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Abstrakt  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om arbete med skönlitterära verk 
om mobbning kan påverka elevers attityder till mobbning. Studien genomfördes i 
en gymnasieklass år 1, där nio elever ingick.  Efter att ha läst utdrag ur 
skönlitterära verk och sett en film, som alla behandlade ämnet mobbning ur olika 
perspektiv, har eleverna samtalat om och i skrift reflekterat över begreppet 
mobbning och om sina egna erfarenheter om detsamma. Efter en serie på fyra 
dubbellektioner, genomfördes tre intervjuer. Resultatet visade att eleverna inte 
upplever att deras attityder till mobbning förändras nämnbart efter att ha arbetat 
med texterna. Däremot menade eleverna att det är mycket viktigt att man i skolan 
får samtala om mobbning.  
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Mer än en fjärdedel av samtliga elever i skolan har upplevt sig kränkta vid upprepade 
tillfällen under det senaste året. Detta visar Skolverkets kartläggning av kränkande 
behandling, Relationer i skolan (Skolverket, 2002), samt rapporten Kränkningar i skolan 
(2003, Skolverket). Kartläggningen omfattar ca 3400 elever i år två, fem och åtta, samt andra 
året på gymnasiet. Vanligast är verbala kränkningar, därefter fysiska och psykosociala. 
Mobbning är alltså ett mycket stort problem i skolan idag. Det är därför en självklarhet att 
skolan ska arbeta med att förebygga och åtgärda mobbning.   
 
Ämnet för mitt examensarbete har jag valt med tanke på det stora ansvar jag har som lärare att 
sätta mig in i problematiken omkring mobbning, för att kunna vidta åtgärder när elever utsätts 
för kränkningar av olika slag, och för att kunna arbeta förebyggande. Hur kan jag som 
svensklärare arbeta i preventivt syfte? I detta förebyggande sammanhang vill jag använda mig 
av mitt intresse för skönlitteratur. Skönlitteraturen kan på ett unikt sätt sätta oss in i fiktiva 
personers tankar och känslor och ifrågasätta vårt eget handlande. Författaren Sven Wernström 
påpekar den viktiga och utvecklade roll som skönlitteraturen kan spela. Han menar:  
 

Det är i skönlitteraturen vi upplever andra människors sorger och glädjeämnen [… ] det är 
där vi ser hur andra älskat, hatat och agerat. Det är där vi ser mänsklighetens samlade 
erfarenheter från livets alla skiften. För rollen som medmänniska finns bara en sorts 
instruktionsbok och det är skönlitteraturen (Wernström, 1990, s.13). 

 
Gunilla Molloy, filosofie doktor vid lärarhögskolan i Stockholm, menar att demokratifrågor 
länge har stått i skuggan av ämnesstudier och att det är en utmaning för skolan idag att låta 
demokratiska värderingar genomsyra hela den praktiska verksamheten. Hon hävdar att ett 
samgående mellan demokratifrågor, samtal om de uttryck för kränkningar mot värdegrunden 
som dagligen sker i skolorna samt diskussioner om skönlitterära texter kan vara ett viktigt 
innehåll i arbetet med skolans demokratiska uppdrag (Molloy, 2003). 
 
Jag menar att skönlitteratur kan påverka våra attityder och värderingar och kan därför fungera 
som en plattform för diskussioner omkring mobbning och dess konsekvenser. Mitt val av 
ämne grundar sig på min övertygelse att läsning av fiktiva berättelser och diskussioner 
omkring det lästa, kan hjälpa till att skapa den inlevelse och empati som kan förhindra att 
kränkningar uppkommer. 
 
 
Disposition av bakgrund 
 
Bakgrunden som följer inleds med delar av de riktlinjer som finns i skolans styrdokument och 
lagstiftning, när det gäller mobbningsförebyggande arbete. Därefter ett avsnitt om skolans 
värdegrund, eftersom samtal om värderingar och förhållningssätt ingår i skolans uppdrag att 
arbeta med värdegrundsfrågor. Vidare en kort definiering av begreppet mobbning och även 
allmänna kännetecken för mobbaren och den som mobbas. Därefter redovisas ett stycke om 
självinsikt, eftersom syftet med att prata om skönlitteratur i skolan bland annat är att öka 
elevernas självinsikt. Jag tar också upp något om vad attityder och reflektion är, och därefter 
om samtalets värde. Samtal och reflektion hör samman och skapar tillsammans ett dialogiskt 
klassrum, ett begrepp som därefter definieras. Sedan ett avsnitt om receptionsforskningen 
eftersom den klargör hur vi påverkas av skönlitterärt läsande. Därefter definieras begreppen 
boksamtal och riktad skrivning eftersom dessa två metoder ingår i min undersökning. 
Avslutningsvis förklaras begreppet kvalitativ intervju eftersom det är bland annat den metod 
jag använt i min undersökning.  
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Bakgrund 
 
 
Förankring i lagstiftning och styrdokument 
 
Skollagen och läroplanerna innehåller de bestämmelser som skall styra skolans verksamhet. 
Skollagen är instiftad av riksdagen och anger övergripande mål för hur skolans arbete skall 
utformas. Läroplaner utfärdas av regeringen och beskriver verksamhetens värdegrund, 
riktlinjer och mål. Målen är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når 
(strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål). Det 
finns tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 
Lpf 94, som bland annat gäller för gymnasieskolan, klargör att skolan måste förmedla och hos 
eleverna förankra grundläggande demokratiska värderingar.   
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) framgår det att: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 
skolan skall gestalta och förmedla [… ] Ingen skall i skolan utsättas för mobbning (s.37). 

 
I Skollagen (2000) görs det klart att: 
 

Var och en som arbetar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan [… ] 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden (s. 55). 

 
Även i Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling (Norén & Åhnberg, 1998), som också 
gäller i skolan, finns stöd för mobbningsförebyggande arbete: 
 

§3. Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras I 
verksamheten. 

 
Skolans uppgift är alltså att arbeta för att lärandemiljön är sådan att den överensstämmer med 
grundläggande demokratiska värderingar. Detta uppdrag innefattar även 
mobbingförebyggande åtgärder. Att i svenskundervisningen använda sig av skönlitteraturen 
som ett underlag för att diskutera värderingar och värdegrund, och därmed arbeta 
mobbningsförebyggande, anser jag vara i enlighet med skolans styrdokument och lagstiftning.  
 
 
Värdegrunden 
 
Skolverket har definierat vad värdegrunden innebär för skolan. Här följer ett sammandrag av 
denna definition. 
  
Värdegrunden i skolan  
 

?  förenar lärande och fostran  
?  är en pedagogisk fråga  
?  handlar om relationer mellan människor  
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Värdegrunden handlar om värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta. Dessa gemensamma värderingar skall genomsyra den praktiska 
undervisningen och de allmänna förhållningssätten. Värdegrunden ska finnas i hela skolans 
verksamhet och omsättas i praktisk handling. I skolan skall det märkas och synas att de 
grundläggande värdena är en verklighet. Det skall i skolan vara ett sådant klimat att varje 
individ, barn såväl som vuxen, möts med respekt och respekterar varandra (Skolverket, 2005). 
Att arbeta med skönlitterära texter i syfte att diskutera mobbning är således i enlighet med 
skolans uppdrag att låta värdegrundsfrågor genomsyra undervisningen. 
 
 
Vad är mobbning? 
 
Mobbning är en mellanmänsklig företeelse, lika vanlig som bråk, förtal, förtryck, misshandel 
och krig. Den kan utlösas av mycket subtila skillnader mellan människor, motvilja eller 
intolerans. För den drabbade är mobbning en personlig katastrof, ofta med livslånga 
konsekvenser (Larsson, 2003). Begreppet mobbning lanserades på 70-talet av skolläkaren 
Peter-Paul Heinemann. Han fokuserar på gruppen, mobben, som just ordet mobbning antyder, 
och definierar mobbning på följande sätt:  
 

[… ]en löst sammanfogad grupp kan vid ett yttre tryck bindas samman till en samverkande 
grupp, mycket på grund av behovet att kanalisera den uppdämda irritationen, och kan då 
samfällt ösa sin vrede (som kan ha en helt annan orsak) över en icke-medlem… .En grupp 
som bildas på detta sätt kallas mobb. Urladdningsbeteendet kallas mobbning (Heinemann, 
1993, s. 7).   
 

Enligt Heinemann är mobbning psykiskt eller fysiskt gruppvåld mot en person. Anatol Pikas, 
författare och docent i pedagogik och pedagogisk psykologi, har en liknande definition: 
 

Mobbning är icke-legitima fysiska 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). 

 
Skolverket (2005) definierar mobbning med hjälp av fyra specifika kännetecken, som här 
sammanfattats: 
 

1. Upprepning. Det som skiljer mobbning från annan kränkande behandling är att 
mobbning förutsätter någon form av upprepning. En kränkning som sker en enstaka gång 
är inte att betrakta som mobbning. 
2. Obalans i makt. Flera forskare är överens om att relationerna mellan de inblandade i en 
mobbningssituation kännetecknas av obalans i makt. Mobbning blir ett instrument för att 
skaffa sig makt och därmed bekräftelse.  
3. Individer eller grupp som förövare. Mobbning kan utövas av en eller flera personer, 
mot en eller flera personer.  
4. Olika konkreta uttryck. Mobbning kan liksom all annan kränkande behandling, vara 
fysisk, verbal eller psykosocial.  

 
Arne Forsman, psykolog och lärarutbildare vid Luleå Tekniska Universitet, definierar 
mobbning utifrån fem kriterier: kontinuitet, systematik, våld, makt och uppsåt. Han skriver: 
 

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 
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fysiska, psykiska och socialt kränkande särbehandlingar över tid i ett medvetet och 
oskäligt uppsåt att skada (Forsman, 2003, s. 107). 

 
Det kan däremot inte, enligt de flesta forskare inom mobbningsdiskursen, kallas mobbning 
när: 

[… ] kontrahenterna, jämbördiga i statur, rang, fysik och intellekt, ”trackar” varandra och 
är ”lika goda kålsupare” bakom sina skäl att fysiskt och psykiskt attackera varandra 
(Forsman, 2003, s. 97). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att mobbning är när en eller flera personer, vid upprepade 
tillfällen, systematiskt och med uppsåt att skada, utför psykiskt eller fysiskt våld mot en eller 
flera personer som befinner sig i underläge.  
 
 

Mobbaren 
 
Eva Larsson, författare och lärare, menar att den eller de som mobbar behöver få uttryck för 
sin aggressivitet. Mobbaren, eller mobbarna, väljer ut en person som inte anses kunna 
försvara sig mot angrepp. De verbala eller fysiska angreppen har ”lyckats” när den mobbade 
inte kunnat värja sig mot det våld, förtryck eller förakt som denne utsätts för. Om 
mobbaren/mobbarna dessutom har en tillräckligt stark position i gruppen protesterar inte 
andra gruppmedlemmar och samtycker därmed till mobbningen. Larsson definierar 
mobbarens syfte på följande sätt: 
 

Mobbarens syfte är att skada den andre, att överdriva och nedvärdera skillnader dem 
emellan och att trycka ned offret. Mobbaren strävar efter att öka klyftan mellan honom 
själv och den han trycker ned (Larsson, 2003, s.15). 

 
När klyftan mellan mobbaren och offret ökar finns förutsättningar för att angreppen skall 
kunna bli systematiska. Mobbaren ser då inte längre sitt offer som en människa utan som ett 
ting. Denna avhumanisering sker stegvis och har till syfte att befria mobbarna från 
samvetsbetänkligheter. Om så inte sker, kan människor inte misshandla medmänniskor 
(Larsson, 2003). 

 
Enligt Dan Olweus (1986), professor i psykologi, kännetecknas mobbaren bland annat av 
aggressivitet, både mot sina kamrater men även mot lärare och andra vuxna. De har allmänt 
sett också en mer positiv inställning till våld än genomsnittseleven. Inom psykiatrin finns 
ibland uppfattningen att den aggressiva ytan döljer en ängslig och osäker personlighet. 
Olweus menar att det inte behöver vara så. Han hävdar att det snarare kan vara tvärt om - de 
som mobbar kännetecknas antingen av ovanligt lite osäkerhet eller också är de genomsnittliga 
på den punkten. Vidare är mobbarna genomsnittligt populära bland sina kamrater eller något 
under genomsnittet. Mobbarens popularitet avtar dock något i de högre årskurserna och ligger 
lägre än genomsnittet i årskurs 9. Det finns ett samband mellan popularitet och fysisk styrka. 
För en pojkes popularitet betyder fysisk styrka en hel del. Om en pojke är populär minskar 
risken för att bli mobbad och det fysiska styrkan ger honom samtidigt möjlighet att försvara 
sig om han skulle bli angripen.    
 
Även Höistad (2001) ser aggressivitet som ett utmärkande drag hos mobbarna och han menar, 
i likhet med Olweus, att denna ilska inte bara riktar sig mot andra elever utan även mot lärare 
och föräldrar. Tuffhet kan dölja oro och ängslan, men inte alltid. Mobbarna är ofta mindre 
osäkra än genomsnittet. Den som mobbar är dock inte trygg eller jagstark, däremot självsäker, 
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i sin roll att vara den aggressive och starke. Vidare är mobbaren, enligt Höistad, ofta populär 
bland kamraterna. De har ofta kompisar, medlöpare eller passiva mobbare, som ger mobbaren 
support även om de inte själva deltar i mobbning. Mobbaren är ledaren som ständigt måste 
befästa sin position. Detta sker genom makt och rädsla. När andra elever söker sig till ledaren 
är det inte för att få en vän utan av rädsla för att själv bli utsatt för mobbningen. Mobbningen 
kan fortgå så länge mobbaren/mobbarna får stöd för sitt agerande. Detta stöd kan vara ett tyst 
medgivande från omgivningen. Om klimatet i klassen, däremot är sådant att mobbningen inte 
får stöd eller grogrund utvecklas inte mobbningen. För detta spelar läraren en viktig roll. 
Höistad skriver: 
 

Läraren är en viktig person vars inställning till mobbning kan vara avgörande. Om det 
finns en positiv och stark vi-känsla i klassen där alla ser sitt personliga ansvar för 
varandra är risken mindre att mobbningen får fotfäste (s.84). 

 
 

Den mobbade 
 
Larson menar att när en grupp bildas uppstår nästan genast en hierarki. Längst ned på 
rangskalan hamnar de som av olika anledningar anses tystlåtna, små, muskelsvaga, blyga etc. 
Till att börja med är dessa platser inte fasta utan den socialt skicklige kan arbeta sig uppåt i 
rangskalan, lika så att den som till exempel hamnar i onåd hos ledaren deklasseras. Om 
situationen i gruppen blir sådan att en syndabock behövs, hämtas denne ur detta sociala 
bottenskikt. Ingen, utom möjligen offret själv, protesterar, eftersom utnämningen av ett 
mobboffer gör att resterande gruppmedlemmar kan känna sig tryggare av att inte själva 
utsättas för deklasseringen. Någon annan står i fortsättningen lägre i rang. Offret stöts ut ur 
gemenskapen. Detta är en förutsättning för att trakasserierna skall kunna fortsätta eftersom det 
bara går att mobba någon som man inte känner, bara ser på avstånd och aldrig pratar med.  
Denna isolering är naturligtvis outhärdlig för offret. Eftersom människan måste vara i 
gemenskap med andra för att inte förlora förståndet, kan det räcka för den utsatte att 
åtminstone i sin fantasi föreställa sig att han eller hon är en del av gruppen. Att vägra erkänna 
sin isolering och envist hålla fast vid lögnen om de snälla kamraterna är därför vanligt bland 
de mobbade (Larsson, 2003). 
 
Enligt Olweus finns det två kategorier av mobboffer, de passiva och de provocerande.  De 
passiva mobboffren har en negativ inställning till att använda våld. När de blir angripna 
reagerar de ofta med gråt och drar sig tillbaka. De har ofta dålig självkänsla och är tystlåtna 
och känsliga. De känner sig ofta misslyckade och ensamma i skolan. Olweus menar att de 
passiva mobboffren signalerar till mobbarna att de inte kommer att ge igen om de blir utsatta. 
De provocerande mobboffren är betydligt mindre vanliga än den passiva typen. Dessa lockar 
fram negativa reaktioner hos andra, genom till exempel allmän oro eller hyperaktivitet. På så 
sätt kan de få en hel klass emot sig.  De har ofta ett häftigt humör vilket kan göra att de 
hamnar i konflikt med andra (Olweus, 1986). 
 
Utmärkande drag hos den som blir mobbad är, enligt Höistad, ofta en ängslig personlighet och 
fysisk svaghet. Detta gäller oftast pojkar, men även flickor som är fysiskt svaga och har ett 
dåligt självförtroende löper risk att utsättas. För pojkarna gäller att de som är duktiga i idrott 
ofta har lättare att få kompisar och därmed minskar risken för att bli mobbad. En fysisk svag 
pojke, med dåligt själförtroende kan genom sitt kroppsspråk, sänkt blick och hopsjunken 
kropp, ge signaler om att han inte kommer att försvara sig om han blir angripen. Höistad 
påpekar också att fysisk träning inte bara påverkar kroppen positivt utan även hjärnan 
stimuleras och utvecklas, liksom hela den personliga utvecklingen. Hos flickorna handlar det 
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mer om utseendet, kroppskonstitution och kroppslig utveckling än om fysisk styrka. En flicka 
som ser bra ut, har snygga kläder och ett gott självförtroende löper mindre risk att bli mobbad 
(Höistad, 1994). 
 
 
Självinsikt 
 
Individer med självförtroende och självinsikt löper således mindre risk att utsättas för 
mobbning. Som ett led i att utveckla sin personlighet ingår självkännedom och en 
medvetenhet om de egna reaktionerna. Joharifönstret, en modell över hur individen samspelar 
med andra, skapades av forskarna Joseph Luft och Hari Ingman, och visar på ett överskådligt 
sätt den människliga personlighetens olika rum, när det gäller självinsikt.  Modellen består av 
fyra rutor som visar individens självuppfattning i relation till andra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1:1 Joharifönstrets delar som representerar självinsiktens fyra skikt i samspelet mellan individer. 
Källa: Lindgren & Burman, 2003. 

 
Det öppna jaget är känt både för individen själv och för andra personer. Här ingår bland annat 
kunskap, kompetens, känslor, attityder, värderingar samt handlingar. I det dolda jaget finns 
kunskap som individen har om sig själv men inte vill visa av rädsla för att framstå i dålig 
dager. Ju otryggare en person känner sig desto större blir det dolda jaget på bekostnad av det 
öppna jaget. Inom det blinda jaget finns sådant som individen inte är medveten om, till 
exempel hur andra människor ser på en, omedvetna vanor och beteenden samt utstrålning. 
Om det blinda jaget tar för stor plats i en människas personlighet uppstår ofta missförstånd 
som kan bidra till att man tar avstånd från andra människor. Det okända jaget är tidigare 
upplevelser och känslor som varken individen eller omgivningen är medveten om. Det kan 
vara omedvetna och förträngda behov som ofta kräver professionell behandling för att 
bearbeta och förstå.  

 
 

Öppna jaget 

 
 

Blinda jaget 

 
 

Okända jaget 

 
 

Dolda jaget 

Jag vet/ser inte  
om mig själv 

Andra vet/ser 
om mig 

Jag vet/ser 
om mig själv 

Andra vet/ser 
inte om mig 
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Joharifönstret är en arbetsmodell som syftar till ökad självkännedom. Ju större medvetenhet 
och insikt en person har om sig själv, sina känslor och reaktioner, desto tryggare blir 
agerandet. Om det öppna jaget får ta stor plats, fungerar samspelet mellan människor bättre. 
Skolans målsättning är att det öppna jaget hos varje elev skall få det största utrymmet. 
Målsättningen med detta arbete har varit att eleven skall få en ökad insikt i sina egna känslor, 
värderingar och attityder när det gäller mobbning, och därigenom vidga sitt öppna jag 
(Lindgren & Burman, 2003). 
 
 
Vad är attityd? 
 
En attityd kan sägas vara ”en individs inställning och förhållningssätt gentemot ett objekt, en 
företeelse eller en situation” (Permer, 1989, s. 63). Attityder är ingen tillfällig inställning utan 
snarare en varaktig tro. Attityder är mångfasetterade, men kan sägas vara uppbyggda av 
främst tre komponenter: 

?  Den kognitiva komponenten som innebär kunskap och föreställning om det 
attityden gäller. 

?  Den affektiva komponenten innebär den känslomässiga aspekten av en attityd. 
?  Handlingskomponenten innebär individens sätt att handla och agera i den 

situation attityden gäller.  
Ofta är dessa tre komponenter inte samstämmiga. Trots kunskap om en företeelse gör den 
känslomässiga aspekten att vi ändå handlar på ett sätt som vi vet är fel, när vi hamnar i den 
situation attityden gäller. Attityder kan ha samband med och påverkas av andra attityder. 
Tillsammans bildar detta system ett attitydkluster, det vill säga flera liknande attityder. Ju mer 
en individs attityder harmoniserar med varandra, desto tryggare och mer välintegrerad är 
dennes personlighet.  
 
Attityder är således mycket komplexa och kan vara svåra att förändra. Hur vi reagerar och 
agerar i situationer styrs inte bara av våra attityder. Ett socialt tryck kan till exempel få oss att 
ha åsikter som vi inte känslomässigt instämmer i. Kan då attityder förändras? Enligt Permer 
kan rollspel vara ett effektivt sätt att förändra attityder. Att leva sig in i olika personers sätt att 
tänka, kan ge en fördjupad förståelse för andra och därmed en förändring av attityder. Permer 
menar också att ”eftersom vi lättast förändrar attityder från den egna gruppen, är 
gruppdiskussioner ett verkningsfullt sätt för attitydförändring” (Permer, 1989, s. 66). I min 
undersökning har eleverna i gruppdiskussioner fått leva sig in i litterära gestalters liv. Detta 
kan ha samma funktion som rollspel när det gäller att förändra attityder.  
 
 
Vad är reflektion? 
 
Med reflektion avses begrundan, meditation, tänkande, funderande och andra intellektuella 
aktiviteter (Nordstedt, 1999). Termen härstammar från det latinska ordet reflectere, som 
betyder böja eller vända bakåt, framåt eller åter. Reflektion betyder att tanken stannar vid en 
företeelse och efter ingående eftertanke resulterar detta i en bättre och djupare förståelse för 
ämnet (Bengtsson, 1996).  
 
Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet och Kaj Sköldberg, docent vid Stockholms 
universitet, menar att reflektion är att fundera omkring förutsättningar för en aktivitet och att 
tänka kring premisserna för sitt eget tänkande. När individen genom reflektion ifrågasätter 
svagheterna i ett tänkande, kan personen se vad en viss referensram inte förmår säga och 
därmed bryta sig ur denna (Alvesson & Sköldberg, 1994).     
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Mats Hemberg (Lendahl & Runesson, 1995), verksam vid institutionen för metodik vid 
Göteborgs universitet, påpekar att människan alltid strävar efter att förstå sin omvärld och att 
vi med hjälp av förklaringsmodeller försöker få kontroll över våra upplevelser. Eftersom 
kunskap är konstruktiv skapas det i våra medvetanden mentala kartor, så kallade tankekartor. 
Dessa kartor byggs ut till större enheter när ökade insikter kommer till. Kartorna formar också 
individens värderingar som i sin tur styr våra handlingar.  Hemberg menar vidare att det är vid 
samtal och diskussioner, där eleven uppmanas att analysera eller reflektera över ett innehåll 
som elevens tankekartor blir medvetna både för eleven själv och för läraren. När eleven bli 
medveten om sin tankevärld finns möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin förståelse 
Boksamtal med efterföljande riktad skrivning (förklaras närmare under rubriken riktad 
skrivning) är de metoder som har använts i denna undersökning med syfte att medvetandegöra 
elevernas så kallade tankekartor.  
 
 
Samtalets värde 
 
Att påverka attityder genom att arbeta med skönlitteratur i svenskundervisningen förutsätter 
samtal omkring det lästa. Att i samtal försöka påverka attityder är naturligtvis inget nytt. 
Redan de gamla grekerna insåg det stora värdet i samtal människor emellan. Sokrates, (469-
399) f. Kr., undervisade folket på gator och torg om det han hade skrivit. Hans mål för denna 
undervisning var att bringa intellektuell klarhet i termer och begrepp som rörde etik, kunskap 
och samhälle. Enligt Christer Stensmo, docent i pedagogik, var det karakteristiskt för Sokrates 
att han inte undervisade som en skollärare utan att han samtalade med människor. Sokrates 
ville att barnen skulle föras in i kulturella och sociala regler med hjälp av sagor och 
berättelser. Dessa skulle vara moraliskt föredömliga och lägga grunden för den vuxnes 
karaktär (Stensmo, 1994). 
 
Roger Säljö (1996), professor i kommunikation, ser också betydelsen av samtal. Han hävdar 
att det finns i alla former av samtal potentiella tillfällen till lärande. Genom att reflektera 
tillsammans med andra lär vi känna vår omvärld. Han menar att det i vår västerländska kultur 
finns ett allmänt antagande att kunskap primärt finns hos individen. Detta märks särskilt i 
skolan där individen prövas individuellt. Även kognitiva teorier betonar individens 
medvetande som kunskapens boning. Men enligt Säljö är det i samspelet mellan 
gruppmedlemmar som kunskap och färdigheter har sitt ursprung. Liksom barnet erövrar 
språket och andra färdigheter i interaktion med föräldrarna, är den viktigaste källan till 
kunskap för den vuxne hennes samspel med andra individer.  I samtal med andra skapar vi i 
hög grad vår självbild, eftersom vi genom de reaktioner vi får på det vi säger och gör, blir 
medvetna om hur vi är. När vi reflekterar omkring hur vi är och hur andra uppfattar oss kan vi 
distansera oss från vårt eget handlande och göra det till föremål för eftertanke. Säljös tankar är 
starkt influerade av Vygotskij (1896-1934), rysk lärare och doktor i psykologi. Vygotskij 
hävdade att all intellektuell utveckling har sitt ursprung i sociala aktiviteter. Det sociala 
kommer först, därefter det individuella. Vårt viktigaste redskap i denna process är språket. 
Han ser språket som byggstenar för tänkandet. När människan har tillgång till språket skapas 
underlag för självreflektion och medvetenhet, vilket i sin tur gör det möjligt för individen att 
reflektera över sina egna handlingar och därmed över sig själv  
 
 
 
 
 



 13 

Det dialogiska klassrummet 
 
I skolans mobbningsförebyggande arbete måste det finnas forum för både det individuella 
reflekterandet såväl som för det gemensamma. Ett sådant är det dialogiska klassrummet.  
Olga Dysthe (1996), doktor i språkvetenskap vid universitetet i Bergen, ser ett dialogiskt 
klassrum som ett rum där lärarens röst bara är en av många röster som det lyssnas till, där 
eleverna lär av varandra och där muntlig och skriftlig språkanvändning är fokus i 
inlärningsprocessen. Dysthe menar att det finns tre grundläggande aspekter av det dialogiska 
klassrummet. Den första är att all förståelse är aktiv och social, och att lärande växer fram ur 
ett dialogiskt samspel och utbyte. Med denna syn på språk och samspel blir skrivande och 
samtalande grundläggande inlärningsverktyg. Den andra aspekten är samspelet mellan jag och 
den andre. Dysthe hävdar att eleverna, genom dialog med läraren och varandra, får en klarare 
bild av sig själva och sina värderingar. Vi ser och hör oss själva genom andras ögon och 
röster. Den tredje aspekten är att klassrumsdialogen består av flera röster och att alla röster är 
värda att lyssnas till. Ofta är det de verbalt duktiga eleverna som lyssnar till varandra medan 
de svagare inte hörs. Därför, menar Dyste, kan eleverna, inför en helklassdiskussion, får pröva 
sina åsikter i en mindre grupp. Genom att sedan komplettera samtalen i helklass med 
individuellt skrivande och att sedan eventuellt låta eleverna läsa det de skrivit för varandra, 
gör att även svagare elever upplever sina röster som betydelsefulla (Dysthe, 1996). 
 
Molloy (1996) påpekar att även den fysiska miljön i klassrummet måste skapa förutsättningar 
för inlärning. Det är delvis klassrummets möblering som avgör om undervisningen skall vara 
dialogisk eller monologisk.  Ett dialogiskt klassrum kräver att eleverna sitter i U-form eller i 
grupper, så att de ser varandra och inte först och främst läraren. Detta förutsätter också att 
läraren är beredd att dra ned på sitt eget talutrymme och lämna plats för eleverna. I ett 
dialogiskt klassrum, där även möbleringen betonar vikten av den enskilde elevens röst, finns 
förutsättningar för att muntlig och skriftlig reflektion om mobbning kan skapa en djupare 
insikt om den enskildes attityd till mobbning. Denna fysiska aspekt av klassrumssituationen 
har beaktats i min undersökning.  
 
 
Receptionsforskning  
 
Receptionsforskningen studerar människors förmåga att tillägna sig kunskaper. Louise M 
Rosenblatt (1995), amerikansk litteraturteoretiker och en av de främsta inom denna forskning, 
menar att textens betydelse realiseras först under den läsning där en transaktion mellan läsare 
och text uppstår. Denna transaktion är unik för varje läsare, eftersom varje individ påverkas i 
sin läsning av sina egna behov, intressen, personliga egenskaper, minnen och fysiska tillstånd. 
Allt detta genererar en subjektiv läsning av texten som i sin tur utmynnar i en individuell 
påverkansgrad. I vilken utsträckning en text påverkar en läsare beror, enligt Rosenblatt, därför 
på om det finns en koppling mellan liv och text. 
 
Jan Nilsson (1997), lärarutbildare vid lärarhögskolan i Malmö, ser också sambandet mellan 
fiktion och verklighet som viktig i litteraturundervisningen. Han menar att elevernas 
erfarenheter kan användas för att tränga djupare in i en skönlitterär text. Detta är möjligt om 
den text man läser väljs inom ramen för ett sammanhållande tema. Detta tema bör dessutom 
ha en direkt koppling till elevernas vardagserfarenheter. I samtalet omkring det lästa görs 
kopplingar till textens innehåll, det tematiska innehållet och elevens erfarenheter. Enligt 
Nilsson handlar det om att finna den ”brännpunkt” där dessa tre faktorer överlappar varandra. 
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Figur 1:2 Brännpunkten mellan littertursamtalets olika delar. 
       Källa: Nilsson, 1997. 
 
Om samtalet enbart rör sig i ett av fälten nås aldrig det möte mellan läsare och text som kan 
vara kunskapsfördjupande och utvecklande för eleven.  
 
Skönlitteratur skall naturligtvis inte ses som en förmedlare av absoluta sanningar. Det handlar 
istället om hur läsaren förhåller sig till litteraturens teman. I mötet mellan människans ”lilla” 
värld och vår gemensamma, skönlitteraturens, ”stora” värld, skapar vi en uppfattning om 
världen, tillvaron och samhället. För att förstå och känna sig delaktig i sin värld måste den 
enskilda individen ges möjlighet att relatera sin lilla verklighet till en större verklighet. En 
dialektik mellan dessa verkligheter är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla en 
generell kunskap om vår omvärld och därmed känna oss delaktiga i det som sker. Det är först 
när vi känner oss delaktiga som vi kan förstå och påverka våra egna livsvillkor (Nilsson, 
1997). Rosenblatt och Nilsson menar båda att det är genom att koppla samman litterära texter 
med elevernas erfarenheter som en djupare förståelse av texten kan äga rum. I föreliggande 
undersökning har denna koppling gjorts.  
 
 
Boksamtal 
 
I ett boksamtal kan den brännpunkt, som Nilsson skriver om, nås mellan textens tema, textens 
innehåll och elevens erfarenheter. Boksamtal innebär att en grupp läser en gemensam text och 
sedan samtalar om sina upplevelser av läsningen. Denna metod har jag använt mig av i min 
undersökning. Den brittiske författaren och litteraturpedagogen Adian Chambers (1993) är en 
varm förespråkare för boksamtal. Enligt honom är boksamtal ett sätt att bearbeta de tankar 
och känslor som en text väcker hos läsaren. Tillsammans med andra läsare utbyter man 
tolkningar av det lästa. Men boksamtal är inte enbart en kollektiv aktivitet. Chambers skriver 
om det individuella talandet. Han menar att ”vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi 
säger”. Att tala är alltså en del av vår tankeprocess, eftersom formulerandet är ett sätt för oss 
att, för oss själva och för andra, klargöra vad vi tycker. Han ser också samtal om 
läsupplevelser som ett sätt att träna sig i att tala om sådant som berör, även i andra 
sammanhang, utanför skolans värld (Chambers, 1993).  
 
Ulla Lundqvist (1995), fil.doktor och lektor i svenska, ser boksamtalen som ett sätt att föra in 
samhällsaspekter i skolans litterära diskussioner. Alla berättelser utspelar sig i något slags 
samhälle och alla berättelser har dessutom kommit till i olika typer av samhällen, i olika 
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politiska, social och ekonomiska situationer. Boksamtal är enligt Lundqvist ett sätt att utnyttja 
litteraturens kraft när det gäller att spegla olika samhällen och dess olika värderingar.   
 
Molloy (Hildefors, et al. 2004) tror också på litteraturens kraft. Hon följde under tre år fyra 
högstadieklasser för att studera hur elever och lärare läste skönlitteratur i skolan. Hon menar 
att enstaka tillsägningar när det gäller kränkningar i skolan kan hjälpa för stunden. Men arbete 
med skönlitterära texter för att samtala om värdegrundsfrågor är ett mera reflekterande och 
långsiktigt sätt att motarbeta kränkningar mellan elever. Elevens privata läsning lämnar 
läsaren med frågor och funderingar, och så fungerar även den gemensamma läsningen i 
skolan. Allt beror på vilken text läraren väljer och hur läraren väljer att arbeta med texten. 
Texten måste ha tydlig koppling till elevens verklighet. Att läsa Goldings klassiker Flugornas 
Herre, ger i och för sig en bild av mobbning och maktmissbruk, men eftersom den bara 
handlar om pojkars beteenden lämnar den de kvinnliga läsarna utanför. Om läraren istället 
väljer en bok som till exempel Wahls Svenska för idioter, där det finns både manliga och 
kvinnliga karaktärer, ökar möjligheten för alla elever att kunna identifiera sig i läsningen, och 
därmed även en djupare reflektion omkring textinnehållet (Hildefors, et al. 2004). I de 
boksamtal jag och eleverna har genomfört har eleverna berättat både om sina egna 
erfarenheter av mobbning och de tankar som textläsningarna har väckt hos dem. 
 
 
Riktad skrivning 
 
Ett viktigt komplement till boksamtal är enligt Molloy (1996) ett reflektivt skrivande. Hennes 
metod, så kallad riktad skrivning innebär att eleverna under några minuter skriver ned sina 
reflektioner omkring ett valt ämne. Det kan också innebära att man skriver ned det man inte 
vet omkring ett ämne eller att man definierar begrepp. Detta hjälper eleverna att formulera 
sina tankar och finna ord för till exempel kritik eller uppskattning. Fördelen med detta 
arbetssätt är att alla elevers tankar och uppfattningar synliggörs, vilket annars kan vara svårt i 
stora klasser där inte alla kommer till tals. Riktad skrivning passar speciellt bra för de elever 
som vill fundera över frågeställningen en stund innan de svarar. Deras svar kan sedan läsas 
upp i mindre grupper eller helklass. Att använda riktad skrivning som ett komplement till 
boksamtal minskar risken för att samtalets tema glöms bort och enbart blir ett samtal om 
textinnehållet. Molloy hävdar att: 
 

Vid litteraturläsning finns det alltid en risk att texten tar överhanden. Men om läsning av 
skönlitteratur kombineras med elevernas skrivande, minskar risken betydligt för att texten 
dominerar över eleven. Tvärtom kan texten ibland bli den plattform som eleven behöver 
stå på för att formulera sina egna erfarenheter (Molloy, 1996, s. 70). 

 
De lektioner som genomfördes inom ramen för detta arbete avslutades varje gång med riktad 
skrivning. Syftet var att tydliggöra elevernas reflektioner omkring den lästa texten och deras 
attityder till mobbning, dels för mig, men främst för eleverna själva.  

 
 

Kvalitativ intervju 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning. Detta för att en 
kvantitativ undersökningsmetod skulle generera alltför fragmentarisk information. Enligt Jarl 
Backman (1998), professor vid Umeå universitet, fokuserar den kvalitativa intervjun på 
individens tolkningar och uppfattningar av en viss aspekt. Därför måste stor vikt läggas vid 
intervjufrågornas utformning. Vid kvalitativa intervjuer skall, enligt Trost (1993), skillnaden 
mellan intervjufrågornas grad av standardisering och grad av strukturering beaktas. Med 
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standardisering menas huruvida frågorna och intervjusituationen är densamma för alla 
intervjuade. Om intervjuaren till exempel läser upp frågorna med samma tonfall, samma 
formulering och i exakt samma ordning blir det en hög grad av standardiserad data. En låg 
grad av standardisering innebär däremot att intervjuaren till exempel anpassar sig efter den 
intervjuades språkbruk, tar frågorna i den ordning de passar och att följdfrågor formuleras 
beroende på svaren. Frågornas strukturering kan definieras på två sätt. Dels gäller det om 
frågorna i en intervju eller i en enkät har fasta svarsalternativ. Dels gäller det om frågorna har 
hög eller låg struktur. Med detta menas om undersökningen i stort fokuserar på en 
övergripande frågeställning.  
 
Det resultat som intervjuer ger måste vara tillförlitliga. I detta sammanhang finns begreppen 
reliabilitet och validitet. En intervju med hög reliabilitet förutsätter att den skulle, om 
intervjun upprepades vid ett senare tillfälle, ge exakt samma resultat. Detta är naturligtvis inte 
möjligt eftersom människan hela tiden deltar i processer och förhållanden förändras från dag 
till dag. Man kan därför inte tala om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. Med begreppet 
validitet menas om frågeställningarna mäter det de avser att mäta. Enligt Trost är även detta 
begrepp något malplacerat i samband med kvalitativa intervjuer (Trost, 1993). 
 
 
Syfte 
 
 
Kan arbete med skönlitterära verk om mobbning påverka elevers attityder till mobbning?  
 
 
Definitioner  
 

I denna studie innebär arbete med skönlitterära verk att i en gymnasieklass gemensamt 
samtala och individuellt i skrift reflektera över de tankar ett antal skönlitterära texter 
väcker hos eleven.  
 
Denna studie definierar mobbning med att en eller flera individer, vid upprepade 
tillfällen, systematiskt och med uppsåt att skada, utövar psykiskt eller fysiskt våld mot 
en eller flera personer som befinner sig i underläge.  
 
Attityd definieras här som en individs inställning till ett objekt, företeelse eller situation. 
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Metod 
 
 
Den empiriska undersökningen genomfördes i en gymnasieklass, år 1. I en lektionsserie om 
fyra åttiominuters lektioner genomfördes fyra boksamtal. Inför varje lektionstillfälle delades 
en skönlitterär text ut. Efterföljande lektion bestod i samtal om texten och dess innehåll. 
Eleverna berättade om hur de uppfattade texten och vilka kopplingar den gav till deras egen 
verklighet och erfarenheter. Varje lektion avslutades med tio minuters riktad skrivning, där 
eleverna reflekterade omkring det som lästs och sagts under lektionen. Dessa anteckningar 
lämnades sedan in till mig (se bilaga 1). Efter lektionsseriens slut genomfördes tre intervjuer 
med utgångspunkt i mina intervjufrågor (se bilaga 2). Därefter sammanställdes de på band 
inspelade intervjuerna (se bilaga 3). Intervjusvaren och den riktade skrivningen utmynnade 
därefter i det resultat som redovisas i denna studie. 
 
 
Försökspersoner 
 
Min undersökning genomfördes i en gymnasieklass som består av nio elever. 
 
 
Urval 
 
Val av klass 
Av de klasser min handledare hade ansåg vi att den valda klassen skulle lämpa sig bäst för ett 
skönlitterärt arbete, främst med tanke på att det är en liten grupp, endast nio elever. Vidare 
grundar sig valet på att klassen till sin struktur är splittrad och kan sägas ha en dålig 
sammanhållning, och därför kan betjänas av ett arbete av detta slag. Ett starkt skäl till att välja 
denna grupp för min undersökning var att klassföreståndarna misstänkte att det finns 
tendenser till mobbning i gruppen. 
 
Val av intervjupersoner 
Till intervjuerna valde jag tre elever. Mitt val grundade sig på att det var dessa tre elever som 
var närvarande vid alla fyra lektionspassen, och de var också dessa som till samtliga 
lektionstillfällen läst den aktuella texten och som flitigast deltog i samtalen. Mitt val av 
intervjupersoner innebär att genusperspektivet inte kommer att belysas i detta arbete. 
 
Bortfall 
Vid det första lektionstillfället uteblev en elev (C), vid det andra två elever (C+G), och vid det 
sista lektionstillfället en elev (E).  
 
 
Material 
 
De skönlitterära böckerna och filmen som användes vid boksamtalen:   
 

?  Min bror Benjamin av Inger Carlberg, s. 25-34. 
?  En komikers uppväxt av Jonas Gardell, s. 75-97.  
?  Försöksråttan av Birgit Häggqvist, s. 45-50. 
?  Filmen Elina – som om jag inte fanns regi Kjell Sundvall, efter en roman med 

samma namn av Kerstin Johansson i Backe. 
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Jag använde mig av de intervjufrågor som finns i bilaga 2. Till intervjuerna användes 
bandspelare. 
 
 
Genomförande  
 
Lektionsserien  
Jag valde att arbeta med Chambers (1993) modell för boksamtal och med Molloys (1996) 
metod för riktad skrivning för att undersöka mitt syfte. Till boksamtalen valde jag utdrag ur 
skönlitterära verk, detta på grund av att jag hade relativt kort tid på mig att genomföra 
undersökningen men också på grund av att klassens svensklärare har erfarenhet av att klassen 
har svårt för att läsa ett helt verk. De valda textutdragen hämtade jag ifrån Inger Carlbergs 
Min bror Benjamin, Jonas Gardells En komikers uppväxt och Birgit Häggkvists 
Försöksråttan. Dessa texter talar om mobbning utifrån olika perspektiv. Carlbergs text 
beskriver mobbning via tredje person, den iakttagande parten. Gardells text visar mobbning 
och dess konsekvenser utifrån den mobbades synvinkel och Häggkvists text talar om 
mobbning med mobbarens röst. Dessa texters tre olika synvinklar valdes med syfte att de som 
mobbats/mobbas, de som har mobbat/mobbar och de som iakttar mobbning, alla skall kunna 
identifiera sig med de fiktiva karaktärerna. Vid det sista lektionstillfället såg vi en film, Elina 
– som om jag inte fanns, baserad på ett skönlitterärt verk med samma namn skriven av Kerstin 
Johansson i Backe. Filmen kan sägas illustrera mobbning från alla ovanstående synvinklar.  
 
Inför våra boksamtal möblerade jag om i klassrummet. Jag ville att eleverna skulle sitta i en 
ring, vilket var möjligt med tanke på den lilla gruppen, endast nio elever. Detta underlättar,  
förutsättningarna för ett dialogiskt klassrum, där alla deltagare ser varandra och där läraren 
inte står i fokus.  
 
Före varje lektionstillfälle delades den aktuella texten ut, tillsammans med en uppmaning att 
läsa den inför boksamtalet. Eftersom det visade sig att inte alla hörsammade min uppmaning, 
läste jag texten högt, vilket inte tog mer än maximalt tio minuter. Sedan diskuterade vi texten 
främst med utgångspunkt från de frågor som eleverna hade. Min roll i samtalet var att se till 
att eleverna lyssnade till varandra och att alla fick komma till tals. De frågor jag ställde 
inleddes, enligt Chambers modell, med ”Berätta… ” eller ”Vad tänker ni om..”. Elevernas svar 
användes som utgångspunkt för nya frågor både från mig och från de andra eleverna. Vidare 
avslutades varje åttiominuterslektion med cirka tio minuters riktad skrivning. Den utgick från 
frågeställningarna Vad tycker jag är det viktigaste som sagts under den här lektionen? eller 
Vad har jag idag lärt mig/reagerat på när det gäller mobbning? Syftet var främst att 
medvetandegöra elevens tankar för elevens själv. Syftet var dessutom att låta eleverna träna 
på att formulera sina tankar om mobbning inför de intervjuer jag senare hade med tre av dem. 
Jag såg också skrivandet som en metod att mäta om mitt syfte uppnåtts.  
 
Intervjuerna  
Jag har, till min undersökning, valt att göra kvalitativa intervjuer. Detta eftersom mitt syfte är 
att undersöka elevers attityder till mobbning. Kvalitativa intervjuer kan ge en djupare insikt i 
om dessa attityder eventuellt har förändrats, än vad kvantitativa studier skulle kunna göra. 
Trost (1993) menar att man genom kvalitativa intervjuer kan få större förståelse för och finna 
samband mellan upplevelser och erfarenheter.    
 
Efter att lektionsserien avslutats genomfördes tre intervjuer. Jag hade tillgång till ett litet 
grupprum, där vi kunde samtala i lugn och ro. Varje intervju tog mellan 30 - 50 minuter. 
Bandspelare användes vid samtliga intervjuer. Jag informerade varje intervjuperson om syftet 
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med min intervju. Jag påpekade att jag har tystnadsplikt och att elevens namn inte kommer att 
stå i min uppsats. Intervjun utgick ifrån mina intervjufrågor (bilaga 2), men jag anpassade 
dessa efter intervjupersonen, på så sätt att jag lät frågorna komma i den ordning det passade in 
i samtalet.  
 
Efter att de tre intervjuerna genomförts lyssnade jag av banden och skrev ordagrant ned de 
svar som jag ansåg som relevanta för mitt syfte. Dessa svar sammanfattades sedan. I de 
kvalitativa intervjuer jag har genomfört har jag använt bestämda frågor, men jag har anpassat 
dem efter de intervjuade på så sätt att frågornas ordning har bestämts under intervjuns gång. 
Mina frågor hade inte fasta svarsalternativ men de fokuserade på ämnet mobbning. Således 
har mina intervjuer en låg grad av standardisering och en hög grad av strukturering om man 
med struktur syftar till undersökningens övergripande frågeställning, men låg grad av 
strukturering om man syftar till fasta svarsalternativ.  
 
 
 
Resultat  
 
 
Resultat av boksamtalen  
 
De elever som närvarar vid boksamtalen deltar i samtalen. Alla elever uttrycker åsikter och 
funderingar omkring texterna/filmen och de lyssnar till varandra. Alla gruppmedlemmar har 
dock inte läst texterna inför varje lektion, men jag läser texterna högt för dem vid varje 
lektionstillfälle. Eleverna uttrycker uppskattning om de valda texterna, om än innehållet är 
”hemskt”. Som exempel kan nämnas en reaktion på Gardells text En komikers uppväxt: ”Jag 
tycker texten är kanon!” Ett annat exempel på en elevs omdöme om ett boksamtal är 
”Lektionen var bra, kändes lärorikt genom att prata om texten, för då får man en bra inlevelse 
i texten”.  
 
Flera av eleverna har egna erfarenheter av mobbning och berättar delar av dessa för gruppen. 
Textens skeenden väcker hos eleverna minnen om liknande situationer. En elev berättar: ”Jag 
var själv mobbad en gång i tiden när jag gick på högstadiet. Det kändes ganska hemskt. Jag 
mådde fruktansvärt dåligt den tiden. Men som tur var hade jag en bra lärare som stoppade 
det.” Texten som behandlar mobbning ur mobbarens perspektiv, Försöksråttan, upprör 
många. Några elever säger att de inte förstår hur mobbaren tänker, men efter att ha talat om 
texten säger de att han nog ”inte mår bra”. En annan elev säger: ”Jag förstår inte varför han 
mobbar, men jag antar att han själv har det svårt.” Vidare framkommer det under våra samtal 
även en uppgiven attityd. En elev menar att mobbning inte går att göra något åt: ”Mobbning 
kommer aldrig att försvinna. Det har funnits i åratal och så kommer det nog att fortsätta.”  
 
Jag väljer först ut fyra skönlitterära texter till lektionerna, men märker efter två pass att vi 
upprepar många iakttagelser och synpunkter. Jag väljer därför att under det fjärde passet 
istället visa filmen Elina – som om jag inte fanns. Filmen gör att diskussionsunderlaget 
varieras något och några elever har fler synpunkter på filmen än de har på texterna. En 
reaktion på filmen är följande: ”Mobbningen i filmen är som all annan mobbning, alltså 
hemsk. Men just att hon är lärare gör ju att Elina inte kan göra något åt saken och tyvärr så 
missbrukar hon sin makt som lärare.” (se bilaga 1) 
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Resultat av den riktade skrivningen 
 
Alla elever som deltar i boksamtalen deltar också i den riktade skrivningen. I denna reflektiva 
skrivning gör eleverna kopplingar till sina egna erfarenheter av mobbning.  Som exempel kan 
nämnas en elev som skriver: ”Jag tycker att boken var bra och att när han var i 
gympaomklädningsrummet så tycker jag att Thomas skulle rycka upp sig och försvara sig 
själv. Då tror jag att det hade brutit trenden att bli mobbad. Man måste bara stå på sig ibland 
och visa att man inte tolererar nån mer av denna mobbning. Det är vad jag anser eller tycker i 
texten att det är rörande att han inte gör nåt, för det var det jag gjorde och det lönade sig”. 
Efter att ha läst om hur en pojke i boken Min  bror Benjamin låser in sig på toaletten för att 
komma undan mobbarna, skriver en annan elev: ”Det gjorde jag också när jag gick på 
lågstadiet.” 
 
Vidare gör eleverna mera allmänna reflektioner om mobbning: ”Mobbning är en del av livet 
som är det värsta som kan hända en.” En annan elev skriver ”Mobbning är så hemskt att man 
aldrig glömmer det”. En elev har också förslag på hur mobbning kan förebyggas: ”Lärarna 
borde gå små kurser om mobbning och hur man gör för att se och vad man bör göra när det 
förekommer. Varje år borde deras minne tillfrisknas! Jag tycker det skulle vara bra om man 
informerade mer om mobbning i skolorna, men mest hjälper det nog om lärarna får 
information.” (se bilaga1) 
 
   
Resultat av intervjuerna 
 
Alla tre intervjuade elever har egna erfarenheter av mobbning, företrädesvis från låg- och 
mellanstadiet. En av dessa säger att upplevelserna fortfarande påverkar eleven. Alla 
intervjuade känner igen mobbningssituationer i de texter vi läst i klassen. De upplever alla att 
de har fått bekräftat att det var just mobbning de utsattes för under de tidigare skolåren. 
 
De tre intervjuade upplever boksamtalen som positiva. En av de intervjuade menar att 
”Gruppsamtalen var bra och alla pratade och lyssnade på varandra”. Texterna upplevs som 
intressanta av alla tre intervjupersonerna, men en av dem gillar inte filmen. En elev säger att 
det var bra att inte behöva läsa en hel bok, eftersom vi då kunde fokusera på just de avsnitt 
som handlade om mobbning. När det gäller placeringen i klassrummet, att sitta i en ring och 
samtala, upplever två av de tre intervjuade detta som positivt. En av dem säger dock: ”I början 
kändes det lite löjligt att sitta i en ring så där, men sen vande man sig.” 
 
Den riktade skrivningen, menar alla tre intervjuade, var svår. En av dem säger: ”Det var svårt 
att komma på vad man skulle skriva.” En annan säger: ”Det var jobbigt att tänka i slutet av 
lektionen.”  
 
På frågan om eleven tror att någon eller några upplever sig mobbade av eleven säger en av 
dem att ”Ja, jag tror att det kan verka som att jag mobbar andra. Men för mig är det inte 
mobbning, jag säger bara vad jag tycker till folk”. De andra två intervjuade tror inte att någon 
upplever sig mobbade av dem.  
 
De tre intervjuade eleverna tycker inte att boksamtalen har haft någon betydelse för deras 
uppfattning om mobbning. De tycker inte att de har lärt sig något nytt. En av dem säger dock: 
”Jag hade inte tänkt på att vuxna, eller en lärare kan mobba. Det var nytt för mig.” På frågan 
om våra boksamtal har gett några insikter i hur eleven är mot sina kamrater svara alla tre 
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nekande. En av dem säger: ”Jag tycker inte att jag har lärt mig något nytt om det, jag är som 
jag är, det går inte att göra något åt.”  
 
Alla tre intervjuade ansåg att det är viktigt att prata om mobbning i skolan. En av dem säger: 
”Att inte prata om mobbning i skolan skulle vara detsamma som att säga att mobbning är 
OK.” De har alla tidigare erfarenheter av samtal om mobbning i skolan men en av dem 
påpekar att det är ovanlig att man talar om mobbning på gymnasiet. eleven säger också att 
man borde börja med detta redan på dagis. (se bilaga 2, 3) 
 

Avslutande sammanfattning 
 
Under boksamtalen har alla elever deltagit, såväl i samtalen som i den efterföljande riktade 
skrivningen. De elever som har egna erfarenheter av mobbning ser likheterna mellan sina 
egna och de fiktiva personernas erfarenheter. De berättar om dessa i boksamtalen, de riktade 
skrivningarna och/eller intervjuerna.  Två elever säger att de har fått nya insikter efter 
gruppsamtalen. En av dem säger att han inte förstår hur man kan mobba, men efter att ha talat 
om texten inser han att mobbaren ”nog inte mår bra”. En annan elev säger i intervjun att hon 
inte tidigare tänkt på att vuxna eller lärare kan mobba. Detta var en ny insikt för henne. Att 
frångå den klassiska klassrumsplaceringen och istället sitta i en ring och samtala upplevdes av 
de flesta som positivt. De valda texterna tyckte alla elever var intressanta. Endast en elev 
gillade inte filmen. De tre intervjuade eleverna upplevde den riktade skrivningen negativt. 
Ingen av de tre intervjuade tycker, efter våra samtal, att de har fått nya insikter i hur de beter 
sig mot sina kompisar. 
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Diskussion 
 
 
Syftet med min studie har varit att undersöka om läsning av och reflektion omkring 
skönlitterära verk kan påverka elevers attityder till mobbning. Resultatet av min undersökning 
visar att lektionsserien påverkat den undersökande gruppens attityder i mycket liten 
utsträckning. Det finns flera tänkbara orsaker till detta resultat. När det gäller intervjuerna 
måste situationen som sådan beaktas. En intervjusituation kan upplevas besvärande och/eller 
hämmande. Därför kanske de intervjuade inte kunde svara det som de verkligen tyckte eller 
kände. En annan orsak kan vara att jag som intervjuare var en relativt okänd person för dem. 
Intervjusvaren hade alltså kunnat se annorlunda ut om bandspelaren slogs av och intervjuaren 
var, för eleverna, en välkänd person. För att försäkra mig om att jag i intervjuerna skulle få ett 
så trovärdigt resultat som möjligt har jag dock gett alla intervjuade möjlighet att svara på 
samma frågor. Vidare har jag informerat var och en om syftet med undersökningen och 
försäkrat mig om att eleverna förstått vad materialet skulle användas till. Jag har dessutom vid 
intervjutillfällena använt en bandspelare för att få med alla svar. När det gäller tidsaspekten 
kan den relativt korta lektionsserien, endast fyra 80-minuters lektioner, vara en orsak till 
resultatet. Även den avsatta tiden för den riktade skrivningen, tio minuter, kan ha varit för 
kort. De svagare eleverna kan ha behövt längre tid för att formulera sina tankar. En annan 
förklaring till resultatet kan vara att en del av gruppmedlemmarna hade egna erfarenheter av 
mobbning, och för dessa, som tyvärr i handling fått erfara vad mobbning innebär, behövs inga 
boksamtal för att ge kunskap om mobbning. Däremot kan samtalen för dem, ha fungerat som 
bekräftelse på att det var just mobbning de utsattes för, en insikt som kan ha betydelse för 
deras självförtroende. Med beaktande av dessa eventuella brister i min undersökning vill jag 
dock hävda att de resultat som framkommit i den riktade skrivningen och i intervjuerna har 
gett ett så trovärdigt resultat som det är möjligt.  
 
I elevernas kommentarer, reflektioner och skrivande har dock framkommit att de har känt 
igen de fiktiva händelserna i sina egna verkliga erfarenheter. Eleverna har med hjälp av 
texterna kunnat sätta ord på sina erfarenheter av mobbning och sina attityder till mobbning, 
vilket jag vill påstå är ett positivt resultat. När eleverna får spegla sina egna erfarenheter i 
fiktiva personer, när de får sina egna känslor bekräftade eller när de lär sig något nytt om sitt 
eget handlande, ökar deras självkännedom. Enligt Joharifönstrets modell (Lundkvist, 1995), 
får det öppna jaget, den del av personligheten som är känd både för individen och för 
omgivningen, det största utrymmet. De elever jag intervjuade skulle inte hålla med mig om 
detta påstående. De upplever inte att de har lärt sig något nytt eller utvecklat sin personlighet. 
Min egen reflektion omkring detta är att några dagars arbete om mobbning kanske inte ger 
tydliga mätbara resultat, men att kontinuerligt integrera mobbningsförebyggande arbete i alla 
ämnen och på alla nivåer i skolan kan ge  resultat i ett längre perspektiv.    
 
Receptionsforskningen (Rosenblatt, 1995), som studerar människans förmåga att tillägna sig 
kunskaper, hävdar att textens betydelse blir för läsaren verklig först när en subjektiv 
transaktion mellan texten och läsaren sker. En förutsättning för att läsaren skall förstå en text, 
och därmed kunna ta till sig kunskap, är om det finns koppling till läsarens egen verklighet. 
Jag vill påstå att just denna transaktion mellan läsaren och texten skedde under våra 
boksamtal. Eleverna kunde, vid varje lektionstillfälle och senare även i intervjuerna, mycket 
konkret koppla samman sina egna erfarenheter och tidigare kunskaper om mobbning med den 
fiktiva berättelsens skeenden. Som exempel kan nämnas eleven som kände igen sig själv när 
han läst om pojken som låste in sig på toaletten för att undkomma mobbarna.  
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Att tala om mobbning kan vara svårt. Flera av de elever som ingick i min studie hade egna 
erfarenheter av mobbning och några hade själv mobbat. Att prata om detta känsliga ämne i ett 
boksamtal i en klass är inte alla gånger så enkelt, och kan naturligtvis ha påverkat resultatet av 
min undersökning. Men jag vill påstå att när eleverna får samtala om fiktiva personers 
upplevelser och känslor av mobbning, kan det bli betydligt lättare att sätta ord på sina tankar 
om mobbning, vilket är en erfarenhet som jag fått av de boksamtal jag genomförde i klassen. 
Eleven kan gömma sig bakom till exempel Benjamin i Min bror Benjamin, eller bakom Juha i 
En komikers uppväxt. Plötsligt kan eleven finna orden till ett eldigt försvarstal för den 
utskrattade och utstötte huvudpersonen, bara därför att han eller hon vet så väl hur det känns 
att vara utanför gemenskapen. Detta framkom till exempel i den riktade skrivningen där en 
elev skrev, efter att ha läst ett utdrag ur Gardells En komikers uppväxt: ”Man måste bara stå 
på sig ibland och visa att man inte tolererar nån mer av denna mobbning [… ] det var det jag 
gjorde och det lönade sig.” 
 
När vi reflekterar skapas det, enligt Hemberg, (Lendahl & Runesson, 1995), ”mentala 
tankekartor” i vårt medvetande. Dessa kartor formar våra värderingar, vilka i sin tur påverkar 
våra handlingar. Jag hävdar att reflektion omkring fiktiva berättelser kan skapa dessa mentala 
kartor och bli en slags förklaringsmodell för företeelser i vår omvärld. Men detta låter sig inte  
ske genom att reflektera ensam på sin kammare. Det är i samtal och samspel mellan 
människor som förutsättningar för kunskap och utveckling kan ske. Jag menar att i de 
boksamtal som genomförts i min undersökning har dessa förutsättningar funnits. 
 
Jag har i min undersökning inspirerats av Dysthes idéer om det dialogiska klassrummet. I ett 
sådant är lärarens röst bara en av mångas och det är flerstämmigheten som är grunden för 
lärandet. I våra boksamtal har alla elever aktivt deltagit i samtalen. Jag har, enligt Chambers 
(1993) modell, utgått från frågorna ”Vad tänker ni om… ” eller ”Berätta om… ”. Elevernas 
inlägg har fått styra samtalets gång. I ett dialogiskt klassrum är det viktigt att alla elever 
kommer till tals och får uppleva att deras åsikter är viktiga. Som en del i detta har jag använt 
mig av Molloys (1996) modell för så kallad riktad skrivning. Alla elever har, efter varje 
lektion, skrivit en kort reflektion om vad som upplevdes som viktigast av det som sagts och 
lämnat in detta till mig. Jag menar att detta redskap är ett sätt att synliggöra och bekräfta 
elevens åsikter, vilket också är målsättningen med ett dialogiskt klassrum, enligt Dysthe 
(1996).  
 
Min praktiska studie omfattade endast fyra dubbelpass vilket innebar en viss tidspress. Detta 
gjorde att jag ibland skyndade på samtalet något för att hinna gå igenom hela texten. I 
efterhand insåg jag att vi hade kunnat stanna längre vid de frågeställningar och textavsnitt 
som engagerade eleverna mer än andra. Det hade möjligen inneburit en fördjupad bearbetning 
av texten och därmed förhoppningsvis en ökad insikt och ett djupare ifrågasättande av elevens 
egna värderingar. Vidare noterade jag att eleverna ofta upprepade åsikter och reflektioner som 
man redan talat om lektionen innan. Mitt sätt att försöka undvika upprepningar var att se en 
film i ämnet. Detta varierade diskussionsunderlaget något. Filmens gestaltning av flickan 
Elina som mobbas av sin lärare gjorde att vi talade om hur det kommer sig att även vuxna kan 
mobba en elev. Jag noterade även att för de eventuellt lässvaga eleverna var en film lättare att 
ta till sig och reflektera över.  
 
Permer (1998) menar att attityder är komplexa och kan vara svåra att förändra, vilket även 
min studie visat. Många faktorer samspelar i vårt sätt att tänka, känna och agera. Permer 
menar dock att det finns metoder som kan påverka våra attityder, och nämner i det 
sammanhanget rollspel. Jag vill, mot bakgrund av den genomförda lektionsserien, hävda att 
rollspel och samtal om skönlitterära texter kan ha samma funktion, nämligen att skapa 
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förutsättningar för inlevelse och empati för andra människors sätt att förhålla sig. Vidare 
skriver Permer om gruppsamtalets positiva funktion när det gäller attitydförändring. Hans 
tankar stämmer väl överens med till exempel Dysthes (1996) slutsatser att det är i samspelet 
mellan varandra vi får en klarare bild av oss själv och våra värderingar.  
 
Slutligen vill jag påpeka att det är, enligt läroplaner och skollag, skolans skyldighet att 
förebygga och åtgärda mobbning. Det förebyggande arbete måste även ske inom 
svenskämnet. Liksom all verksamhet i skolan måste även svenskämnet för eleven upplevas 
meningsfullt. Detta kan uppnås om ämnet i hög utsträckning relateras till elevens egen 
verklighet. I detta sammanhang menar jag att boksamtal kombinerat med riktad skrivning är 
en funktionell metod, om texterna väljs utifrån ett sammanhållande tema, i detta fall 
mobbning. I skolbiblioteken finns, för att använda Wernströms (1990) ord, ”mänsklighetens 
samlade erfarenheter”, även av mobbning, inom räckhåll och bara väntar på att få användas 
som illustrerande bas för samtal och reflektion omkring elevernas egna liv och erfarenheter.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Att i skolan arbeta med skönlitteraturen för att diskutera värdegrundsfrågor är främst ett 
långsiktigt arbete. Samtal om mobbning med skönlitterära texter som ram kan behöva uppta 
betydligt mera tid i svenskundervisningen än vad som skett i denna undersökning. Därför vore 
det intressant med en undersökning som sträcker sig över en termin, eller ett helt läsår, där 
boksamtalen fokuserar på värdegrundsfrågor i allmänhet och inte enbart på mobbning. Vidare 
skulle elevernas skrivande kunna utökas, både som metod och ur ett tidsperspektiv. Eleverna 
skulle till exempel kunna skriva uppsatser och noveller som belyser värdegrundsfrågor.   
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Bilaga 1:1 
Bilagor 
 
 
Lektion 1 (80 min). 
 
Syfte: 
Att elevgruppen skall få tala om sina åsikter om mobbning mot bakgrund av den valda texten. 
 
Metod: 
Att i form av ett boksamtal reflektera över ett utdrag ur Jonas Gardells En komikers uppväxt. 
Att ägna de sista tio minuterna till riktad skrivning utifrån frågeställningen Vad tycker jag är 
det viktigaste som sagts under den här lektionen? 
Bortfall: Under den första lektionen uteblev en elev.  
 
Resultat. 
Hälften av gruppen hade inte läst texten. Jag började därför med att läsa texten och lämnade 
sedan öppet för reaktioner och åsikter. Alla utom en flicka deltog aktivt i diskussionen. Man 
pratade ibland i munnen på varandra, men var i det stora hela duktiga på att lyssna på den som 
tog ordet.  
 
Utdrag ur riktad skrivning: 
”Jag tycker att boken var bra och att när han var i gympaomklädningsrummet så tycker jag 
att Thomas skulle rycka upp sig och försvara sig själv. Då tror jag att det hade brutit trenden 
att bli mobbad. Man måste bara stå på sig ibland och visa att man inte tolererar nån mer av 
denna mobbning. Det är vad jag anser eller tycker i texten att det är rörande att man inte gör 
nåt, för det var det jag gjorde och det lönade sig.” (elev D.)   
”Lektionen var bra, kändes lärorikt genom att prata om texten, för då får man en bra 
inlevelse i texten.” (elev B) 
 
 
 
Lektion 2 (80 min). 
 
Syfte: 
Att elevgruppen skall få tala om sina åsikter om mobbning mot bakgrund av den valda texten. 
 
Metod: 
Att i form av ett boksamtal reflektera över ett utdrag ur Ingrid Carlbergs Min bror Benjamin. 
Att ägna några minuter till riktad skrivning utifrån frågeställningen Vad tycker jag är det 
viktigaste som sagts under den här lektionen? 
Bortfall: två elever uteblev. 
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Bilaga 1:2 
Resultat: 
Den här gången hade eleverna läst texten. Jag läste ändå texten stycke för stycke med avbrott 
för samtal omkring det lästa. Av de sju deltagarna deltog alla utom en elev i samtalet. Jag 
märkte att mycket av det vi sa var sådant som också sagts förra gången.  
 
Utdrag ur riktad skrivning: 
”Mobbning kommer aldrig att försvinna. Det har funnits i åratal och så kommer det nog att 
fortsätta”. (elev A) 
”Jag tror att mobbning finns överallt. Men jag vet att många lärare lägger inte märke till när 
någon mobbas. Det tycker jag nästan är värst.” (elev B) 
 
 
Lektion 3 (80 min). 
 
Syfte: 
Att elevgruppen skall få tala om mobbning mot bakgrund av den valda texten. 
 
Metod: 
Att i form av ett boksamtal reflektera över ett utdrag ur Birgit Häggkvists Försöksråttan. 
Att ägna några minuter till riktad skrivning utifrån frågeställningen Vad tycker jag är det 
viktigaste som sagts under den här lektionen? 
Bortfall: alla nio elever närvarande. 
 
Resultat: 
Eleverna var eniga om att den här texten var den som var svårast att förstå. På frågan vad det 
kunde bero på svarade en elev att det nog är för att den är skriven ur mobbarens synvinkel. 
Till att börja med gick diskussionen trögt, men efter ett tag deltog alla i samtalet. Vi pratade 
en hel del om hur det kunde komma sig att mobbaren uttryckte ett sådant hat mot svaghet och 
varför han mobbade andra. Samtalet fokuserade på frågeställningar som vi inte berört under 
de föregående två passen.  
 
Utdrag ur riktad skrivning: 
”Mobbning är en del av livet som är det värsta som kan hända en.” (elev B) 
”Man måste stå på sig ibland och visa att man inte tolererar någon mera mobbning.” 
 (elev E) 
 
 
Lektion 4 (80 min). 
 
Syfte: 
Att elevgruppen skall få tala om sina åsikter om mobbning mot bakgrund av den valda filmen. 
 
Metod: 
Att i samtal reflektera över filmen Elina – Som om jag inte fanns. Att ägna några minuter till 
riktad skrivning utifrån frågeställningen Efter att ha sett filmen, vad har jag lärt mig/reagerat 
på när det gäller mobbning? 
Bortfall: En elev uteblev.  
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Bilaga 1:3 

Resultat: 
Några hade sett filmen tidigare och hade åsikter om filmen redan innan jag slog på den. Efter 
filmen rörde sig samtalet mest omkring lärarens handlande, något vi inte talat om tidigare. Vi 
talade om hur det kan komma sig att en lärare kan mobba elever. Några elever berättade om 
erfarenheter de haft när lärare behandlat dem illa. En elev påpekar att hon inte tidigare tänkt 
på att en vuxen kan mobba. 
 
Utdrag ur flödesskrivningen: 
”Mobbning i den här filmen är överlärarinnans gammalmodiga sätt att lära ut. Hon tvingar 
dem att äta, prata svenska, skriva med höger, osv.” (elev G) 
”Jag tycker att lärarinnan är väldigt rasistisk mot dem som är finsk/svensktalande.”(elev F) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor  
 

?  Har du egna erfarenheter av mobbning? Om du har det, tycker du att dina erfarenheter 
av mobbning påverkar dig idag? 

 
?  Känner du igen det vi har läst om mobbning från dina egna erfarenheter? 

 
?  Tycker du att du har lärt dig något nytt i våra klassrumsdiskussioner? I så fall, vad? 

 
?  Har våra boksamtal gett dig några insikter i hur du är mot dina kamrater? 

 
?  Upplever du dig mobbad av någon eller några idag? 

 
?  Tror du att någon eller några  upplever sig mobbade av dig? 

 
?  Tror du att läsning av skönlitterära texter kan påverka våra attityder till mobbning? 

 
?  Tycker du att man skall prata om mobbning i skolan? 

 
?  Vad tyckte du om boksamtalen? 

 
?  Vad tyckte du om den riktade skrivningen? 
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Bilaga 3:1 

Intervju 1. 
 
A har egna erfarenheter av mobbning främst under låg och mellanstadiet. Hon berättade inte 
för någon om hur hon hade det i skolan och hon upplevde inte att hon fick någon hjälp av 
lärare eller andra vuxna. När hennes frånvaro från skolan ökade, förstod till slut hennes 
mamma hur det låg till. A. fick då byta skola. 
 
A känner igen det vi har läst om mobbning från sina egna erfarenheter. Hon tycker sig inte ha 
lärt sig något nytt om mobbning. Hon upplevde dock våra klassrumsdiskussioner som 
intressanta och hon menar att det är viktigt att man talar om mobbning i skolan. A säger att 
samtal om mobbning måste finnas på alla nivåer i skolan, ja, redan på dagis. Hon tycker att 
det är ovanligt att man talar om mobbning på gymnasiet, men menar att det är viktigt att tala 
om detta även på gymnasiet.  
 
A berättar att hon tycker att sammanhållningen i klassen är dålig. Hon tycker att klassen är 
splittrad i flera grupper, och att man inte gör så mycket tillsammans. Hon tycker inte att  
samtalen omkring texterna har påverkat sammanhållningen i gruppen till det bättre.  
 
A tycker att vi läste bra texter, men hon tyckte inte om filmen, Elina. Hon tycker att det var 
bättre att läsa korta texter om mobbning istället för ”en tjock bok”. 
 
A tror inte att det spelade någon roll hur vi placerade oss i klassrummet. Att sitta i en ring 
tycker hon inte skiljer sig från den vanliga klassrumsplaceringen.  
 
A tror inte att någon upplever sig mobbad av henne.  
 
Textläsningarna och samtalen har inte gett henne nya insikter om hur hon är mot sina 
klasskamrater.  
 
Den riktade skrivningen tycker A var svår. 
 
 
Intervju 2 
 
B har egna erfarenheter av mobbning på lågstadiet. Men hon vet inte om det kan kallas 
mobbning som hon utsattes för. Hon menar att ”barn är ju som barn är”, och att det var vanligt 
att man var elaka mot varandra. Hon tycker inte att det hon utsattes för var så ”extremt”. Hon 
tänker inte så mycket på det som hände på lågstadiet och menar att det nog inte påverkar 
henne idag.  
 
B tycker inte att texterna vi läst har gett henne nya insikter om mobbning. Hon säger att hon 
viste redan att det är så det går till. Inte heller samtalen gav några nya insikter.  
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Bilaga 3:2 

 
 
Hon tycker liksom A, att sammanhållningen i klassen är väldigt dålig. Hon säger att hon inte 
vet varför det blivit så eller vad man kan göra åt det. Våra gruppsamtal har inte påverkat 
klassens klimat till det bättre, anser hon.   
 
B berättar att man har talat om mobbning i de flesta klasser hon gått i, och hon tycker det är 
bra att man tar upp ämnet i skolan.  
 
B tycker att det var bra att vi läste utdrag ur skönlitterära verk, eftersom vi då kunde fokusera 
på just de avsnitt som handlade om mobbning.  
 
B tror att det kan uppfattas som att hon mobbar andra. Men hon menar att det för henne inte är 
mobbning utan mer att vara ärlig och säga vad man tycker om någon. Människor hon inte 
tycker om vill hon inte vara med, och det brukar hon säga direkt till personen i fråga.  
 
B tycker att det i början kändes lite ”löjligt” att sitta i en ring, men att ”när man vant sig så var 
det bra”. 
 
B tycker inte att hon lärt sig något nytt om hur hon förhåller sig till sina kompisar. Hon säger 
att ”hon är som hon är och det går inte att göra något åt”. 
 
B tycker att det ibland var svårt att komma på vad hon skulle skriva under den riktade 
skrivningen. 
 
 
Intervju 3. 
 
C har egna erfarenheter av mobbning från lågstadiet till högstadiet. Hon upplevde detta som 
fruktansvärt jobbig och hon vet att den tiden fortfarande påverkar henne.  Hon berättar om 
vuxna som såg vad som hände och försökte göra något men att situationen inte förbättrades 
nämnvärt. Hon säger att hon inte mobbas på gymnasiet, och att hon nu mår bra och trivs i 
skolan. C säger att hennes erfarenheter har gjort henne stark och gjort att hon ”går sin egen 
väg” och bryr sig inte om vad folk tycker. 
 
I mellanstadiet läste läraren om mobbning. Något hon minns fortfarande. Hon minns också att 
man har pratat om mobbning på högstadiet. Det tycker hon är bra. C säger att ”inte prata om 
mobbning i skolan skulle vara som att säga att det är OK med mobbning”. 
 
Hon tycker inte att det inte är någon bra sammanhållning i klassen och hon tror att det beror 
på att de är så olika individer, att de har olika intressen, och att de ligger så olika till 
betygsmässigt. Hon tror inte att klimatet i klassen går att göra så mycket åt. 
 
C tycker inte att hon lärt sig någon nytt om mobbning. ”Jag vet vad mobbning är” säger hon. 
Dock hade hon inte tänkt på att vuxna, till exempel en lärare, kan mobba eleverna. Det var en 
ny tanke för henne.   
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Bilaga 3:3 
 
Hon tycker att våra diskussioner har varit bra men hon tror inte att samtalen har någon 
betydelse när det gäller uppfattning om mobbning. Men hon menar att gruppsamtalen i sig var  
väldigt bra för alla pratade och man lyssnade på varandra. ”Det kändes bra att sitta i en ring så 
där och prata”, säger hon. 
 
C tror inte att någon upplever sig mobbad av henne.  
 
C tycker inte det var bra med riktad skrivning eftersom  ”Det var så jobbigt att tänka i slutet 
av lektionen”. 
 
Hon säger sig inte ha lärt sig något nytt om hur hon förhåller sig till sina klasskamrater.   




