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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mobbning gestaltas i tre olika bilderböcker 

genom bild och text, samt samspelet mellan bild och text. De böcker som användes i studien 

är Taggtråds-Tim av Stefan Ljungqvist och Johan Egerkrans (2005), Vem är annorlunda? Av 

Ingrid Fioretos och Vera Glumac-perlesi (2001) samt Tilda med is och sol av Carina Wilke 

och Inger Koleff (2003). Mobbningen som gestaltas i de valda bilderböckerna är främst en 

blandning mellan verbal, fysisk och tyst mobbning. De vuxnas roll i bilderböckerna är oftast 

negativ och de har inte så stor roll i böckerna. De flesta av offren i böckerna får inte en chans 

att visa vilka de är utan de döms utifrån deras yttre.  

Nyckelord:  
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1. Inledning 

Ett ämne som alltid är aktuellt både inom skolans värld och i resten av samhället är 

mobbning. Det sker överallt, i skolan, på arbetsplatser, på fritidsaktiviteter osv. Mobbning kan 

ske både öppet och dolt och det påverkar dem som blir mobbade mycket, några barn som blir 

utsatta för mobbning orkar till och med inte ta sig till skolan. Mobbning är ett 

samhällsproblem och vi alla bär ansvaret för att det inte ska ske. Skolverket (2016, s.7) 

beskriver hur utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, 

Sveriges demokratiska värderingar. Några av de värden som skolan ska åskådliggöra är 

människolivets okränkbarhet, människans frihet och integritet samt allas lika värde 

(Skolverket 2016, s.7). Läraren möter sina elever flera timmar i skolan varje dag och får vara 

med i en mängd olika känslor och händelser, då barn kan uppleva olika saker vid olika 

skeenden i deras liv. Jag anser därför att det är viktigt att läraren har goda kunskaper om olika 

material som barnen kan få nytta av när de är i ett visst skeende i livet. Det centrala innehållet 

i kursplanen (Skolverket 2016, s. 249) poängterar att eleverna ska få förståelse för hur man 

använder olika ord och uttryck för att ge uttryck åt olika känslor, samt tonlägets roll i 

kommunikationen och att olika människor kan uppfatta olika samtal på olika sätt beroende på 

hur kommunikationen sker. Detta kan tolkas som att eleverna ska bli förstående invånare som 

kan konsten av att kommunicera med varandra oavsett situation, på ett sätt som inte är 

kränkande, diskriminerade osv.  

Att börja arbeta mot mobbning redan i tidig skolålder och förklara för barn hur en bra vän är, 

hur man ställer upp för varandra och hur man ska behandla sina medmänniskor tror jag är 

oerhört viktigt för arbetet mot mobbning. Mindre barn är ofta väldigt öppna med ifall de har 

blivit kränkta eller utfört en kränkande handling mot någon annan, vilket kan underlätta 

arbetet mot mobbning och få barnen att inse vad som är rätt och fel. Ju tidigare vi lär våra 

barn vad som är rätt respektive fel att göra mot varandra kan de få en större förståelse för 

deras medmänniskor. Om vuxna börjar prata om känslor med barnen och förklarar hur det 

känns när någon kallar en elaka saker, knuffar till en varje dag och att inte få vara med och 

leka med de andra barnen tror jag att barnen kan få upp ögonen för detta och relatera till sina 

egna känslor, sin omgivning och lära sig ta hand om människor runt omkring dem.  

Yngre barn är nyfikna av sig och vill lära sig nya saker, detta är något som flera författare tar 

vara på då de i sina böcker tar upp olika slags ämnen på barns ambitionsnivå. Bilderböcker 

riktar sig för det mesta till mycket yngre barn, men jag anser att man kan använda sig av 
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bilderböcker i de lägre skolåldrarna också då eleverna håller på att lära sig läsa. Bilderböcker 

tar även upp en del viktiga och bra ämnen som pedagoger och andra vuxna kan dra nytta av 

för att skapa en diskussion kring bland annat sociala relationer och livsfrågor. 

Eftersom yngre barn oftast är okritiska av sig och påverkas av de vuxna runt omkring dem 

anser jag att det är intresseväckande med att titta närmare på hur mobbning framställs i 

bilderböcker samt hur mobbning förmedlas, alltså exempelvis om mobbning ses som något 

acceptabelt eller oacceptabelt. I kursplanen för svenska framgår det att människor med hjälp 

av språket skapar sin identitet, genom språket får de möjlighet att ge uttryck för sina känslor, 

tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk har en 

betydande roll för att förstå och fungera i ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar och 

generationer samspelar (Skolverket 2016, s.247). Genom att låta elever läsa litteratur om olika 

ämnen, som exempelvis mobbning, kan lärare och andra vuxna i barnens omgivning lyfta 

frågorna kring ämnet i en diskussion.  

I Nikolajevas artikel ”Reading other peoples minds though word and image” poängterar 

författaren att människors kroppsspråk och ansiktsuttryck skickar starkare signaler till hjärnan 

än vad det språkliga uttrycket gör. Genom att titta på en annan persons ansiktsuttryck kan 

man se ifall den personen är ledsen, glad, förväntansfull och så vidare. Detta ansiktsuttryck 

ger en starkare känsla än vad det språkliga uttrycket skulle ha gett (Nikolajeva 2012, s.274). 

Om Nikolajeva har rätt så kan man anta att bruket av bilderböcker både kan förmedla en 

förståelse av vad som pågår i någons ”mind” och träna barnen på att tolka sådana signaler. 

Inom forskningen kallas detta ibland ToM dvs. theory of mind. Tanken är att vi i vårt 

vardagsliv ständigt skulle tolka vad andra människor tänker och känner och varför de handlar 

som de gör. Detta bygger på att vi lärt oss läsa ”naturliga tecken”. Författare kan utnyttja detta 

genom att göra om naturliga tecken till semiotiska tecken, och t.ex. rita ett ansiktsuttryck och 

förutsätta att människor förstår vad det säger om någons ”mind”. Jag anser därför att 

läsningen av bilderböcker är en bra början till att diskutera mobbning med barn. Eleverna kan 

diskutera hur karaktärerna känner, hur de skulle känna ifall de var i samma situation osv. 

Enligt Strasser och Seplocha (2012, s. 220) finns det fördelar med att yngre barn läser 

bilderböcker. De menar att bilderböcker utmanar hjärnan genom att samtidigt hitta mönster i 

både text och bild samt att barnen får koppla sina egna erfarenheter till bokens berättelse.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska på vilket sätt mobbning framställs i tre bilderböcker 

och jämföra resultatet med varandra.  

1.2 Frågeställning 

Den frågeställning som jag utgår från i denna studie är: 

o Hur framställas mobbning i de tre bilderböckerna 

o Jämföra och se ifall mobbning framställs på liknande/olika sätt 

o Hur löser sig situationen, hur skapas det balans? 

o Hur förhåller sig bild och text till varandra? 

1.3 Urval och avgränsningar  

Valet att granska bilderböcker gjordes medvetet, Nikolajeva (2000, s. 11) anser att både text 

och bild kan beskriva känslor och sinnestillstånd, vilket jag finner intressant. Däremot så 

kunde denna studie likaväl ha undersökts i andra medier som exempelvis film, serier eller mer 

utmanande skönlitteratur men jag valde att begränsa mig till bilderböcker då det är ett av de 

första medier barn kommer i kontakt med.   

Genom att undersöka bilderböcker som berör ämnet mobbning kan man få en bredare 

förståelse för hur mobbning framställs samt hur det kan framställas i samverkan mellan text 

och bild. Därför tar de tre bilderböcker som har valts ut till studien upp ämnet mobbning på 

varierande sätt, därför har jag valt tre böcker som gestaltar mobbning genom bland annat 

utseende, svartsjuka och osynliggörande.  

1.4 Disposition 

Upplägget i denna uppsats ser ut på följande sätt: som ni precis har läst så inleder jag studien 

med en introduktion, ett syfte, frågeställning samt en avgränsning kring de valda 

bilderböckerna.  

Efter dispositionen kommer ett bakgrundskapitel där information kring bilderböcker och 

mobbning kommer att presenteras. I kapitlet kommer det att ges en definition av vad en 

bilderbok är samt relationens betydelse mellan bild och text i bilderböcker kommer att 

förklaras. Barnbokens funktion, användningsområden och historia kommer även att 

presenteras. Därefter kommer olika aspekter kring mobbning att klargöras.  
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I det nästkommande kapitlet kommer metod och material behandlas. Här presenteras 

hermeneutik som har använts vid analysarbetet. Därefter presenteras tillvägagångssättet vid 

val av analysmaterialet till studien följt av metod- och materialkritik.  

I kapitel fyra presenteras analysen och resultatet av de valda bilderböckerna. Kapitel fem 

innehållet en diskussion av studiens resultat, där resultatet av studien diskuteras mot tidigare 

forskning. I slutet av uppsatsen redovisas mina referenser.  

2. Bakgrund 

 I detta avsnitt kommer tidigare forskning om bilderböcker att presenteras. Dessutom 

presenterar jag hur jag kommer att använda några begrepp av central betydelse för denna 

studie. 

2.1 Vad är mobbning? 

I skolverkets allmänna råd (2014, s. 8) framhävs att både diskrimineringslagen och skollagen 

har som syfte att skydda barn mot kränkningar gentemot deras värdighet. Därför ställs det 

krav på skolverksamheterna att bedriva ett målinriktat arbete för barnens lika rättigheter samt 

för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande handlingar.  

Höistad (2001, s. 73) definierar mobbning som att en eller flera personer utsätter en eller flera 

individer för medvetna, aktiva nedbrytande handlingar och/eller uteslutning upprepade 

gånger, under en längre tidsperiod. Höistad (2001, s. 74–78) anser att det finns olika sorters 

mobbning och har delat in dessa i tre olika grupper: tyst mobbning, verbal mobbning och 

fysisk mobbning. Den vanligaste och den svåraste mobbningen att upptäcka av dessa tre 

grupper är enligt Höistad den tysta mobbningen. Exempel på tyst mobbning är miner, att 

någon suckar, vänder någon ryggen samt låtsas som att någon inte finns. Exempel på den 

verbala mobbningen skulle kunna vara rykten som sprids, viskningar, härmningar, att någon 

hånar en, kritisera någons utseende osv. Den verbal mobbning kan även innefatta anonyma 

telefonsamtal, sms eller epostmeddelanden. Denna form av mobbning är oftast lättare att 

upptäcka än den tysta mobbningen, däremot så sker den verbala mobbningen oftast bakom 

ryggen på läraren eller andra vuxna vilket kan leda till att denna mobbning också blir svår att 

upptäcka. Den fysiska mobbningen bedömer Höistad som den lättaste att upptäcka av dessa 

tre grupper då den oftast visas genom yttre tecken som exempelvis sönderslitna kläder, 

blåmärken, rivmärken osv. Den fysiska mobbningen är mer vanlig hos pojkar i de lägre 

årskurserna (Höistad 2001, s.74–78).  
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Olweus (1999, s.9) ger i sin bok Mobbning bland barn och ungdomar en definition av 

begreppet mobbning, vilket är att en eller flera personer säger eller agerar kränkande eller 

obehagligt mot någon, som har svårt att försvara sig själv, vid upprepande tillfällen under en 

längre tidsperiod. Olweus (1999 s.9) har precis som Höistad (2001, s.74–78) gjort en 

indelning mellan olika former av mobbning. Olweus (1999, s.9) delar däremot in det i två 

kategorier: direkt mobbning och indirekt mobbning. Olweus (1999, s.9) direkta mobbning kan 

jämföras med Höistads (2001, s. 74–78) verbala och fysiska mobbning då den utförs genom 

bland annat slag, sparkar, skällsord, hot samt hånfulla uttalanden. Den indirekta mobbningen 

kan jämföras med Höistads (2001, s. 74–78) tysta mobbning, då den indirekta mobbningen 

uttrycks i utfrusenhet, prata illa om någon bakom ryggen samt att inte låta någon vara med.  

Gemensamt för både Höistad (2001, s 73) och Olweus (1999, s. 9) definition av mobbning är 

att det handlar om återkommande gärningar. I skolverkets Rapport 353 Utvärdering av 

metoder mot mobbning (2011, s. 34) definieras mobbning som ”en upprepad negativ handling 

när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada 

eller obehag”. Definitionen av mobbning har en stor betydelse kring hur vi förstår och 

uppfattar det. Den vanligaste definitionen av mobbning är det som nämnts ovan, alltså att en 

nedsättande handling sker upprepande gånger, under en längre tid (Skolverket 2011, s.34).  

2.2 Hur ofta förekommer mobbning? 

Att ge en specifik siffra på hur vanligt det är med mobbning är väldigt svårt att presentera då 

det kan variera beroende på var man letar information. I skolverkets rapport 353 Utvärdering 

av metoder mot mobbning (2011, s. 125) framkommer att ca 8 procent av eleverna som var 

med i undersökningen någon gång hade blivit utsatt för mobbning. Ca 11 procent av eleverna 

hade vid något tillfälle känt sig kränkta, alltså blivit utsatt för en eller flera negativa 

handlingar där syftet har varit att såra/skada personen. I Friendsrapporten (2016, s.7) 

framkommer att ca 40 % av elever känner sig otrygga någonstans på skolan, 25 procent är 

rädda för att vara själva på rasten, 20 procent av barnen har blivit kränkta av en annan elev det 

senaste året, 7,5 procent av eleverna har blivit utsatta för mobbning. Här framkommer det 

även att en tredjedel av personalen på skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper kring 

trygghets- och likabehandlingsfrågor (https://friends-

brandmanualswede.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2016/08/friendsrapporten-16-webb.pdf 

2017-04-25).  

https://friends-brandmanualswede.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2016/08/friendsrapporten-16-webb.pdf
https://friends-brandmanualswede.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2016/08/friendsrapporten-16-webb.pdf
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Olweus (1999, s. 11) granskningar av ämnet visar att en av sju elever är involverade i 

mobbning, antingen som mobbare själv eller som offer. Mobbningen som sker är främst 

mellan klasskompisar, men det förekommer även mobbning av elever i samma årskursnivå 

eller så mobbar de äldre eleverna de yngre. Olweus (1999, s. 12) påstår att det är betydligt 

mer pojkar än flickor som både mobbar och blir mobbade, samt att det är fler flickor som blir 

mobbade av pojkar än tvärtom. Höistad (2001, s. 86) antyder däremot att mobbningen som 

pojkarna bedriver är relativt lätt att upptäcka då pojkar oftast är mer högljudda och tydligare 

än flickor. Han påpekar även att pojkarnas mobbning oftast sker fysiskt och verbalt medan 

hos flickor så sker mobbningen oftast tyst. Flickor är även väldigt skickliga på att hitta 

varandras svaga punkter, vilket oftast leder till att mobbningen som flickor utför blir mer 

personlig. Men hur mycket mobbning som förekommer beror på hur man definierar 

mobbning.  

2.3 Orsaker till mobbning 

Zelma Fors skriver i boken Makt, maktlöshet, mobbning (1995, s. 2, 120) att individer i vårt 

samhälle anser att det är på grund av personen som blir utsatt för mobbning som problemet 

ligger hos och inte hos den personen som mobbar. Det som exempelvis kan vara 

grundläggande orsaker till mobbning är beteende, utseende eller klädstil. Höistad (2001, s. 

98) påpekar däremot att vem som helst skulle kunna bli ett offer för mobbning, och genom att 

skylla på en persons personlighetsdrag så gör man det väldigt lätt för sig. Höistad (2001, s. 

98) menar att om mobbning skulle bero på det som Fors (1995, s. 2, 120) belyser, alltså att 

mobbning sker på grund av utseende, beteende och så vidare, skulle det finnas en mängd med 

både barn och vuxna som själva ”borde” vara mobbare eller offer.  

På Friends hemsida kan man läsa om mobbning och om orsaken till varför mobbning uppstår. 

Däremot konstaterar Friends att det inte är någon enkel fråga att svara på utan att det istället 

rör sig om komplexa skeenden bland människors relationer, olika fall kring mobbning har 

olika orsaker till varför det just sker. Friends påpekar däremot att det aldrig är offrets fel att 

just hen blir utsatt för mobbning. För att förstå varför mobbning uppstår anser Friends att man 

behöver betrakta både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv och se vad som 

har orsakat mobbningen i just ett specifikt fall (https://friends.se/faq/varfor-uppstar-

mobbning-2/ 2017-04-25). Friends förklarar att utifrån deras erfarenheter så fastnar många 

skolor vid individperspektivet hos det utsatta barnet och letar anledningar till mobbningen där 

istället för att titta hos den som mobbar. Friends anser att man istället bör fokusera på 

https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/
https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/
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tryggheten i grupp, ledarskap i organisationen eller normer i samhället för att få en bättre och 

klarare helhetsbild.  

I Friends rapport från år 2016 (s. 16) framkommer det att många av de kränkningar som 

barnen är utsatta för är kopplade till flera olika saker som bland annat fritidsintressen, 

musiksmak, klädstil eller vilken sport man utövar på fritiden. Friends anser att detta har att 

göra med olika normer som finns i vårt samhälle, det är ”bestämt” vilka fritidsintressen som 

tjejer respektive pojkar ska ägna sig åt, vilka kläder de ska ha eller vilken musik man bör 

lyssna på. De barn som sticker ut från normen kan ha en större risk för att bli utsatta för 

mobbning (https://friends-brandmanualswede.netdna-

ssl.com/wpcontent/uploads/2016/08/friendsrapporten-16-webb.pdf. 2017-04-25).  

Enligt BRIS hemsida (https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-

skola/mobbning-och-krankningar/ 2017-04-25) kan orsaken till mobbning ligga i att 

mobbaren själv känner sig underlägsen, rädd eller osäker. BRIS påpekar även att ett barn som 

mobbar kan ha brist på förståelse kring mobbning och vad det kan ha för betydelse för offret, 

det mobbande barnet gör det bara ”på skoj” och förstår inte hur det känns för det barn som 

blir retad och utsatt. OMU (ungdomsmottagning på internet) skriver på deras hemsida 

(http://www.umo.se/Vald--krankningar/Mobbning/ 2017-04-04) att mobbning kan bero på att 

personen som mobbar själv kan må väldigt dåligt och därför ge sig på någon annan för att 

själv känna sig starkare eller mer värdig. En annan orsak till mobbning kan vara att mobbaren 

själv är rädd för att bli mobbad eller ensam. En dålig stämning i en grupp kan också vara en 

orsak till mobbning då någon eller flera i gruppen kränker någon annan för att försöka hålla 

ihop gruppen. 

Enligt Fors (1995, s. 15–19) är orsaken till mobbning att mobbaren finner något hos den 

utsatte som väcker starka känslor hos mobbaren. Det kan vara så att mobbaren själv blivit 

kränkt när hen varit yngre och tar ut sin ilska på någon annan. Fors (1995, s. 15–19) förklarar 

att en mobbare som själv tidigare blivit utsatt och börjar mobba andra är en omedveten 

mekanism inom mobbning, alltså att mobbaren återger sitt hat och ilska på den utsatte och 

agerar sedan som att det var den utsatte som i själva verket var offensiv. Precis som Fors 

(1995) anser även Höistad (2001, s. 67) att en mobbare som själv blivit kränkt när hen varit 

yngre och sedan tar ut sin ilska på någon annan är en orsak till mobbning, han menar att det är 

mobbaren som har svårigheter men att det är den utsatte som får problemen. Andra orsaker till 

mobbning är enligt Höistad (2001, s. 58–65) maktbehov, rädsla, grupptryck och avundsjuka. 

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-skola/mobbning-och-krankningar/
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-skola/mobbning-och-krankningar/
http://www.umo.se/Vald--krankningar/Mobbning/
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Mobbning som sker utifrån ett maktbehov kan utspela sig i att mobbaren behöver ta kontroll 

över sin egen maktlöshet genom att ta makt över andra. Om någon individ skulle våga säga 

emot den makthavande så finns det stor risk att denna blir utstött av hela gruppen. Detta 

resulterar i att ingen vågar säga ifrån. Om rädsla är orsaken till mobbning kan det vara för att 

mobbaren själv är rädd för att bli utanför/mobbad. Grupptryck är en vanlig orsak här, enligt 

Höistad (2011, s. 61–62) är det sällan en mobbare agerar själv utan den har antingen en eller 

flera anhängare, som antingen också är aktiva mobbare eller passiva och inte vågar säga emot. 

Om avundsjuka är grunden för mobbning handlar det oftast m att någon är bättre än mobbaren 

själv på något vilket resulterar i att mobbaren vill förminska den andre och göra den mindre 

betydelsefull (Höistad 2001, s. 63). 

2.4 Lagar och förordningar 

Att utföra mobbning mot någon annan individ är aldrig okej och det finns ett antal lagar och 

förordningar som ska följas vid arbetet mot mobbning. FN:s barnkonvention (1989) nämner i 

artikel 2 (s.8) att konventionsstaterna ska följa lämpade åtgärder för att skydda barn mot 

diskrimineringar eller kränkande behandlingar. Enligt Skollagen i 6 kap. 2 § (SFS 2010:800) 

är det förbjudet att diskriminera någon inom skolverksamheten. Under 8–9 § i skollagen (SFS 

2010:800) står det att varken huvudman eller annan personal får utsätta barn eller elever för 

nedsättande handlingar, och det är huvudmannens ansvar att se till att det finns en plan med 

åtgärder som behövs för att förhindra nedsättande handlingar. I värdegrunden i Lgr 11 

(Skolverket 2016, s. 7) står det:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 

Ingen ska i skolan utsattas för diskriminering på̊ grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (skolverket 2016, s.7) 

Det finns alltså en mängd lagar och förordningar där det framkommer att kränkande 

behandling aldrig är acceptabelt, det är skolans personal som bär ansvaret för att alla barn 

behandlas med respekt och värdighet.  

2.5 Forskning om bilderböcker 

Ulla Rhedin (2001, s.17) föreslår i sin bok Bilderboken på väg mot en teori att bilderboken är 

en bok med avgränsat omfång, som i skönlitterärt syfte vill berätta en berättelse genom en 
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sammankoppling av text och bild (minst en bild per uppslag). Rhedin (2001, s.17) anmärker 

även att en bilderbok enbart kan vara uppbyggd av bilder och inte nödvändigtvis behöver 

rymma någon text.  

Bilderbokens pusselbitar av Maria Nikolajeva (2000, s.11) redogör för att bilderboken 

använder sig av två kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. Nikolajeva förklarar 

även att bilderboken är ett syntetiskt medium, detta betyder att läsaren måste själv förstå vad 

de olika kommunikationselementen innebär och sätta ihop dem i en kontext. Att se 

bilderboken som en helhet är betydelsefullt, där bilder och text interagerar med varandra, 

bilderboken är summan av interaktionen mellan text och bild (Nikolajeva 2000, s.15).  

Nikolajeva (2000, s.22–25) påpekar att det finns olika kategorier av bilderböcker, dessa 

kategorier är: symmetriska, kompletterande, förstärkande, expanderande, kontrapunktiska 

eller motstridiga och ambivalenta. Det som menas med en symmetrisk bilderbok är att det 

pågår två parallella berättelser där ord och bild berättar i princip samma sak. Författaren 

påpekar däremot att vissa saker är svårt att visa i bild som exempelvis namn, däremot kan 

bilden istället ge information om personens utseende. I en symmetrisk bilderbok kan bilderna 

inte förse berättelsen med något nytt som inte texten redan tar upp. En kompletterande 

bilderbok är när bilden och texten fyller i varandras luckor och utjämnar varandras brister. 

Om en symmetrisk bilderbok inte är fullständig kan symmetribilderböcker och 

kompletterande bilderböcker uppfattas som närliggande. I en expanderande eller förstärkande 

bilderbok stärks bilden av texten, texten är således svår att förstå utan bilderna. Vilket även 

gäller för det motsatta, alltså att man inte förstår bilderna utan den verbala texten. Om en 

händelse i berättelsen inte beskrivs utan enbart berörs så är det bilden som expanderar texten 

och tydliggör händelsen för läsaren (Nikolajeva 2000, s.27). Den kontrapunktiska bilderboken 

gör så att bild och ord ifrågasätter varandra på ett produktivt och spännande sätt där varken 

ord eller bild förstås separat (s.22). För att läsaren inte ska missa viktig information är både 

bild och ord viktiga, bilderna kan exempelvis ge förklarande detaljer som inte nämns i de 

verbala orden (s.29). När den kontrapunktiska bilderboken övergår till konflikt kallas det 

istället för en motstridig eller ambivalent bilderbok, där ord och bild inte alls samspelar med 

varandra vilket genererar att läsaren blir förvirrad och osäker.  Till skillnad från den 

symmetriska bilderboken är en kontrapunktisk bilderbok bunden av att läsaren ser till både 

text och bild för att kunna fånga upp all information. Författaren klargör också för att 
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bilderböckernas bild och text förhållanden likaväl kan rymma drag från någon av de andra 

kategorierna (Nikolajeva, 2000, s.22).  

2.6 Bilderbokens funktion 

Enligt Nikolajeva (2000, s.14) finns det fördomar gentemot barnlitteraturen. Dessa fördomar 

är bland annat att det enbart är ett pedagogiskt verktyg. Nikolajeva väljer att inte ifrågasätta 

bilderbokens pedagogiska värde, hon påstår däremot att den är fullt kapabel till att användas 

när det kommer till att läsinlärning och i socialiseringssyften. Nikolajeva antyder däremot att 

bilderböcker inte enbart har ett pedagogiskt syfte då barnlitteraturen är en skönlitterär 

skapelse som förmedlar något till läsaren med hjälp av både bild och text. Och ibland är det 

enda syftet med boken att underhålla och berätta en historia (Nikolajeva 2000, s. 15).  

I boken När barn läser av Bo Möhl och May Schack (1981, s.97) beskriver de 

barnlitteraturens funktion. De delar in dessa funktioner i fyra olika kategorier, och dessa är: 

o Barnlitteratur kan vara underhållande och fascinerande 

o Barnlitteratur kan vara informerande och användas som ett didaktiskt medel 

o Barnlitteratur kan användas som terapi 

o Barnlitteratur kan fungera som ett medel för barnets utveckling.  

Enligt Möhl och Schack (1981) är denna indelning av funktionerna analytisk och att en bok 

kan ingå i flera punkter. Boken kan alltså både vara en underhållande och ett medel för 

barnets utveckling. Författarna framhäver även dessa fyra kategorier är föränderliga då en 

speciell funktion uppkommer i förbindelsen mellan en bok och det enskilda barnet, en 

specifik bok kan ha olika intryck på olika barn (Möhl och Schack 1981, s. 97).  

Kristin Hallberg (1998, s. 5) hävdar att beroende på vilken tidsepok man levt i har 

barnböckernas funktion sett annorlunda ut. Barnböckers funktion har speglats efter den syn 

man haft på barnet samt barnets behov. Det var under en längre period nyttoaspekten som var 

barnbokens funktion, vilket gick ut på att man la stort fokus på vad barnen inte bör läsa, alltså 

vad som var olämpligt, skadligt, osunt och så vidare. Däremot ser man det idag som viktigt att 

barnböcker inte undanhåller något utan att det ska gynna barns fantasi samt stimulera, 

utveckla samt fostra barn utan moraliskt tillrättavisande. Det har funnits perioder då 

barnlitteraturen haft ett tydligt undervisande syfte, ofta moraliskt. Idag tar man avstånd från 

detta. Men man vill fortfarande skriva barnböcker som fostrar barnen moraliskt – t ex att inte 
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mobba – men man vill inte kalla dessa böcker didaktiska, i negativ bemärkelse (Hallberg 

1998, s.5). 

2.7 Bilderbokens historiska framväxt 

Enligt Rhedin (2001, s. 28) uppkom de första böcker med bild som var riktade till barn 

ungefär vid samma tidpunkt som de illustrerade böckerna för vuxnas började tryckas, 1400-

talets senare halva. Den allra första bilderboken som var riktad till barn och var utrustad med 

helsidesbilder kom enligt forskare ut år 1478. I början av 1500-talet uppkom de första ABC-

böckerna på grund av reformationens krav på läskunnighet i både England och Tyskland. 

Under 1700- och 1800-talet blev det allt mer vanligt med uppslagsverk som innehöll 

illustrationer, dessa uppslagsverks ersattes sedan av illustrerade faktaböcker. Enligt Rhedin är 

det just dessa faktaböcker som ligger till grund för den moderna fakta-bilderboken. De första 

bilderböcker som existerade var alltså läroböcker för skola och hemundervisning. 

Illustrationerna var pedagogiska och syftet med böckerna var att understödja inlärningen via 

en kombination av användbarhet och underhållning.  

Rhedin (2001, s. 48) fortsätter med att förklara att det var vid 1800-talets mitt som 

barnlitteraturen började träda fram och avskilja sig från den moraliska pedagogiken samt den 

känslosamma barnskildringen och började istället vända sig mot satirer och karikatyrer. 

Barnböckernas berättelser blev mer protesterande och en slags respons på den tidigare 

pedagogiska berättelsen som exempelvis läxade upp de elaka barnen. Rhedin (2001, s. 53–56) 

berättar om en man vid namn Randolph Caldecott, han var en bilderbokskonstnär som anses 

ha vara grundaren till den moderna bilderboken. En bilderbok utan didaktiska, moraliska och 

religiösa delar och där placeringen av bild och text var väl uttänkta. (Rhedin 2001, s. 53–56) 

Boel Westin (1998, s. 246–274) skriver i kapitlet Superbarn, vardagsbarn och vilda bebisar 

om att det var under 1990-talets senare år som barnlitteraturen hade sina mest betydande 

skeden. Det var under 60- och 70 talets som bilderböckers ledmotiv expanderade. Det 

infördes mer berättelser om daghemsliv samt om politisk-sociala orättvisor. Vid 70-talets 

början kommer de första böckerna om mer tabubelagda områden som exempelvis skilsmässa 

och döden. Man ansåg att barn hade lika stor rätt som de vuxna att få verklighetsanknutna 

berättelser, däremot så fanns det motståndare till detta som ansåg att man i barnlitteratur 

skulle klargöra vad som var rätt och fel. Westin berättar vidare att i och med att barnböcker 

började belysa mer vardagsnära ämnen så började böckerna handla allt mer om känslor kring 
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sorg och förlust. Inte under så dramatiska omständigheter utan mer känslor som att vara arg 

på en förälder, syskon eller en kompis.  

Lena Kåreland (1998) i kapitlet ”1990-talets svenska bilderbok” (s. 275–294) skriver precis 

som Westin att bilderböcker under 1900-talet blev mer komplexa och att utformningen blev 

mer avancerad då traditionella mönster bryts och skapar nya konstitutioner. Kåreland påpekar 

även hon att gränsen mellan barn- och vuxenlitteraturen blivit allt mer otydlig, vilket gör att 

man kan se bilderboken som en bok för alla åldrar. Enligt Kåreland (1998, s.275) har de 

svenska bilderböckerna blivit mycket populära i andra länder. Orsaken till detta är, enligt 

Kåreland, för att de svenska bilderböckerna speglar det vardagliga livet och det oftast är det 

som utgör huvudmotivet i böckerna. Andra motiv som är populära är resor som sker både i 

verkligheten och i drömmen samt psykologiska motiv som exempelvis känslor hos tuffa 

killar.  

Både Kåreland (1998, s. 276) och Rhedin (2001, s.33) ger uttryck för att de pedagogiska 

perspektiven bland bilderböcker har kommit i skuggorna av de estetiska och litterära 

perspektiven. Rhedin (2001, s.13–14) förklarar vidare att hon anser att skönlitteraturen för 

barn hamnar i ett fack mellan det pedagogiska och det litterära fältet. En barnbok med ett 

pedagogiskt syfte är att beskriva och skildra världen för att förklara något samt för att lära ut. 

Men som jag tidigare nämnt så har bilderboken under senare tid blivit mer skönlitterär och 

estetisk. Bilderboken har övergivit de enkla förhållandena till verkligheten och istället börjat 

fokusera på det öppna och mer komplicerade, psykologiska och filosofiska som verkligheten 

medför. Detta leder till att en läsare kan återgå till en och samma bok fast i olika skeden i livet 

och då återuppleva boken fast på ett annat sätt. 

2.8 Berättarperspektivet 

Något som kan vara avgörande för hur läsaren uppfattar, tolkar samt förstår en text är genom 

hur berättelsen är berättad. Nikolajeva (2004, s. 145) tvivlar på i boken Barnbokens 

byggklossar om läsaren skulle tolka boken på samma sätt om läsaren skulle läst boken igen 

men från ett annat berättarperspektiv. Enligt Nikolajeva (2004) är de två vanligaste berättande 

typerna jag-berättandet och tredjeperson-berättandet, det finns även ett andraperson-

berättande men detta är dock väldigt ovanligt och förekommer väldigt sällan i barnlitteratur 

(s.147). Nikolajeva (2004) påpekar även att det finns ett personligt samt ett opersonligt 

berättande i böcker. Om boken har ett jag-berättande så är det personligt och ett personligt 

berättande kan delas in i två olika kategorier, simultant och retrospektivt berättande. Simultant 
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berättande är när jag-berättaren beskriver händelserna medan de sker, det retrospektiva 

berättandet innefattar istället att jag-berättaren beskriver händelserna i efterhand (Nikolajeva 

2004, s.152). Om berättelsen berättas i tredjeperson-berättande är det ett opersonlig berättande 

och kan delas in i fyra kategorier: Första kategorin är allvetande, här vet berättaren allt. Den 

andra kategorin kallas för begränsande allvetande, berättaren vet här mer än personerna i 

berättelsen men följer bara de styrande personerna i berättelsen. Kategori nummer tre är 

objektivt eller dramatiskt berättande, här vet också berättaren mer än karaktärerna i 

berättelsen men berättaren kan däremot inte gå in i karaktärernas tankar. Den fjärde och sista 

kategorin kallas för introspektiv, berättaren vet här bara vad en av karaktärerna gör, tänker 

och känner. Det är mest förekommande att man använder sig av tredjeperson-berättandet i 

barnlitteratur då det finns uppfattningar kring att barn har det svårt med att känna igen sig i 

jagperspektivet, samt att det finns uppfattningar om att ”jaget” är för känslomässigt och 

fängslande för att barn ska kunna förstå det (Nikolajeva 2004, s.148–149). Fördelarna med ett 

jag-berättande är däremot att figurernas känslor och tankar framkommer på ett tydligare sätt 

vilket kan leda till att läsaren får en starkare inlevelse i berättelsen (Nikolajeva 2004, s.152).  

Fokalisering är när berättaren har möjlighet att vinkla berättelsen och ha inverkan på hur 

läsaren uppfattar karaktären och enligt Nikolajeva är detta en naturlig del av berättandet när 

det sker i samspel med berättarinsatsen och karaktären. Fokalisering bidrar till att läsaren kan 

uppleva historien utifrån figurens ståndpunkt (Nikolajeva 2004, s.172).  Nikolajeva (2004) 

redogör för hur fokalisatorn är som en lins som sorterar ut informationen och ger den mest 

behövande informationen till läsaren. Fokalisering finns i den mesta litteraturen runt omkring 

oss och särskilt i barnlitteraturen, eftersom det är vuxna som skriver böckerna men barnet 

uppfattar texten som att den är skriven ur ett barns perspektiv (Nikolajeva 2004, s.172).  

Nikolajeva (2004, s.173) anser att det inte finns några tydliga skillnader på hur fokalisering 

tillämpas i jag-berättandet och tredjeperson-berättandet. Den enda skillnaden mellan de två 

berättarperspektiven är att berättandet i tredje person fokaliserar en annan individ medan jag-

berättandet fokaliserar sig själv (Nikolajeva 2004, s.173). 

3. Metod och material  

I detta avsnitt kommer analysmetoden att redogöras för samt en presentation av det material 

som använts i studien.  
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3.1 Analysmetod 

Den valda analysmetoden för denna studie är ur ett hermeneutiskt perspektiv. Stensmo (2002, 

s. 112–117) förklarar att grunden för hermeneutiken är en tolkning av texter samtidigt som 

man ska försöka förstå vad som existerar i undertexten samt vad budskapet med texten är. När 

man utför en analys utifrån hermeneutiken utgår man från flera olika steg som sker i olika 

omgångar, man börjar med att analysera texten som en helhet för att sedan bryta ner texten 

och titta närmare på mindre detaljer för att sedan återigen analysera helheten. Denna 

flerstegsprocess kallas enligt Stensmo (2002) för den hermeneutiska spiralen och förklaras 

utifrån fyra olika steg. I det första steget sker tolkningen, läsaren skapar sig en uppfattning om 

textens helhet. Det andra steget innebär att man letar efter teman i texten som man analyserar 

närmare. Temat som läsaren finner i texten och ska försöka begripa sig på ska finnas med 

genom hela berättelsen, vilket innebär att den som utför analysen av temat kan behöva titta 

närmare på detaljer som meningar tar upp och se vad som knyter dem an till temat. Det tredje 

steget i spiralen är att analytikern jämför eller undersöker samt tolkar flera texter som 

innefattar liknande teman för att på så sätt fördjupa sin förståelse samt fånga viktiga och 

betydelsefulla element. Det fjärde och sista steget innebär att man får tillbaka till textens 

helhet med de nya kunskaperna som man samlat på sig i de tidigare stegen. Man kan se 

hermeneutiken som en teoribildning som innefattar att undersökaren fördjupar sig i texter för 

att ta reda på texternas betydelse (Stensmo 2002, s.112–117).  

I min studie kommer den hermeneutiska spiralen att användas. Jag kommer först analysera de 

berörda bilderböckernas helhet, sedan kommer jag gå vidare med att analysera olika detaljer i 

både text och bild och se hur mobbning skildras. Därefter kommer jag att återigen analysera 

helheten i bilderböckerna. Jag kommer ställa de tre valda bilderböckerna i kontext med 

varandra och jämföra de för att få fram likheter och skillnader i både text och bild.  

3.2 Material 

Följande böcker har analyserats: Taggtråds-Tim av Stefan Ljungqvist och Johan Egerkrans 

(2005), Vem är annorlunda? Av Ingrid Fioretos och Vera Glumac-perlesi (2001) samt Tilda 

med is och sol av Carina Wilke och Inger Koleff (2003).  

Det finns en mängd olika bilderböcker med ett antal olika teman, därför gick jag till Örebro 

stadsbibliotek och frågade ifall de hade några bilderböcker som berör temat mobbning. Totalt 

fick vi över 100 träffar. Dessa böcker var inte enbart bilderböcker utan det var även lättare 

barnlitteratur därför specificerade vi sökningen med att göra det endast till bilderböcker och vi 
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fick då 16 träffar. Alla böcker fanns inte inne på Örebro stadsbibliotek utan det fanns endast 8 

av de 16 böckerna inne. Jag läste igenom alla böcker och valde bort de böcker som jag ansåg 

var för lätta för en elev som går i årskurs f-3, det återstod då fem valbara bilderböcker att ha 

med i studien. Jag märkte att det fanns olika synvinklar på mobbning och att vi fick följa olika 

personer. I en bok fick vi följa mobbaren, medan vi i en annan fick följa offret. Jag bestämde 

därför att jag ville ha olika infallsvinklar. Det var därför självklart att välja Tilda med is och 

sol då det endast var den boken som berörde mobbaren. Jag valde boken Vem är annorlunda? 

därför att vi där får följa flera olika personer upplevelser och tankar kring varför de inte blir 

omtyckta och så vidare. Taggtråds-Tim valde jag att ha i min analys då man får följa offret 

och se hur han mår av upplevelsen och att han tillslut står upp för sig själv.  

3.3 Metod- och materialkritik 

För att kunna besvara min frågeställning så anser jag att det är lämpligast att undersöka 

innehållet i de valda bilderböckerna samt genomföra en tematisk analys. Ett annat alternativ 

hade även kunna vara att rikta in sig på karaktärsanalyser, men då jag vill få en djupare insyn i 

mobbning så måste även miljön runt omkring tas i beaktning. En textanalys av mitt slag där 

jag kommer utgå ifrån ett berättandeperspektiv samt ett tematiskt perspektiv är komplex att 

genomföra, då det finns flera andra tolkningar än bara mina kring detta tema.  

Det kan även riktas kritik mot att denna studie enbart har analyserat tre bilderböcker. Det 

finns såklart fler bilderböcker än dessa som berör temat mobbning men på grund av 

tidsaspekten och utrymmet på studien begränsas undersökningen till tre bilderböcker.  

4. Resultat 

Resultatet kommer att bestå av två olika delar. I den första delen kommer analysen av 

böckerna ske. Den anda delen kommer bestå av en jämförelse mellan de olika bilderböckerna, 

jag kommer också besvara de frågor som jag har i min frågeställning. 

4.1 Resultat – del 1. 

 

4.1.1 Taggtråds-Tim 

Denna bok handlar om en pojke som bor på ett barnhem och heter Tim. En dag kommer en ny 

pojke, Oswald, till barnhemmet och då blir allt mycket sämre för Tim, då den nya pojken 

vänder alla de andra barnen på hemmet emot Tim. Tim försöker handskas med detta på olika 
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sätt, han försöka anpassa sig till de andra barnen men när inte det fungerar försöker han stå ut 

med alla elakheter som de andra barnen utsätter honom för. En dag orkar Tim inte mer och 

bestämmer sig för att stå upp för sig själv. 

Boken är utformad på ett sätt där läsaren först får se allt Tim blir utsatt för, sedan får läsaren 

en tillbakablick av hur det såg ut på barnhemmet och i Tims liv innan den nya pojken Oswald 

kom till hemmet. Boken slutar med en lösning på Tims utanförskap. Det är ett enkelt och 

behagligt språk i boken och på de flesta av sidorna i boken är det väldigt lite text, runt ca två-

tre rader, som illustreras med bilder. Det existerar även sidor med mer text, vilket kan vara 

upp till tio rader med text. När man bläddrar sida följs alltid texten på den nya sidan upp av 

meningen på den föregående sidan. Taggtråds-Tims bilderboken är ca 25 cm hög och ca 20 

cm bredd och sträcker sig över 39 sidor. Bokens omslag är en bild på Tim som sitter på en 

trädgren uppe i ett höstträd och ser väldigt ledsen och ensam ut och håller i sin nalles hand. På 

bokens titelsida introduceras bokens titel med samma typsnitt och färg på texten som på 

framsidan av boken. Man kan även se några grenar från höstträdet som Tim sitter i på bokens 

omslag med löv som faller ner mot marken. Taggtråds-Tim berättas utifrån ett 

tredjepersonsperspektiv, vi får följa en resa där berättaren berättar olika saker som Tim har 

utsatts för. Jag upplever det som att vi får följa och sympatisera med Tim som är utsatt då 

boken visar både i text och bild hur han bir utsatt och hur han känner inombords. Detta görs 

extra tydligt då berättaren sällan tilltalar Tim vid namn utan pratar om han. Jag tolkar det som 

att läsaren är delaktig i boken och hela tiden får följa Tims liv, så Tim behöver inte nämnas 

vid sitt namn, vilket gör att vi sympatiserar med Tim och önskar att hans situation förändras. 

Jag bedömer att berättaren inte vet att Tim känner sig utesluten redan innan berättelsen startar, 

eftersom det är författaren som hittar på berättelsen – det finns inget att veta. Däremot får vi 

som läsare insikt i olika saker som inte begränsas till vad en karaktär i berättelsen vet.  

Boken börjar med att Tim, som är en smal rödhårig pojke sitter fast med sin tunga i en 

lyktstolpe utanför barnhemmet med sin nalle i handen. Vi kan utifrån texten läsa att det inte 

var Tim som själv slickade på stolpen utan det var de andra barnen som tvingade honom att 

slicka på den iskalla stolpen. På de kommande sidorna i boken får vi se hur Tim blir utsatt för 

det ena och det andra från de andra barnen Oswald, Billy och Tuva. Dessa tre barn som 

utsätter Tim för alla elakheter är illustrerade på ett sådant sett så att de ser grymma ut, man 

kan se att de är elaka, då de alltid har ett hånskratt och ledaren Oswald är illustrerad som stor 

och kraftig. Tims nalle som finns med på bokens omslagssida finns med på varje bild som 



 17 

Tim har blir utsatt för elaka saker av de andra barnen. På sida 8–9 i boken kan vi läsa oss till 

att de andra barnen har tagit sönder Tims glasögon vilket vi kan läsa oss till har gjort att han 

inte kunnat se något. Om vi studerar illustrationen till texten ser vi att Tim sitter på backen 

efter att ha gått in i ett träd och har trasiga glasögon. En bit bakom Tim ligger nallen, det ser 

ut som att nallen har blivit knockad och har på sig ett par trasiga glasögon. 

Medan Tim står fast med tungan på lyktstolpen står han och funderar över alla elaka saker 

som de andra barnen utsatt honom för. Han grubblar över den gången då de stötte till honom 

så han fick blod i munnen och började gråta så han blev våt.  

Lika våt som han blev den gången de spolade honom med iskallt 

vatten under kranen. Då hade den blöta luggen hängt ner framför 

ögonen så att han nästan inte såg (s. 7).  

Lika lite som han såg den gången de spräckte hans glasögon.  

Då hade han irrat omkring och slagit i huvudet så han fick en bula (s. 

8). 

Som var lite mindre än det jack han fick den gången de boxade till 

honom så att han svimmade.  Då hade han fått åka ambulans till 

sjukhuset och sy (s. 10).  

Andra saker som Oswald, Tuva och Billy har utsatt Tim för är bland annat att de har klippt av 

hans hår, slitit av hans nalles armar samt låst in honom i garderoben och kastat bort nyckeln, 

men det är händelsen med lyktstolpen som får bokens handling att vända. Tim bestämmer sig 

för att rymma från barnhemmet när han väl kommer loss. Barnhemmet är omringad med ett 

högt taggtrådsstängsel som Tim försöker klättra över, däremot så lyckas inte Tim med detta 

utan fastnar och trillar ner. En väldigt arg och frustrerad Tim går då hem igen med taggtråden 

fast i tröjan och möter på vägen till sitt rum de andra barnen. När Tim passerar Billy och Tuva 

sticker de sig på taggtråden och börjar gråta. Detta tycker Oswald är väldigt roande och börjar 

skratta så mycket att han får ont i magen. På de nästkommande sidorna får vi se hur det var på 

barnhemmet innan Oswald kom och hur roligt Tim, Tuva och Billy hade det. Det berättas om 

när de åt upp all julchoklad, tog hand om en övergiven hundvalp samt hade snöbollskrig med 

varandra.  

Det är sällan som det nämns någon vuxen i boken men när det väl gör det så får de ingen 

positiv roll. En vuxen som nämns i boken är föreståndarinnan för barnhemmet, hennes 
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utseende är illustrerat som elakt, då hon har ett argt ansikte med sura läppar och små ögon, 

och det nämns även i boken att hon skäller ut barnen när de ätit upp julchokladen (s. 22–23).  

En annan vuxen i boken är en man som kommer och tar Tim, Tuva och Billys hundvalp som 

de tagit hand om efter att de ha hittat den övergiven (s. 24–25). Trots att de vuxna i boken inte 

alls har en positiv roll så längtar ändå barnen efter en mamma eller pappa. 

Men mest av allt längtade de efter en mamma och en pappa,  

som de förstått att de aldrig skulle få (s. 26). 

När Oswald kom till barnhemmet så ändrades allt, Tim blev utanför och utsatt för elakheter. 

På sida 34–35 kan vi se hur Tim står i sitt rum och gråter för att han sticker sig på taggtråden 

han har runt omkring sig. Och genom att läsa texten får vi reda på att de andra barnen ser på 

och förstår hur Tim känner sig.  

Det såg de andra barnen och de förstod. För det gjorde ont i hjärtat 

och i huvudet. Som det gör när man gjort någon illa och man vet att 

man har gjort fel (s. 34). 

Barnen lämnar Tim ifred men efter en stund kommer Billy och Tuva tillbaka, de hade knutit 

fast kuddar runt sig så de inte skulle sticka sig när de skulle krama om Tim. Billy och Tuva 

kramar om Tim ända tills taggtråden faller av.   

Och då försvann det där onda i både hjärtat och huvudet.  

För det gör det när man ställer allt till rätta igen (s. 38). 

Boken avslutas med att Tim, Tuva och Billy har ett kuddkrig medan Oswald sitter och surar. Boken 

får ett lyckligt slut för Tim då han får tillbaka sina vänner som lyckats slita sig fria från Oswald. Under 

bokens gång har förhoppningsvis läsaren fått en känsla av att Tuva och Billy viste om att de behandlat 

Tim fel men att deras rädsla för den nya pojken Oswald gjorde att de tog hans parti för att själva inte 

bli utsatta för mobbning, vilket BRIS (2017-04-25) påpekar är en av orsakerna till varför mobbning 

äger rum. Taggtråds-Tim har ett ganska så klassiskt offer, en liten smal pojke med rött hår och 

glasögon som blir trakasserad på grund av att de andra barnen är rädda för att själv bli utfrysta och 

utsatta för kränkningar.  

4.1.2 Vem är annorlunda? 

Jag tycker det är svårt att ge boken en specifik handling då man får följa flera olika personer 

under boken gång som berättar olika situationer utifrån deras liv. Det finns inget specifikt 

händelseförlopp som man får följa från bokens start till slut. Boken börjar med att Alex sitter 
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och funderar på olika saker som sägs om personer i hans klass och börjar prata med sin 

mamma om detta. Vi får sedan följa olika personer i Alex klass och höra deras perspektiv på 

saker och ting. Boken slutar med att vi får träffa Alex igen som har lärt sig något nytt.  

Boken har en hel del text, allt från några enstaka rader till en hel sida med text. Texten är 

skriven med handstil, vilket kan tolkas som att någon har skrivit ”för hand”. Bokens bilder är 

stora och sträcker sig ofta över hela uppslag eller på en hel sida, färgerna i illustrationerna är 

bleka. Boken sträcker sig över 27 sidor och den är ca 31 cm hög och ca 22 cm bred. Bokens 

omslag är en bild på flera olika personer, denna bild återfinns även senare i boken. Titelsidan i 

boken är helt vit och presenterar bokens titel i samma textsnitt som på framsidan av boken. 

Vem är annorlunda? berättas i ett jag-perspektiv, det börjar med att vi får följa Alex som 

alltid pratar i jagform. När vi sedan får träffa Alex klasskompisar så berättar kompisarna även 

ur ett jag-perspektiv.  

Som sagt så startar boken med att Alex sitter i sin mammas knä (vilket vi får ut av bilden och 

inte texten), han berättar att han känner att hans vänner kan vara lite jobbiga då han anser att 

de ska bestämma över alla andra. Ibland leker Alex med sin kompis Tobias ändå, han är 

väldigt rolig och påhittig tycker Alex, men han tycker det är konstigt när Tobias säger att 

några i deras klass är knäppa och mesiga. Alex funderar mycket på varför hans klasskompisar 

tycker att de andra klasskompisarna är mesiga, annorlunda och konstiga. 

Det här funderar jag mycket på. Varför tycker Ville och Frans att 

Tobias är annorlunda? Varför tycker Tobias att Lotta är konstig? Vem 

är egentligen annorlunda eller konstig? (s. 2). 

Eftersom Alex inte förstår sig på detta så frågar han sin mamma varför man anser att någon är 

annorlunda. Mamman svara då att hon tror att det beror på att vi har vissa bilder av vad som 

är normalt och bra. Läsaren får fortsätta följa Alex och hans mammas samtal då de diskuterar 

om vilka bilder man har av andra människor. De samtalar om att man kan sortera in 

människor i olika fack, mamman visar då en bild på flera olika personer där den ene inte är 

den andra lik, vi som läsare ser också denna bild i boken (s. 8–9). Alex tittar på bilden och 

mamma ställer en fråga om Alex kan se vem på bilden som är bra på matematik, vem som är 

bra på att sjunga, eller vem som kan gå på händer.  

 - Nej, det kan jag inte se, svarar jag. 

- Nej, för många av de saker vi kan syns inte utanpå. Men alla får inte 
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chansen att visa vad de kan och är bra på, säger mamma. 

- I min klass är det några som inte får vara med. Lotta till exempel 

som vi tycker är konstig bara för att hon är tjock. Hon kanske kan göra 

många bra saker som vi andra inte vet något om. Imorgon i skolan ska 

jag prata med henne och alla de andra som inte får vara med (s. 9). 

Boken fortsätter med att vi får följa några av Alex klasskompisar tankar kring utanförskap och 

kränkande handlingar. Läsaren får ta del av vad barnen tycker om att andra barn tycker de är 

annorlunda eller konstiga. Läsaren får även ta del av vad barnen anser är konstigt och 

annorlunda. Den första personen vi får möta är Lotta, hon berättar att de andra barnen brukar 

fnissa åt henne när de har gymnastik samt att hon inte fick vara med på teatern för att de andra 

barnen tyckte att hon var för tjock. Lotta blev väldigt ledsen över detta och undrar om man 

måste vara smal för att få visa vad man är bra på och vad man kan. Lotta är duktig på att 

sjunga, dansa och imitera andra men hon får aldrig chansen till att visa detta för sina 

klasskompisar. Hon tycker det är konstigt att Tobias fick vara med att spela teater då hon 

anser att han ser konstig ut.  

Nästa person vi får följa är Tobias som Lotta tyckte såg konstig ut. Tobias är en mörkhyad 

pojke, han berättar att han fick vara med och spela teater men han tyckte inte alls det var roligt 

då han blev tvungen att spela pepparkaksgubbe.  

Jag är trött på att de andra kallar mig för pepparkakan, negerbollen 

eller lakritsgubben. Det känns som att de inte tar mig på allvar (s. 12). 

Även om Tobias ofta blir kallad för olika saker så är han ändå nöjd med sitt utseende och 

tycker inte att det är något fel på honom, han säger dessutom: ”jag är bäst i klassen på att läsa 

och skriva” (s. 13). Men hans klasskompis Johan är inte alls lika bra som Tobias då han 

knappt kan stava.  

Johan är nästa person vi får följa, han är en blyg och ensam kille som ofta låter tankarna sväva 

iväg och har svårt att skriva och stava rätt. När Johan är ledig brukar han och hans kompis 

Viktor klättra och Johan tycker själv att han är väldigt stark. Ibland blir Johan väldigt arg på 

Tina när hon retas så han vill slå till henne, han tycker även att Tina är smutsig. När vi får 

träffa Tina talar hon om att hennes klasskompisar säger att hon luktar illa och några har bildat 

en klubb emot henne. Tina berättar även om att hennes mamma dricker mycket vin men att 

hon inte skulle våga berätta det för någon. Tina tycker ändå att hon är ganska så söt och att 
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hon inte ser lika knäpp ut som Samira. I Samiras berättelse får vi ta del av att hon kommer 

från ett annat land och att de andra barnen säger att hon borde åka tillbaka dit, men Samira 

anser att Sverige är hennes land och det är här hon har sitt hem. Samira har en annan religion 

och tror därför på en annan Gud så de andra barnen i klassen retar henne för det. Samira 

tycket att det är de vuxnas fel att hon blir retad, hon tror att barnen tar efter de vuxnas sätt att 

tala. Samira eftertraktar ibland ett svenskt utseende, hon skulle vilja ha fräknar som Peter har.  

Peter berättar att det nästan aldrig är någon som kallar honom vid hans namn utan de andra 

barnen kallar honom för massa andra elaka saker istället. Han får inte vara med och leka på 

rasterna och ingen vill sitta vid samma bord som honom när det är dags att äta. Peter talar om 

att: ”det gör ont när man inte får vara med och inte har någon att prata med” (s. 20). Peter är 

den sista av klasskamraterna som vi får följa och han avslutar med att säga:  

Jag förstår faktiskt inte varför de andra inte vill vara med mig. Varför 

tycker de inte att jag är okej? För tänk om vi alla hade varit lika. Vad 

tråkigt det skulle vara då. Eller vad tycker du Alex? (s. 21). 

Peter frågar också vilken klass Alex skulle vilja gå i, vi får då se två bilder, den första bilden 

är en klass där alla ser olika ut medan på den andra bilden ser alla barnen på bilden nästan 

identiska ut (s. 22–25). Vi kommer sedan tillbaka till Alex som sitter ensam i fåtöljen den här 

gången. Han tycker att vi inte ska döma människor på grund av deras utseende eller hur de är 

som personer. Han tycker det är jättebra att alla i hans klass finns och att de alla är bra på 

olika saker och att de alla är speciella på sitt egna vis. Boken avslutas med Alex tankar: 

För vem är egentligen annorlunda? Vem är vanlig? Beror det kanske 

på vem man jämför med? Kan ett barn ses som annorlunda i en klass 

men som helt vanlig i en annan? Är den annorlunda alltid konstig? 

Kan man vara annorlunda på ett kul sätt? Vad tycker du? Är du vanlig 

eller annorlunda? (s 27). 

När jag läser boken får jag en uppfattning om att den är skriven i syfte till att föra ett samtal 

kring den, ett bevis för detta är att boken är publicerad av Uppsjö läromedel. Författaren till 

boken har komponerat en bok med hjälp av text och bilder. Syftet är att barnen som läser 

boken ska uppskatta olikheter i stället för att vara rädda för eller till och med vara grymma 

mot dem som uppfattas som olika. Istället för att bara skriva ner dessa saker som i en lärobok 

skapar författaren en historia om en pojk som sitter hos sin mamma och ställer en fråga. 

Boken framställer hennes svar men lämnar sedan denna situation för att direkt svara på frågan 
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genom att låta barn efter barn tala om sin situation utifrån sitt perspektiv. På så vis 

konkretiseras mammans (och författarens) abstrakta svar till pojken (respektive läsarna). De 

olika berättelserna fungerar som ett slags ”vittnesbörd” och stafetten skulle kunna hoppa 

vidare från den ene till den andre både i och utanför fiktionen. Syftet med boken är 

pedagogiskt eftersom poängen är att barnen ska förstå något om verkligheten, dvs. fiktionen 

ska lära barnen något om verkligheten. 

De offer som finns i boken kan man sortera in under namnet myter om mobbning som Olweus 

(1999, s. 15) skriver om. Offren i boken är alltså: den tjocke, den tysta, den med annorlunda 

hudfärg, invandraren, den fräkniga, den smutsiga. Olweus (1999, s. 12) anser att det är vanligt 

att det förekommer mobbning bland klasskompisar vilket så är fallet i denna bok. Vem är 

annorlunda? tar upp viktiga aspekter som att man exempelvis inte ska döma någon efter vilka 

egenskaper de har utan att det finns fina saker hos personer som inte alltid syns, att insidan är 

viktig. Boken tycks vilja föra de utsattas talan och ger läsaren en chans att få förståelse för att 

alla människor är unika och speciella på sitt egna vis. Boken visar också på att det kan finnas 

bakomliggande faktorer till varför vissa exempelvis kanske luktar illa.  

4.1.3 Tilda med is och sol 

Här får vi följa Tilda, hon är ganska bråkig av sig och det händer alltid en massa saker runt 

henne. En dag får Tilda ett halsband av sin mormor med en sten i, denna sten kan ändra färg 

beroende på hur man känner sig inombords. Om stenen blir röd betyder det kärlek, färgen blå 

är iskallt och den gula färgen på stenen betyder värme och vänskap. När Tilda börjar använda 

stenen hon fått av sin mormor blir stenen bara mer och mer blå och den riskerar att bli helt 

svart och slockna.  

Enligt bokens baksida så handlar denna bok om mobbning och kan används som ett underlag 

för samtal i låg- och mellanstadiet, det finns även en handledning till boken med förslag på 

samtalsfrågor. På de sidor i boken där det finns en blå snöflinga anser författarna till boken att 

mobbning utförs. Det finns även en gul sol som används i slutet av boken för att symbolisera 

värme och kärlek. Det finns många bilder i boken och de är målade i starka färger. Det finns 

34 sidor i boken och den är ca 25 cm hög och 20 cm bred. Bokens omslag har en röd/gul 

bakgrund där Hugo, Tilda och Lina sitter och håller om varandra, denna bild återfinns i 

boken. Bokens namn finns med högst upp på omslaget där Tilda är skrivet med gula stora 

tjocka bokstäver medan med is och sol är skrivet med mindre röda bokstäver. Pricken i i:et i is 

är formad till en snöflinga och o:et i sol är formad som en sol. På titelsidan i boken är det ett 
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vitt blad med bokens titel, däremot så är färgen på texten svart och symbolerna i orden is och 

sol finns inte med. Boken är berättad i tredje person. Tilda beskrivs som en tjej som älskar alla 

färger, både svaga och starka, men hon är även busig av sig.  

Det finns även en hel del text i boken, allt från fyra rader till 20 rader text. Det finns inte 

illustrationer till all text i boken vilket gör att denna bok kan vara anpassad till lite äldre barn 

som inte behöver ha stödet av bilderna, men yngre barn kan också läsa denna bok eller få den 

läst för sig.  

Boken inleds med att mormor ger det magiska halsbandet till Tilda. När Tilda är på väg hem 

från mormor ser hon Hugo och Lina, som går på samma dagis som Tilda, blåsa såpbubblor. 

Tilda blir svartsjuk och fäller krokben på Lina eftersom att Tilda tycker att de inte bryr sig om 

att hon är där. Vi kan se att Tilda har en medvetenhet i hur det känns att vara utesluten från en 

grupp då hon själv får uppleva det när Hugo leker med Lina. Trots att Tilda har en 

medvetenhet kring detta så fortsätter hon att stöta ut och mobba Lina. På sida 13 i boken kan 

vi se hur den magiska stenen i halsbandet börjar bli mörkblå, på denna sida finns det även en 

snöflinga i hörnet. Tilda rusar då hem, hon är arg på Lina för att hon tar Hugo som är hennes 

kompis. Stenen i halsbandet fortsätter att vara blå fram till kvällen då den istället blir gul 

under tiden som familjen sitter och äter middag.  

Nästa dag är det dags för dagis och då leker Tilda med Hugo och stenen är då fortfarande gul 

men den har även blivit lite röd. Under tiden som Tilda och Hugo leker kommer Lina, Hugo 

säger då till Lina att de måste leka med Linas såpbubbelblåsare igen, då säger Tilda till henne 

att hennes såpbubbelblåsare är fåniga. Hugo försvarar då Lina genom att säga att de är 

jätteroliga. Tilda blir då arg för att Lina kommer och förstör när hon leker med Hugo så Tilda 

drar Lina i håret och säger till henne att hon har en ful tröja och en fånig rosett (s. 20). Färgen 

på stenen har nu blivit blå, och det finns en snöflinga på sidan, det finns snöflingor från sida 

nitton till sida tjugosju vilket innebär att Lina blir mobbad utav Tilda på dessa sidor. Tildas 

sten blir blåare och blåare under tiden som hon kallar Lina för elaka saker, säger åt de andra 

barnen på dagis att reta henne, inte låter Lina vara med och leka, talar illa om Lina med de 

andra barnen, välter Linas mjölkglas och får Lina att gråta. Tilda stoppar till och med Hugos 

nalle i Linas ryggsäck så alla andra tror att det är Lina som har tagit den (s. 25). När Hugo får 

reda på att det är ”Lina” som har tagit hans nalle vill han inte länge umgås med henne vilket 

Tilda tycker är bra, men hon förstår inte varför hennes sten fortfarande är blå.  
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Tilda kan inte förstå varför den blivit så mörk. Hon har inte varit 

ledsen och hon har knappt varit arg. Kanske lite arg på Lina, men det 

är ju inget konstigt. Det är alla. Ingen vill vara med henne men Tilda 

har många vänner. Alltså borde stenen lysa lite gult i alla fall (s. 27). 

Tilda går till mormor efter dagis och visar stenen. Mormor blir då ledsen och undrar vad det 

är som bekymrar Tilda, men Tilda säger att det inte finns något som bekymrar henne. Till slut 

erkänner Tilda att hon har varit lite arg på Lina och att det är hennes fel att stenen är blå. 

Mormor säger då: ”- Försök att tänka glada tankar om henne så kan hon säkert bli din kompis 

hon också” (s. 28).  

Nästa dag på dagis så leker barnen i sandlådan, Tilda är elak mot Lina, hon rycker Lina i håret 

och tar hennes hink, Lina försöker springa där ifrån men Tilda jagar henne. Då ropar Hugo att 

stenen som Tilda har runt halsen har blivit svart. Tilda blir jätterädd då mormor har sagt att 

om stenen blir svart så slutar den fungera. Tilda börjar gråta och vill skynda sig hem till sin 

mormor, då kommer Lina och låna ut sin cykel till Tilda. Tilda blir häpen över att Lina lånar 

ut sin cykel till henne eftersom hon varit så elak mot henne. Tilda tar cykeln och cyklar det 

snabbaste hon kan till sin mormor, på vägen till mormor blir Tilda lite glad inombords för att 

Lina var så snäll som lånade ut sin cykel. När hon kommer fram till mormor så har stenen gått 

från att vara svart till att vara gul och Tilda kan inte förstå varför. Mormor berättar då att 

stenen troligtvis inte var helt svart och att något måste ha hänt på vägen, att hon kanske hade 

tänkt glada tankar om någon. Tilda berättar då: 

 - Ja, mormor du har rätt. Jag tänkte på att Lina inte är dum utan en bra 

kompis och att jag ska bli det från och med nu. Hon vågade låna ut sin 

cykel till mig och jag ska skynda mig tillbaka med den (s. 33). 

I slutet av boken lämnar Tilda tillbaka Linas cykel, hon slutar vara elak och börjar vara snäll 

mot Lina istället. 

Tilda har bestämt sig för att vara snäll mot Lina och leka med henne. 

Det visar sig att Tilda och Lina är ganska lika, de gillar samma saker. 

Ju mer de leker desto roligare har de. Stenen i halsbandet runt Tildas 

hals skiner som en sol och hon känner sig varm och glad. Precis som 

Lina (s. 34) 

På sida 34 finns det en sol istället för en snöflinga, på bilden sitter Tilda, Hugo och Lina och 

håller om varandra. Precis som den gula färgen på stenen utgör solen en symbol för positiva 
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handlingar. Det finns två vuxna i boken, det är dels Tildas mormor som uppfattas som väldigt 

snäll och klok, den andra vuxna gestalten i boken är dagisfröken som säger till Tilda att inte 

kalla Lina för ”Lina-pina”. Dagisfröken visar att man ska vara snälla mot varandra och att det 

inte är acceptabelt att vara elak.  

Symboliken i boken, färgerna i stenen samt snöflingorna/solen, kan hjälpa läsaren att förstå 

hur olika gärningar kan påverka en människa. Det finns goda möjligheter för läraren att prata 

med barnen om handlingarna som utspelar sig i boken och diskutera varför Tilda gör som hon 

gör och om hon kunde göra på något annat sätt och så vidare  

Boken visar många olika perspektiv av mobbning, det är; utfrysning, förtal, fysiska handlingar 

och skuldkänslor hos mobbaren. Författarna gör det tydligt i boken med att det är fel att 

mobba någon med hjälp av färgerna, där den mörka färgen är något dåligt och den ljusa gula 

är något bra då alla är glada och mår bra. 

4.2 Resultat – del 2 

I denna del av resultatet kommer jag koppla ihop analysen med min frågeställning. Jag 

kommer diskutera alla tre bilderböcker och jämföra dem med varandra.  

4.2.1 Jämföra och se ifall mobbning framställs på liknande/olika sätt  

Höistad (2003, s. 74) delade in mobbning i tre olika kategorier vilket var tyst, verbal och 

fysisk mobbning. Olweus (1999, s. 9) använde däremot begreppen direkt och indirekt 

mobbning. Mobbningen som utfördes i dessa tre bilderböcker var främst en verbal mobbning, 

men det skedde ofta i kombination med tyst mobbning och även fysisk mobbning. Jag tycker 

att man inte kan se så stor skillnad i hur mobbningen sker bland pojkar och flickor i böckerna. 

De blir i princip lika utsatta för verbal, tyst och fysisk mobbning, vilket inte stämmer överens 

med Höistds (2003, s.78) teori om att pojkar bli mer utsatta för mobbning, däremot anser jag 

att i böckerna Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol framställs den mer traditionella fysiska 

mobbningen. Den tysta mobbningen i böckerna är att de inte får vara med och leka, bli 

utfrysta och att känna att de inte passar in. Den verbala mobbningen är elaka ord om klädsel, 

utseende, ursprung, öknamn och så vidare. Den sista kategorin, den fysiska mobbningen, 

utspelar sig genom att dra i håret, sparka och knuffas.  

Den bok som jag anser har den mest fysiska mobbningen är Taggtråds-Tim som gång på gång 

blir utsatt av Oswald. Tim blir inlåst i garderoben, får håret avklippt och blir spolad under 
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kranen och så vidare. Men i boken Tilda med is och sol, blir Lina även utsatt för fysisk 

mobbning när Tilda drar Lina i håret och jagar henne. Höistad (2001, s. 78) påstod att den 

fysiska mobbningen oftast sker bland pojkar, enligt de bilderböcker som jag har läst stämmer 

det delvis. Tim blir mer utsatt för fysisk mobbning än vad Lina blir men det förekommer ändå 

fysisk mobbning bland flickor.  

Om man kollar på vilka mobbarna i böckerna är så är det ganska jämt fördelade mellan pojkar 

och flickor. I både Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol är det en pojke som mobbar en 

annan pojke och en flicka som mobbar en annan flicka. I vem är annorlunda? är det en 

blandning av pojkar och flickor som mobbar både pojkar och flickor, dock ges inte riktigt 

någon självklar bild om vem som mobbar vem i den boken utan man fick veta att några/de 

flesta i klassen mobbade varandra. De stötte istället ut varandra på grund av stereotypiska 

faktorer såsom utseende, klädstil, ursprung osv.  

Den vanligaste orsaken till mobbning i de tre bilderböckerna jag använt i min studie skulle jag 

säga är yttre avvikelser (Taggtråds-Tom och vem är annorlunda?) samt avundsjuka (Tilda 

med is och sol). Jag finner det intressant att två av böckerna har yttre avvikelser som en orsak 

till mobbning då bland annat Höistad (2001, s. 98) argumenterar för att det inte var en ”äkta” 

orsak till mobbning. Jag anser dessutom att det är stereotypiska yttren som böckerna speglar 

som en orsak till mobbning. Varför jag tycker detta är för att de som utsetts för mobbning i 

dessa bilderböcker presenteras som små, rödhårig, glasögon, färgad hudton, illaluktande, 

fräknig, tjock osv.   

4.2.2 Hur löser sig situationen, hur skapas det balans? 

I samtliga böcker så ingriper aldrig någon för att försöka stoppa den mobbning som pågår, 

utan dem löser sig alltid genom att offret får en vän som antingen är mobbaren själv eller 

någon som varit medhjälpare. Både Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol får ett lyckligt 

slut, då Tims kompisar till slut vågar lämna Oswalds sida och hjälpa Tim ur taggtråden han 

har runt omkring sig. Oswald däremot blir lämnad ensam då ingen av de andra barnen lekar 

med honom eller frågar om han vill vara med och leka.  Tilda kommer till insikt att Lina inte 

alls är så tokig utan rätt så snäll av sig, och att Tilda, Lina och Hugo kan alla leka 

tillsammans. I boken Vem är annorlunda? finner vi inte direkt någon balans då mobbningen 

aldrig löser sig. Vi får höra flera olika barns historier om vad de blir utsatta för men vi får 

aldrig veta om de någonsin blir accepterade för dem de är. Däremot får vi se hur Alex 
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kommer underfund med att man inte ska döma någon på grund av hur de ser ut, utan att det 

finns mer än det man ser med blotta ögat, vilket skapar en balans i boken.  

Barnen i böckerna löser problemen själva, eller genom att de får kloka insikter av en vuxen. 

Problemen löser sig i samtliga fall genom att någon kommer till insikt. I Taggtråds-Tim sker 

detta genom att man plötsligt inser hur långt en situation gått när man ser Tim i taggtråden, i 

Vem är annorlunda? är det genom att kunna ta perspektiv och inse värdet i olikheter och i 

Tilda med is och sol är det genom stenen och offrets godhet. 

4.2.3 Hur förhåller sig bild och text till varandra?  

Jag anser att både Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol är en symmetrisk bilderbok utifrån 

Nikolajevas (2000, s. 22) definition av en sådan. Mitt syfte med studien är inte att placera 

boken i en kategori men det kan vara till hjälp för att få en förståelse mellan text och bild. 

Bilderna och texten kan läsas var för sig och på egen hand föra fram berättelsen. Vi kan 

genom bilderna för den mesta delen förstå vad som händer i berättelsen utan att läsa själva 

texten. Detta erbjuder en friare tolkningsmöjlighet då jag anser att textens förklaring av en 

berättelse kan smalna av fantasin hos läsaren medan om man läser berättelsen utifrån bilder 

kan fantasin och tolkningarna skifta mer. Däremot skulle det troligtvis inte röra sig om några 

drastiska förändringar i tolkningen då det som sägs i texten finns med i bilden. Bilderna och 

texten i boken Tilda med is och sol är ofta placerade på varsin halva av sidan, antingen är 

texten högst upp och bilden längst ner eller tvärtom. Det finns några undantag där sidan 

enbart innehåller text eller en bild (s.8–9). Bilderna i boken förstärker för det mesta det som 

sägs i texten, det är väldigt sällan bilderna tillför något nytt till berättelsen. Ett undantag är när 

Tilda säger till Lina:  

Du har en ful tröja och en ful rosett, säger Tilda och drar ur Linas 

rosett när hon går sin väg (s.20) 

Här måste läsaren studera bilden för att uppfatta att Linas rosett sitter i håret och inte på 

exempelvis tröjan som man skulle kunna uppfatta annars, dock så hade inte den 

misstolkningen haft något större betydelse för berättelsens historia.  

Jag anser däremot att Vem är annorlunda? är en expanderande eller förstärkande bilderbok 

utifrån Nikolajevas (2000, s. 22) definition eftersom att texten blir svår att förstå utan bilderna 

Exempel på detta är på sida 5, här pratar Alex och mamma om att vi har en bild av hur 
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superhjältar ska se ut och mamma frågar då Alex om en superhjälte kan se ut såhär? Vi måste 

då studera bilden för att förstå att mamma menar en superhjälte som är tjock. 

Taggtråds-Tims layout ser mer eller mindre ut som att uppslagen består av en 

sammanhängande bild och ett eller två textstycken som antingen finns på höger sida, vänster 

sida eller på båda sidorna. Placeringen på texten i boken kan också variera, ibland är en på 

sidans nedre halva och ibland på den övre. Nikolajeva (2000, s.74) nämner att en bok som har 

liten text och stora bilder kan bli problematiskt då det mesta av fokusen hamnar på bilden och 

att texten kan glömmas bort. Jag ser dock inte detta som något problematiskt i Taggtråds-Tim 

då det är en symmetrisk bilderbok.  

Vem är annorlunda? är publicerad i ett stående A4 storlek. Rhedin (2001, s. 147) hävdar att 

höga bilder som inte är så breda ofta används för att skapa fokus samt inlevelse med bokens 

karaktärer. På omslaget på boken Vem är annorlunda? finns en bild som täcker både fram och 

baksida av boken, som senare återfinns inne i boken. Samma sak är det i boken Tilda med is 

och sol, bilden på omslaget återfinns i slutet av boken. Rhedin (2001, s.147–148) betecknar 

detta som en sammanhängande helhetspärm. Läsaren kan då får en tydligare bild av vad 

boken innehåller. Jag anser att med hjälp av bokens titel, Vem är annorlunda?, och bilden på 

bokens omslag som består av flera olika personer får läsaren en god förförståelse för vad 

boken kommer att beröra. Däremot så har jag svårt att se hur bilden till Tilda med is och sol 

kan ge läsaren en inblick i vad boken kommer innehålla. Bilden är tre barn som sitter och 

håller om varandra, det skulle kunna tolkas som att boken handlar om tre vänner men så är 

inte fallet. Visst alla tre blir vänner i slutet och det är då bilden återfinns igen men det är inte 

riktigt det som boken handlar om.  

Nikolajeva (2000, s. 139) antyder att karaktärsbeskrivningar i böcker kan antingen bli 

begränsade eller bredare i bilderböcker. I de bilderböcker som använts i studien ger bilderna 

en tydlig beskrivning hur karaktärerna ser ut och känner, genom att tillexempel i Taggtråds-

Tim visualiseras Tim som liten och personen som mobbar honom är stor, vilket tyder på att 

Tim känner sig liten och obetydlig, detta kan även förmedla stereotyper. Bilderböckerna 

karaktärer förtydligas alltså av bilderna då karaktärernas känslor inte alltid framställs så 

tydligt i texten.   

Ett dilemma som förekommer i bilderböcker är enligt Nikolajeva (2000, s. 185–190) 

jagformen i böcker. Hon menar att bilderna kan skapa ett avstånd mellan textens berättarjag 
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och det visuella intryck som bilderna framför. Om vi som läsare ska se berättelsen genom 

huvudpersonens ögon ska bilden inte innehålla personen i fråga ur ett berättande ur 

jagperspektivet. Vem är annorlunda? gör just detta, texten berättas utifrån ett jag-perspektiv 

medan bilderna illustrerar Alex eller hans klasskompisar när de får berätta sin historia. Det 

finns några undantag i boken, exempelvis på sida 8–9 så får vi se en bild på massa olika 

personer som Alex mamma visar för honom. Jag anser däremot inte att detta är något som bör 

ställa till problem för läsaren, då bilderna för berättelsen framåt samt berättar det som står i 

texten. Utan bilderna på de olika personerna skulle det istället kunna blivit ett dilemma då 

läsaren kan bli nyfiken på hur personen som berättar ser ut. Jag anser även att boken Vem är 

annorlunda? berättas utifrån det retrospektiva berättandet viket innefattar att jag-berättaren 

beskriver händelserna i efterhand (Nikolajeva 2004, s.152) 

Texten i framförallt Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol är skriven mot en negativ 

bakgrund. Enligt Nikolajeva (2000, s. 121–123) innebär detta att texten har en vit bakgrund, 

böcker som är skrivna med en negativ bakgrund kan ses som mer barnvänliga då mindre barn 

oftast inte använder sig av någon bakgrund när de själva tecknar. Nikolajeva (2000, s. 121–

123) påpekar att när det saknas en bakgrund riktas läsarens uppmärksamhet åt illustrationerna 

och på så sätt fokuserar mer på handlingen. I boken Vem är annorlunda? är texten också 

skriven på en negativ bakgrund men det är som vita moln runt texten, det ser ut som att texten 

är skriven på bilden men att de har tagit bort bilden runt om texten.  

Nikolajeva (2000, s. 86–87) anser att man inte bör lägga någon större vikt vid färgsättningen i 

bilderböcker då det mycket tidskrävande. Dock anser jag att detta är relevant i en av mina 

bilderböcker jag använt mig av i studien, vilket är Tilda med is och sol. I boken förekommer 

många skarpa färger, det är sällan färgerna är svaga. Färgerna är även väldigt viktiga i boken 

då de olika färgerna symboliserar olika saker. De ljusa gula och röda färgerna symboliserar 

kärlek, vänskap och glädje medan den mörka blåa färgen symboliserar elakheter. Bilderna i 

boken verkar vara målade med färgpennor, vilket resulterar i att hela sidorna inte är täckta, 

detta bidrar till att bilderna blir enkla och sköna att betrakta.  

5. Diskussion  

Utifrån mitt resultat kan jag se att samtliga författare vill ge budskapet om att mobbning aldrig 

är acceptabelt, man kunde tydligt se i alla tre bilderböcker att de offren blev väldigt ledsna. 

Jag finner det intressant att utifrån min analys så stämde inte forskningen överens med mitt 
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resultat. Enligt forskningen så är det mest pojkar som både är mobbare och blir mobbade, men 

enligt mitt resultat så är det minst lika vanligt att tjejer mobbar och blir mobbade. Det 

förvånar mig även att i Skolverkets Rapport 353 Utvärdering av metoder mot mobbning 

(2011, s. 34) betonas mobbning som något som ska vara återkommande och utdraget i tid. Om 

någon alltså misshandlar någon annan av en nedsättande orsak, men bara gör det vid ett eller 

ett par tillfällen, så är det inte mobbning utan bara en kränkande handling. Jag kan se det som 

om någon kränker en annan individ så är det mobbning oavsett om det sker en gång eller flera 

gånger.  

De flesta personerna i de böcker som har använts i studien får höra kommentarer om sitt 

utseende, jag vet att det är många om blir mobbade på grund av hur de ser ut och att de får 

höra att de är fula, tjocka, luktar illa. Enligt forskning beror denna typ av mobbning oftast på 

något annat och att ens utseende oftast inte är skäl nog för att bli mobbad för. Jag tycker inte 

detta framkom så tydligt i böckerna, författarna berätta aldrig att mobbningen berodde på 

något annat än offrens utseende. Jag förstod till exempel att Lina blev mobbad av Tilda för att 

Tilda inte ville bli utstött, men jag är också vuxen och kan läsa mellan raderna vilket vissa 

barn också kan, men det kan även bli problematiskt för ett barn i yngre åldrar som inte 

behärskar det. Jag tror att barn som blir mobbade på grund av hur de ser ut kan uppfatta det 

som att det är deras fel att de blir mobbade då de ser att andra blir mobbade på grund av deras 

utseende i böcker, vilket Friends (https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/ 2017-04-

25) hävdar att det inte är. I boken Vem är annorlunda? ser vi klart och tydligt att det aldrig är 

acceptabelt att mobba någon annan på grund av deras yttre utan att man kan vara bra på andra 

saker som man inter ser med blotta ögat. Jag anser att det är väldigt bra att författarna till 

boken Vem är annorlunda? visar på ett tydligt sätt att insidan betyder mer än utsidan och att 

det är den som egentligen spelar roll. En individ kan se ut hur som helst men ändå vara en bra 

person och en bra kompis.  

Innan jag startade min studie hade jag egna tankar och fördomar kring mobbning, jag har hört 

från när jag själv var liten men även under mina VFU perioder att barn har påpekat andra 

barns utseende, eller påpekat saker som man inte kan ändra på. Jag minns från min skoltid hur 

många påpekade att jag åt för mycket socker för att jag hade fått diabetes typ 1, detta gjorde 

mig väldigt ledsen och jag kunde ju inte göra något åt att jag hade diabetes. Jag minns även att 

folk kallade andra barn för glasögonorm, tjockis, långben och så vidare, forskare menar alltså 

att det finns andra faktorer till varför de blev kallade dessa saker dag efter dag. Jag tror dock 

https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/
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det är svårt för barn att förstå detta, jag förstod inte att jag troligtvis inte blev mobbad för min 

diabetes, utan när någon sa till mig att jag borde sluta äta socker så blir jag frisk så tog jag 

väldigt illa upp. Samma sak tror jag det är med de barn som får höra att de är fula eller luktar 

illa som Tina fick höra i boken vem är annorlunda? då är det klart att de tar åt sig och vill 

ändra på sitt utseende eller sina kläder. Jag tycker därför det är märkligt att litteraturen om 

mobbning inte tar upp att många faktiskt blir mobbade på grund av deras utseende, och att det 

kanske inte alltid finns en bakomliggande faktor.  

Både på BRIS (https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-

skola/mobbning-och-krankningar/ 2017-04-25) och Friends (https://friends.se/faq/varfor-

uppstar-mobbning-2/ 2017-04-25) hemsida kan man hitta fakta om att det aldrig är offrets fel 

eller att det aldrig beror på något hos offret. Detta tycker jag stämmer, för att man ska kunna 

få vara tjock, ha glasögon, ha trasiga kläder eller lukta lite annorlunda utan att behöva bli 

mobbad för det. Jag tror att mycket av den litteratur jag läst är väldigt försiktiga med att 

skriva om olika orsaker till mobbning som ligger hos offret då dessa barn kan läsa om dessa 

orsaker och skuldbelägga sig själva, även om det är vanligt förekommande. 

Jag tycker det är roligt att bilderböcker inte enbart riktar sig till yngre barn utan de riktar sig 

även till äldre barn och vuxna. Barn och vuxna uppfattar saker på olika sätt vilket kan leda till 

att man uppfattar berättelsen på olika sätt, vilket kan skapa en intressant diskussion dem 

emellan. Genom fokalisering utifrån ett barns perspektiv kan de vuxna ge möjligheter till att 

få en bredare kunskap kring barns utanförskap. Bilderböcker är även ett bra hjälpmedel för 

vuxna då de är medvetna om att deras tankar och värderingar oftast överförs till barnen. Jag 

finner det därför intressant att de vuxna i de valda bilderböckerna inte har någon större 

funktion utan barnen klarar sig för det mesta själva. Om man skriver en bok om mobbning 

borde man som författare tänka att en person som blir utsatt för mobbning troligtvis kommer 

läsa den boken eftersom de själva kan identifiera sig med personen i boken. Om de vuxna 

finns med i böckerna som ett stöd, någon att luta sig mot och prata med eller sa ifrån när 

någon blev utsatt för elakheter och kräkningar så anser jag att läsaren som identifierar sig med 

den mobbade personen i boken kan hitta stöd eller tillkalla hjälp från en vuxen i sin närhet. 

Jag önskar att böcker ger en positivare bild av vuxna så att barn får förtroendet till dem. För i 

de böcker som är med i min studie får man inte direkt något större förtroende för de vuxna då 

de knappt finns med eller säger till när det sker något fel. Jag funderar också över om det är 

acceptabelt att bli ensam och utstött om man själv varit elak? För det är just det författarna till 

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-skola/mobbning-och-krankningar/
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/forskola-och-skola/mobbning-och-krankningar/
https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/
https://friends.se/faq/varfor-uppstar-mobbning-2/
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Taggtråds-Tim har gestaltat i slutet av boken. Billy och Tuva går ifrån Oswald och blir 

kompis med Tim igen medan Oswald blir ensam och har inga kompisar kvar. Han blir utstött 

av de andra barnen, är det okej att göra så bara för att han en gång själv var elak?  

Jag tror att författarna till böckerna Taggtråds-Tim och Tilda med is och sol har valt att 

använda sig av berättande i tredjeperson då mobbning kan betraktas som ett känsligt ämne. 

Nikolajeva (2004, s. 148) berättar att man använder berättande i tredje person för att läsaren 

inte ska uppleva att den blir utpekad eller ta åt sig. Däremot så är bilderböckerna i studien 

personligt berättande trotts att de berättas i tredje person då vi får följa några av karaktärernas 

tankar. I boken Vem är annorlunda? berättas däremot utifrån ett jag-perspektiv. Enligt 

Nikolajeva (2004, s 185) är ett jag-berättande mer personlig och utpekande för läsaren, jag 

upplever däremot inte att läsaren blir utpekad i boken, däremot blir läsaren kanske lite 

”påhoppad” med en hel del frågor och funderingar som boken ställer till läsaren.  

I min bakgrund tog jag upp att bilderböcker kunde användas i olika syften som exempelvis ett 

pedagogiskt syfte eller ett underhållande syfte. Jag anser att böckerna i min studie har både ett 

underhållande och ett pedagogiskt syfte, men främst ett pedagogiskt syfte. Böckerna tar upp 

mobbning, vissa av böckerna är skrivna för att skapa en diskussion men man vill samtidigt se 

hur det går vilket gör att det är underhållande, böckerna har även fina bilder vilket också 

skapar ett intresse att läsa boken. Jag tycker det är ett smart drag att försöka blanda nöje med 

ett allvarligt ämne som mobbning är. Bilderböcker är lockande att läsa då de både innefattar 

bilder och text, bilderböcker har även en lämpad längd då barn ska orka läsa ut en hel bok. Jag 

anser att bilderböcker som berör ett viktigt ämne, som mobbning, ska läsas för barn eftersom 

det kan förekomma mobbning bland dem. Jag tycker inte att barn enbart är passiva mottagare 

av budskapen i bilderböcker utan jag anser att de är mottagliga och kan använda det de lär sig 

av bilderböckerna i sin vardag.  

De valda bilderböckerna i min studie skildrar mobbning på olika sätt, och jag anser att man 

kan använda dem alla i klassrummet. Genom att använda dessa böcker i klassrummet kan 

eleverna få en ökad förståelse för hur det känns att bli utsatt för mobbning, man kan även 

skapa en diskussion om hur det skulle kännas om man själv blev utsatt, vad man ska göra om 

man blir mobbad, hur de i böckerna kunde ha gjort istället och så vidare. Jag tror att 

författarna skriver dessa böcker för att lära ut något, syftet är alltså pedagogiskt, och jag tror 

att man läser dem i skolan av samma skäl. Man vill konkretisera abstrakta företeelser, att man 

vill skapa sympati (empati) och att man vill förmedla perspektiv. Berättelsen talar genom 



 33 

”implikation”, det vill säga den säger inte sitt budskap rätt ut utan förmedlar det genom att 

berätta en historia. Jag anser även att bilderböckerna kan hjälpa barnen med att öka sin 

medkänsla och empati genom att sätta sig in i hur någon annan känner samt upplever en utsatt 

situation. En klass består vanligtvis av heterogena grupper och alla är olika varandra, så att 

vara olik någon ska inte vara ett skäl till att utföra mobbning på den personen vare sig det 

handlar om utseende, härkomst, karaktär eller beteende. Om man vill använda sig av dessa 

bilderböcker i undervisningen kan en passande strategi vara att låta eleverna jämföra de olika 

böckerna och hitta likheter och skillnader samt se varför en person blir mobbad. De olika 

bilderböckerna i studien är också anpassade för olika åldrar, vilken bok som passar sin klass 

bäst beror på elevernas mognad samt deras läsförståelse. Tilda med is och sol är mer lämpad 

för lite yngre barn som kanske går i förskoleklass eller i årskurs 1. Taggtråds-Tim har mycket 

mindre text än Tilda med is och sol men Taggtråds-Tim har ett mer avancerat språk vilket gör 

att den passar lite äldre barn. Vem är annorlunda? passar också äldre barn, en årskurs 2–3 då 

den ställer mycket krav på läsaren då den får många frågor och funderingar från boken. Det 

beror dock på i vilket sammanhang böckerna ska användas i. Bilderböckerna kan användas 

som en högläsningsbok eller som en bok som eleverna ska läsa själva. Man kan även låta 

eleverna titta på bilderböckernas bilder och diskutera det som händer på bilden innan de får 

läsa texten. Det finns alltså en del olika fördelar med att använda de olika bilderböckerna som 

jag använt mig av i min studie som ett pedagogiskt verktyg i klassrummet.  

Jag tycker att det skulle ha varit intressant att genomföra ytligare forskning kring detta ämne 

genom att samtala med barn kring de valda bilderböckerna för att se vad deras uppfattningar 

är och hur de upplever mobbningen i böckerna. Man skulle även kunna genomföra ett projekt 

tillsammans med personalen i de lägre åldrarna i en skola för att se hur barn uppfattar 

mobbning och relationer i allmänhet.  
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