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Abstract  

 
Lisa Svenberg: ”Man måste se den man vill bli vän med” - om hur mobbning gestaltas i två 

bilderböcker (2018). Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 

högskolepoäng, VT 2018.  

 

Uppsatsens syfte är att genom text och bild undersöka hur mobbning gestaltas i två utvalda 

bilderböcker för barn. De två bilderböckerna är Saga och regnbågen av Carina Wilke och 

Katarina Dahlquist, och Fina Fisken av Anna Bergholtz och Emmalill Frank. De två 

bilderböckerna speglar mobbning på olika sätt, främst genom psykisk och verbal mobbning, 

men även den fysiska mobbningen framträder. Uppsatsens syfte är också att undersöka hur 

dessa två bilderböcker kan användas i undervisningen i skolan för att på olika sätt arbeta och 

förebygga mobbning.  Slutligen diskuteras och beskrivs tips och handlingsplaner på 

förebyggande arbete av mobbning i skolan.     

 

Nyckelord:  

mobbning, bilderbok, skola  
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1. Inledning  

Varje år i augusti börjar nya barn skolan. Dessa barn vet att de ska lära sig läsa, skriva och 

räkna, men det finns också en förväntan om att få träffa nya kompisar. Kompisar som de kan 

leka och ha roligt med, kompisar som bryr sig, kompisar som kan komma att blir vänner livet 

ut. Författaren och psykologen Zelma Fors (1994) skriver att ”Möten med andra barn kan bli 

de mest glädjefulla upplevelserna på dagen – att veta var man har sin tillhörighet och veta att 

någon väntar på en. Men de kan också bli de mest smärtsamma” (s. 1). Många barn, och även 

vuxna, upplever idag någon typ av mobbning. Det kan vara i skolan, på arbetsplatsen, i 

hemmet, i gemenskapskretsar eller kanske på fotbollsträningen. Hur kan man arbeta för att få 

ett stopp på mobbningen? En början är att prata om mobbning för barn och ungdomar i 

skolan. Varför blir egentligen någon mobbad och hur mår den mobbade när den utsätts för 

mobbning?   

 

Varje elev i den svenska skolan har rätt till en trygg skolgång. En skolgång utan 

diskriminering, utan kränkande behandling, en skolgång utan mobbning. Alla elever i skolan 

ska få må bra och de ska få en livslång lust att upptäcka och lära sig nya saker. ”Utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 2016, s. 7). Så 

säger läroplanen, men trots detta förekommer alltså mobbning i många av Sveriges skolor 

idag. Barn och elever blir mobbade av olika anledningar. Det kan vara att den mobbade har en 

egenskap eller ett utseende som utmärker sig, det kan vara klassrumsmiljön som fått 

mobbningen att uppstå eller så kan det vara otrygga hemmiljöer som får mobbaren att utsätta 

andra för mobbning. Claes Jenninger (2015, s. 46) skriver att ”Mobbning är allas ansvar.” Det 

är allas ansvar att se till att mobbning upptäcks och att man inte är tyst om det om man 

upptäcker att det pågår. Mobbning kan få förödande konsekvenser för en människa som 

utsätts för mobbning. Många mobboffer begår självmord och många får men av den 

mobbning som de upplevt. Tillsammans behöver vi prata om mobbning och förebygga så att 

inte fler människor ska behöva dö och må dåligt för att de blivit utsatta av mobbning och 

annan kränkande behandling.     

 

Idag finns många olika typer av bilderböcker för barn. De kan handla om allt mellan himmel 

och jord. Några av dessa handlar om mobbning och mobbningens konsekvenser. Bilderbokens 

syfte är idag främst att roa barn, men ett annat syfte med bilderboken är också det 
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pedagogiska. Genom att läsa en bilderbok kan barn lära sig något utav den samtidigt som det 

också finns det roande i det. Vi är många som läst bilderböcker av Astrid Lindgren, Gunilla 

Bergström eller kanske Sven Nordqvist. Flera av deras bilderböcker har roat och lärt oss saker 

på olika sätt. När Alfons Åberg säger ”Jag ska bara…”, eller när katten Findus i sina gröna 

hängselbyxor lever livet med gubben Pettson roas vi av hur karaktärerna framställs av dess 

författare. Men det finns också det lärorika i det roande. Lena Kåreland och Barbro 

Werkmäster (1985, s. 96) skriver att bilderboken också samspelar med en historisk verklighet, 

de menar alltså att bilderboken kan spegla samhället och hur samhället ser ut. I Lindgrens 

Emil i Lönneberga är detta samspel tydligt när vi får följa Emil och familjen på resor till 

fattigstugan eller på hästsläden in till Mariannelund, eller hur pigan Lina sitter i husförhör. 

Idag finns flera bilderböcker med mobbning som tema, några speglar verkligheten medan 

andra inte lika fullt gör det. Mobbning är ett samhällsproblem som bör speglas i bilderböcker. 

Bland annat genom bilderbokens pedagogiska syfte kan lärare använda böckerna i 

undervisningen när de pratar om mobbning med eleverna.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna analys är att undersöka hur mobbning gestaltas i två utvalda bilderböcker 

och hur lärare kan använda sig av dessa böcker för att prata om mobbning i skolan. 

• Hur gestaltas mobbning i Saga och regnbågen av Carina Wilke och Katarina 

Dahlquist, och Fina Fisken av Anna Bergholtz och Emmalill Frank? 

• Hur kan lärare förebygga mobbning i skolan med hjälp av dessa böcker?  

 

1.2 Urval 

Jag har valt att analysera bilderböckerna Saga och regnbågen skriven av Carina Wilke och 

illustrerad av Katarina Dahlquist, och Fina fisken skriven av Anna Bergholtz och illustrerad 

av Emmalill Frank. Dessa barnböcker har jag hittat efter sökningar i Svenska 

barnboksinstitutets sökkatalog ELSA och sökkatalogen på Örebro stadsbibliotek. Jag har läst 

flera olika bilderböcker med mobbning som motiv, men valde till sist ut dessa två för analys. 

Dessa två bilderböcker speglar mobbning på olika sätt, vilket är ett skäl till varför jag valde 

just dessa. Dessa böcker valdes även på grund av att de är författade av olika personer och att 

de därför får olika egenskaper som kan vara intressanta att få syn på.  
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1.3 Disposition  

Efter dispositionen kommer jag att berätta om och redogöra för vilka metoder som används i 

den analys som har gjorts. Efter metodavsnittet kommer information om tidigare forskning. 

Sedan kommer mobbning att beskrivas. Vilka typer av mobbning som finns, vilka mobboffren 

och mobbarna egentligen är, vad som orsakar mobbning och vilka konsekvenserna blir utav 

mobbning. Avsnittet efter mobbning behandlar bilderboken. Bilderbokens historia berättas 

kortfattat, att bilderboken kan delas in i olika kategorier och slutligen förklaras några olika 

berättartekniker. 

 

Analysen av de två bilderböckerna kommer därefter och den består av två delar, först 

analyseras Saga och regnbågen och sedan Fina Fisken. Analysen kommer att besvara min 

första frågeställning, medan min andra frågeställning kommer att besvaras främst i avsnittet 

efter, det som handlar om att förebygga mobbning i skolan. Några reflekterande kommentarer 

kommer till sist att avsluta denna uppsats. 

  

2. Metod 

I metodavsnittet kommer jag att berätta om de två teoretiska och metodiska redskap jag 

använder när jag analyserar bilderböckerna och hur dessa fungerar. De två metoderna är 

hermeneutiken och stilistiken. De är valda eftersom forskaren behöver gå djupt in i texten vid 

en analys och man får då en bra bild på hur (i detta fall) mobbning gestaltas i bilderböckerna.   

 

2.1 Hermeneutik 

Christer Stensmo (2002, s. 111-113) beskriver hermeneutiken som tolkning av olika typer av 

texter och att tolkningsprocessen utgörs av fyra steg, den så kallade hermeneutiska spiralen. 

Stensmo förklarar att steg ett i den hermeneutiska spiralen handlar om att få en uppfattning 

om texten som helhet. Vad handlar texten egentligen om? I steg två letar tolkaren efter teman 

i texten. När man söker teman i texten kan man i textens meningar ingående ta reda på vad 

som sägs och på så sätt dela upp berättelsen i olika teman, exempelvis temat utanförskap. Det 

tredje steget handlar om att jämföra texten med andra liknande texter. Stensmo skriver att 

jämförelsen mellan olika texter bidrar till att ”[…] fånga det essentiella i en viss typ av 
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upplevelse” (s. 113). I det fjärde och sista steget återgår tolkaren till helheten med en 

fördjupad förståelse av budskapet som han eller hon fått i de tidigare stegen (s. 115).    

 

2.2 Stilistik  

En annan metod som också används är den stilistiska metoden. Birger Liljestrand (1993, s. 7, 

8, 17) berättar att texter kan studeras utifrån tre olika plan: innehåll, struktur och språk och att 

det är variationerna i dessa tre lägen som avgör hur en text uppfattas. Det är i variationen som 

det stilistiska framträder. Innehållet, strukturen och språket bildar tillsammans en helhet där 

dessa tre samverkar och påverkar varandra. Liljestrand (s. 162-164) beskriver att en textanalys 

sker i två olika steg, först analysen och sedan syntesen. När man analyserar tar man isär och 

undersöker var och en av de tre komponenterna. Man undersöker olika innehållsaspekter 

(ämnesområde, handling, karaktärer, tid etc.), strukturaspekter (framställningssätt, 

textindelning, ordningsföljd etc.), språkaspekter (meningsbyggnader, olika lexikala markörer, 

ordföljder etc.), men också aspekter som rim och olika typer av stilfigurer. Efter analysen gör 

man en syntes, där man alltså sammanställer detaljerna och ”[…] där alla enskildheter ses i 

ljuset av helheten” (s. 8).  

 

3. Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare tre studentuppsatser från Örebro universitet som behandlar 

kombinationen mobbning och bilderbok. Dessa tre uppsatser är: ”För det gör ont i hjärtat och 

i huvudet!”: – En studie om hur mobbning gestaltas i bilderböcker för barn, av Anna Lilja; 

Det gör ont när man inte får vara med: En studie om mobbningens gestaltning i moderna 

bilderböcker, av Emma Lindblom och Analys av två bilderböcker: - Att använda bilderböcker 

i skolans förebyggande arbete mot mobbning, av Agnes Torstensson. I dessa uppsatser 

analyseras olika bilderböcker med mobbning som motiv. Författarna till dessa texter har 

granskat hur bild och text samspelar och sedan jämfört bilderböckerna med varandra. En av 

dessa uppsatser behandlar även skolans förebyggande arbete mot mobbning. I den här 

uppsatsen används dock inte dessa som referenser, men jag har fått tips och idéer om hur 

uppsatsens upplägg kan se ut och hur bilderböckernas analyser kan se ut. Dessa uppsatser går 

att hitta i databasen DiVA.   
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I denna studentuppsats har forskning från framstående forskare inom både mobbning och 

bilderboken använts. All den litteratur som använts i denna uppsats har sökts genom Örebro 

universitets sökkataloger Primo och Libris, och även genom Örebro Stadsbiblioteks 

sökkatalog. Litteratur har också sökts genom att söka i böckers referenslistor och även 

ovanstående studentuppsatsers referenslistor. Jag har så gott som möjligt sökt efter så ny 

forskning som möjligt, men mycket av den litteratur som används är dock gammal. Den äldre 

litteraturen används dock eftersom forskningen fortfarande är aktuell.   

 

4. Mobbning 

4.1 Definitionen mobbning 

Dan Olweus är en av de första forskarna inom mobbning och han är idag en av de främsta 

inom området. Även Gunnar Höistad är idag en av Sveriges främsta forskare inom mobbning 

och både hans och Olweus definition av mobbning är likartade. Olweus (1986) definition på 

mobbning lyder så här: ”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och 

över en tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer” (s. 8). Mobbning 

är alltså något som upprepade gånger händer en eller flera individer under en längre tid. De 

blir utsatta av negativa handlingar av en eller flera mobbare.  

 

Själva ordet mobbning kommer från ordet mobb och som i sin tur kommer från det latinska 

ordet mobile vulgus, vilket betyder den föränderliga, opålitliga hopen. Mobile vulgus är ett 

gammalt begrepp som användes i en tid då det var vanligt att man löste problem med våld 

(Gunilla O. Björk 1999, s. 14).   

 

4.2 Mobbning 

Friends skriver att det årligen finns 60 000 barn och ungdomar i Sverige som är utsatta för 

mobbning av något slag och att mobbningen kan se ut på olika sätt. BRIS, Matts Dahlkwist 

(2010, s. 37-38), Roger Ellmin (2014, s. 25), Ulrika Hallberg (2016, s. 14), Höistad (2001, s. 

74-78) och Skolverket (2009, s. 18) berättar att mobbning kan yttra sig i psykisk, fysisk och 

verbal form. Den psykiska mobbningen är kanske den svåraste typen av mobbning att 

upptäcka. Mobbaren handlar i tysthet. Denna typ av mobbning kan handla om utfrysning, 



9 
 

mobbaren himlar med ögonen eller reser sig och går ifrån när mobboffren närmar sig, det kan 

vara suckar, mobbaren lyssnar inte till när mobboffren pratar eller att de helt enkelt ignorerar 

en person. Den fysiska mobbningen är lättare att upptäcka då den ger mer konkreta bevis om 

mobbning. Då handlar det om knuffar, slag och sönderrivna kläder eller förstörda skolarbeten. 

Den verbala typen av mobbning handlar om att mobbarna retas, sprider rykten, hittar på 

öknamn åt mobboffren, kommer med nedsättande kommentarer, hånar, härmar eller utpressar.  

 

Dahlkwist (2010, s.38), Ellmin (2014, s. 25, 30-32) och Hallberg (2016, s. 14 och 52-58) 

menar på att det faktiskt finns ytterligare typer av mobbning; digital mobbning och sexuell 

mobbning. Den digitala mobbningen har vuxit sig större ju mer tekniken utvecklas. Denna typ 

av mobbning kan handla om massutskick av e-post eller sms, förtal via olika typer av 

internetsidor eller spridning av bilder. Den digitala mobbningen ökar alltså ju mer tekniken 

utvecklas och blir större, och rykten sprids ofta fort inom sociala medier och andra 

webbplatser. Inom den digitala mobbningen kan mobbarna lätt vara anonyma vilket gör att 

det ofta är svårt att få tag på dem. Den sexuella mobbningen kan handla om fysiska övergrepp 

eller att mobbarna sprider vissa rykten, men också att mobbarna använder ett kroppsspråk 

som är kränkande och att man kommer med oanständiga förslag.  

 

4.3 Mobboffer och mobbare 

Olweus (2007, s. 61-63) skriver att de typiska mobboffren ofta har samma drag. De är ofta 

försiktiga och känsliga, de är tystlåtna och tar inte för sig så mycket och de är också ängsliga 

och osäkra. De är ofta ensamma i skolan och har inte många vänner, om ens någon. Olweus 

kallar dessa mobbningsoffer för det passiva mobboffret. Han skriver att ”[…] de passiva 

mobboffrens beteende och attityd signalerar till omgivningen att de är osäkra och värdelösa 

individer som inte vågar ge igen om de blir angripna eller förolämpade” (s. 62). En annan typ 

av mobboffer som inte är lika vanliga är det provocerande mobboffret. Olweus förklarar att 

denna typ ofta är provocerande och de skapar ofta irritation och spänningar i omgivningen 

runtomkring dem. Jenninger (2015, s. 45-46) skriver att mobbning kan hända vem som helst 

och ju längre tid en person blir mobbad desto större finns risken att mobboffret faktiskt tror att 

mobbningen är hans eller hennes fel, att det är mobboffret som bör ändra på sig och bli lik alla 

andra. Även Höistad (2001, s. 98) skriver att mobbning kan hända vem som helst och att det 

inte finns specifika drag eller utseenden som beskriver det typiska mobboffret.   
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Olweus (2007, s. 63-66) beskriver också hur de typiska mobbarna ser ut. De är ofta aggressiva 

mot andra människor, både elever och vuxna, och de är positivt inställda till våld av olika 

slag. Olweus skriver att ”De präglas ofta av impulsivitet och starka behov av att dominera 

andra på ett negativt sätt” (s. 63). Olweus fortsätter skriva att det också finns passiva mobbare 

och medlöpare, eller hantlangare. De passiva mobbarna är just passiva i en 

mobbningssituation, men stöder ändå det som sker. Medlöparna, eller hantlangarna, deltar i 

mobbningen men tar aldrig egna initiativ. Jenninger (2015, s. 45) tillägger att personer inte 

alltid förstår att de faktiskt är med och mobbar även om de ”bara” står och ser på.  

 

Olweus (2007, s. 58) skriver att det oftast finns en obalans i maktförhållandet mellan 

mobbningsoffer och mobbare. Den mobbade uppfattas som svagare än mobbarna, både fysiskt 

och psykiskt svagare. Även Skolverket (2009, s. 19) skriver om maktförhållanden och 

tillägger att det inte nödvändigtvis behöver vara så att mobbaren är starkare än mobboffret, 

men att det utåt sett ändå ser ut att vara så. Olweus (2007, s. 58) berättar att det många gånger 

också är fler mobbare än mobboffer som stärker obalansen i maktförhållandet. Fors (1994, s. 

15) håller med Olweus när hon skriver att mobbarna har makten över mobboffret och att de 

känner ett förakt gentemot den som mobbas. Hon fortsätter skriva att ”Vid mobbningen har 

plågaren en verklig kontroll över offret och det är plågaren som definierar villkoren” (s. 16). 

Mobbarna tolkar vad offret känner och tänker och handlar utefter det. De talar också ofta om 

vad mobboffret har sagt och gjort, vare sig den har gjort det eller inte och för att på så sätt få 

en makt över offret. Det är på mobbarens villkor som mobbningen äger rum och det är 

mobboffret som får rätta sig efter dennes mobbare.  

 

4.4 Drivkrafter bakom mobbning 

Höistad (2001, s. 98) skriver att det finns flera olika faktorer som avgör om mobbning ska 

uppstå. Exempel på sådana är klimatet på skolan, klimatet i de enskilda klassrummen, lärarnas 

och annan personals engagemang, skolledningen och enskilda elevers personligheter. Många 

gånger är det relationsproblem mellan personer som gör att mobbning finns. Kjell Granström 

(2007, s. 48) liknar mobbningens uppstående med huvudvärkens. Man kan få huvudvärk av 

olika orsaker (till exempel genom trötthet och vätskebrist), likaså kan mobbning uppstå 
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genom olika orsaker. Han listar sex olika förklaringsmodeller där orsakerna till mobbning 

ligger hos mobbningsoffren, mobbarna eller i miljön.       

 

Granström (2007, s. 48-50) förklarar den biologiska förklaringsmodellen som att 

mobbningsoffret har någon typ av egenskap som provocerar andra. Det kan vara att offret helt 

enkelt har ett annat utseende än andra. Granström beskriver också att ordet hackkyckling 

kopplas till denna typ av modell där kycklingen ”… måste lämna företräde för de övriga och 

blir därmed föremål för de andras hackande.” (s. 49) En annan förklaringsmodell där 

orsakerna finns hos offret är den socialpsykologiska förklaringsmodellen. Här menar 

Granström att det i en grupp bildas olika typer av identiteter. I en klass kan det exempelvis 

finnas en pluggis, en pajas, en sportnörd eller en charmör. När rollerna är utdelade och det 

fortfarande finns någon i klassen som inte fått någon blir denne oftast hackkycklingen som 

blir till syndabock för resten av gruppen.  

 

Granström (2007, s. 50-52) fortsätter beskriva den inlärningspsykologiska 

förklaringsmodellen, en modell där orsakerna finns hos mobbarna. Både utanför och inom 

skolan finns oskrivna regler som eleverna ska följa. Det kan vara att stå i kö och vänta på sin 

tur eller att räcka upp handen om man vill säga något. Mobbare har inte lärt sig dessa oskrivna 

regler utan har istället fått någon typ av felinlärning. Granström förklarar den psykoanalytiska 

förklaringsmodellen som att mobbarna upplevt något dåligt. Han berättar om att det handlar 

om hur barn som haft det besvärligt hemma med en otrygg miljö, blir aggressiva och agerar 

utåt när de kommer till skolan. De förminskar då andra för att kunna hantera sin aggressivitet. 

Granström skriver att ”Genom sina egna problem anses mobbarna ha svårt att sätta sig in i 

andra människors känslor, det vill säga att de saknar empatisk förmåga, men att de i gengäld 

är duktiga på att manipulera andra och utöva makt” (s. 52).    

 

I de två sista förklaringsmodellerna så finns orsakerna till mobbning i miljön. I den 

gruppsykologiska förklaringsmodellen förklarar Granström (2007, s. 52-54) att oklara 

arbetsuppgifter och otydliga ledarroller ligger till grund för mobbning. I ett grupparbete utser 

gruppen en syndabock för att de ska kunna hantera den osäkerhet som blir vid 

arbetsuppgiftens och lärarens otydlighet. Syndabocken blir en måltavla för det missnöje som 

cirkulerar i gruppen. Den värdepedagogiska förklaringsmodellen handlar dels om hur olika 
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värderingar samlas på ett och samma ställe och hur man som elev kan bli förvirrad när det 

ställs mot skolans värdegrund. Granström skriver också om att det handlar om värderingar 

och underhållningsvåld från filmer och annan media som gör att mobbning börjar. Om barn 

och elever fostras in i en miljö där våldet blir till vardag kan det skapa ett förakt mot svaga 

människor.  

 

Granström (2007, s. 55) avslutar med att berätta att dessa sex förklaringsmodeller har alla stöd 

i forskning och att de många gånger går in i varandra. Det finns mobbningssituationer där 

enskilda modeller är framträdande, medan det i andra mobbningssituationer är en blandning 

av flera, eller alla, modeller.              

 

4.5 Konsekvenser av mobbning  

Det är inte ovanligt att mobboffret mår dåligt under och efter mobbning. Odd Lindberg (2007, 

s. 37) skriver att barn som blivit mobbade ofta lider av ångest och depressioner, men också att 

dessa barn har svårt att knyta an till andra barn. Både Lindberg (2007, s. 38) och Höistad 

(2001, s. 24-25) skriver om den skam och de skuldkänslor som finns hos den mobbade. De 

skriver att den mobbade ofta skäms för att bli mobbad och får lätt tankar att det är hans eller 

hennes eget fel att den blir det. Lindberg (2007, s. 38) berättar om två typer av skam: den 

erkända och den icke erkända. Den erkända skamkänslan kan bearbetas, medan den icke 

erkända skamkänslan kan få större konsekvenser eftersom man inte bearbetar den. Mobboffer 

kan få känslan av att vara värdelösa, utstötta och hjälplösa vilket producerar ännu fler 

skamkänslor. Lindberg skriver att ”Känslor av skam skapas ur känslan av individuell 

otillräcklighet. Man är betydelselös och en individ som man inte behöver ta på allvar eller 

uppmärksamma” (s. 37-38). Skamkänslorna kan alltså skapa stora problem för den mobbade 

och det är viktigt att man kan kunna prata om det som man går igenom. Att prata om sina 

känslor och tankar är dock inte alltför enkelt. Lindberg (s. 40) berättar att barn helst inte pratar 

om mobbning med någon vuxen då de inte litar på att få den hjälp de behöver, men också för 

att det då blir allmänt känt att barnet inte duger. Genom att inte prata om mobbning finns 

också risken att få självmordstankar och även självmord, vilket är mycket allvarliga 

konsekvenser av mobbning. Jenninger (2015, s. 9) skriver att det är uppemot 50 barn och 

ungdomar om året som tar sina liv till följd av mobbning, bara i Sverige. Det är ett allvarligt 

problem som behöver förändras.  
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Jenninger (2015) skriver att ”Mobbning är förödande för en människas självkänsla, 

självrespekt, självtillit och självförtroende. Mobbning är en systematisk kränkning med syftet 

att ifrågasätta någons rätt att yttra sig, vara närvarande eller att ens existera” (s. 37). Barn och 

ungdomar mår dåligt av mobbning och det inkräktar på individens integritet. Mobbning 

inkräktar också på de mänskliga rättigheterna där varje barn, varje elev och varje ungdom har 

rätt till ett liv utan kränkande behandling och ett liv till att leva och må bra.      

     

5. Bilderboken 

5.1 Definitionen bilderbok 

Litteraturvetaren Ulla Rhedin (2001) skriver i sin avhandling att bilderboken är ”[…] en bok 

av begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av 

text och bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag” (s. 17). Professor Maria 

Nikolajeva (2000, s. 11) beskriver bilderboken som en konstform med två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. Läsaren behöver ta till sig båda 

kommunikationsnivåerna för att få ut en berättelse av bilderboken.    

 

5.2 Bilderbokens historia  

Både Rhedin (2001, s. 33) och Kåreland och Werkmäster (1985, s. 30-31) skriver om 

bilderbokens historia och hur upplysningsfilosofen John Locke antydde att barn borde ha 

böcker med bilder i för det pedagogiska syftet. Så var också de första illustrerade böckerna för 

barn, pedagogiska. Rhedin (2001, s. 28-29) skriver att de tidiga bilderböckerna endast var 

läroböcker och att de sågs som barnböcker då det inte fanns någon annan egentlig utgivning 

av barnböcker under första tiden. Både Tyskland och England var framstående i produktionen 

av bilderböcker och det var i båda dessa länder som de första illustrerade ABC-böckerna kom 

på 1500-talet. Dessförinnan hade redan den första bilderboken för barn redan utkommit i 

Tyskland 1478. En viktig utgångspunkt för bilderbokens historia är boken Orbis sensualium 

pictus, skriven av Johann Amos Comemius 1658. Både Rhedin (2001, s. 28-29) och Kåreland 

och Werkmäster (1985, s. 30) skriver att denna bok blev en betydelsefull lärobok som 

innehöll många illustrationer och det var den första bilderboken som blev oerhört populär med 
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många upplagor. På 1700-talet blev även den bildförsedda encyklopedin en viktig pusselbit i 

historien. Så småningom förändrades dock encyklopedin till en mer faktabok med bilder, 

indelade i olika teman (Rhedin 2001, s. 31).  

 

Under 1700-talet började synsättet på barn och barndom att ändras och i England började man 

så sakteliga att producera bilderböcker som nu handlade om att underhålla barnet. Barnet 

började idealiseras och blev en symbol för naivitet. Under 1800-talet växte produktionen av 

bilderböcker och dess syfte var nu alltså att roa barnet (Rhedin 2001, s. 35, 40-41; Kåreland & 

Werkmäster 1985, s. 31). Rhedin (2001, s. 51) berättar om de så kallade toy books som blev 

oerhört populära under 1800-talets andra hälft. Dessa böcker var billiga och de producerades i 

stor utsträckning. Toy books var tunna bilderböcker där bilderna fick ta stor plats, och som 

hade en liten textrad. Rhedin skriver att dessa toy books var början för den moderna 

bilderboken. Bilderboksförfattarna började växa i antal och i slutet av århundradet har vi fått 

bilderböcker av bland andra Elsa Beskow, Jenny Nyström och Heinrich Hoffmann. Snart kom 

också välkända bilderböcker som Kattresan, Pelle Kanin och Peter Pan.  

 

På 1900-talet ökade bilderboksutgivningen ännu mer, och ännu fler författare och illustratörer 

började verka. Bilderboksserier och olika seriealbum kom och blev också kvar efter andra 

världskriget. Serier som Rasmus Nalle, Tintin och Bamse blev populära och är än idag. Idag 

finns oändligt många bilderböcker författade och illustrerade av olika människor världen över 

(Kåreland & Westmärker 1985, s. 62-63). 

 

Bilderboken har en historia som inte alltid är lätt att följa. Den utvecklades alltså framför allt i 

Tyskland och England, men är idag utbredd över hela världen. Synen på barnet har också 

förändrats vilket har medfört att bilderböckerna idag finns till för att roa barnet. Bilderbokens 

tidiga syfte, det pedagogiska, finns dock fortfarande kvar än idag. Olika tryckkonster spelar 

också stor roll i hur produktionen av bilderböcker har sett ut.        

 

5.3 Bilderboken i kategorier 

Rhedin (2001, s 81-128) skriver om att bilderboken kan delas upp i tre olika kategorier: den 

episka bilderoken, den expanderade texten och den genuina bilderboken. Den episka 
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bilderbokens bilder tillför inget ytterligare till det som texten redan berättar. Texten kan stå på 

egna ben utan att läsaren egentligen behöver bry sig om bilderna. Illustratören har egentligen 

inte mycket spelrum i denna typ av bilderbok. I den expanderade texten har illustratören 

däremot mer svängrum. Text och bild samspelar, men illustrationerna tillför något som texten 

inte berättar. Det kan exempelvis vara karaktärernas utseende eller hur miljön i handlingen ser 

ut. I den expanderade bilderboken är texten inte fullständig förrän det finns en bildsättning. 

Även i den genuina bilderboken samspelar text och bild, ofta är dock texten kortfattad och 

illustrationerna berättar stora delar av handlingen. Rhedin tillägger att de båda behövs för 

handlingens fortskridande och att de båda ömsesidigt gestaltar berättelsen. Hon skriver också 

att de två senare kategorierna är likartade men att den genuina bilderboken skiljer sig eftersom 

det inte på förhand finns någon ”[…] existerande text som kan illustreras, tolkas eller 

expanderas. Det finns inte heller någon räcka bilder att sätta text till” (Rhedin 2001, s. 124).    

    

Nikolajeva (2000, s. 22) skriver också om att bilderboken kan delas upp i olika kategorier. 

Nikolajeva delar dock in bilderboken i andra delar än var Rhedin gör. I den symmetriska 

bilderboken ser läsaren en verbal och en visuell berättelse. De två berättelserna berättar 

samma sak och informationen kan bli överflödig. I den kompletterande bilderboken samspelar 

bild och text och de ”[…] kompenserar varandras otillräckligheter” (s. 22). Den förstärkande 

bilderboken förstärker illustrationerna i den berättande texten. Texten behöver alltså bilderna 

för att läsaren ska förstå vad berättelsen handlar om. I den kontrapunktiska bilderboken 

behöver texten och bilden varandra för att läsaren ska kunna förstå handlingen. Nikolajeva 

skriver att texten och bilden kan ifrågasätta varandra, vilket blir ett spännande läsäventyr för 

läsaren. Den sista kategori av bilderböcker som Nikolajeva beskriver är den motstridiga eller 

ambivalenta bilderboken. I denna typ av bilderbok skapar texter och bilder förvirring för den 

som läser. Texten och bilden samspelar inte, utan kan istället bli motstridiga varandra.       

 

5.4 Berättandet  

Nikolajeva (2017, s. 235) skriver om hur berättelser kan berättas utifrån olika perspektiv och 

att det är hur det berättas som är i fokus och inte vad. Hon skriver att ”Berättarperspektivet är 

avgörande för vår uppfattning och vår förståelse av och inlevelse i litterära texter” (s. 235). 

Det är inte alla forskare som håller med om att det finns en berättare i varje historia om man 

inte får höra rösten, men Nikolajevas åsikt är den att det faktiskt finns berättare utan att man 
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behöver höra dennes röst. Hon fortsätter skriva att man behöver skilja på den verkliga 

författaren och den implicita författaren eftersom dessa kan ha olika åsikter och tankar om vad 

som sägs i berättelsen. Likaså behöver man skilja på den verkliga läsaren och den implicita 

läsaren då dessa kan vara olika personer. Den verklige läsaren kan vara du eller jag, medan 

den implicita läsaren är en läsare som berättelsen är konstruerad för (Nikolajeva 2017, s. 236-

237).   

 

Nikolajeva (2017, s. 237-238) berättar att det finns två grundläggande typer av berättare: 

förstapersonsberättare (det personliga berättandet) och tredjepersonsberättare (det opersonliga 

berättandet). Hon skriver att förstapersonsberättaren uppfattas som mer personlig och 

engagerad än tredjepersonberättaren, men att denna berättartyp också är mer skrämmande för 

små barn. Nikolajeva (s. 241-243) förklarar att det personliga berättande kan vara av två 

typer. Simultanberättandet är då jagpersonen berättar vad som händer allteftersom, medan det 

retrospektiva berättandet är då jagpersonen berättar när allt redan har hänt. I och med 

förstapersonsberättandet får den som läser en djupare inlevelse utifrån karaktärens perspektiv, 

syner och tankar. Det finns alltså ingen annan som talar om vad karaktären känner och tänker. 

Däremot har det personliga berättandet begränsad information om allt annat runtomkring. 

Jagberättaren kan inte vara överallt och den vet inte vad andra karaktärer känner och tänker. 

Jagberättaren medför en subjektiv syn på händelserna, men en skicklig författare kan använda 

detta och skapa häftiga berättelser att läsa.  

 

I det opersonliga berättandet förklarar Nikolajeva (2017, s. 239-241) att berättandet kan vara 

av fyra typer. Den allvetande berättaren vet allting. Den vet vad alla karaktärer tänker och 

känner och den vet vad som händer på olika ställen. Däremot behöver inte den allvetande 

berättaren berätta allt den vet. Den begränsande allvetaren är en berättare som vet mycket om 

centrala karaktärer och händelser, däremot vet den inte allt. Nikolajeva beskriver den 

objektiva, eller dramatiska, berättaren som en berättare som vet vad som händer överallt, men 

den vet inte vad som försiggår i karaktärernas tankar. Denna typ av berättare ”[…] ser vad 

personerna gör, hör vad de säger, men kan inte veta vad de tänker” (s. 239). Den fjärde och 

sista typen är den introspektiva berättaren. Berättaren låter läsaren få ta del av vad en karaktär 

gör, tänker och känner. Läsaren får inte på ett objektivt sätt veta vad som händer, utan får bara 

ta del av händelsen genom karaktärens upplevelser.  
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Nikolajeva (2017, s. 243-246) berättar att det också finns en narrat i berättelser, alltså en 

lyssnare eller mottagare av berättelsen. Hon skriver att man inte ska förväxla narraten med 

den implicita eller verklige läsaren eftersom dessa inte är samma läsare. Nikolajeva berättar 

att narraten antingen kan vara öppen eller dold. När det är en dold narrat vet man inte riktigt 

vem det är som berättaren vänder sig till. När narraten är öppen vet man dock oftast vem 

berättaren berättar för. Det kan vara en specifik person, några vänner, en speciell målgrupp 

eller alla. Nikolajeva (s. 247) skriver dock att det många gånger är svårt att avgöra vem 

narraten är i barnböcker eftersom det inte alltid är så tydligt.              

 

6. Analys 

I resultatdelen kommer jag att analysera de valda bilderböckerna utifrån motivet mobbning. 

Genom att använda mig av de ovanstående metoderna, hermeneutiken och stilistiken, har jag 

tillsammans med redskapen från Nikolajeva, Rhedin med flera analyserat två bilderböcker, 

Saga och regnbågen och Fina Fisken. I början av varje analys har jag redogjort för vad varje 

bok handlar om. 

 

6.1 Saga och regnbågen 

Saga och regnbågen handlar om hur flickan Saga blir alltmer osynlig ju mer handlingen 

fortskrider. Är Saga kanske bara en saga? Så säger Flora och några andra klasskamrater i 

Sagas klass. Saga och hennes klass ska på utflykt till Trollsjön där de ska arbeta med vatten 

som tema. Ingen lägger märke till Saga, varken klasskamrater eller hennes lärare, och hon får 

till större delen hålla sig för sig själv. När de kommit fram till Trollsjön drar sig Saga ifrån de 

andra. Hon funderar på hur hon ska ha något intressant att berätta om vatten, vilket är 

meningen med utflykten. När hon är som mest ensam möter hon Akva, en färgglad 

vattendroppe, som berättar för Saga att hon och hennes vänner kommer hjälpa Saga att få 

vänner och att hon inte längre kommer vara osynlig. När klassen återsamlas är det dags att 

berätta det där intressanta om vatten som man kommit på under tiden vid sjön. Solstrålar 

strålar genom mörka regnmoln när det är Sagas tur att berätta. Sagas nyfunna vän Akva och 

hennes regndropps-vänner hjälper Saga med hennes berättelse. Akva och de andra 

regndropparna skapar tillsammans med solstrålarna den vackraste regnbåge som Saga och 

hennes klass någonsin sett. Regndropparna tar Sagas färglösa halsduk som hon har i handen 
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och färgar den glittrigt regnbågsfärgad som hon får till minne av dagen. Från den stunden 

börjar hennes klasskamrater att lyssna till henne, och även Flora börjar så småningom bli 

intresserad av Saga och vattendropparna. Boken slutar med att Saga och Flora kommer 

överens och de två flickorna delar på den färggranna halsduken.         

 

Bokens format är rektangulärt och bokens framsida visar en färggrann regnbåge med Saga 

ståendes bredvid i gul jacka och gul mössa. Färgerna och konturerna på omslaget visar oss att 

berättelsen lika gärna skulle kunna vara en saga, istället för om flickan Saga. Om vi vecklar ut 

bokpärmen ser vi en annan flicka i det andra hörnet. Det är Flora som står och sneglar på Saga 

med armarna i kors. Innan vi som läsare ens har börjat läsa boken kan vi ana att Flora har 

något emot Saga, men vi vet inte vad.  

 

Saga är en ung tjej som gärna vill ha någon att vara med, men ingen i klassen bryr sig om 

henne. Istället blir hon utfryst och ensam. Saga har inga vänner och när hon flera gånger 

försöker ta kontakt med sina klasskamrater är det ingen som lyssnar till henne. 

 

- Hej, säger Saga, men hon får inget svar. Som vanligt är det ingen som ser eller hör henne.  

- Är jag verkligen så osynlig? tänker Saga och blir ledsen. Men det händer ibland att någon 

pratar med henne.  

- Det är bara lilla Saga, säger Flora då. Det brukar räcka för att de ska lämna henne ensam 

igen. (Wilke 2008, s. 3)  

 

I många av bokens illustrationer är Saga ensam. I den första halvan av boken är hon alltid 

ensam medan hon sorgset ser sig omkring efter någon att vara med. På utflykten till Trollsjön 

går alla två och två medan Saga blir den som får gå själv. Hon blir sist i ledet och hennes 

sorgsna ögon ser efter de andra. Ibland funderar hon på om de andra ens skulle märka ifall 

hon försvann.  

 

Saga är målad i svaga färger medan resten av klasskamraterna och miljön är starkt ifyllda. 

Läsaren hamnar i en miljö som skulle kunna vara förtrollad med sagolika färger, former och 

mönster. Illustrationerna har starka blå och gröna nyanser med tindrande små ljussken som 

gör bilderna drömmande och lite overkliga. Illustratören Dahlquist illustrerar bilderna på ett 

sätt som för oss läsare blir en aning förvirrande. Är berättelsen om Saga bara en saga, eller 
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finns verkligen Saga på riktigt? I skogen som barnen befinner sig i finns kaniner, rävar, 

fjärilar och andra djur som stärker intrycket av att vi befinner oss i en sagolik värld. 

Tillsammans med den ljust vita dimman som illustreras på några bilder blir intrycket än mer 

sagolikt. Dock vet vi att Saga inte bara är en saga utan att hon faktiskt existerar lika mycket 

som de andra karaktärerna i boken. Det är Saga vi får följa och det är Sagas tankar, 

uppfattningar och känslor vi får ta del av, det är alltså utifrån hennes perspektiv vi får uppleva 

utanförskapet, vilket gör att vi faktiskt vet att Saga finns.        

 

Saga försöker gång på gång att fråga sina klasskamrater om hon får vara med och arbeta med 

dem, men de fortsätter att ignorera henne som om hon inte fanns.  

 

Saga försöker närma sig ett par grupper. Men de hör henne inte när hon frågar om hon får 

vara med.  

Hon bestämmer sig för att arbeta själv. Och hon har väl inget annat val.  

- Hur ska jag kunna vara med någon om de varken ser vad jag gör eller hör vad jag 

säger? tänker Saga. (Wilke 2008, s.7) 

 

Bilden på sidan som det här citatet kommer ifrån föreställer tre flickor som umgås med 

varandra. Saga står i förgrunden med sin gula regnjacka och sneglar bakåt mot flickorna. De 

tre flickorna har roligt, en hänger i en trädgren medan de andra två sitter på marken och börjar 

plocka upp sina utflyktssaker de haft i ryggsäcken. De bryr sig inte om Saga, de tittar inte ens 

åt hennes håll, utan fortsätter istället med sitt. Saga måste åter igen arbeta ensam med 

skolarbetet. 

 

Under utflykten till Trollsjön regnar det och i en sekvens i boken identifierar sig Saga med de 

osynliga vattendropparna som faller. Hon känner sig lika osynlig som vattnet. Det är ingen 

som varken ser eller hör henne och ingen som vill vara med henne. Saga funderar åter igen på 

hur det skulle vara om hon bara försvann. Likt vattendropparna vill hon bara försvinna. 

 

Men Saga känner sig hemma här, som en osynlig droppe som ingen vill ha. Tänk om hon 

kunde försvinna lika lätt som de. (Wilke 2008, s.9)    
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Saga är alltså oerhört ensam, och förmodligen mycket ledsen, om hon har tankar på att hon 

vill försvinna. Försvinna från utflykten, försvinna från klassen och kanske till och med 

försvinna från jordens yta. Mobbningens konsekvenser för Saga blir att hon inte längre vill 

finnas kvar. Kanske kan man till och med dra det så långt att hon är en av alla dem som har 

självmordstankar då hon funderar på att försvinna.   

 

Wilke (2008) har namngett huvudkaraktären Saga på ett smart sätt som ger berättelsen ett 

djup som den annars kanske inte skulle fått. Wilke beskriver Saga som osynlig och utanför, 

det är ingen som lyssnar till henne och hon illustreras på ett annat sätt än övriga karaktärer. 

Saga är flickan som ingen varken ser eller hör, frågan är om hon kanske bara är en saga. 

Genom att den mobbade heter Saga kan Wilke använda detta för att beskriva Sagas situation, 

hon är mobbad och hennes mobbare väljer att låtsats som om hon inte fanns, låtsas som om 

hon var lika påhittad som en saga.  

 

- Men inte kan ni vara så löjliga att ni tror att det är älvor. Inte kan ni väl tro på Saga. Hon 

är ett lika stort påhitt som sina älvor, fattar ni inte det? Älvor finns bara i Sagas värld, 

skrattar Flora. (Wilke 2008, s. 18)  

 

Sagas klasskamrat Flora är den som får med sig resten av sina klasskamrater i sitt försök att 

frysa ut Saga. Klasskamraterna säger inget själva, men de ignorerar henne och ger henne 

manande blickar om att hon bör hålla sig för sig själv. Medan Flora är den huvudsakliga 

mobbaren i boken är de andra klasskamraterna både de passiva mobbarna och hantlangarna. 

Flera är inte aktiva i mobbningen men stöder ändå det som sker och några ger manande 

blickar. Flora är den som har kontroll över situationen och läsaren kan tydligt se ett 

maktförhållande i mobbningen, det som både Fors (1994) och Olweus (2007) berättar om. 

Saga uppfattas som svag, både genom de illustrationer som finns och genom att hon i texten 

beskrivs som det, medan Flora är starkare. Under berättelsen får läsaren ta del av nedsättande 

kommentarer och himlande ögon från Flora. Flora gör flera försök att nedvärdera och 

osynliggöra Saga. Saga är ju trots allt bara en saga. Åtminstone vill Flora få oss alla att tro 

det.       
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Till och med Sagas lärare ignorerar Saga och umgås istället med Flora och de andra. Tills 

vändningen kommer. ”Saga får oväntad hjälp av fröken” (Wilke 2008, s. 17). Fröken har 

alltså inte tidigare brytt sig om Saga och som läsare ser man på bilden på sida 16 hur fröken 

ignorerar Saga när hon ropar på henne. Saga står på en kulle och pekar ut mot sjön medan hon 

vänd mot de andra ropar att de ska kolla. Läraren sitter på en filt och har sin uppmärksamhet 

mot Flora och några andra från klassen. Någon ger Saga en förmanande blick. Och när Wilke 

skriver att Saga får oväntad hjälp av fröken förstår vi att det alltså inte är vanligt att läraren 

uppmärksammar Saga.  

 

Det är egentligen inte läraren som sträcker ut handen mot Saga, utan det är framför allt 

regndropparna som gör det. Regndropparna som var så osynliga att Saga ville bli en och bara 

försvinna. Det är regndropparna som hjälper Saga att bli synlig igen. När Saga är som mest 

ensam möter hon vattendroppen Akva. Akva speglar verkligheten och hon är egentligen 

mycket färggrann. Enda orsaken till att Saga kan se Akva är för att hon är ensam och börjar 

känna sig osynlig. Sagas klasskamrater och lärare kan inte se Akva och de andra 

vattendropparna eftersom de inte är osynliga. Akva och hennes vänner hjälper alltså Saga att 

bli sedd. De startar ett skådespel över Trollsjön där vattnet och solstrålarna möter varandra, 

vilket resulterar i den färggrannaste regnbåge klassen någonsin skådat. Klassen blir förundrad 

över det som sker och de förstår inte hur Saga lyckades med detta. Flora är fortfarande 

avvaktande till det hela, men börjar ändå bli nyfiken på Saga och hennes regndropps-vänner.  

När Saga ska säga hej då till Akva och de andra regndropparna börjar Flora ta kontakt med 

Saga och hon är nyfiken på vilka de där älvorna egentligen är. Bilden på sida 24 visar oss 

Flora som lyfter på en grangren och Saga sitter därunder med en vattendroppe i händerna. 

Saga pratar med vattendroppen Akva när Flora frågar vilka hennes vänner är. Saga säger att 

Flora skulle kunna se dem, men att hon är för rädd för det. ”Man måste se den man vill bli vän 

med…” (Wilke 2008, s. 24), så säger Saga till Flora. Detta är också en av de viktigaste 

meningar som är avgörande för budskapet med boken. Man måste se sin medmänniska för att 

han eller hon inte ska bli osynlig och försvinna. Som jag tidigare nämnt är Saga alltså inte lika 

starkt färglagd som alla de andra, men när hon blir synlig och hennes klasskamrater tar 

kontakt med henne blir hon lika färglagd som dem. Och när Saga blir den synliga och 

klasskamraterna börjar ty sig mot henne blir det istället Flora som inte blir lika starkt färglagd. 

Som läsare märker man det inte så tydligt, dels för att det bara är tre illustreringar som visar 

oss detta och dels för att läsaren kanske ännu inte sympatiserar med Flora ännu. Flora blir den 
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som ingen bryr sig om och vi kan se hur Dahlquist nu använder Flora för att visa på att man 

blir osynlig om ingen ser en.   

 

Boken avslutas med att Saga och Flora blir vänner. Båda två är lika mycket färglagda och de 

delar på den färgglada halsduken. De ler mot varandra och för första gången i boken trivs de 

att vara med den andre. Varken Flora eller Saga är osynliga längre och Saga är definitivt inte 

bara en saga eller en vattendroppe som bara vill försvinna.  

 

Även om Saga får hjälp av de övernaturliga regndropparna att komma ur sin 

mobbningssituation kan detta ändå vara en tröst för mobbade barn i verkligheten. Man ser att 

det faktiskt går att ta sig ur en mobbningssituation. Man ser att det faktiskt går att bli synlig, 

att det går att vända en dålig situation till en bättre. Att få hjälp av regndroppar är inget som 

kanske fungerar här hos oss, men det betyder inte att hjälpen ändå kan komma från oväntade 

håll. I Saga och regnbågen gick det också relativt snabbt för Saga att få vänner. Detta är 

kanske inte heller något som går lika snabbt i verkligheten, utan något som tar tid och behöver 

bearbetas. I den här bilderboken är det som sagt Saga vi får följa. Det skulle vara intressant att 

också få Floras perspektiv och se hur berättelserna skulle skilja sig åt. Varför vill hon att alla 

ska tro att Saga bara är en saga? Vad är det Flora egentligen är rädd för?        

 

6.2 Fina Fisken  

Fina Fisken handlar om Flora Forell. Flora Forell är en ljusblå fisk som har många fläckar i 

olika färger på ryggen. Idag ska hon och klassen iväg på utflykt till den spännande grottan 

Grotta Magikus. Flora sölar sig fram till bussen för hon vill helst inte följa med. Hon hoppas 

på att missa bussen för hon vill inte råka träffa på sina klasskamrater. Klasskamraterna kallar 

henne för Fula Fisken på grund av alla fläckar hon har. Men Floras mamma manar på henne 

och hon hinner med bussen. Hon sätter sig längst fram för att undvika de andra. Väl framme 

vid Grotta Magikus får de höra om allt spännande som hänt där och hur grottan faktiskt stod 

på land till en början. De blir tillsagda att akta sig för näten som fiskarna lägger ut, för de 

finns precis intill. Flora Forell och hennes mobbare Tony Tonfisk fastnar olyckligt nog i nätet 

och de blir tillfångatagna av fiskarna. Fiskarna tycker dock att Flora är vacker varpå de 

släpper henne lös ut i vattnet. Hon är fri! Men inte Tony. Trots att han är elak mot henne 
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räddar Flora honom från att bli fiskpinnar. Efter att Flora räddar sin mobbare från hans 

hemska öde är det ingen som kallar henne för Fula Fisken längre, utan för Fina Fisken. 

 

Även Fina Fisken är en rektangulär bok med en framsida som föreställer Flora Forell i 

förgrunden medan de andra fiskarna och Grotta Magikus finns i bakgrunden. Flora är glad, 

hon blinkar åt den som ska läsa boken medan hon gör tummen upp. De tre mobbarna syns till 

vänster om Flora. De tittar elakt mot resten av fiskarna som befinner sig mittemot. Grotta 

Magikus tornar otäckt upp sig bakom dem. På bokens baksida är en krabba illustrerad, en 

krabba som man först inte lägger märke till i boken, men som finns på de flesta uppslag. En 

lite liten detalj som illustratören smidigt lagt till.  

 

Till skillnad mot Saga i ovanstående bilderbok har Flora en vän, Gösta Gös. Gösta är en späd 

liten fisk som inte gör mycket väsen. Gösta har själv inga vänner i klassen, men blir inte utsatt 

för någon mobbning. Flora däremot blir utsatt för elaka kommentarer av flera av sina 

klasskamrater, speciellt Tony Tonfisk, Siri Sik och Abdul Abborre. 

 

 -Fula fisken! 

Skriken väcker henne. Bussen har stannat.  

Fula fisken. Alltid säger de samma ord. Ögonen tåras. Så får hon syn på Gösta Gös. Han ler 

varmt. (Bergholtz 2014, s. 6)    

 

Flora blir kallad för Fula Fisken ganska ofta. Som läsare får man veta att hon blir ledsen när 

de säger så till henne. Ögonen tåras. Men när hon får se Gösta Gös, den ende som egentligen 

bryr sig om henne, känner hon sig lite bättre. Det är Floras färggranna fläckar som gör att 

Flora utsätts. Däremot vet Flora att hennes föräldrar tycker att fläckarna är ”pang finemang” 

och att de egentligen är en fördel för henne. Flora förstår inte vad de menar eftersom alla 

kallar henne för dumma saker som Fula Fisken eller Fegis Firre på grund av dem.  

  

De tre mobbarna fortsätter med sina elaka kommentarer om Flora.  

 

-Hört talas om tvål eller? 

Det är Siri Sik. Tätt efter henne simmar Abdul Abborre. 

-Hon har bombis badat bland soporna igen, fnittrar han hysteriskt. (Bergholtz 2014, s. 3)  
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Bilderna på sida två och tre visar Flora som sitter ensam längst fram i bussen. Hon ser ledsen 

ut medan hon tittar ut genom fönstret samtidigt som hon försöker ignorera hennes tre 

mobbare. Tony, Siri och Abdul står hånskrattande och med pekande fenor vänd mot Flora. 

Man ser också några andra klasskamrater i bussen som endast iakttar vad som händer utan att 

aktivt delta i mobbningen. Flora tänker: 

 

Alla bara retar henne för fläckarna. 

Säger taskiga saker eller säger ingenting alls. (Bergholtz 2014, s. 3) 

 

De andra klasskamraterna som inte aktivt deltar är de så kallade passiva mobbarna som 

Olweus (2007, s. 63) berättar om. De är passiva men stöder ändå det som sker. Flora är 

medveten om att de andra klasskamraterna tycker likadant som de tre mobbarna trots att de 

inte säger något. Tony, Siri och Abdul är också ganska aggressiva mot Flora. Bilden som jag 

beskrev ovan är en bild av de tre mobbarna som på ett aggressivt sätt hånar Flora. De pekar på 

henne med elakt uppsåt. Vid ett tillfälle i boken, när det är lunch, blir de till och med fysiska. 

Tony knuffar Flora nonchalant i sidan och strax därefter samlas alla tre runt henne.    

 

Som från ingenstans dyker de plötsligt upp framför henne.  

-Fegisfirre. Vart ska du? fnissar Tony Tonfisk elakt. 

-Tänker du smita? Siri Sik låter minst lika elak. (Bergholtz 2014, s. 11-12) 

 

Bilden på sida 12 får Tony Tonfisk tag i Flora Forells fena. Han ser grym ut. Även Siri som 

kommer simmandes strax bakom dem ser grym ut. Läsaren ser deras elaka leenden och vet att 

de nu har Flora i ett fast grepp. Hon är bortom all hjälp och isolerad från alla andra. I alla 

bilder som Tony och Siri är med på har de ett grymt uppsåt. Ögonen är obarmhärtiga och 

deras leenden är hånfulla. Man ser att de vill Flora ont och att de är beredda på att gå till 

anfall. Abdul Abborre är också en av de tre mobbarna, men han framställs mer som 

hantlangaren: aktiv i mobbningen, men som aldrig tar egna initiativ. Han illustreras på ett 

annat sätt än vad de andra två gör. Han är ofta glad och har fenorna upp i ansiktet, nästan som 

om han håller sig för skratt. Han ser också ibland ut att vara lite rädd och nyfiken på andra 

saker, saker som inte har med Flora att göra utan saker som till exempel Grotta Magikus. 

Abdul verkar inte ha lika mycket självförtroende som de andra två mobbarna utan han 

befinner sig lite mer i bakgrunden.  
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Flora och Tony fastnar i ett par fiskares fisknät. Eftersom Flora är så fin med sina färggranna 

fläckar kastar fiskarna i henne i sjön igen. Ingen fin fisk bör ätas. Tony blir dock kvar i nätet. 

Det blir Flora som får rädda Tony och genom att hon gör det får hon också Tonys respekt. 

Trots att Tony är Floras plågoande är det en självklarhet för Flora att hon måste rädda honom. 

Hon behöver inte ens fundera på det. I och med att Tony blir räddad av Flora slutar han 

mobba henne och han står upp mot Siri och Abdul och menar att från och med nu är Flora 

Fina Fisken. 

 

-Men hur kom ni loss? viskar Siri Sik till Tony Tonfisk. Flora Forell spetsar öronen för att 

höra. 

-Tack vare Flora förstås, svarar han som att det vore en självklarhet. 

-Hur? Vem? frågar Siri Sik. 

-Menar du Fula Fisken? Mer än så hinner Abdul Abborre inte säga. Tony Tonfisk stannar 

tvärt och ryter ifrån. 

Säg aldrig mer Fula Fisken! Flora är en fin fisk och det räddade mig. (Bergholtz 2014, s. 

22) 

 

I Fina Fisken är det Flora själv som tar sig ur sin mobbningssituation med lite hjälp av de två 

fiskarna. Hon är modig nog att rädda Tony från att bli fiskpinnar och vinner hans förtroende. 

Genom att Flora slängs i sjön igen för att hon är för fin för att ätas förstår Tony att han inte 

längre kan vara elak mot henne och kommentera hennes fläckar, och i och med Floras 

räddningsuppdrag blir alltså Tony vänlig och slutar mobbas. I Floras situation finns det alltså 

inget mobbningsteam eller någon lärare som hjälper Flora ur mobbningen. Det finns ingen 

plan på att hjälpa henne. Frågan är om läraren Blenda Bläckfisk egentligen vet något 

överhuvudtaget om Floras situation då hon är en ganska vimsig bläckfisk. 

 

-Wehiii! Hjälp! tjuter fröken. Hon har lyckats slå knut på sig. Igen! Hon ser ut som ett rejält 

tillsnurrat garnnystan. Heltokigt! Och ännu skojigare blir det när hon försöker trassla sig ur 

sina egna armar. Snart skrattar alla i bussen. (Bergholtz 2014, s. 5) 

 

Också i Floras fall blir det konsekvenser av mobbningen. Mellan raderna kan läsaren få reda 

på att Flora känner skam, något som Lindberg (2007) berättar om. Skam över sin fläckar. 

Lindberg skriver att det är viktigt att prata om den skam som mobboffren känner och att det är 
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viktigt att lyssna till den som berättar. Floras mamma och pappa säger att fläckarna är fina och 

avfärdar Floras tankar om att de är fula. Som tur är utvecklar inte Flora några 

självmordstankar eller något annat ödesdigert, utan inser till slut att hon faktiskt duger som 

hon är och att fläckarna är pang finemang.  

 

Bergholtz (2014) leker med namn och ord i Fina Fisken. Det är ett härligt språk som gör det 

spännande och roligt att läsa. Fiskarnas namn Flora Forell, Gösta Gös, Tony Tonfisk, Siri Sik, 

Abdul Abborre, Manne Manet och Blenda Bläckfisk visar på hur Bergholtz använder 

allitteration i sin text (Liljestrand 1993, s. 82). Bergholtz (2014) använder också uttryck som 

”blubbeliblubb laj” och ”pang finemang” som skapar stämningsfulla rim. Även illustrattören 

Frank har ritat och målat bilderna i boken mycket stämningsfulla med många detaljer och 

färger. Den här boken visar också på det dubbla syftet med bilderböcker. Utifrån det 

underhållande syftet visar den på härliga och roliga bilder, text som verkligen är stämningsfull 

och hur man kan leka med ord. Den visar oss också det pedagogiska syftet med bilderböcker 

om hur mobbning är oacceptabelt och vilka konsekvenser det kan bli av den. 

 

6.3 Sammandrag  

Medan Saga och regnbågen till stor del speglar den psykiska mobbningen och stunder av den 

verbala mobbningen, fokuserar Bergholtz på den verbala mobbningen i Fina Fisken med 

stunder av den fysiska mobbningen. Både Wilke (2008) och Bergholtz (2014) visar tydligt hur 

mobbning kan te sig och hur den på olika sätt kan se ut. Att det finns olika typer av mobbare 

och att de agerar på olika sätt. De två författarna visar också på olika sätt hur den mobbade tar 

sig ut ur sin situation, dels genom övernaturliga vattendroppar och dels genom sig själv med 

hjälp av några fiskare. I de båda bilderböckerna har vuxna, i dessa fall lärarna, inte stora 

roller, men de är dock med. I Saga och regnbågen ignorerar läraren Saga, medan läraren i 

Fina Fisken är ganska klantig och förvirrad men försöker samtidigt göra det bästa av 

utflykten. I båda böckerna får läsaren följa den mobbade, alltså Saga och Flora Forell. Läsaren 

får reda på vad dessa två centrala karaktärer tänker och känner. Som läsare får vi inte reda på 

allt om alla och vi får inte veta vad som händer överallt. Utifrån Nikolajevas (2017) 

berättartyper stämmer den begränsande allvetaren in på båda dessa berättelser eftersom 

läsaren får reda på mycket om centrala karaktärer och händelser, men inte allt.          
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Både Nikolajeva (2000) och Rhedin (2001) delar som tidigare nämnt in bilderboken i 

kategorier. I Saga och regnbågen skulle läsaren förstå texten utan att behöva se bilderna. 

Däremot tillför bilderna något till berättelsen vilket gör dem viktiga. Utifrån Rhedins 

uppdelning av bilderböcker är det den expanderande texten som passar bäst. Text och bild 

samspelar, samtidigt som bilderna berättar något som texten inte gör. I detta fall är det bland 

annat när Dahlquist använder sagolika färger och ljus, hur konturer skapar det sagolika och 

hennes skildringar av det osynliga. Fina Fisken är istället den episka bilderboken. Texten kan 

stå på egna ben och bilderna tillför egentligen inget ytterligare för berättelsen. Däremot är 

illustrationerna detaljrika och härliga att se på. Frank får med mycket i sina bilder. Ett 

exempel är på sida 14. Flora Forell och Tony Tonfisk har fastnat i fiskenätet och är på väg 

upp ur havet. Tankarna för Flora till hur det skulle vara att bli fiskpinnar. Frank har ritat en 

tankebubbla från Flora som föreställer en stekpanna med ett par fiskpinnar i. Ena fiskpinnen 

har ögon och fenor vilket gör det hela lite komiskt.     

 

Ovan beskrev jag hur Granström (2007, s. 48) förklarar olika orsaker till mobbning. I Fina 

Fisken är det ganska tydligt att det är den biologiska förklaringsmodellen som är framträdande 

där orsaken till mobbning ligger hos offret. Granström menar på att det alltså kan vara offrets 

utseende som är orsaken till mobbningen. I detta fall är det Flora Forells prickar som är 

grunden till att hon blir mobbad. I Saga och regnbågen är det inte lika tydligt vilken 

förklaringsmodellen är. Det kan mycket väl vara så att orsaken här ligger hos mobbaren, men 

det vet vi förstås egentligen inget om. Men Granström menar på att i den psykoanalytiska 

förklaringsmodellen så förminskar mobbaren mobboffret och mobbaren är duktig på att 

manipulera andra, vilket Flora både gör och är i Saga och regnbågen. Hon förminskar Saga 

och hon manipulerar klasskamraterna.         

 

7. Att förebygga mobbning i skolan 

I den här delen kommer jag börja berätta om hur lärare och annan skolpersonal på olika sätt 

kan arbeta för att förebygga mobbning i skolan, dels genom att använda mobbningsteam och 

kamratstödjare och dels genom att arbeta för en god fysisk miljö. Jag kommer sedan att 

beskriva olika övningar där ovanstående bilderböcker kan användas i arbetet mot mobbning 

och hur olika mobbningsprogram verkar. 
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Höistad (2001, s. 111-113) skriver att man i skolan kan föra in ett mobbningsteam och 

kamratstödjare för arbetet mot mobbning. Mobbningsteamet bör bestå av olika personer från 

personalen i skolan, exempelvis lärare, skolledning, vaktmästare, fritidspersonal och från 

andra personalkategorier. Teamet arbetar med eleverna och tar hand om de problem som 

uppstår i och med mobbning. Karmatstödjare är istället elever som har lite mer uppsikt över 

vad som sker under rasterna och vid andra tillfällen. Höistad skriver att deras arbete blir att 

vara ett stöd för den som är utanför och kamratstödjarna rapporterar även till 

mobbningsteamet om vad som händer.  

 

Både Ellmin (2014, s. 177) och Hallberg (2016, s. 79) skriver att den fysiska miljön spelar 

stor roll om huruvida eleverna trivs i skolan eller inte. Det finns platser i skolan som inte är 

lika trygga som andra platser. Sådana platser är exempelvis toaletter och omklädningsrum. 

Även Höistad (2001, s. 142) skriver att den fysiska miljön är en viktig faktor som avgör 

elevers välbefinnande. Är det en nedklottrad och trång skola? Finns det ett fungerande 

kösystem i matsalen? Går toaletterna att öppna utifrån? Det kan finnas många platser på en 

skola som kan vara förödande. Därför är det viktigt att ha en inbjudande skola som har en bra 

organisering när det kommer till den fysiska miljön. Hallberg (2016, s. 79) skriver att ”En 

positiv skolmiljö är något som påverkar elevernas fysiska och psykiska hälsa både kortsiktigt 

och långsiktigt […]” En positiv skolmiljö är en säker miljö.  

 

7.1 Värderingsövningar 

Dahlkwist (2010, s. 7-8) och Höistad (2001, s. 164-165) skriver om hur man i grupper kan 

arbeta med olika värderingsövningar. Genom att arbeta i små grupper blir det lättare för alla 

att komma till tals än om det hade varit en helklassdiskussion. Samtidigt måste alla individer 

visa respekt för olikheter och olika synpunkter som kan komma att finnas i gruppen. Höistad 

(2001, s. 175) listar flera positiva saker till varför värderingsövningar är bra att göra med 

eleverna. Eleverna blir själva medvetna om sina tankar och värderingar som de har, de kan 

bearbeta dåliga attityder, det kan bli en tid för reflektion, de får tillfälle att uttrycka sina 

åsikter och förklara och argumentera för dessa, men också att de blir lyssnade till och att de 

får öva på att lyssna till andra. Höistad (s. 176-180) ger förslag på olika övningar som man 

kan göra i klassen, exempelvis heta stolen, fyrhörnsövning och listningsövningar. I dessa 
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övningar kan läraren använda bilderböckerna och då utgå från motivet mobbning. I en 

listningsövning, där man ska göra en lista på svar utifrån frågor, kan man göra en lista som 

beskriver hur Saga känner sig när hon inte får vara med, när alla ignorerar henne. Hur känner 

hon sig då? Hur tror ni det kännas att vara osynlig? Varför tror ni att Flora inte vill vara med 

Saga? Hur kommer det sig att Saga ser vattendroppen Akva men inte Flora eller någon annan 

i klassen? Om läraren utgår från Fina Fisken kan hon eller han istället ställa frågor som: Hur 

tror ni Flora känner sig när alla kallar henne för ful? Hur tror ni Tony kände sig när han 

fastnat i fiskenätet? I slutet av en sådan övning kan läraren använda elevernas svar och de kan 

tillsammans gå igenom vad de kommit fram till i en diskussion.  

 

Höistad (2001, s. 177-178) beskriver fyrhörnsövningen där man utgår från ett problem som 

eleverna får ta ställning till. Läraren ger tre olika påståenden och varje hörn i klassrummet får 

ett påstående. Det fjärde hörnet bör dock alltid vara ett öppet hörn om eleverna har en annan 

åsikt eller synpunkt. När eleverna har hört de påståenden som läraren nämner får de sedan 

ställa sig i det hörn som de tycker passar bäst. Övningen ger eleverna tid för reflektion och 

eftertanke. Vad tycker jag egentligen? När eleverna ställt sig i ett hörn ska de också vara 

beredda på att argumentera för sin sak, berätta varför hon eller han tycker som den gör. I 

denna övning kan läraren också utgå från bilderböckerna och läraren och klassen kan fortsätta 

denna övning genom att använda påståenden om mobbning generellt, eller mobbning som har 

koppling till den aktuella skolan eller klassen. Exempelvis på en övning:  

 

Hur skulle det kännas om det var du som var osynlig? 

1. Det skulle kännas jobbigt. 

2. Det skulle kännas bra. 

3. Det skulle kännas som om jag var den mest ensamma på hela planeten.    

4. Eget förslag.  

 

Heta stolen liknar ovanstående övning med de fyra hörnen. Men nu sitter eleverna på stolar i 

en ring varav en stol alltid är ledig. Lärarens uppgift är att säga ett påstående, exempelvis 

Tycker du att mobbning är något dåligt? Om man tycker att det är dåligt så reser man på sig 

och byter stol, om man däremot inte tycker att det är dåligt sitter man kvar. Också i denna 

övning ska eleverna vara beredd på att berätta varför de tycker som de gör.  
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Dahlkwist (2010) skriver genomgående i sin bok om olika övningar som lärare kan använda i 

klassen. Han beskriver bland annat att man i klassen kan göra rollspel (s. 49). Varför inte göra 

ett rollspel om Saga eller om Flora Forell? På så sätt får eleverna sätta sig in i andra karaktärer 

och får tillfälle att uppleva hur det känns att vara en som mobbas, någon som blir mobbad 

eller vara en passiv mobbare som bara står och ser på. I läroplanen står det att ”Skolan ska 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket 2016, s. 7). 

Genom rollspel kan eleverna få förståelse för andra människor och hur andra människor mår. 

De får sätta sig in i en annan persons upplevelser och får också agera utifrån karaktärens 

åsikter och handlingar.    

 

Det finns många möjligheter och många olika sätt att använda bilderböckerna i 

undervisningen. Ovanstående exempel är bara några.  

 

7.2 Mobbningsprogram 

Idag finns olika mobbningsprogram som vuxit fram på ett eller annat sett för att bekämpa 

mobbning i skolan. De olika mobbningsprogrammen som kort kommer att presenteras nedan 

är bara några av alla som finns. Jag har valt ut dessa för att de är de mest omskrivna och 

framstående programmen. Programmen fungerar och verkar på olika sätt. Några fokuserar 

direkt på mobbning medan några fokuserar mer på värdegrunden (Skolverket 2009, s. 96). 

Hallberg (2016, s. 94) tillägger att varje skola ska ha en handlingsplan som årligen ska 

uppdateras. En handlingsplan kan exempelvis vara ett av nedanstående mobbningsprogram. 

Hon skriver också att mobbningsprogrammen är effektiva för ändamålet att stoppa och 

förebygga mobbning och att dessa program med fördel kan användas.   

 

7.2.1 Farstametoden 

Farstametoden handlar om att stoppa akut mobbning. Det ska inom denna metod finnas ett 

mobbningsteam som består av olika personer från skolpersonalen. Metoden går ut på att 

oförberett ta ut mobbaren från klassrummet och ha ett väl strukturerat samtal med denne, 

vilket betyder att det är de vuxna som har kontrollen över situationen och det blir också 

mobbaren medveten om. Mobbaren får ytterst lite utrymme att berätta vad som hänt utifrån 
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sin synvinkel, utan det är istället de vuxna som till större delen har ordet. I samtalet utgår 

mobbningsteamet från de effekter som mobbaren avger för att få svar på sina frågor. Syftet 

med dessa samtal är att mobbaren ska förstå att det hon eller han har gjort helt enkelt är 

oacceptabelt (Hallberg 2016, s. 96; Skolverket 2009, s. 98-99).       

 

7.2.2 KiVa 

KiVa är ett antimobbningsprogram som ursprungligen kommer från Finland. KiVa som på 

svenska betyder ”mot mobbning” är ett program som består av två delar: universella och 

riktade åtgärder. De universella åtgärderna gäller alla elever och är ”[…] insatser som görs för 

gruppens normer samt för att rusta alla elever så att de kan vara konstruktiva, ta ansvar för att 

inte uppmuntra mobbning och ge stöd till dem som blir mobbade” (Salmivalli och Willför-

Nyman 2007, s. 85). De riktade åtgärderna är riktade mot mobbarna och mobboffren. Det förs 

samtal mellan olika parter för att förklara att mobbningen inte är acceptabel och att den ska 

stoppas. I den här delen av programmet tar man också hjälp av klasskamrater som har en hög 

status i klassen, dels för att den mobbade ska öka på sin status och dels för att andra elever ska 

kunna se att mobbning inte är något som accepteras (Salmivalli och Willför-Nyman 2007, s. 

87-88).       

 

7.2.3 Olweusprogrammet  

Olweus (1986, s. 44) är den person som utvecklat Olweusprogrammet. Han menar att man 

måste sätta in åtgärder på olika nivåer för att minska eller helt förhindra mobbning. Den första 

nivån är skolnivån. Åtgärderna på den här nivån ska minska mobbningen på skolan som 

helhet. Åtgärder här kan vara bättre tillsyn på raster och skolgården överlag, föräldramöten 

och studiecirklar där skolan samarbetar med hemmen. Den andra nivån är klassnivån där 

Olweus menar på att åtgärderna fokuserar på enskilda klasser. Klassregler, klassråd, 

samarbete och gemensamma aktiviteter ses som åtgärder på denna nivå. Den tredje nivån är 

slutligen individnivån. Olweus (1986, s. 47) beskriver den som att åtgärderna ska ”[…] 

förändra enskilda elevers beteende eller situation med sikte på att minska mobbning och 

stimulera positiva reaktioner.” Här fokuseras åtgärderna på samtal mellan olika parter: 

mobbare, mobboffer, föräldrar och skolpersonal, man tar också hjälp från andra elever i 

klassen, de ”neutrala” eleverna som Olweus beskriver dem.  
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7.2.4 SET-programmet 

SET-programmet fokuserar på social och emotionell träning. Programmet ”[…] syftar till att 

påverka elevernas beteende och därmed förebygga social problematik och psykisk ohälsa” 

(Hallberg 2016, s. 95). Skolverket (2009, s. 151-152) berättar att man arbetar med 

programmet genom att schemalägga lektioner där klassen arbetar med ett material som heter 

Livsviktigt. SET-programmet består av två delar: förhållningssätt och metod. Den tidigare 

handlar om att bygga upp ett tryggt klimat i klassen och på skolan, där goda relationer är 

viktiga. Den senare handlar om att eleverna får träna på det sociala och emotionella utifrån 

olika moment och teman som hela tiden återkommer.       

 

8. Avslutande reflektioner  

Skolan ska vara en plats för alla. Den ska förbereda elever på ett liv i samhället och den ska 

fostra elever till demokratiska medborgare. Men för att göra det behöver elever känna sig 

trygga. Mobbning finns i många av Sveriges skolor idag och den skapar oro och otrygghet. I 

sin bok skriver Höistad (2001, s. 24) att ”Om man tillräckligt ofta får höra hur man är, blir 

man snart sådan.” Om man hela tiden får höra hur dålig man är eller hur ful man är tror man 

också snart på det. Det gäller alla människor, unga som gamla. När vi är unga är vi som mest 

formbara. Under denna tid är det alltså utmärkt att arbeta för en bättre skola, en skola utan 

mobbning. Om vi lär elever att mobbning är oacceptabelt tar de med sig den kunskapen i äldre 

år, åtminstone i en drömvärld gör de det. Eftersom skolan speglar samhället blir också arbetet 

mot mobbning långsiktigt. Tänk om vi en dag kan ha ett land eller en värld utan mobbning. 

Alla föds vi in i den här världen, en värld som vi skall leva och bo i. Lindberg (2007) skriver 

att ”De utsatta blir främlingar i en värld de trodde sig höra hemma i” (s. 38). Hur skulle det 

kännas att vara en främling i sitt eget hem, ett hem som ska vara tryggt och välkomnande?     

 

Wilke (2008) och Bergholtz (2014) gestaltar mobbning på ett trovärdigt sätt i de analyserade 

bilderböckerna, även om det förekommer övernaturliga inslag i dem. Läsaren får veta hur 

både Saga och Flora Forell känner sig i sina mobbningssituationer och hur de på olika sätt tar 

sig ur mobbningen. Att vara ensam utan några vänner tror jag många människor kan känna 

igen sig i. Att ingen lyssnar till en när man pratar eller att man får lyssna till elaka 

kommentarer tror jag också är vanligt i vår värld. Att bilderböckerna ovan gestaltar mobbning 
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på olika sätt är en orsak till att jag valde dessa böcker. Att få syn på att mobbning faktiskt kan 

se ut på olika sätt, bland annat verbal, psykisk och fysisk mobbning, tror jag är en viktig 

kännedom. De båda bilderböckerna handlar om en klass som ska på utflykt. Istället för att ha 

två berättelser som handlar om utflykter och som utgår från den mobbades situation, kunde 

jag ha valt helt olika bilderböcker som handlar om helt olika saker och som utgår från olika 

perspektiv. Men jag valde dessa utifrån redan nämnda argumentationer, men också för att 

verkligen visa på att mobbning kan se ut på olika sätt i samma typer av situationer. I 

bilderböckerna som jag analyserat kommer den mobbade själv eller tillsammans med 

övernaturliga krafter ur sin mobbningssituation. Så är det förstås inte i verkligheten. Inte finns 

det några talande regndroppar som hjälper en ur sin mobbning och inte finns det några talande 

fiskar som klarar sig ur sin situation. Däremot tror jag att det ändå är viktigt att visa på att 

mobbningsoffer faktiskt kan komma ur sin mobbning och att den mobbade till och med kan 

bli vän med en. Däremot krävs det mycket arbete för att det ska hända. Det går inte riktigt så 

lätt som i sagornas värld.  

 

 I skolan finns flera faktorer att ha kontroll på i arbetet med att förebygga mobbning. Den 

fysiska miljön är oerhört viktig, även om man kanske inte tror det till en början. Elever 

behöver ha en trygg och säker miljö för att trivas. Genom att ha en säker fysisk miljö kan det 

förebygga mobbning och andra obehagliga situationer. En annan sak som skolan behöver ha 

är en handlingsplan om mobbning skulle förekomma. Handlingsplanen kan alltså se olika ut 

beroende på skola och situation, men den är minst lika viktig som den fysiska miljön. Det 

svåra kan vara att veta vems uppgift det är att göra vad. Vems uppgift är det att se till att ha en 

säker miljö? Vems uppgift är det att göra vad i handlingsplanen?  

 

Höistad (2001) och Dahlkwist (2010) berättar också om arbetet i själva klassrummet. De ger 

många bra tips på hur läraren och klassen på olika sätt kan öva på rollspel och hur elever kan 

öva upp förmågan att tänka själva. Vad tycker jag egentligen? Tipsen är värdefulla och Saga 

och regnbågen och Fina Fisken kan absolut användas i dessa övningar.    

 

Mycket av den forskning som jag använt mig av är gammal. Men jag har valt att använda den 

eftersom forskarna än idag är några av de mest framstående inom mobbning och inom 

bilderbokskonceptet. En framtida forskning inom dessa ämnen kan komma att behövas, redan 
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idag är ändå forskningen flera årtionden och något måste väl ha förändrats. Mobbning är ett 

viktigt ämne och det behövs personer som verkligen vill vara med och söka efter nya 

lösningar i arbetet mot mobbning.      

 

I inledningen citerade jag Jenninger när han skriver att mobbning är allas ansvar. Var och en 

behöver ta ansvar för att förebygga mobbning. Alltför många begår självmord på grund av 

mobbningen och alltför många mår dåligt på grund av den. Hur kan vi leva i en värld, i ett 

land, i ett samhälle där vi vet att mobbning orsakar våra medmänniskor sådant lidande? 

Mobbning där vi många gånger bara står och ser på. I en drömvärld finns ej längre några 

självmord, finns ej längre några depressioner, finns ej längre några gråtande barn. Vi behöver 

fortsätta arbetet mot mobbning, fortsätta arbetet mot en drömvärld. För att kunna börja arbeta 

mot den där drömvärlden behöver vi först se varandra, eftersom ”Man måste se den man vill 

bli vän med […]” (Wilke 2008, s. 24).  
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