhåller Olweus åtgärdsprogram som utgår från hans forskning 
som rör utveckling och förändringar av problembeteenden i synnerhet av aggressivt beteende: 
 

• en god skolmiljö utmärks av värme, intresse och engagemang från vuxna 
• en god skolmiljö utmärks även av tydliga gränser mot icke önskvärd beteenden 
• om en elev bryter mot det överenskomna regelsystemet bör man konsekvent använda någon 

form av icke fysisk och icke fientlig negativ sanktion 
• vuxna i hem och skola förväntas fungera som auktoriteter i vissa avseenden (s.45). 
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En kärnkomponent som Olweus beskriver enligt Eriksson et al. (2002) är att det inom skolan 
ska finnas engagerade och uppmärksamma vuxna med medvetenhet och kunskap om 
mobbningsproblem. Forsman (2003) har i sin doktorsavhandling visat att det finns ett stort 
behov av grundläggande kompetenshöjande insatser riktade mot skolan i form av brett 
upplagda utbildningsprogram omkring mobbning. Ett större utnyttjande från skolans sida av de 
organisationer samhället har för att bekämpa mobbning menar Forsman vore önskvärt. 
 
 

Skönlitteratur 
 
Genom att läsa skönlitteratur som berör och bearbeta den i olika former i undervisningen 
kommer barnen att bli medvetna och eventuellt omvärdera sina uppfattningar om mobbning. 
Om man läser, diskuterar och reflekterar över personliga och känsliga frågeställningar stärks 
uppfattningar och reaktioner som leder till ett öppet och tryggt klassrumsklimat. Enligt 
Nationalencyklopedin är definitionen på skönlitteratur följande: 
 

Litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte enbart är avsedd att 
ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning (2004-11-21). 

 
Skönlitteraturen tolkar det vi vill säga att vara människa under olika förutsättningar och villkor. 
Amborn (1998) menar att litteraturen gör människan till en bättre tänkare, läsningen stimulerar 
tanken till drömmar och värderingar men även till lösningar som vi aldrig föreställt oss. I en 
tidig nivå av läsningen ligger betoningen på att förstå handlingens riktning framåt- vad händer? 
Sedan utvecklas tanken till empiriska tankar, den unge läsaren eller lyssnaren känner starkt för 
personen i boken. Ett ytterligare viktigt steg är att läsaren/lyssnaren kan jämföra, bedöma och 
värdera idéer, handlingssätt och ställningstaganden. För att slutligen nå en insikt om hur läsning 
är ett samspel mellan författare, text och läsare på olika nivåer. Amborn skriver vidare att 
genom läsande av skönlitteraturen får man stoff som kan sättas in i mänskliga sammanhang och 
på det viset får förklaringar på ett helt annat sätt än vad faktaböckerna gör. 
 
 

Läsning 

Läsandet öppnar många världar – spännande, intressanta, underbara, irriterande, faktiska eller 
fantastiska betonar Johanesson Vasberg (2001). Genom att läsa kan vi ta reda på när nästa tåg 
går, eller resa till stjärnorna. Läsandet ger oss förmågan att förstå vad andra människor har 
skrivit, idag eller för tusen år sedan. Läsandet ger oss möjligheter att förändra våra liv. Läsning 
är en social aktivitet som är mest social i de stunder när läsaren får samtala om sina 
läsupplevelser. Barn stimuleras till detta vilket innebär att de får tid att småprata med varandra 
om böcker utan direkta krav från pedagogen. Chambers (1995) menar att om pedagoger ska 
kunna hjälpa elever att bli tänkande läsare räcker det inte med vardagligt småprat utan de måste 
få hjälp att ifrågasätta, redovisa, jämföra och granska det som lästs. Samtal om böcker vidgar, 
fördjupar tankar och värderingar för den som läser eller lyssnar på en text. Smith (2000) framför 
att det inte finns någon enkel definition på själva ordet läsning. Ordet har en betydelse vid ett 
speciellt tillfälle och är i stor utsträckning beroende på sammanhanget i vilket det ingår. Han 
vidhåller att ordet måste omfatta förståelse för det som ska läsas. Detta kan leda till en förmåga 
att ställa relevanta frågor och att veta var i texten man hittar svaren allt beroende av hur bekant 
man är med läsmaterialet. Detta är det konkreta syftet med läsningen. Läsandet i skolan är 
viktigt och ska vara meningsfullt för att ge framtida resultat. Björk och Liberg (1996) menar att 
av läsandet ska barnen få möta texter som är relevanta för dem och att de kan känna igen sig i,  
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texter som de tycker om av många olika anledningar. Dessa texter karakteriserades av 
autenticitet, ofta skrivna av skönlitterära författare eller texter förmedlade genom vårt kulturarv 
i form av rim och ramsor, sagor och berättelser, dikter och sånger – texter med kvalitet. En 
viktig utgångspunkt för skolans läsundervisning är därför att erbjuda barnen engagerande texter 
av höga kvaliteter.  
 
 

Högläsning 

Läsandet öppnar många vägar och ger oss förmågan att förstå vad andra människor har skrivit, i 
dag eller för tusen år sedan. Läsandet ger oss möjlighet att förändra våra liv om vi är villiga till 
det.  Johanesson Vasberg betonar vikten av att vuxna spelar en viktig roll när barnen ska 
komma underfund med världen runt omkring dem. Ett av de bästa sätten att hjälpa barnen 
med det är att läsa högt för dem. Att läsa högt för barn hjälper dem att få erfarenheter och blir 
extra värdefull om de får delta aktivt genom att prata och ställa frågor om texten som lästs. 
Högläsning på alla nivåer är viktigt och Johanesson Vasberg framhåller att det är ett tilltalande 
sätt för att få erfarenheter av det skrivna språket och kan ligga till grund för den fortsatta 
utvecklingen.  När eleverna får lyssna på texter av många slag kan det leda till följande: 
 

• de får uppleva läsandets glädje 
• de ökar sina insikter och kunskaper om omvärlden 
• de förstår att språket i böcker skiljer sig från det talande språket 
• de lär sig nya ord och begrepp 
• de reagerar kritiskt på många typer av texter 
• de utvecklar sin lyssnarförmåga 
• de upptäcker nya författare 
• de lär sig nya stilar och genrer, och lär sig känna igen dem 
• de inser att skrivna texter är informationskällor som kan användas i andra ämnen 
• de inser att texter som läses högt ska läsas flytande och i lagom takt  

(Johanesson Vasberg, 2001, s.68-69). 
 
Chambers (1995) lägger tonvikten på att högläsning är något som pedagoger kan utöva för att 
lära elever läsa. Barn lär sig läsa tillsammans med någon som redan vet hur läsningen fungerar 
och genom att steg för steg göra likadant. Genom att låna ut sitt kunnande till elever bildas det 
som Lev Vygotskij kallar ”potentiell utvecklingszon”. Läsa högt för barn är nödvändigt för 
deras utveckling som läsare och det är ett misstag att tro att högläsning bara behövs i de lägre 
stadierna i skolan (Chambers, 1995). Även Pikas (1989) poängterar att högläsning av en bok  
och efterföljande diskussion ger en bättre bild av en boks innehåll och eftertanke. Vid 
högläsning kan pedagogen avbryta och till exempel fråga om huvudrollinnehavaren kunde ha 
handlat på ett annat sätt och som läsare får du tillfälle att delge uppfattningar som lyssnaren kan 
reflektera över. I och med detta styr läsaren takten för gruppen och där gäller det att inte vara 
för ivrig i sin egen moral.  Pikas betonar tydligt att i barn och ungdomslitteraturen avses ordet 
mobbning som gruppvåld och att mobbningsoffrens lidande har intensifierats. Då elever lyssnar 
på böcker som handlar om mobbning kan den som själv är mobbad få en inlevelse om offrets 
lidande, men det kan också en mobbare få. Den säkraste chansen att en bok ska hindra en elev 
att delta i mobbning är det fall då mobbaren ångrar sig på ett övertygande sätt. Pikas anser att 
det finns flera kriterier på hur man ska bedöma kvalitén på barn och ungdoms böcker om 
mobbning. Han har tagit fasta på två och de är följande:  
 

• det finns en psykologisk skildring av hjälten och omgivningens motiv som får den unge 
läsaren att tänka djupare 
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• boken öppnar oförutsedda lösningar och nya dimensioner, den är inte skriven efter en 
mall (Pikas, 1989, s.331). 

 
 

Samtal om böcker 

Chambers (2001) skriver att samtal utgör en grundläggande del av våra liv och inte minst för 
att många av oss ofta inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det. Boksamtal innebär 
inte bara att vi berättar saker för varandra anser Chambers. Det är en betydligt mer 
komplicerad och mer kollektiv aktivitet än så, då många olika drivkrafter och funktioner 
arbetar samtidigt. Vare sig vi pratar för att klargöra våra tankegångar för vår egen skull eller för 
att förmedla dem till en annan människa så innebär uttalandet av en tanke att den som lyssnar 
måste tolka det som sagts. Åhöraren gör sin tolkning och när talaren får del av den, ser han sitt 
uttalande i ett nytt ljus menar Chambers. Tillsammans med andra kan vi medvetet försöka reda 
ut sådant som upplevs som för svårt eller komplicerat för att vi ska klara av det på egen hand. 
Resultatet blir att vi når fram till en läsning av boken med vetskap om, insikt i, och 
uppskattning av den – som vida överskrider vad någon enskild kunde ha åstadkommit på egen 
hand. Varje gruppmedlem vet något, men ingen vet alltihop. Alla i gruppen tar med sin 
kunskap in i diskussionen, vars mål är att gemensamt upptäcka mer om texten än vad som 
annars varit möjligt. Grundtanken med boksamtal är att läraren verkligen vill höra om 
elevernas upplevelser, vad de gillade och ogillade, tankar och känslor, om minnen som väckts 
och allt annat som eleverna har lust att berätta om. För att detta ska kunna genomföras 
poängterar Chambers så måste eleverna kunna lita på att läraren verkligen vill veta deras ärliga 
reaktion, och följaktligen att allt är värt att berättas, utan risk för att uttalandet avfärdas, 
förlöjligas eller förkastas. För att kunna få insiktsfulla samtal med eleverna bör det gå lite tid 
mellan läsning och samtal. Då hinner eleverna fundera och berättelsen får tid att sjunka in. 
Tidsuppehållet får förstås inte bli så långt att de hinner glömma viktiga detaljer. Efter en 
avslutad lässtund brukar läsaren oftast känna i luften ifall texten bör få ligga till sig lite eller ej. 
Chambers menar att tiden det tar blir en del av läsupplevelsen. Det är även viktigt med samtal 
både före och efter tillfällena när man läser en längre högläsningsbok. Det ger eleverna tillfälle 
att återkoppla och reflektera samt finna mönster, vilket sedan leder till funderingar och 
nyfikenhet om vad som komma skall i berättelsen (Chambers, 2001). 
 
 

Medvetenhet genom skönlitteratur 
 
Läsning av gemensamma skönlitterära texter kan fungera som en källa till kunskap om hur 
mobbning kan yttra sig, vad mobbning kan bero på och hur man kan få stopp på den skriver 
Nilsson i artikeln Inlevelse genom litteraturen, Pedagogiska magasinet, nr 3 (2004): 52. Några 
patentmetoder att komma åt mobbning finns knappast eftersom varje situation är unik. 
Däremot kan långsiktiga arbeten med uthålliga teman, där etiska och existentiella frågor utgör 
undervisningsinnehållet komma åt mobbning med dess problematik. I sådana teman kan 
läsning av gemensamma skönlitterära texter vara ett centralt inslag och fungera som en källa till 
kunskap om hur mobbning kan yttra sig, vad mobbning beror på och hur man kan få stopp på 
den. Det finns många barn- och ungdomsböcker där mobbning och utanförskap är det centrala 
temat.  Enligt Nilsson (1997) kan man som lärare dra vissa slutsatser: 
 

• All läsning måste vara meningsfull. 
• Texterna måste handla om sådant som intresserar eleverna och som de redan vet något om 

eller har egna erfarenheter av. 
• Den värld eleverna möter i litteraturen måste ha något med deras egen värld att göra. 
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• Eleverna måste ges möjligheter att känna igen sig, att jämföra, att hålla med eller bli arga, 
ledsna, upprörda eller glada (Nilsson, 1997, s.37). 

 
I skolan ska barnen lära sig läsa och de ska bli goda läsare. Det är en färdighet som de kommer 
att ha glädje och nytta av långt efter det att grundskolans portar slagit igen bakom dem, 
eftersom det moderna samhället förutsätter att medborgarna är goda läsare. För att bli en god 
läsare krävs mycket träning. Receptet är alltså relativt okomplicerat – det gäller att se till att 
barnen läser så mycket som möjligt. Vad eleverna läser är däremot mindre intressant tycker 
Nilsson (1997). Titlar och recensioner staplas på varandra och den elev som har läst mest är 
bäst. Intresset är inriktat på form och kvantitet och inslag av konkurrens och tävling är vanliga. 
Det är läsningen som färdighet som betonas och antalet konsumerade boksidor som premieras. 
Nilsson betonar att skönlitterära texter faktiskt handlar om något som kan vara relevant för 
eleverna beaktas sällan. Effekten av en sådan litteraturpedagogik kan bli att de elever som av 
olika skäl har svårigheter med läsningen aldrig kommer underfund med vad läsning egentligen 
innebär. De uppfattar läsningen som en aktivitet tömd på mening och betydelse och i 
möjligaste mån undviker läsning, i synnerhet skönlitteratur. Under diskussioner om 
skönlitteratur blir eleverna intresserade av det som pågår i klassrummet. Det finns inga 
kontrollfrågor med rätt eller fel svar. Här finns inga läroböcker och övningsböcker där eleverna 
ska reproducera färdigförpackade fakta från en sida till en annan. Det finns inte heller några 
läxförhör eller prov som spökar i bakgrunden.  Nilsson beskriver att det som sker under 
diskussionen kännetecknas av en total frånvaro av yttre disciplinering. Ändå är eleverna 
påtagligt aktiva och engagerade. Av detta går det att dra åtminstone tre slutsatser: 
 

• Skönlitteraturen kan (och bör) fungera som en källa till kunskap, insikt, engagemang och aktiv 
språkproduktion. 

• Om omständigheterna och ramarna tillåter det är eleverna aktiva, engagerade och 
kunskapssökande utan att läraren måste vifta med olika typer av kontrollerande, disciplinerande 
insatser. 

• När sambandet mellan elevernas verkliga värld och vardag å den ena sidan och litteraturens 
fiktiva å andra synliggörs i undervisningen kan resultat bli ett ökat engagemang bland eleverna 
och en tydligare förankring av det tematiska innehållet (Nilsson, 1997, s.47). 

 
I skönlitteraturen möter eleverna, i gestaltad, levandegjord form, andra människors livsöden, 
verkligheter och erfarenheter förklarar Nilsson. Till detta möte bär eleverna med sig sina egna  
vardagserfarenheter. I mötet mellan elevernas egna, direkta erfarenheter och de indirekta 
erfarenheter som litteraturen förser eleverna med kan en mer generell kunskap och förståelse 
om livet, verkligheten, samhället och historien utvecklas. Mötet med litteraturens människor 
gör livet och verkligheten begripliga. Det är också Nilsson sätt att se på saken, på detta plan 
som skönlitteraturen har sin sprängkraft och sin stora betydelse. Litteraturen är alltså inte bara 
en källa till upplevelse, den är kanske framför allt en källa till kunskap (Nilsson, 1997). Det 
finns många sätt som eleverna i skolan kan få uppleva skriftspråket som både är intressant och 
meningsfullt för dem uppfattar Smith (2000). Pedagogerna ska erbjuda eleverna möjlighet att 
läsa och höra berättelser som har en inneboende dragningskraft som de frivilligt engagerar sig i. 
Olika former av texter bör användas ideligen för att befrämja en meningsfull aktivitet som leder 
till insikt och förståelse för det som är annorlunda. Däremot kan pedagoger tycka att det är 
svårt att förändra sin undervisning med skönlitteratur av alla möjliga skäl; tryck från föräldrar, 
motstånd från kolleger, trögheten i skolsystemets traditioner eller den egna känslan av att inte 
hålla ordning och kontroll i klassrummet. Tanken att lärandet borde underlättas för eleverna 
istället för att vara utmanande kan verka stötande för många pedagogers ingrodda åsikt och som 
smittar av sig på barn och föräldrar framhåller Smith. I de klasser där eleverna njuter av att läsa 
det som personligt intresserar dem däremot kan kritiseras för att vara ett ställe där ingen arbetar. 
Pedagoger kan sakna tid för att fundera kring grundläggande förändringar eller sakna moraliskt  
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stöd för att genomföra dem anser Smith. Så läsning är sökande efter en mening och betydelse. 
Elever måste kunna ställa meningsfulla frågor till de texter pedagoger sätter i händerna på dem. 
Om texterna är tråkiga, obegripliga eller tömda på innehåll är det knappast förvånande att barn 
inte kan eller vill läsa dem (Smith, 2000). 
 
 

Skönlitteratur med mobbningsinsikter  
 
Wilke (2003) menar att vi alla befinner oss i riskzonen att bli mobbade eller mobbare. Därför är 
det viktigt att förstå varandras roller och situationer. Förstår man varför en person gör på ett 
visst sätt är det lättare att veta vad man ska göra. Ingen väljer att bli ett mobbningsoffer, det är 
något man utsätts för. Därför menar Wilke med sin bok Bettys spegel att hon vill stärka 
mobbningsoffret. Boken skildrar mobbning ur den mobbades perspektiv och är delvis ett spel 
med roller. I boken visar det sig att det finns många likheter mellan mobbare och mobboffer 
trots att de till synes är varandras motpoler. Betty (mobbningsoffret) tar hjälp av en spegel som 
läsaren själv får tolka vad det är för att lösa problemet. Syftet med boken är att ge barn insikter 
om de krafter som driver fram mobbning. Oavsett vilken roll de har intagit deltar de i 
”mobbningsspelet” för det handlar verkligen om ett rollspel som kan vara mycket grymt. Alla 
har inte samma möjligheter som Betty att själv ta itu med sin plågoande.  Wilke menar att man 
behöver hjälp och där har ”vi andra” en viktig uppgift att fylla genom en medvetenhet om 
mobbning och motverka innan den slår rot. Hennes förhoppning är att boken Bettys spegel kan 
hjälpa fler att inse att mobbning är fel och onödigt och hur viktigt det är att alla får behålla sin 
egen sanna spegelbild, sin självkänsla (Wilke, 2003). Meningen och tanken med Stalfelts (2001) 
bok Lika som bär är att visa att vi alla människor har både likheter och olikheter. Ett allvarligt 
ämne som illustreras med både drastiska och humoristiska bilder som visar hur vi människor ser 
ut och hur vi kan bete oss mot varandra.  Utbildningsdepartementet, Stockholm (1999) gav 
Stalfelt i uppdrag att skriva och illustrera ett häfte om mobbning. Häftet delades ut till alla 
lågstadieklasser i den svenska skolan och blev snabbt populär och resulterade i boken, Lika som 
bär. Den ger en bra start för diskussioner kring likheter, olikheter, mobbning och utanförskap. 
Humorn i bilderna gör att barn tar till sig de allvarliga och mycket kortfattade meningarna som 
bland annat berättar om hur det kan bli sår i själen och hur ont det kan kännas i den som utsätts 
för mobbning varje dag. Haellquist och Röstlund (1996) har skrivit en berättelse om mobbning  
som författarna anser är viktig att föra ett samtal om. Utgångspunkterna i denna bok är att det 
handlar om barn och det som kan uppstå i deras närmaste omgivning. Tanken och meningen 
med denna skrift är att läsaren kan relatera stoftet till sig själv. Det är en bok med underlag för 
diskussioner och berättelser som är skrivna för att läsas enskilt eller högt. Textens innehåll 
väcker till tankar och frågor som uppstår när man lyssnar på den. Frågorna som författarna vill 
väcka är, vad är rätt och vad är fel? Vad tycker du som läsare? 
 
 

Metodologiska överväganden 

Kvantitativt eller kvalitativt arbete 

Enligt Patel och Davidson (1994) syftar beteckningarna kvantitativt och kvalitativt arbete på 
hur man väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat in. Med kvantitativt 
inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som använder sig 
av verbala analysmetoder. Dessutom anser Patel och Davidson att man skaffar sig en annan och  
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djupare kunskap med kvalitativa metoder än den ofullständiga eller osammanhängande kunskap 
som ofta fås med kvantitativa metoder.  
 
 

Intervju 

En vanlig metod i det kvalitativa perspektivet är intervjuer. En vanlig missuppfattning är att det 
är lätt att genomföra kvalitativa studier. Backman (1998) vidhåller att intervjuer ställer mycket 
stora krav på den som genomför den utifrån ett kvalitativt perspektiv. Intervjuer är en metod 
för att samla in information som bygger på frågor. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mera 
mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man sig frågan hur 
individen tolkar och formar sin verklighet. Detta är en något annorlunda fråga som alltså 
betonar det kvalitativa. Det kvalitativa arbetssättet är ett alternativ där intresset förskjuts mot att 
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande världen (Backman, 1998). Den 
metod vi använde oss av vid undersökningen var intervjuer. Efter att ha tagit del i forskning 
och tidigare litteratur ansåg vi att en kvalitativ metod var det lämpligaste för att mäta resultatet 
av vårt arbete. Syftet med kvalitativa undersökningar påtalar Patel och Davidsson (1994) är att 
skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmatiserande kunskap som ofta fås när vi 
använder kvantitativa metoder. Strävan med en kvalitativ undersökning är att försöka förstå och 
analysera helheten. Intervjuaren bör tänka på hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjupersonen när det gäller frågornas utformning och ordning. Detta kallas grad av 
standardisering. Den som intervjuar bör även tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Detta 
kallas grad av strukturering. Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi likalydande frågor i 
exakt samma ordning till varje intervjuperson. Däremot vid en helt strukturerad intervju 
lämnas ett mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom. Intervjupersonen bör få 
kunskap om syftet med intervjun. Patel och Davidsson poängterar att det är viktigt att 
intervjupersonen får veta på vilket sätt bidraget kommer att användas, om det är konfidentiellt 
eller inte och att personens identitet inte avslöjas. Intervjuer kan registreras på två olika sätt, 
antingen genom att föra anteckningar eller genom att göra ljudbandsinspelningar (Patel & 
Davidsson, 1994). Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är genom att använda en 
bandspelare nämner Kvale (1997). Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet och pauserna registreras i en permanent form som 
intervjuaren kan återvända till för omlyssning och bearbetning. En god intervjuare är expert  
anser Kvale både på ämnet för intervjun och för mänskligt sampel. Intervjuaren måste hela 
tiden fatta snabba beslut om vad som ska frågas och hur det ska frågas; vilka aspekter av 
intervjupersonens svar som ska följas upp eller inte följas upp; vilka svar som ska tolkas eller 
inte tolkas. Dessutom bör intervjuaren vara kunnig på det område som är föremål för 
undersökningen, behärska konsten att samtala, har språkkänsla och ett öra för intervjupersonens 
speciella sätt att uttrycka sig. Även för den skickligaste intervjuaren är det en omöjlighet att 
uppfatta allt eller alltid tolka situationen rätt (Kvale, 1997). 
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SYFTE 
 
Vi vill undersöka om läsning av skönlitteratur kan väcka medvetenhet om och motverka 
mobbning. 
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METOD 
 
Den metod som använts vid undersökningen är en kvalitativ intervju. Under ovanstående 
rubrik redovisas undersökningspersoner, urval med genusperspektiv som grund och bortfall. 
Under rubriken Genomförande redogörs för själva tillämpningen av arbetet med eleverna. Sist 
under rubriken i Metod framkommer material samt den tidsmässiga planeringen, som vi har 
haft till förfogande för arbetet. 
 
 

Undersökningspersoner   
 
I den ena skolan fanns det 160 elever och i den andra skolan var det 98 elever. Båda skolorna 
är placerade utanför centralorten i respektive kommun. Klassen i skola A bestod av 22 elever 
varav det var 10 flickor och 12 pojkar. I skola B fanns det 15 elever i klassen varav det var 9 
flickor och 6 pojkar som är underlaget för denna undersökning. Eleverna i skolorna består av 
totalt 37 elever i år 4. 
 
 

Urval 
 
Eleverna fick inte samma sannolikhet att delta i intervjun med den anledningen att urvalet 
gjordes med ett genusperspektiv som grund. I skola A genomfördes urvalet med 2 flickor av de 
10 flickorna och 2 pojkar av 12 pojkarna.  På samma sätt utfördes urvalet i skola B med ett 
genusperspektiv som grund. Det medförde att urvalet resulterade till 3 flickor från de 9 
flickorna och 1 pojke bland de 6 pojkarna i klassen. 
 
 

Bortfall 
 
Vid de tillfällen som vi genomförde vårt arbete var det inga elever frånvarande därför att vi 
planerade och styrde undervisningen så att alla elever kunde närvara. 
 
 

Genomförande 
 
Under arbetets genomförande användes en veckoplanering (bilaga 5) som planerades och 
utformades innan den verksamhetsförlagda utbildningen. Som högläsning har vi använt oss av 
böckerna Bettys spegel, Lika som bär och Vad tycker du? Bettys spegel har vi haft som 
högläsningsbok under 12 lektioner. Vid tillfällena då vi läste ur Bettys spegel ställde vi frågor 
med hjälp av handledningsfrågorna (bilaga 3). Boken Lika som bär använde vi oss av under ett 
lektionstillfälle och boken Vad tycker du? under ett annat lektions tillfälle. Genomförandet av 
högläsning med samtal har skett i helklass på respektive ort. För att kunna mäta ett resultat så 
använde vi oss av intervjuer med ett urval med genusperspektivet i åtanke. Till intervjuerna 
valde vi ut fyra elever från respektive skola och använde oss av strukturerade intervjufrågor, 
bilaga 2. Samtalen vid intervjuerna spelades in på bandspelare. Vi skickade även ut ett brev till 
alla berörda föräldrar där vi redogjorde vad vårt arbete skulle innebära för eleverna. Vi hade en  
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muntlig utvärdering av boken Bettys spegel som gjordes med alla elever i helklass efter att vi läst 
ut boken och genomfört den enskilda intervjun. Diskussionerna i klasserna byggde på 
frågeställningar (bilaga 4) från boken.  
 
 

Material 
 
Föräldrarbrev, bilaga1 
Intervjufrågor, bilaga 2 
Handledningsfrågor till diskussion av Bettys spegel, bilaga 3 
Utvärderingsfrågor till muntlig utvärdering, bilaga 4 
Veckoplanering, bilaga 5 
Skönlitterära böcker: 
Bettys spegel, Wilke  
Lika som bär, Stalfelt 
Vad tycker du?, Haellquist & Röstlund 
 
 

Tidsplan 
 
Ett PM lämnade vi in före den 15 september 2004 och Arne Forsman utsågs därefter till vår 
handledare. Den verksamhetsförlagda utbildningen har vi genomfört under veckorna 41 – 46 
med en veckas uppehåll, vecka 45, då eleverna hade lov. Under den veckan fick vi möjlighet 
till att skriva bakgrund och metod till vårt arbete. När den verksamhetsförlagda utbildningen 
var slutförd kunde vi fortsätta med den avslutande delen av examensarbetet, resultat och 
diskussion. 
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RESULTAT 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka om läsning av skönlitteratur kan väcka en 
medvetenhet om och motverka mobbning. För att kunna undersöka detta utformade vi 
intervjufrågor (bilaga 2) för att kunna se om eleverna har påverkats av vårt arbete. Vi visar även 
resultatet från den muntliga utvärderingen från Bettys spegel (bilaga 4). 
 

Intervju 
 
Fråga 1: Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? Vad betyder ordet för dig? 
 
Skola A flickor och pojkar  
Flicka 1 som intervjuades först av eleverna var osäker och berättade att hon inte visste. När 
frågan ställdes ytterligare en gång så beskrev hon att det är när någon retas och det är flera som 
retas. Det finns nästan alltid någon retas och det är oftast flera som gör det svarade flicka 2. Hon 
beskrev att de som retar aldrig funderar hur de själva skulle vilja bli behandlade. Flicka 2 
förklarade även att de som mobbar har det oftast inte bra hemma och de är nog avundsjuka. 
Pojke 3 talade om att han hade blivit retad av en två år äldre pojke när han började sexårs 
(förskoleklassen). Han var rädd för han blev slagen, men detta slutade ganska fort för han 
berättade det till sina föräldrar och den äldre pojken vågade inte slå honom sedan. Den sista 
som intervjuades i skola A var pojke 4 och han svarade att det är när en större kille mobbar en 
annan mindre kille som har glasögon eller så är det någon som är avundsjuk. 
 
Skola B flickor och pojke 
Flicka 5 talade om att när hon hör ordet mobbning tänker hon på bråk och sådant omkring det 
och hon blir ledsen när hon hör ordet men kan inte förklara varför.  Flicka 6 säger först att hon 
inte vet vad det betyder men ändrar sig snabbt till att säga när man är elak mot någon.  Man 
känner sig utanför och man kan vara ensam och ledsen ger flicka 7 som svar. Pojke 8 tänker på 
att han känner sig ledsen och arg när han hör ordet. Han reflekterar även över att han känner 
en pojke som gått på samma skola men flyttat på grund av att han blev mobbad av de ”stora 
killarna”. 
 
Fråga 2: Kan man mobbas på olika sätt? I så fall hur? 
 
Skola A flickor och pojkar 
Flicka 1 svarade på denna fråga med ett snabbt och säkert ja, men hon blev sedan osäker och 
kunde inte komma på vilka olika sätt som man kunde mobbas. När hon fick hjälp med att 
tänka på hur flickan i boken Bettys spegel blev mobbad så kunde hon ge några alternativ. Hon sa 
att de var dumma, satte sönder skorna, kastade lera i ansiktet och dränkte henne i snö.  Flicka 2 
talade om att man kan bli mobbad på olika sätt som när någon säger dumma saker och när 
några gör dumma saker. Hon gav dessutom en förklaring med ett exempel, som när en elev 
kommer från ett annat land så kan den bli retad på olika sätt för att den personen ser 
annorlunda ut, talar annat språk och klär sig på annat sätt. Lika säkert som flicka 2 svarade 
pojke 3 på frågan att det kan man, men han tvekade därefter när han skulle tala om på vilka 
olika sätt. Till sist beskrev han att man är avundsjuk. Pojke 4 menade att man kan mobbas med 
ord eller med knytnävar. 
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Skola B flickor och pojke 
Flicka 5 menar att mobbning bara kan vara hemskt när man blir slagen eller retad. Talar man 
med någon vuxen blir det kanske bara värre för den som blir mobbad. Hon sa även efter en 
liten stunds eftertanke att man är elak och säger dumma saker när man mobbar någon. Flicka 6 
säger att man kan säga fula ord, typ dumskalle, skithög och sånt där fult om någon.  Flicka 7 
säger att man säger dumma saker som att man inte får vara med och att den som är utsatt är 
dålig och att man pratar illa om någon så att den hör men att ingen vuxen ska få höra det. 
Pojke 8 säger att man kan sparkas och retas på många olika sätt. Han vill inte ge några exempel 
men visar med händerna hur man kan slå någon. 
 
Fråga 3: Har du någon gång sett att någon blivit mobbad? I så fall hur märkte du 
det? 
 
Skola A flickor och pojkar 
Det var ingen av flickorna i skola A som hade sett att någon hade blivit mobbad, men flicka 1 
berättade att hon hade hört talas om någon som hade blivit mobbad. Hon talade om att det 
hade blivit bättre nu för den personen. Däremot hade pojke 3 sett när sin lillebror hade blivit 
retad. Han fortsatte och förklarade att de som mobbar vet att hans lillebror blir väldigt fort arg 
och då tar de hans mössa och retas. Pojke 3 beskrev att han på rasterna oftast var i närheten av 
sin lillebror och såg till så att han inte blev retad. På denna fråga svarade pojke 4 att ingen är 
speciellt mobbad, men den som mobbar går på allt. 
 
Skola B flickor och pojke 
Flickorna 5 och 7 svarade nej på frågan. Flicka 6 sa att hon hade sett en pojke som gick förra 
året i tvåan på skolan där de går som blivit slagen flera gånger. Hon sa att hon sett det när de 
hade rast och att han blev slagen fast det var vuxna ute. Pojke 8 berättade om en pojke på 
skolan som var äldre än han som blivit mobbad av de andra eleverna. Den mobbade hade inga 
kompisar så pojke 8 sa att bara han brukade vara med honom på rasterna. Han sa efter en stund 
att den mobbade pojken nu har bytt till en annan skola som ligger längre bort från hans hem. 
 
Fråga 4: Vad gör du om du ser att någon blir retad eller slagen? 
 
Skola A flickor och pojkar 
Flicka 1 beskrev att hon skulle gå fram och be dem att sluta. När flicka 2 fick frågan så skulle 
hon hämta en vuxen. Hon talade också om att vissa är rädda för att hämta hjälp eller säga till 
mobbarna, för då kan de själva bli slagna om de hämtar hjälp eller berättar vad de sett. Pojke 3 
berättade att han först går fram och ber de sluta, fast det gör de aldrig och då hämta han en 
vuxen. Han sa också att de andra klasserna tycker att deras klass var fega och tjallade. När pojke 
4 fick frågan så berättade han att han skulle säga till honom (mobbaren) och att det är högst 
troligt att han inte skulle sluta. Därefter skulle han då hämta en lärare. 
 
Skola B flickor och pojke 
Säger till att de ska sluta och springer till en vuxen och talar om vad som händer berättar flicka 
5. Flicka 6 skulle säga till fröken om vad som hon har sett och genast springa iväg inte vänta för 
då menar hon att det kan bli värre för den som blir retad. Flicka 7 säger att om hon inte hittar 
eller ser någon vuxen i närheten skulle hon själv gå fram och säga ifrån. Pojke 8 sa att han 
skulle säga ifrån på det skarpaste han kunde så att de skulle bli rädda och sluta mobba.   
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Fråga 5: Vad tror du att mobbning beror på? 
 
Skola A flickor och pojkar 
Det var svårt att kunna ge ett svar tyckte flicka 1 och hon var tyst en kort stund och sade till 
sist att hon inte visste. Flicka 2 kunde ge sin förklaring med att det inte är något fel på den som 
blir mobbad utan det är de som mobbar som bara vill hacka på någon annan. De mår inte bra 
och därför måste de hålla på med andra avslutade flicka 2 med sitt svar på frågan. Det var tyst 
en stund innan pojke 3 svarade lite osäkert att han inte visste. Pojke 4 sa att han inte visste, 
men den som mobbar är konstig i huvudet eller bara avundsjuk. 
 
Skola B flickor och pojke 
Flicka 5 menar att man mobbas för att man är avundsjuk och att man kanske vill ha något som 
den andra har men inte jag. Flicka 6 säger att typ någon har en fin jacka som man själv vill ha 
men inte får. Men även att det kan vara att man blir mobbad för något som egentligen inte är 
något att mobbas för. Hon kan inte förklara varför. Man kanske har det jobbigt hemma med 
syskon och föräldrar och då måste man mobba någon säger flicka 7. Pojke 8 säger att man 
mobbas för man tycker någon är ful eller man är avundsjuk på något. 
 
Fråga 6: På vilket sätt har Bettys spegel påverkat dig?  
 
Skola A flickor och pojkar 
Man ska inte mobba någon, fast jag gör inte sådant berättade flicka 1. Ett längre och tydligare 
svar gav flicka 2 för hon talade om att hon tänker ännu mer på hur den som blir mobbad och 
den som mobbar mår. Hon hade berättat om boken för sina föräldrar och de hade tyckt att det 
var bra när barnen fick lyssna på boken och sedan diskutera händelserna. Flicka 2 sa att hela 
familjen läser mycket och att de pratar ofta om mobbning i hemmet. Pojke 3 tyckte det var 
synd om flickan i boken. Boken var bra tyckte pojke 4 och han fortsatte med att säga att boken 
hade påverkat honom lite när det handlar om mobbning. 
 
Skola B flickor och pojke 
Det är en mycket spännande och bra bok som säger hur man inte ska vara mot någon som 
kommer ny till klassen berättar flicka 5. Flicka 6 tycker också att det är en spännande bok och 
den säger hur en som är mobbad kan känna sig, att man är ledsen och utanför. Flicka 7 säger 
att hon ser bilder framför sig hur personerna ser ut i boken. Hon känner medlidande med 
Betty och vill gärna höra fortsättningarna på Betty böckerna. Pojke 8 tycker att Elisabeth i 
boken är avundsjuk på Betty och inte snäll. Han menar att så får man inte vara för då blir man 
tillslut själv mobbad och tillägger att han gärna vill lyssna på boken en gång till. 
 
Fråga 7: Hur tror du att det går att undvika mobbning i skolan? 
 
Skola A flickor och pojkar 
Flicka 1 talade om att hon inte visste hur det går att undvika mobbning bara att man ska vara 
snälla mot varandra. Tvärtom så visste flicka 2 hur det går att undvika mobbning och hon 
svarade att den som mobbar måste få någon som kan ta hand om den personen och kanske gå i 
en annan skola där de får lära sig att inte mobba andra. När pojke 3 fick frågan så förklarade 
han efter en stunds tystnad att han inte visste hur det går att undvika mobbning. På den sista 
frågan så svarade pojke 4 att han inte visste. Han sa slutligen att man inte får mobba andra, men 
vissa struntar i det ändå, det är bara så. 
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Skola B flickor och pojke 
Flicka 5 menar att hon inte vet hur man ska göra för att undvika mobbning i skolan. Att det 
bara börjar för att någon är avundsjuk. Nej det vet jag inte säger flicka 6 med bestämdhet i 
rösten. Flicka 7 tycker att man ska ta upp med eleverna på skolan om vad mobbning är för 
något och prata om det med alla som går på skolan. Även säga till alla att alla får vara med och 
att man inte får retas. Slutligen pojke 8 har bestämd åsikt att det går att göra något, det vet han. 
Men han kan inte ge några konkreta exempel utan säger bara att man ska vara snälla mot 
varandra. 
 
 

Muntlig utvärdering av Bettys spegel 
 
Vi hade en muntlig utvärdering av boken Bettys spegel som vi gjorde med alla elever i helklass 
efter att vi läst ut boken och genomfört den enskilda intervjun. Diskussionerna i klasserna 
byggde på frågeställningar (bilaga 4) från boken och som vi hade utformat före vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Vi läste upp frågorna och diskuterade varje fråga var för sig. 
Tanken med att göra den muntliga utvärderingen var att få alla delaktiga i diskussionen. De 
flesta tyckte att de hade lärt sig om mobbning och fått mer förståelse för alla som är indragna i 
en mobbningssituation. Många ansåg sig vara så starka att de skulle våga säga ifrån om någon 
blev utsatt. Alla visste hur en bra kompis borde vara och en gemensam benämning var snäll. 
Sista frågan skrev vi upp på tavlan, om eleverna tycker att mobbningsförebyggande arbeten i 
skolan är viktigt. Då fick de fyra alternativ att välja mellan och dessa var: mycket viktigt, 
viktigt, mindre viktigt och inte alls viktigt. På den sista frågan fick vi följande svar: i skola A 
(22 elever) tyckte 19 elever att frågan var mycket viktig, 2 tyckte att det var viktigt, medan en 
elev svarade att det var mindre viktigt. Eleven som sa att det var mindre viktigt förklarade att 
de visste vad mobbning var och med den anledningen gav han det svarsalternativet. Trots det 
svaret så tyckte den eleven att högläsningsboken var mycket bra. I skola B (15 elever) svarade 
alla att det är mycket viktigt att man ska arbeta med mobbningsfrågor i skolan. I båda 
undersökningsklasserna har boken Bettys spegel gett eleverna mycket att fundera och tänka på. 
Alla eleverna tyckte dessutom att boken var spännande och de önskade att få ta del av de 
efterföljande två böckerna som Wilke skrivit.  
 
 

Sammanfattning av intervju 
 
För att kunna undersöka om läsning av skönlitteratur kan väcka en medvetenhet och motverka 
mobbning så utformade vi intervjufrågor för att kunna se om eleverna har påverkats av vårt 
arbete. På den första frågan vad de tänker på när de hör ordet mobbning kan vi utläsa att alla 
eleverna är väl medvetna vad mobbning är och vi kan inte se någon märkbar skillnad mellan 
flickornas och pojkarnas svar.  Den andra frågan om man kan mobbas på olika sätt så ser vi en 
större skillnad mellan de båda könen. Speciellt var det en flicka i varje skola som tydligt kunde 
uttrycka sig och förklara olika sätt att mobbas. Pojkarna i bägge klasserna visste att det finns 
flera sätt, men kunde inte riktigt förklara hur. Tredje frågan besvarades i på olika sätt och i 
skola A var det två flickor och en pojke som inte sett att någon hade blivit mobbad. Medan en 
pojke berättade att han själv hade varit utsatt under en tid. I skola B svarade två flickor att de 
inte hade sett, medan en flicka och en pojke hade sett mobbningssituationer. Alla pojkarna 
svarade på den fjärde frågan att de skulle säga till mobbaren om de såg att någon blev retad eller 
slagen. Endast en flicka skulle gå fram och be mobbarna att sluta. De andra fyra flickorna skulle  
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i första hand hämta en vuxen. De flesta av alla eleverna berättade om deras rädsla om att själva 
bli utsatta om de hämtade en vuxen och berättade om händelsen. När de fick femte frågan så 
visade det sig skillnader mellan klasserna i deras svar. I skola A så tyckte de att det var svårt att 
veta vad mobbning beror på. Det var endast en flicka som kunde ge en förklaring och hon sa 
att det inte är något fel på den som blir mobbad utan det är de som mobbar som bara vill hacka 
på någon annan. De mår inte bra och därför måste de hålla på med andra avslutade flicka med 
sitt svar på frågan. På samma fråga svarade alla eleverna i skola B mer utförligt om vad 
mobbning kan bero på. De förklarade att det kan vara avundsjuka, man har det jobbigt hemma 
och på grund av utseende. På den näst sista frågan svarade alla att boken var spännande, kände 
empati, fick inre bilder av innehållet och fick en förståelse för de inblandade i 
mobbningssituationerna. Den sista frågan tyckte sex av eleverna var svår att kunna svara på. De 
funderade på frågan men visste inte riktigt hur det går att undvika. Det var en flicka från varje 
klass som hade förslag till frågan. Flicka 2 i skola A berättade att den som mobbar måste få 
någon som kan ta hand om den personen och kanske gå i en annan skola där de får lära sig att 
inte mobba andra. Flicka 7 från skola B förklarade att man ska prata med eleverna på skolan om 
vad mobbning är för något.  
 
 

Sammanfattning av muntlig utvärdering av Bettys spegel 
 
I båda undersökningsklasserna har boken Bettys spegel gett eleverna mycket att fundera och 
tänka på. Diskussionerna har gett många följdfrågor som kommit upp till diskussion om hur det 
kan vara i skolan och hur man ska behandla varandra. Alla eleverna i respektive klasser tyckte 
dessutom att boken var spännande och de önskade att få ta del av de efterföljande två böckerna 
som Wilke skrivit. Vissa elever var svårare att få med i diskussionerna medan andra gärna ville 
framföra sina synpunkter. Vissa flickor var tystare och det var svårare att få de att medverka i 
den muntliga utvärderingen, utan att ställa direkta frågor till dem. Då kunde de däremot säga 
sina funderingar och de hade djupare tankar och levandegjorde de olika personerna från bokens 
handling och innehåll. 
 
 

Avslutande sammanfattning 
 
Under våra intervjuer och diskussioner har vi sett att eleverna som vi har mött är mycket 
intresserade av frågor om mobbning och de har många kloka insikter och tankar i dessa frågor. 
Även att de tycker att det är viktigt att arbeta med mobbningsfrågor i skolan, men också att 
man ska ta hänsyn för varandra och respektera allas olikheter och tankar så att alla ska kunna få 
vara med i gemenskapen. Det var intressant att genomföra intervjun med de slumpmässigt 
utvalda eleverna med genusperspektiv i åtanke. Vi uppfattade att ingen av dem var spända och 
nervösa vid intervjun. De svarade på alla frågorna och var medvetna om mobbning och dess 
problematik. Däremot vid den sista frågan, hur de tror att det går att undvika mobbning i 
skolan, så ansåg sex av eleverna att det var svårt att ge något bra svar. De funderade men visste 
inte riktigt hur det går att undvika. Det var en flicka från varje klass som hade förslag på frågan 
och de gav olika lösningar. Flicka 2 i skola A berättade att den som mobbar måste få någon 
som kan ta hand om den personen och kanske gå i en annan skola där de får lära sig att inte 
mobba andra. Flicka 7 från skola B förklarade att man ska prata med eleverna på skolan om vad 
mobbning är för något.  
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Det blev många insiktsfulla och tänkvärda svar som vi fick av eleverna vid den muntliga 
utvärderingen av Bettys spegel. Under diskussionen visades elevernas förvärvade förståelse i 
mobbningsproblematiken och deras upptäckt av mönster mellan förfaranden vid mobbning och 
handlingen från boken. Vid den muntliga utvärderingen såg vi att pojkarna är mer verbala och 
vill väldigt gärna prata högt och mycket, medan flickorna har en mera undanskymd roll. Det 
fanns några elever i båda klasserna som hade det lite svårare att framföra sin åsikt, utan att vi 
ställde frågor speciellt till dem. Speciellt var det några av flickorna som var tystare och det var 
svårare att få de att medverka i diskussionen, utan att ställa direkta frågor till dem. När de fick 
riktade frågor speciellt till dem så berättade de betydligt djupare och med en mer känsla för det 
som de diskuterar och de kunde levandegöra de olika personerna från boken. De flesta elever 
berättade att de skulle säga ifrån om någon behandlades illa och de hade även goda 
uppfattningar om hur en bra kompis ska vara. Alla eleverna tyckte att boken var bra, spännande 
och handlade om deras egen vardag och de önskade att få ta del av de efterföljande två 
böckerna som Wilke skrivit. De kunde i den muntliga utvärderingen diskutera, ta till sig och 
lyssna på vad de övriga hade för tankar och åsikter om mobbning och högläsningsboken. 
Däremot kunde de elever som deltog vid intervjun våga framföra sina tankar, speciellt när 
ingen annan lyssnade och kommenterade det uttalade. Det var ingen förälder som ifrågasatte 
vårt arbete efter att vi hade skickat ut ett brev till dem. 
 
För att kunna se några olikheter på flickors och pojkars synsätt om mobbning borde vi istället 
ha intervjuat fler elever vid undersökningen.  Ett urval med ett genusperspektiv i åtanke 
genomfördes där vi skilt åt flickor och pojkar. I skola A 2 flickor och 2 pojkar och i skola B 3 
flickor och 1 pojke. Detta utfördes för att få en jämn fördelning mellan könen. För att få ett 
mer tillförlitligt resultat i undersökningen så borde vi dessutom ha genomfört observationer hur 
flickor och pojkar är tillsammans och hur de samspelar. Däremot så var tiden inte tillräcklig för 
en större och djupare undersökning. Några större skillnader kunde vi inte se mellan eleverna i 
de olika skolorna som deltog i undersökningen. Flickor och pojkars sätt att uttrycka 
medvetenhet skiljer sig inte mellan skolorna, utan de är lika oavsett i vilken grupp de befinner 
sig inom år 4. 
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DISKUSSION 

Tillförlitlighet och validitet 
 
Med tillförlitlighet avser man hur trovärdig en mätmetod är med tanke på faktorer som kan 
påverka resultatet. Med validitet avser man mätinstrumentens tillförlitlighet, det vill säga om 
det verkligen mäter det som är avsett att mäta enligt Patel och Davidson (1994). En faktor som 
påverkar tillförlitligheten i vår undersökning är att antalet försökspersoner i de båda skolorna 
var lågt, totalt var det 8 stycken elever som intervjuades. Det låga antalet intervjupersoner 
valde vi med anledning av den begränsning av tidsperioden som var disponibel för 
undersökningen. Svårigheten ligger i att kunna ställa frågor som knyter an till syftet och ger ett 
avläsningsbart resultat. Vi är medvetna om att det finns osäkra faktorer när det gäller barn och 
intervjuer. Det kan vara att barnen tolkar in saker i frågorna som vi inte har räknat med eller 
att de svarar på ett sådant sätt som de tror och förväntas av dem. Utformningen av våra 
intervjufrågor kan vi så här i efterhand konstatera att de var med tanke på vårt syfte 
välformulerade. Däremot hade resultatet av intervjun synliggjorts påtagligare om flickor och 
pojkar framställts var för sig i respektive skola för att ytterligare åskådliggöra 
undersökningspersonernas svar med ett genusperspektiv som grund. Patel och Davidson menar 
att man kan räkna med förhållandevis god tillförlitlighet om vi använder oss av strukturerade 
observationer eller standardiserade intervjuer. Även om det var ett urval med ett 
genusperspektiv som grund så var alla i båda klasserna villiga att ställa upp på intervjun. Något 
som vi upplevde positivt var att de elever som intervjuades med bandinspelning inte var 
speciellt nervösa, tystlåtna och de verkade inte vara besvärade av inspelningen. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om läsning av skönlitteratur kan väcka en 
medvetenhet om och motverka mobbning. I läroplanen, Lpo 94, står det att skolan ska främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 
mobbning och tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan ska 
dessutom sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter samt respekterar andra 
människors egenvärde. I kursplanen för grundskolan i ämnet svenska (2000) står det att 
skönlitteratur ger möjligheter till empati och förståelse för andra, för det som är annorlunda, 
och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till 
exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållande. Med stöd 
av styrdokumentens innehåll och betydelse angående mobbning anser vi att syftet med 
examensarbetet har haft stort berättigande när det trots detta förekommer kränkningar i skolans 
värld. Vår tanke med att förtydliga styrdokumenten i uppsatsens bakgrund är framför allt 
utformat för även den oinvigde läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om styrdokumenten 
och dess innehåll. I undervisningen kan läsning av skönlitteratur i olika former fungera som en 
grund till kunskap om hur mobbning kan yttra sig, vad mobbning kan bero på och hur man 
kan få stopp på den. Arbete med språk och litteratur skapar möjligheter till barns upplevelser att 
reflektera över deras egna värderingar och tankar. I det stora urvalet av böcker som berör 
mobbning kan vi väcka till barns känslor som förhoppningsvis leder till attitydförändringar. I 
skönlitteraturen möter eleverna i en gestaltad form andra människors livsöden, verkligheter och  
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erfarenheter skriver Nilsson (1997). Mötet med litteraturens människor gör livet och 
verkligheten begripliga. Det är Nilsson sätt att se på saken och vi samtycker med honom att det 
är då skönlitteraturen har sin sprängkraft och sin stora betydelse. Litteraturen är alltså inte bara 
en källa till upplevelse, den är kanske framför allt en källa till kunskap. Wilke (2003) menar att 
vi alla befinner oss i riskzonen att bli mobbade eller mobbare. Därför är det viktigt att förstå 
varandras roller och situationer. Förstår man varför en person gör på ett visst sätt är det lättare 
att veta vad man ska göra. Syftet med boken Bettys spegel är att ge barn insikter om de krafter 
som driver fram mobbning. Vi valde att göra denna undersökning med utgångspunkt från 
Wilkes skönlitterära bok och även två andra böcker som innehåller mobbningsproblematik. 
Dessa val av böcker gjorde vi för att vi ansåg att innehållet skulle väcka deras känslor och tankar 
som skulle mynna ut i givande samtal om mobbning och dess konsekvenser. För att väcka alla 
elevernas medvetenhet så valde vi att läsa högt ur böckerna för dem. Att läsa högt för barn är 
nödvändigt för deras utveckling som läsare och det är ett misstag att tro att högläsning bara 
behövs i de lägre stadierna i skolan, Johanesson Vasberg (2001). Många elever är inte starka i 
sin läsning så att de kan på egen hand tillgodogöra sig innehållet av en djupare skönlitterär bok. 
När vi som lärare läser högt i klassen kan vi tillgodose alla, även de svaga läsarna. Vi styrde 
undervisningen så att alla eleverna kunde närvara vid högläsningstillfällena. Anledningen till 
detta var att resultatet kunde bli mer tillförlitligt och dessutom önskade alla elever att få 
möjlighet att vara med vid högläsningstillfällena på grund av böckernas fängslande innehåll. 
 
Vi samtycker med Pikas (1989) uppfattningar att högläsning av en bok och diskussioner kring 
det lästa ger en bättre bild av en boks innehåll och leder till reflektion. För att kunna väcka 
medvetenhet, förebygga och motverka mobbing bör skolan arbeta långsiktigt med etiska och 
existentiella frågor som utgör undervisningsinnehållet. Vi upplevde att eleverna lärde sig 
mycket av samtalen om böckerna och att detta är ett arbetssätt vi tror på. De får kunskap om 
hur de bör uttrycka sig för att andra ska kunna förstå deras åsikter och värderingar. De får även 
kunskaper i att lyssna och ta till sig vad andra människor har för uppfattningar och dessutom 
kunna respektera dem. Genom samtal om värdegrundsfrågor så får elever även känslan av att de 
har möjlighet att få ändra sina inställningar, inga åsikter är mer eller mindre värda samt att 
ingen uppfattning är mer rätt eller felaktig. Med hjälp av innehållet från Bettys spegel får 
eleverna i vår undersökning medvetenhet om hur mobbning kan utspelas och vilka 
konsekvenser det kan leda till. De fick även en insikt om hur mobbaren, den mobbade och hur 
omgivningen reagerar och upplever situationen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har 
vi insett att eleverna har tagit till sig innehållet samt upptäckt mönster och kunnat se 
mobbningens orsaker och konsekvenser. Vi kunde också se elevernas förståelse både för den 
mobbade och för den som mobbar. Eleverna ansåg även att de kunde känna igen sig själva på 
grund av att Bettys spegel är verklighetsskildrande som stämmer överens med deras egen tillvaro. 
Samtliga pedagoger på alla stadier i dagens utbildningssystem har ett gemensamt ansvar för 
barns och ungdomars språkutveckling. Barn ska så tidigt som möjligt erbjudas möjligheter att få 
tala, skriva och läsa på så många olika former och lustfyllda sätt. För att vi som lärare ska kunna 
stimulera barns kreativitet, lust att lära och ge dem den hjälp och stöd de behöver är det 
angeläget att vi själva har en positiv inställning till språket och dess olika beståndsdelar. Vår 
uppgift som lärare är dels att finslipa det svenska språket hos våra barn och dels att visa dem 
språket som är ett av det mest förfinade instrument vi människor kan använda oss av och 
utveckla under hela livet. Vi har med undersökningen kunnat se skönlitteraturen som en 
metod att använda vårt språk för att väcka en medvetenhet om och förebygga mobbning på ett 
positivt och engagerande tillvägagångssätt. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning skickade vi ut ett föräldrabrev, bilaga 1, där vi 
beskrev vårt arbete och att föräldrarna gärna kunde ta kontakt med oss vid eventuella 
frågetecken. Det var ingen som hade några synpunkter på det. Vid intervjun uppfattade vi inte  
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några större skillnader mellan flickornas och pojkarnas medvetenhet om mobbning. På frågan 
om det finns olika sätt att mobba på så kunde vi se en skillnad mellan könen. Pojkarna 
berättade kortfattat och visade med kroppen medan flickorna kunde betydligt bättre beskriva 
olika mobbningsförfaranden. Svaleryd (2003) skriver att tidigt fångas signalerna upp som formar 
de socialt konstruerade villkoren utifrån vårt biologiska kön. Vi har uppfattat skillnader som 
synliggjorts i flickornas och pojkarnas medvetna och omedvetna sätt när de skulle besvara en 
fråga. Vid den fjärde frågan under intervjun kunde vi lägga märke till avvikelser av flickornas 
och pojkarnas svar. Pojkarna skulle säga till mobbaren direkt medan flickorna hämtade en 
vuxen. För att kunna se några olikheter på flickors och pojkars synsätt om mobbning borde vi 
istället ha intervjuat fler elever vid undersökningen. Vi gjorde ett slumpmässigt urval där vi skilt 
åt flickor och pojkar. I skola A två flickor och två pojkar och i skola B tre flickor och en pojke. 
Detta utfördes för att få en jämn fördelning mellan könen. För att få ett mer tillförlitligt resultat 
i undersökningen så borde vi ha genomfört observationer hur flickor och pojkar är tillsammans 
och hur de samspelar. Däremot så var tiden inte tillräcklig för en större och djupare 
undersökning. Det blev många kloka och bra svar som vi fick av eleverna vid den muntliga 
utvärderingen av Bettys spegel. Under diskussionerna har vi i båda klasserna kunnat se och höra 
att pojkarna är mer verbala och vill väldigt gärna prata högt och mycket. Medan flickorna har 
en mera undanskymd roll under samtal i helklass. Däremot tycker vi båda att flickorna har mer 
uttömmande svar och en mer känsla för det som de diskuterar. Vår förhoppning med att utföra 
detta arbete är att det ska leda till att väcka elevers medvetenhet om mobbning som en 
förebyggande handling för den framtid de går till mötes. 
 
Mobbning i skolan ses av forskare som en kränkning av samhällets grundläggande värderingar 
skriver Forsman (2003). Genom att få med all skolpersonal, elever och föräldrar i diskussioner 
om värdegrunden är det en framkomlig väg för att skapa en skolmiljö där elever kan känna sig 
trygga och skyddade mot trakasserier. Vi har som blivande lärare en ovärderlig och viktig roll 
som återspeglas genom det förhållningssätt jag har till lärande och värderingar. I vår kommande 
lärarroll kan vi påverka barns attityder, värderingar, beteende och göra dem medvetna om deras 
egna utvecklingar av språket. Lärarens viktigaste mål i undervisningen är arbetet med 
värdegrundsfrågor som ska genomsyra undervisningen i skolan. Allas lika värde är en gyllene 
regel i den svenska läroplanen och kränkande behandling borde därmed inte förekomma. 
Begrepp som mobbning eller trakasserier skulle inte heller behöva användas. Att plåga eller reta 
någon skulle vara uteslutet, men verkligheten ser annorlunda ut. För att motverka förekomsten 
av mobbning och trakasserier behövs goda kunskaper om vad mobbning är och varför 
mobbning förekommer (Eriksson et al. 2002). Kan vi bemästra vårt språk, då kan vi trolla med 
det och då kan vi skapa världar som bara kan skapas i ordets rike. Då kan vi inspirera, påverka 
och bygga vidare mot en tryggare värld för alla barn. Läsning av skönlitterära texter kan 
fungera som en källa till kunskap om hur mobbning kan yttra sig, vad mobbning kan bero på 
och hur man kan få stopp på den. Vi får inte blunda för verkligheten, så länge det finns ett 
enda barn som plågas i skolans värld utan att någon vuxen bryr sig, så är det ett barn för 
mycket. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi skulle gärna vilja arbeta vidare med vårt arbete hur man kan väcka elevers medvetenhet 
genom skönlitteratur. Det är ett långsiktigt och viktigt värdegrundsarbete som ska genomsyra 
undervisningen i hela grundskolan för att komma fram till gynnsamma resultat. Alla barn har 
rätt till en trygg och säker skolmiljö, ingen ska utsättas för kränkningar och trakasserier. Vi 
samtycker med vår handledare Forsman (2003) att det i första hand finns ett stort behov av 
grundläggande kompetenshöjande insatser riktade mot skolan i form av brett upplagda  
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utbildningsprogram omkring mobbning. Vi instämmer även med Formans åsikt att dagens 
svenska skolor mer skulle ta tillvara på de organisationer med kunnande och erfarenheter som 
samhället har att erbjuda skolan i kampen mot mobbning. 
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Bilaga 1 
   

Hej föräldrar! 

 
Jag heter                       och  läser till lärare inom grundskolans tidigare år 
(årskurs 1-6) vid Luleå tekniska universitet.  Min slutpraktik kommer jag att göra 
i ert barns klass under veckorna 41 – 46. 
 
Examensarbetet som jag skriver handlar om hur elever kan bli medvetna om 
mobbning genom läsning av skönlitteratur. Därför kommer jag bland annat att 
läsa skönlitteratur för barnen och även diskutera om hur vi är mot varandra. För 
att kunna se ett resultat av arbetet så kommer barnen att intervjuas. Detta gör jag 
för att ta reda på barnens tankar och värderingar om läsning av skönlitteratur och 
om det har fått dem till förståelse i ämnet mobbning. 
 
Barnen är naturligtvis anonyma. 
 
Har ni några frågor eller synpunkter är ni välkomna att ta kontakt med mig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? Vad betyder ordet för dig? 
 

2. Kan man mobbas på olika sätt? I så fall hur? 
 

3. Har du någon gång sett att någon blivit mobbad? I så fall hur märkte du det? 
 

4. Vad gör du om du ser att någon blir retad eller slagen? 
 

5. Vad tror du att mobbning beror på? 
  

6. På vilket sätt har Bettys spegel påverkat dig?  
 

7. Hur tror du att det går att undvika mobbning i skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 3.1 
Samtalsfrågor – Bettys spegel, Wilke (2003) 
 
Lektion 1: kap 1 och 2  
Diskutera: Att vara ny i en grupp innebär alltid en prövning. Betty testas och är okunnig om 
den nya gruppens värderingar och allianser. På grund av sin egen osäkerhet är Elisabeth duktig 
på att upptäcka Bettys osäkerhet. Nämn några saker som gör att Betty kan bli mobbad?  
Varför blir det just Elisabeth som blir mobbaren? 
 
 
Lektion 2: kap 3 och 4  
Diskutera: En åskådare som tar steget över till att bli en aktiv medlöpare är en stor vinst för 
mobbaren och en stor besvikelse för offret. Vilka är de första signalerna på att Betty kan bli 
mobbad? Malin är Elisabeths följeslagare, vilken betydelse har Malin för utvecklingen av 
mobbning? 
 
Lektion 3: kap 5 och 6  
Diskutera: En mobbare är specialist på att välja tillfällen då vuxna inte är närvarande 
Mobbningen mot Betty trappas upp men hon försöker hålla masken allt medan självförtroendet 
sjunker. Betty skickar ändå ut signaler till kamraterna, fröken och föräldrarna. Vilka är det, ser 
du dem? Varför reagerar inte de vuxna? 
 
Lektion 4: kap 7 till 9 
Diskutera Bettys pappa förstår till slut hur Betty har det och ringer till läraren. Läraren pratar i 
sin tur med Elisabeths föräldrar som talar med Elisabeth. Ändå blir det värre än någonsin. 
Varför blir det? Hur hade de kunnat göra det på ett bättre sätt? Hur förändras Bettys syn på sig 
själv? 
 
Lektion 5: kap 10 
Diskutera: Det är just förändringen av självbilden som innebär den långsiktiga skadeverkan av 
mobbning. En nervärderande självbild kan följa den mobbade långt tid framåt. Hur förändras 
Bettys syn på sig själv när hon drabbas? 
 
Lektion 6: kap 11 till 13  
Diskutera: För att Bettys ska få tillbaka sin positiva självbild måste hon först genomskåda 
kamraternas falska attityder. Ytterst handlar det om att Bettys raserade självförtroende och 
självkänsla som stärks av spegeln så att hon litar på sig själv igen. När allt blir värre söker sig 
Betty ut i naturen till Morgans och hennes koja vid tjärnen. Där finner hon en spegel. Vad är 
spegeln för något? 
 
Lektion 7: kap 14 och 15  
Diskutera: Alla kan inte som Betty av egen kraft (eller med hjälp av en förtrollad spegel) hitta 
tillbaka till sitt självförtroende och sin självkänsla. Hur kan man hjälpa ett mobbningsoffer att 
inte tappa eller återfå tron på sig själv? 
 
 
 
 

 
 
 



 

Bilaga 3.2                     
Lektion 8: kap 16 och 17 
Diskutera: Betty får uppleva hur gamla bästisen Bella hemma i Solvik förvandlas till en 
mobbare. Vad lär sig Betty på det? 
           
Lektion 9: kap 18 och 19 
Diskutera: När Betty genom spegelns hjälp får tillbaka självförtroendet börjar hon se saker 
annorlunda och börjar bete sig på ett annat sätt. Vad leder det till och varför? 
 
Lektion 10: kap 20 till 22 
Diskutera: När Betty förstår att Elisabeth är rädd för Enja vill Betty vara henne för en kväll. 
Varför? 
 
Lektion 11: kap 23 och 24 
Diskutera: När Elisabeth är som räddast får Betty oväntat stöd av alla klasskamrater som 
plötsligt berättar hur mycket elände Elisabeth ställt till med. Klassen slutar stödja den rädda 
Elisabeth, varför? Betty väljer att inte hämnas eller ge igen. Borde hon ha gjort det? 
 
Lektion 12: 
Muntlig utvärdering av boken och en gemensam diskussion om vad boken har väkt för 
medvetenhet hos eleverna i klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 
Muntlig utvärdering av Bettys spegel 

 
1. Vad tycker du att du lärt dig om mobbning under tiden som vi har arbetat med läsning 

av Bettys spegel? I så fall vad? 
 

2. Har du fått mer förståelse om den som mobbar och den som blir mobbad känner sig? 
På vilket sätt? 

 
3. Vågar du säga ifrån om någon behandlas illa? 

 
4. Hur tycker du att en bra kompis ska vara? 

 
5. Tycker du att Bettys spegel är en bra bok att arbeta med i skolan för att få mer förståelse 

om mobbning? Skriv vad du tycker. 
 

6. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med mobbning i skolan? 
 

Mycket viktigt            Viktigt            Mindre viktigt            Inte viktigt alls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 
Veckoplanering 
 
Vecka 1 
Under den första veckan av vår verksamhetsförlagda utbildning lämnade vi ett brev till 
föräldrarna (bilaga 1) där vi berättade om vårt kommande arbete i vilket deras barn skulle ingå. 
Vid första morgonsamlingen så presenterade vi vårt arbete och visade vilka böcker som skulle 
användas. Vi genomförde två lektionstillfällen där vi läste högt ur Bettys spegel.  Både innan och 
även efter högläsningen så samtalade vi med eleverna om hur vi behandlar varandra och även 
om själva innehållet i boken. Handledningsfrågorna till boken ledde till diskussioner som berör 
mobbning. 
 
Vecka 2 
Den andra veckan hade vi två tillfällen med Bettys spegel där vi läste och diskuterade omkring 
handlingen i boken och eventuella frågor som hade uppstått. Vid ett lektionstillfälle läste vi ur 
boken Lika som bär och visade även bilder från boken på OH-apparaten. Efteråt så samtalade vi 
med eleverna om bokens innehåll och mening. 
 
Vecka 3 
Tredje veckan inledde vi med fortsatt högläsning av Bettys spegel och under denna vecka så 
arbetade vi med boken vid tre lektioner.  
 
Vecka 4 
Under den fjärde veckan läste vi vid tre tillfällen ur boken Bettys spegel och även under denna 
vecka så genomförde vi givande samtal med eleverna om texten och dess innehåll. Från boken 
Vad tycker du? läste vi högt från ett kapitel med rubriken Mobbad under ett lektionstillfälle. Vi 
valde att inte läsa slutet av texten utan eleverna fick möjlighet att själva skriva ett eget slut på 
historien. Därefter så läste vi hur texten slutade i boken. 
 
Vecka 5 
Den sista veckan läste vi slutet från Bettys spegel och det medförde två lektionstillfällen med 
läsning och diskussioner. Sedan vi hade läst boken så hade vi en muntlig utvärdering om den 
(bilaga 4). I slutet av veckan så genomförde vi intervjuer (bilaga 2) med åtta elever, fyra från 
respektive skola, som inspelades på band. 
 




