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Sammanfattning 
 
Sanna Larsson: ”Det gör ont i Wildas hjärta” – en undersökning om hur mobbning gestaltas i 

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

högskolepoäng, VT 2018.  

 

Mobbning är ett samhällsproblem som drabbar många barn i skolan. Det är vanligt 

förekommande i alla åldrar, och rapporter redovisar hur 60 000 barn i Sverige dagligen går till 

en skola som de inte känner sig trygg i. Ett av skolans uppdrag är att motverka mobbning och 

i skolans värdegrund står det att kränkande behandlingar bland annat ska bemötas med 

kunskap och samtal. Uppsatsens syfte är att undersöka hur mobbning gestaltas i tre utvalda 

bilderböcker genom dess text och bilder, för att sedan diskutera hur bilderböckerna kan 

användas som utgångspunkt i undervisningen för att, i enlighet med skolans uppdrag, 

motverka mobbning i skolan. I uppsatsens analysdel undersöks hur de utvalda bilderböckerna 

gestaltar temat mobbning utifrån sex skilda perspektiv, sedan jämförs bilderböckerna med 

varandra och tillsist diskuteras om lärare kan använda dessa som utgångspunkt för samtal i 

klassrummet. Analysen visar att alla tre bilderböckerna berör samma huvudtema, men trots 

detta skiljer sig från varandra. I uppsatsen diskuteras således att bilderböckerna kan bidra med 

olika innehåll som skapar grund för olika perspektiv på mobbning i samtal. Resultatet pekar 

även på att bilderboken med fördel kan användas för att samtala om tunga ämnen som 

mobbning i klassrummet. 
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Inledning 
Alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Det är något som belyses i både skollagen och 

i FN:s konvention om barns rättigheter. Att barn ska känna sig trygga i skolan är för många en 

självklarhet, men så ser inte alltid verkligheten ut. I en rapport från Friends som behandlar hur 

barn och unga i Sveriges skolor har det idag, redogörs det för att 60 000 barn dagligen utsätts 

för mobbning och kränkningar (2017, s. 5). Läroplanen för grundskolan är uppdelad i fem 

delar och den första delen är skolans värdegrund och uppdrag. I den fastslås det att inget barn 

i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling (Skolverket 2011, s 7). 

Vidare beskrivs det att alla som arbetar inom skolan aktivt ska motverka mobbning och 

kränkande behandling, samt att det är lärarens uppgift att aktivt förebygga och förhindra detta 

(2011, s. 12–13). Trots att dessa lagar och riktlinjer berörande mobbning finns, så är 

mobbning ett mycket stort problem i skolan idag.  

 

En rapport från Bris lyfter också vikten av att varje barn har rätt att känna sig trygg i skolan 

och att en god början kan vara att samtala om känslor och upplevelser (Bris 2014). Att 

samtala om svåra ämnen som exempelvis mobbning kan vara komplext, därför kan det vara 

bra att låta samtalet utgå ifrån något som känns naturligt i klassrummet, som exempelvis 

barnlitteratur. Detta lyfts även av barnboksforskaren Lena Kåreland som i sin bok 

Skönlitteratur för barn och unga – historik, genrer, termer analyser, beskriver att 

barnlitteratur kan fungera som utgångspunkt för samtal i klassrummet (2015, s. 205). En 

vanligt förekommande genre av barnlitteratur i skolans lägre åldrar är bilderboken. Barn som 

börjar skolan och som har lärt sig eller ska lära sig läsa, kommer dagligen i kontakt med 

denna typ av medium. I ämnet svenska ingår dessutom i det centrala innehållet, Berättande 

texter och sakprosatexter, att barn ska läsa texter genom bland annat bilderböcker (Skolverket 

2011, s. 248). 

 

Med statistik från Friends blir det tydligt hur vanligt förekommande mobbning i den svenska 

skolan är, och att mobbning är ett samhällsproblem som är högst aktuellt. Lärare ska arbeta 

aktivt för att motverka mobbning, men frågan är hur? Kåreland beskriver att litteratur överlag 

kan vara en bra utgångspunkt för diskussioner i en klass (2015, s. 205). Kan bilderböcker, 

som är ett vanligt bokmedium på lågstadiet, fungera som ett redskap för att ta upp svåra 

ämnen som mobbning i klassrummet? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att se närmare på tre utvalda bilderböcker för barn som har 

mobbning som tema, för att undersöka hur mobbningen gestaltas i dessa böcker. Vidare 

ämnar jag även att undersöka om dessa bilderböcker kan fungera som en bra utgångspunkt för 

att samtala om mobbning i klassrummet. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 

formulerats:  

 

• Hur gestaltas mobbning i tre utvalda bilderböcker?  

• Hur kan bilderböckerna användas i arbetet mot mobbning i klassrummet? 

 

Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva tillvägagångssättet vid urvalet av det material som 

bilderboksanalysen grundar sig på. Efter att ha sökt på internet kunde jag konstatera att det 

finns väldigt många bilderböcker som berör temat mobbning. För att kunna göra ett urval av 

bilderböcker valde jag därför att gå till Karlskoga bibliotek där jag fick hjälp av personalen 

med en expertsökning. I sökfrågan valde vi att skriva ”mobbning” och sökningen avgränsades 

till bilderböcker. Den första sökningen resulterade i 75 träffar. För att minska antalet böcker 

valde jag att begränsa årtalen som böckerna är tryckta till 2010–2018, och fick då 30 träffar. 

Av dessa 30 bilderböcker valde jag att bortse från de som redan var utlånade och således inte 

var tillgängliga. Av dessa har jag också valt att bortse från de böcker som har analyserats 

tidigare i liknande undersökningar och uppsatser som jag har läst. Den ålder som böckerna 

ska rikta sig till är 6–9 år, eftersom det är det åldersspann som passar in på elever som börjar 

skolan och fortfarande går i lågstadiet. Därför har jag även valt att bortse från de böcker som 

var riktade till andra åldersspann.  

 

Efter urvalet återstod 5 stycken bilderböcker med mobbning som tema. Slutligen avgränsades 

sökningen till tre böcker: Wilda (2016) skriven av Therese Loreskär, Raketen och 

Tjabbelmörtarna (2017), skriven av Annika Lundholm Moberg, samt Det ingen såg… och 

Knyst var tyst (2011), skriven av Carina Wilke. Dessa tre valdes på grund av att de är skrivna 

inom loppet av 7 år, och kan därför betraktas som relativt nya bilderböcker. Studien hade 

kunnat innehålla fler bilderböcker än dessa, men jag har valt att avgränsa mig till tre stycken, 

framförallt på grund av uppsatsens begränsade omfång. Genom att välja tre böcker anser jag 

dessutom att det möjliggör ett större analytiskt djup, till skillnad från om jag valt fler böcker.  
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Disposition 
Efter det inledande kapitlet som består av en inledning, ett syfte, två frågeställningar samt 

urvalet av bilderböcker kommer jag att presentera de tre anlalysobjekten. Därefter kommer en 

bakgrundsdel som inleds med lagar och styrdokument som berör kränkande behandlingar. 

Sedan kommer jag i bakgrunden att behandla fakta om mobbning, bilderboken som medium, 

samt hur bilderböcker kan användas som utgångspunkt för samtal i klassrummet. Därefter 

lyfter jag tidigare forskning inom området. I uppsatsens metodavsnitt kommer jag att beskriva 

det tillvägagångssätt som ligger till grund för analysen, där presenteras de sex perspektiv som 

jag fokuserar på när jag undersöker böckernas gestaltning av mobbning. Analysavsnittet är 

tematiskt uppbyggt och behandlar, samt jämför, böckernas gestaltning av mobbning utifrån de 

skilda perspektiven som presenteras i metoddelen. I diskussionen kommer jag att sammanfatta 

resultatet och dra paralleller till tidigare nämnd forskning samt delar av uppsatsens 

bakgrundavsnitt. Slutligen avslutas uppsatsen med avslutande reflektioner.  

 

Presentation av analysobjekt 
I denna del kommer jag kort att presentera de tre bilderböcker som bilderboksgranskningen 

grundar sig på. Presentationen kommer att beröra böckernas handling, kort information om 

respektive författare, samt vilken som är bokens målgrupp.  

 

Raketen och tjabbelmörtarna 

Boken är skriven och illustrerad av Annika Lundholm Moberg som är uppväxt i Göteborg och 

som år 2015 debuterade med sin första bok. År 2017 skrev och illustrerade hon Raketen och 

tjabbelmörtarna som handlar om flickan Parva som har en livlig fantasi. Hon vill väldigt 

gärna bli kompis med Bea som är skolans coola flicka, och försöker därför imponera på Bea 

för att passa in, bland annat genom att bygga en raket. Det fungerar inte så bra, och efter 

många försök att få vara med Bea och hennes vänner börjar Parva känna sig mer och mer 

osynlig och inte som sig själv. En dag börjar en ny flicka i klassen, och Parva 

uppmärksammar att den nya flickan som heter Rubi verkar ha en livlig fantasi, som ju Parva 

själv egentligen har. Efter ännu en avvisning från Bea och hennes gäng, finner Parva och Rubi 

varandra och blir kompisar. Boken slutar med att Parva inte bryr sig om Bea längre, hon och 

Rubi kan ju vara kompisar och använda sin fantasi tillsammans nu. Boken beskrivs av 

författaren som en börja-läsa-bok och riktar sig till åldern 6–9 år.  
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Wilda 

Wilda (2016) är skriven av Therese Loreskär som är uppvuxen i Halmstad och debuterade 

med sin första bok år 2013. Hon är utbildad pedagog och åker runt till skolor för att göra 

författarbesök där hon har högläsning och samtalar med skolans elever. Boken handlar om 

flickan Wilda som varje morgon har ont i magen. Det har hon för att hon är mobbad i skolan. 

I boken får man följa med när Wildas klasskamrater doppar hennes väska i toaletten, skrattar 

åt, slår och mobbar henne tills alla hennes tårar tar slut. Under mobbningens gång reagerar 

inte de vuxna karaktärerna i boken, förutom när rektorn till slut bevittnar mobbningen ute på 

skolgården. Rektorn hjälper Wilda, pratar med mobbarna, och allas föräldrar. Boken slutar 

med att Wilda känner sig hoppfull att mobbningen nu ska få ett slut. Boken riktar sig till 

åldersgruppen 6–9 år och målgruppen är elever i skolklasser, i syfte att lyfta ett ämne som är 

svårt men väldigt viktigt. Till boken finns en tillhörande lärarhandledning som kan beställas i 

syfte att använda i klassrummet när man samtalar om mobbning.  

 

Det ingen såg… och Knyst var tyst 

Det ingen såg… och Knyst var tyst (2011) är skriven av Carina Wilke och illustrerad av 

Charlotta Carlqvist. Wilke är utöver författare dessutom kognitiv samtalsterapeut. Hon har 

under många år utbildat barn och vuxna, och har skrivit flera böcker som berör temat 

mobbning. Dessutom har böckerna kompletterats med handledningar, affischer och spel. I 

bokens början presenteras tant Vira som äger en leksaksaffär. Hon har en papegoja som inte 

säger ett knyst, och därför heter han just Knyst. När tant Vira går hem från jobbet och stänger 

leksaksaffären, så börjar leksakerna röra på sig och prata. Vi får följa dinosaurien Dina som 

blir väldigt mobbad av de andra leksakerna, speciellt av nallen Ruff. Detta beskådas av 

papegojan Knyst, som helst inte vill se på elakheterna. Dina blir till slut köpt av en pojke som 

heter Otto. Hemma hos hans familj observerar hon att Otto ofta är väldigt ledsen. Men när han 

i hemlighet tar med Dina ut bland sina vänner märker hon snabbt att han är väldigt elak och 

mobbar andra, speciellt en flicka som heter Alva. En dag upptäcker Dina att Alva har med sig 

nallen Ruff. Det upptäcks även av Otto som retar Alva för att hon har ett gosedjur och slänger 

Ruff i en vattenpöl. Dina som ser allting smyger iväg och hjälper Ruff upp från pölen, hon 

tycker synd om honom trots att han tidigare har behandlat henne illa. Resultatet av Dinas 

handling blir en ögonöppnare för Ruff. Boken riktar sig till åldersgruppen 6–9 år och den har 
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kompletterats med solrosaffischen som bland annat berättar vad som kan leda till mobbning, 

hur mobbning kan motverkas och hur man är en bra kompis. 

Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund som innehåller fakta och/eller forskning om 

lagar och styrdokument, mobbning utifrån olika perspektiv, bilderboken som medium, samt 

bilderboken som pedagogiskt verktyg.  

 

Lagar och styrdokument 

Mobbning och kränkande behandling är vanligt förekommande i skolan, men det är aldrig 

acceptabelt. Detta framgår tydligt i lagar samt i skolans styrdokument som beskriver att ingen 

ska behöva utsättas för kränkande behandling, och att det är skolans uppgift att motverka 

sådana handlingar. 

 

Skollagen 

Enligt Skollagen som innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola är det 
förbjudet att utsätta någon för mobbning och kränkande behandling. Det framgår i kap. 6 där 
det står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling (SFS 2010:800). 

 

Diskrimineringslagen 

Att inget barn eller elev får bli utsatt för mobbning framgår även tydligt i 

diskrimineringslagen. I den tydliggörs det att det är varje skolas huvudmans uppgift att göra 

allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Vidare beskriver 

diskrimineringslagen att skolan är skyldig att arbeta både förebyggande och främjande för alla 

elevers lika rättigheter (2008, s. 567). 

 

Lgr11 – läroplan för grundskolan 

I grundskolans läroplan framgår det i skolans värdegrund och uppdrag att ingen i skolan ska 

bli illa behandlad. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 2011, s. 7). 
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Vidare beskriver läroplanen att sådana avsikter och handlingar aktivt ska motverkas av 

verksamma inom skolan genom exempelvis kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

(2011, s. 7).  

Mobbning 

I en rapport från organisationen Friends som behandlar mobbning finns en ordlista där olika 

begrepp definieras. Ett av dessa begrepp är just mobbning. Den definition av begreppet som 

rapporten redovisar är: 

 
Mobbning är när ett barn/elev blivit utsatt för kränkningar och/eller trakasserier av en eller 

flera personer systematiskt vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan 

uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig (Friends, 2017, s. 6). 

 

Denna definition av begreppet mobbning belyses även i lärarna och professorerna Janis 

Entenman, Timothy J. Murnen och Cindy Hendricks artikel Victims, Bullies, and Bystanders 

in K-3 Literature, där de berör ämnet mobbning och undersöker hur mobbning kan gestaltas i 

barnböcker. De beskriver att mobbning är en medveten och avsiktlig handling som 

exempelvis kan vara aggressiv och/eller manipulerande och som systematiskt kan pågå under 

en längre tid (2005, s. 352). Författarnas beskrivning av begreppet mobbning pekar på samma 

aspekter som definitionen av begreppet i Friendsrapporten, det vill säga att begreppet 

mobbning innebär att någon blir utsatt för kränkande behandling och/eller trakasserier vid 

flera olika tillfällen under en längre period (Friends, 2017).  

 

Hur vanligt förekommande är mobbning?  

Mobbning är ett samhällsproblem som drabbar oerhört många barn i Sverige. I 

Friendsrapporten framgår det att hela 60 000 barn i åldern 7–19 år utsätts för mobbning, och 

går till en skola som de inte känner sig trygga i (2017, s. 4). I ytterligare en rapport från 

Friends lyfter de att det är tiotusentals vittnesmål från barn och unga som beskriver hur de har 

det om dagarna. Det kan exempelvis handla om vad som kan hända när det är på väg till en 

lektion, när de är på rast eller när de befinner sig i omklädningsrummet. Vidare tar rapporten 

upp att dessa barn vittnar om en verklighet som innebär att de inte har någon att vända sig till, 

en verklighet där barnen behöver leva med ångest och ensamhet (2017, s. 5). I rapporten 

redovisas statistik berörande mobbning och där framgår det bland annat att 25% av barn i 

lägre åldrar i grundskolan har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev (2017, s. 7). 
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Organisationen Bris redovisar också statistik som berör mobbning i den nationella rapporten 

Ung röst. I rapporten uttrycks barns åsikter och röster eftersom Bris vill att barnen själva ska 

få tycka till om barns rätt i samhället. I ett avsnitt som berör rätten att varje barn ska få må bra 

och känna sig trygg, framgår det att många barn utsätts för mobbning i skolan och på nätet. 

Enligt statistik i rapporten framgår det att var femte barn har känt sig mobbad eller kränkt 

någon gång under det senaste året (2014, s. 24). I rapporten redovisas även statistik där hela 

88% vill att Sverige ska göra mer för att stoppa mobbningen (s. 25). 

 

Varför uppstår mobbning? 

Det finns inga enkla svar på frågan om varför barn blir utsatta för mobbning och kränkningar. 

I Friendsrapporten poängteras det att mobbning är väldigt komplext och att varje fall av 

mobbning är unikt (2017, s. 18). Vidare beskriver de att det är större risk att någon utsätts för 

mobbning i en grupp av barn där osäkerhet och otrygghet råder, och menar att det i sådana 

situationer kan upplevas som viktigt att ha en hög status. Som ett resultat av det kan 

kränkningar bli ett sätt att hävda sig, samt tilldela varandra roller och makt som skapar 

grupperingar (s. 10). Således poängteras det i rapporten att det finns ett tydligt samband 

mellan mobbning och otrygghet i skolan (s. 8). 

 

I samma rapport från Friends framgår även att många av de kränkningar som inträffar är 

kopplade till diskrimineringsgrunderna. Dessa grunder benämns som kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt 

religion eller annan trosuppfattning (2017, s. 21). Om en elev blir kränkt av en annan elev och 

orsaken är utifrån någon av diskrimineringsgrunderna klassas det som trakasserier (s. 20). 

Vidare i rapporten framgår det att elever har uttryckt att det finns starka förväntningar på 

exempelvis hur pojkar och flickor ska se ut, hur de ska vara och hur de ska tänka. Det kan 

handla om vad man har för klädstil, för intressen eller utseende. Eleverna beskriver att om 

man inte lever upp till dessa normer och krav kan det får en negativ följd, som exempelvis 

kommentarer, utfrysning eller till och med fysiskt våld (s. 8). Friends redovisar en lista på de 

tre vanligaste orsakerna till trakasserier i grundskolans lägre åldrar. Först och främst är det 

vanligaste orsaken att en elev blir trakasserad för vem den är kär i. Sedan är den vanligaste 

orsaken etnicitet, och den tredje är att man blir trakasserad på grund av sitt kön (s. 7). 
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Mobbningens olika former 

En person kan utsättas för mobbning på olika sätt eftersom det finns olika former av 

mobbning. Detta är något som Entenman, Murnen och Hendricks belyser när redovisar för att 

mobbning exempelvis kan vara verbal, fysisk, tyst och/eller manipulerande (2015, s. 352). 

Dessa former av mobbning beskrivs även av Friends och där redogörs det för att verbal 

mobbning är den vanligast förekommande formen av mobbning, och att den exempelvis kan 

innebära att någon säger elaka saker till någon annan, eller sprider rykten om någon. Vidare 

beskrivs det att fysisk mobbning som exempelvis sparkar och slag ofta förekommer i lägre 

åldrar som på mellanstadiet, medan psykisk mobbning, som exempelvis utfrysning eller 

nätmobbning är mer vanligt förekommande bland äldre barn (2017, s. 8). I Skolverkets 

rapport Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar vars syfte är att ge en bred 

förståelse för mobbning som problemområde, förklaras nätmobbning som kränkningar som 

sker via internet eller via mobiltelefon (2013, s 15).  

 

Otrygga platser 

Mobbning kan förekomma på olika platser och i olika miljöer, och det är vanligt 

förekommande att det sker i skolmiljö. Friends beskriver att majoriteten av barnen trivs i sin 

klass och berättar att de har en kamrat i klassen. Trots detta är det hela 23% som uppger att de 

är oroliga för att vara ensamma på rasten (2017, s. 12). I rapporten framgår det att en av 

skolans mest otrygga platser, där mobbning främst förekommer, är på skoltoaletter. Som 

nummer två listas skolgården som skolans mest otrygga plats, och som nummer tre är det 

omklädningsrummet (s. 12).  

 

Detta framgår även i en artikel på internetsidan Elevhälsan.se, som finns i syfte att vara en 

mötesplats för alla som arbetar inom elevhälsan på skolor i Sverige. I artikeln lyfter barn- och 

elevombudet Caroline Dyrefors Grufman skolans mest otrygga platser och benämner dessa 

som riskområden, eftersom det är där som kränkningar oftast förekommer. Dessa platser är 

exempelvis omklädningsrum, korridorer och matsalen. Dyrefors Grufman lyfter att det som är 

gemensamt för dessa platser är att det finns få vuxna där och menar att ju färre vuxna det 

finns på en plats, desto större är risken för att bli utsatt för kränkningar. Slutligen poängterar 

hon av artikeln att ett barn inte ska behöva skolka från gympan, eller exempelvis undvika att 

gå på rast för att det känns för otryggt och hotfullt. ”Skolan ska vara en trygg plats för alla 

elever” (Elevhälsan.se 2014).  
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Ytterligare ett exempel på en allt vanligare otrygg plats är numera även på nätet. Skolverket 

beskriver nätet som ytterligare en arena där kränkningar är vanligt förekommande. I rapporten 

lyfter de att det finns ett tydligt samband mellan mobbningen som sker i skolan och 

mobbningen som sker på nätet (2013, s. 15). Detta problematiseras ytterligare av Skolverket 

och de poängterar att kränkningar på nätet kan vara av en mer anonym karaktär, och kan 

upplevas enklare av mobbaren eftersom man inte möts genom ögonkontakt. Det fastslås dock 

att kränkningar på nätet har samma funktion som andra kränkningar, även om den sker på ett 

tekniskt annorlunda vis (2013, s. 15). Nätmobbning är mer vanligt förekommande på 

högstadiet än vad det är i yngre åldrar, enligt Friends (2017, s. 8).  

 

Konsekvenser av mobbning 

Mobbning kan bidra med en rad olika konsekvenser som kan drabba offren själva, deras 

anhöriga och samhället. När det handlar om de barn som utsätts för mobbning blir följderna 

ofta förödande. Det utsatta barnet mår ofta väldigt dåligt, och mobbningen kan leda till låg 

självkänsla, ångest, depression och självmordstankar. Detta är exempel på konsekvenser av 

mobbning som beskrivs i Friends rapport (2017, s. 11). Att barn mår dåligt som en följd av 

mobbning eller kränkningar är även något som berörs av Bris. De fastslår i enlighet med både 

skollagen och barnkonventionen, att barn har rätt att må bra och få hjälp och stöd om de blir 

dåligt behandlade eller mår dåligt (2014, s. 23).  

 

Den psykiska hälsan är ofta bland det första som blir påverkat hos ett barn som utsätts för 

mobbning och kränkningar. Detta beskrivs av Friends, och vidare redogörs det för att 

livsglädjen ofta blir påverkad och försvinner och att allt till slut kan kännas meningslöst 

(2014, s. 10). Barn som känner mindre livsglädje som en följd av mobbning kan i värsta fall 

få självmordstankar. Detta är något som uppmärksammas av Journalisten Nina Löfgren i en 

artikel från SVT nyheter. I artikeln framgår det att barn som blir utsatta för mobbning och 

kränkningar i större utsträckning drabbas av självmordstankar än andra barn. Detta kan i vissa 

fall gå så långt att det leder till självmord. I artikeln framgår det att mobbning beräknas leda 

till så mycket som 45 självmord om året (2015). Friends redovisar i sin rapport, statistik och 

siffror berörande detta som visar att det finns en stark koppling mellan mobbning och 

självmordsbeteende (2017, s. 10). 
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Ytterligare en konsekvens av mobbning kan vara försämrade skolresultat. I Friends rapport 

framgår det att både barn som utsätts för mobbning och barn som utsätter någon för mobbning 

överlag presterar sämre i skolan (2017, s. 10). En anledning till detta kan vara att barnens 

skolfrånvaro är högre än någon som inte blir utsatt. En annan orsak till varför elever som blir 

utsatta för mobbning ofta presterar sämre i skolan lyfts fram på internetsidan Elevhälsan.se. 

Dyrefors Grufman beskriver i artikeln att elever som känner sig otrygga i skolan oftare har 

svårt att koncentrera sig och att fokusera på skolarbetet. Vidare lyfts ett exempel som 

beskriver att anmälningar som kommer in till elevhälsan på skolor ofta innehåller en 

beskrivning som tyder på att det utsatta barnets betyg har sänkts (2014).  

 

Tillitsfulla relationer 

Det är viktigt att det finns tillitsfulla relationer till vuxna, det poängteras i Friends rapport. 

Vidare framgår det att många barn anser att det finns någon eller några vuxna att prata med på 

skolan om de känner sig otrygga. Trots detta är det 7% av barnen i grundskolans lägre åldrar 

som uppger att det inte finns någon vuxen att prata med om de skulle utsättas för mobbning 

eller kränkningar. Att barn inte känner att de kan prata med vuxna på skolan kan bero på olika 

anledningar. De kan exempelvis känna skam eller skuld, eller så kan det bero på att de själva 

tar på sig ansvaret över att de blivit illa behandlade (2017, s. 14). Vidare belyses vikten av 

tillitsfulla relationer i skolan. Det ställer i sin tur krav på att alla vuxna och verksamma gör sig 

tillgängliga, synliga och är lyhörda gentemot eleverna. Att prata, lyssna och vara ute bland 

elever kan i många fall vara grunden för att bygga tillitsfulla relationer (s. 14). 

 

Bilderboken som medium 

Definitionen av begreppet bilderbok beskrivs enligt Svensk ordbok på följande vis: ”Barnbok 

som till stor del består av bilder som är minst lika viktiga som texten, ofta i stort format och 

för mindre barn” (Svensk ordbok, 2009). I litteraturvetaren Ulla Rhedins bok Bilderboken på 

väg mot en teori, analyserar hon de speciella förutsättningar som gäller för bilderböcker. 

Författaren beskriver bilderboken som ett dubbelmedium eftersom bilderboken innehåller 

dubbla konstnärliga uttryck i form av text och bild (2001, s. 129). Vidare definierar Rhedin 

begreppet bilderbok och menar att med bilderbok syftar man på böcker som har ett 

skönlitterärt syfte, och som berättar en historia genom kombinationen text och bild (2001, s. 

17). Just denna kombination benämns ofta inom den litteraturvetenskapliga 

bilderboksforskningen i Sverige, med begreppet ikonotext. Detta beskriver Rhedin och menar 
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att begreppet innebär en sammanläsning av text och bild (2001, s. 74). Detta berör även 

Kåreland och beskriver att i bilderboken förenas texten och bilden, och skapar tillsammans en 

fiktiv berättelse (2015, s. 73). Detta innebär enligt Rhedin att bokens mottagare behöver 

behärska två olika avläsningskoder samtidigt. Vidare lyfter författaren att det kan vara en stor 

fördel att bilderboken innehåller så mycket bilder eftersom det kan främja förståelsen av 

bokens text för barn (2001, s. 130–131).  

 

Bilderböcker berör vanligtvis olika teman och motiv. Detta är något som tas upp av 

litteraturvetaren Maria Nikolajeva i boken Barnbokens byggklossar där hon undersöker 

berättartekniken i äldre och nyare barnböcker. Författaren definierar i boken begreppet motiv 

och menar att ett återkommande mönster i historien, och beskriver hur det exempelvis kan 

vara vänskap, kärlek eller hämnd (2017, s. 89). Vidare förklarar Nikolajeva att ett huvudmotiv 

i en bok även kan benämnas som tema (s.89). Att barnböcker berör olika motiv skriver även 

pedagogen Danielle Lowe om i artikeln Helping children cope through literature, där hon 

analyserar om barnböcker kan vara bra för att tala om komplexa ämnen med barn. och 

beskriver att barnböcker inte förrän nyligen skildrade svåra teman som exempelvis döden, 

skilsmässor eller mobbning. Vidare menar författaren att det är först nu, de senaste 

årtiondena, som svårare ämnen berörs och pekar på att orsaken kan bero på 

samhällsförändringar (2009, s. 1). Detta bekräftas av Nikolajeva som beskriver att moderna 

barnböcker ibland kan kallas för problemorienterade, och även hon förklarar att dessa böcker 

kan beröra problem som exempelvis skilsmässa, styvföräldrar, våld och mobbning (2017, s. 

98). Att det benämns som problemorienterade böcker grundar sig i att problemet som sådant 

står i fokus under handlingens gång, samt att böckerna ofta har en didaktisk ton. 

 

Bilderboken som pedagogiskt verktyg 

Mobbning är som tidigare belyst vanligt förekommande i skolan, och som en följd av detta är 

det många barn som mår dåligt och känner känslor som inte alltid är helt enkla att hantera på 

egen hand. Det är skolans uppgift att aktivt arbeta mot mobbning och många författare menar 

att barnlitteraturen kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att samtala med elever om 

komplexa problem och ämnen. Lowe berör barnböckernas kraft och beskriver att böcker kan 

ha stor inverkan på barn. Vidare pekar författaren på att läsning kan vara en bra strategi för att 

hjälpa barn att hantera sina känslor. Hon menar att läsning skapar möjlighet för barnen att 

relatera till karaktärernas känslor och situation, och på så vis även börja förstå och hantera 
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sina egna känslor (2009, s. 1). Detta är även något som berörs av Entenman, Murnen och 

Hendricks i deras artikel. De menar att böcker kan ge inblick i olika situationer och 

upplevelser vilket i sin tur kan bidra till att förstå sig själv, sina känslor eller sin egen situation 

bättre (2005, s. 361). Att böcker i många fall kan vara en bra utgångspunkt för att prata om 

och sätta ord på känslor betonas även av litteraturpedagogen Agneta Edwards i boken 

Boksamtal med bilderböcker. Författaren förklarar att barn kan bära på mycket inombords och 

att det många gånger är bättre att prata om känslorna, snarare än att stänga dem inne. Att 

stänga komplexa känslor inom sig kan göra mer skada än nytta, betonar hon (2017, s. 13). 

Författarna är överens om att böcker, och samtal om böcker kan vara en bra utgångspunkt för 

att leva sig in i någon annans känslor eller situation, samt att hantera och prata om olika 

komplexa känslor. Ännu en fördel med att använda böcker som utgångspunkt för samtal lyfts 

av Entenman, Murnen och Hendricks i deras artikel. De beskriver att bilderböcker kan vara ett 

kraftfullt pedagogiskt redskap i klassrummet för att engagera elever till att samtala om 

mobbning. Vidare beskriver de hur bilderboken kan fungera som underlag för samtal om 

mobbning ur olika perspektiv, utan att peka ut någon i klassrummet. De menar att samtalet i 

dessa fall kan behandla bokens karaktärer, även fast det kan vara så att eleverna känner igen 

sig i vissa känslor eller situationer (2015, s. 362). Således kan eleverna och läraren 

tillsammans samtala om mobbning och hur man kan hantera olika situationer, med bokens 

handling som utgångspunkt, för att sedan applicera det på sin egen situation (s. 362).  

 

Att det är bra att samtala om sina tankar och upplevelser är även något som lyfts i 

Friendsrapporten. De menar att det skapas större möjlighet för en skola att bli tryggare och 

förbättras i tid om en dialog mellan elever och lärare finns, där lärare får möjlighet att lyssna 

på och ta del av barnens tankar och upplevelser (2017, s. 12). Kåreland beskriver att litteratur 

i skolan kan fungera som ett kommunikativt instrument i en lärandesituation, eftersom den 

kan förmedla unika insikter (2015, s. 119). Vidare tar författaren upp barnbokens position i 

olika kontexter eller på olika arenor, och i samband med det, beskriver hon att barnboken 

bland annat har sin plats och funktion i skolan. Hon menar att barnböcker med fördel kan 

användas som utgångspunkt för ett reflekterande samtal. Genom att jämföra fiktiva personer 

och situationer med vad eleverna själva varit med om, kan de utifrån det börja att reflektera. 

Vidare poängterar Kåreland att om läraren ställer frågor kopplade till texten kan det hjälpa 

barnet att komma igång med sina egna tankar och funderingar (2015, s. 114). I samband med 

det betonar författaren vikten av att läraren ställer rätt frågor, och menar att det inte alltid är 
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helt enkelt. Elever kan ofta ställas inför mer kontrollerande frågor, snarare än att de uppmanas 

till att berätta och förklara hur de tänker kring en text (2015, s. 201).  

 

Edwards beskriver att öppna frågor är bra att ställa till barn för att samtala och föra en 

diskussion kring bilderböcker och dess innehåll (2017, s. 41). Genom öppna frågor kan 

eleverna ges möjlighet till att reflektera kring bokens personer, miljö eller handling. 

Författaren lyfter att frågor kopplade till bokens personer exempelvis kan vara ”Vem i 

berättelsen tycker du är viktigast?” eller ”Vem i berättelsen skulle du inte vilja vara kompis 

med?” (s. 44). Vidare skriver hon att frågor som berör bokens handling exempelvis kan vara 

”Hur tror du att du skulle känt/gjort om det hände dig?” eller ”Finns det en vändpunkt i 

berättelsen?” (s. 44). Genom att ställa sådana här frågor i boksamtal med eleverna menar 

Edwards att man hjälper elever att utforska och förstå bokens innehåll, karaktärer och 

situationer (s. 7). Något som även Kåreland fastslår är barnbokens uppgift i skolan, nämligen 

att skapa förståelse för andra (2015, s. 117).  

 

Tidigare forskning 

Till min vetskap finns det inte någon svensk forskning vad gäller gestaltning av mobbning i 

bilderböcker förutom några få studentuppsatser. En av dessa är lärarstudenten Anna Liljas 

uppsats För det gör ont i hjärtat och i huvudet! - en studie om hur mobbning gestaltas i 

bilderböcker för barn (2017). Lilja granskar på vilket sätt mobbning framställs i tre 

bilderböcker, samt hur bilderböckernas bild och text samspelar med varandra. Det finns 

ytterligare en studentuppsats skriven av lärarstudenten Emma Lindblom, Det gör ont när man 

inte får vara med – en studie om mobbningens gestaltning i moderna bilderböcker (2005). 

Lindblom granskar hur mobbningen gestaltas i två bilderböcker för att få en uppfattning om 

vilka värderingar och framställningar om mobbning som förmedlas till barn. Båda författarna 

har skrivit uppsatser som är i linje med min undersökning men skiljer sig främst vad gäller val 

av bilderböcker som har granskats.  

 

Det finns däremot några internationella studier som berör just detta. Till exempel skriver 

Entenman, Murnen och Hendricks i sin artikel om hur lärare kan använda barnböcker för att 

belysa mobbning (2005). I artikeln reder författarna ut vad begreppet mobbning innebär och 
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hur vanligt förekommande mobbning är. I deras studie analyserar de 25 barnböcker som riktar 

in sig på åldrarna 6–9 år, i syfte att undersöka hur mobbning gestaltas i dessa. Det gör de ur 

olika perspektiv som exempelvis vilken form av mobbning som sker, hur offret känner och 

agerar, hur åskådaren känner och agerar, samt vilken miljö som handlingen utspelar sig i. 

Utifrån detta vill författarna även undersöka hur lärare kan använda dessa barnböcker för att 

lyfta ämnet mobbning i klassrummet. I deras resultat framgår det att den vanligaste formen av 

mobbning, som gestaltas i de böcker som undersökningen baserats på, är verbal. De kommer 

också fram till att böckernas mobbare oftare är pojkar än flickor, men att böckernas offer 

emellertid är jämnt fördelat mellan könen. Författarna belyser även i sitt resultat att den 

vanligaste miljön som mobbningen utspelar sig i är på skolan eller hemma. De redogör också 

för att den mest frekventa strategin för att lösa problemet var att visa mobbaren hur det känns 

att själv bli utsatt för mobbning. Utifrån deras resultat beskriver de vad lärare kan göra och 

lyfter att mycket forskning pekar på att barnböcker kan vara ett bra sätt för att hjälpa barn att 

lösa problem. Författarna menar att en barnbok kan vara ett bra verktyg för att starta en 

klassrumsdialog som fokuserar på mobbning, men som inte behöver peka ut specifika elever 

eftersom man kan tala om exempelvis mobbarens beteende, eller offrets känslor i boken 

(2005).  

Även författarna Emily Moulton, Melissa Allen Heath, Mary Anne Prater, och Tina Taylor 

Dyches beskriver i sin artikel Bullying in children´s picture books and implications for 

bibliotherapy, vad mobbning innebär och att det är ett stort problem i dagens skola (2011). 

Författarna har undersökt hur mobbning gestaltas i 38 bilderböcker för barn i åldrarna 6–9 år. 

De har på liknande sett som tidigare nämnda författare valt att undersöka hur mobbningen 

porträtteras utifrån skilda perspektiv som exempelvis vilken form av mobbning som gestaltas, 

i vilken miljö som mobbningen sker och vilken strategi som används för att lösa problemet. 

Resultatet går i linje med tidigare benämnt resultat och visar att mobbaren oftast gestaltas som 

en pojke, men att offret däremot oftast gestaltas som en flicka. Vidare pekar författarna på att 

den allra vanligaste formen av mobbning i bilderböckerna var verbal, och att mobbningen 

oftast sker i skolmiljö. Slutligen redovisar författarna att många av böckerna hade mer än en 

strategi för att lösa problemet men att den vanligaste lösningen var att få stöd och hjälp av 

någon eller några andra. Författarna betonar i artikeln behovet av effektiva verktyg i arbetet 

mot mobbning och beskriver att bilderböcker kan vara ett sätt att samtala med elever om 

mobbning ur olika perspektiv (2011).  
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Metod 
I uppsatsens analysdel kommer jag att undersöka hur bilderböckerna berör temat mobbning. 

Analysen kommer att genomföras tematiskt och det innebär att jag analyserar bilderböckerna 

utifrån hur de gestaltar olika perspektiv på mobbning i både text och bild. Det första 

perspektivet som kommer att undersökas är offret. Där kommer jag att titta närmare på vem 

offret är, hur offret beskrivs, varför offret utsätts för mobbning och vilka känslor som offret 

har. Det andra perspektivet som jag kommer att undersöka är vilken form av mobbning som 

boken gestaltar. Därefter kommer jag att undersöka det tredje perspektivet där jag tittar 

närmare på vem bokens mobbare är, hur hen beskrivs och hur mobbarens känslor gestaltas. 

Det fjärde perspektivet som kommer att granskas är vilken miljö som mobbningen äger rum i. 

Därefter kommer jag att undersöka vilka strategier som gestaltas för att lösa situationen och 

slutligen kommer jag att titta närmare på vilket budskap som författaren ämnar förmedla.  

 

Analys 
I analysen kommer jag att fokusera på återkommande teman för att se hur de behandlas och 

belyses från skilda perspektiv i skilda böcker. Dessa perspektiv kommer som tidigare nämnt 

att vara: Offret, form av mobbning, mobbaren, miljö, strategier för att lösa problemet, samt 

bokens budskap. Jag kommer även att fokusera på bilderböckernas ikonotext, det vill säga hur 

text och bild samspelar med varandra. 

 

Bilderböckernas gestaltning av mobbning 

 

Offret 

I Raketen och tjabbelmörtarna heter offret Parva. Redan på första sidan i boken presenteras 

Parva i texten som en flicka med många tankar som ofta berättar långa historier, och har en 

livlig fantasi (2017, s. 5). Denna bild av Parva stärks även av bokens illustrationer. På samma 

uppslag finns en bild som visar hur Parva är nedbäddad i sängen med sin mamma som sitter 

på kanten bredvid. Parva är illustrerad som en liten flicka som ser ut att vara i full gång med 

att berätta en historia, medan mamman sitter och lyssnar en aning oengagerat. Den tolkningen 

gör jag eftersom mammans ansiktsuttryck inte ser ut att vara roat, samt att hon har ryggen 

vänd mot Parva med ansiktet på sned. Illustrationen kan tolkas som att mamman ofta får sitta 

och lyssna på Parva och hennes historier. Bilden på samma sida innehåller även små symboler 
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av exempelvis planeter, stjärnor och svalor. Det kan tolkas att illustratören har illustrerat detta 

för att förstärka känslan av Parvas personlighet och hennes livliga fantasi. 

 

Offret i boken Wilda är en flicka som heter just Wilda. Bokens text avslöjar i stort sett 

ingenting om Wildas personlighet. Det som framgår på första sidan är att hon går i skolan, 

och känner sig nedstämd. ”Det här är Wildas skola. Hon har ont i magen varje morgon. 

Hennes steg är tunga” (2016, s. 4). På samma uppslag illustreras Wilda som en liten flicka. 

Man kan se henne bakifrån när hon står framför den stora skolbyggnaden (s. 5). Bilden ger 

känslan av att skolan är skräckinjagande och att Wilda helst inte vill gå in där. Gemensamt för 

båda böckerna är att bokens offer gestaltas som en flicka. I Raketen och tjabbelmörtarna 

beskrivs dock offrets personlighet till viss del i texten, vilket den inte gör i Wilda.  

 

I Det ingen såg… och Knyst var tyst gestaltas, till skillnad från de andra böckerna, två offer. 

Det första offret som presenteras i boken är gosedjuret Dina. Hon beskrivs som en dinosaurie 

som det är synd om eftersom hon är liten, och dinosaurier ska ju vara stora och starka. På 

samma sida finns en bild som illustrerar Dina som står med händerna för ansiktet, och ett 

ledset ansiktsuttryck (2011, s. 5). Bokens andra offer heter Alva, som till skillnad från Dina, 

gestaltas som en människa. Texten avslöjar inte mer om Alva eller hennes personlighet. Det 

framgår av illustrationen på samma sida att hon är en flicka som av bilden kan tolkas vara 

runt sju till nio år (s. 20). 

 

Ytterligare ett gemensamt drag i böckerna är att bokens offer gestaltas som ensamt, utan 

vänner. Detta är en tolkning som görs vid granskning av böckernas text och dess bilder. I 

Wilda nämns det inte att hon har några vänner i skolan på någon sida i boken. På de sidor som 

Wilda illustreras på kan man se hur hon står en bit utanför elevgruppen, vilket stärker 

gestaltningen av att hon är ensam. På ett av bokens uppslag beskriver texten att det är dags för 

rast (2016, s. 10). På samma uppslag illustreras Wilda som står ensam en bit bort från resten 

av klasskamraterna, som tillsammans står i en klunga. Bilden förmedlar att Wilda inte har 

några vänner i skolan som hon leker med på rasten. I Raketen och tjabbelmörtarna nämner 

texten inte heller på något ställe att Parva har några vänner i skolan som hon leker 

tillsammans med under mobbningens gång. Bokens bilder illustrerar inga andra av Parvas 

klasskompisar förutom mobbaren Bea och hennes två vänner som Parva försöker passa in 

med. På varje bild i boken som Parva och de tre flickorna är med på står Parva en bit ifrån 

resterande flickor. Ett exempel på det är när de tre flickorna går bredvid varandra, men Parva 
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går en bit bakom dem (2017, s. 15). Bilden illustrerar att Parva inte tillhör gruppen och att hon 

är ensam. Utifrån detta tolkar jag det som att de båda böckernas offer är ensamma i skolan 

utan vänner, under mobbningens gång. I Det ingen såg… och Knyst var tyst gestaltas båda 

offren, i likhet med de två andra böckerna, som ensamma. Det framgår inte av texten att 

Dinosaurien Dina är ensam och utan vänner, men det framgår istället av bokens bilder. Ett 

exempel på det är när gosedjuren har illustrerats i leksaksaffären. Där kan man tydligt se hur 

alla gosedjuren sitter tillsammans i hyllorna, medan Dina står ensam nere på marken. Det 

framgår inte heller av bokens text att Alva är ensam och utan vänner, men i bokens första 

bilder illustreras Alva utan några andra barn vid sin sida vilket ger känslan av att hon är 

ensam.   

 

Något som skiljer sig i böckerna är gestaltningen av varför bokens offer utsätts för mobbning. 

I Raketen och tjabbelmörtarna framgår det av både text och bild att Parva blir mobbad av Bea 

på grund av sin livliga fantasi. I ett försök att imponera på Bea genom att bygga en raket, blir 

Parva utskrattad av Bea och hennes vänner. ”Titta vad löjligt! Ropar Bea” (2017, s. 8). På 

samma uppslag finns en illustration där Parva står klädd i lådor som ska föreställa en raket, 

medan hon blir utskrattad. Detta kan tolkas som att Parva utsätts för mobbning för att Bea och 

hennes vänner tycker att hon beter sig barnsligt. Den tolkningen förstärks ytterligare i bokens 

text när Parva återigen är hemma med sin mamma. ”Jag ska ta bort min fantasi, säger Parva. 

Fantasi är bara för småbarn” (s. 11). I Det ingen såg… och Knyst var tyst utsätts Dina för 

mobbning på grund av sitt utseende. Boken förmedlar att Dina inte lever upp till normerna för 

hur en dinosaurie ska se ut och detta synliggörs i texten på en av böckernas sidor. ”Att vara 

liten när man är en dinosaurie är inte bra. Dinosaurier ska vara stora och starka” (2011, s. 5). 

Det framgår däremot inte av varken bild eller text varför Alva utsätts för mobbning. I Wilda 

får läsaren inte heller reda på varför Wilda blir illa behandlad av bokens mobbare. Varken 

genom bokens text eller genom bokens bilder.  

 

I Raketen och tjabbelmörtarna förmedlas Parvas känslor till störst del genom bokens bilder. 

Texten beskriver väldigt lite om hur mobbningen får Parva att känna sig, men i samspel med 

bokens bilder förstärks gestaltningen av Parvas känslor. På uppslaget där texten beskriver hur 

Parva vill ta bort sin fantasi (2017, s. 11), förmedlas Parvas känslor i just bilden eftersom den 

visar hur hon sitter på en stol med armarna i kors och har ett ansiktsuttryck som kan tolkas 

som upprört och/eller argt. Här förmedlar bilden mer än texten, och den kan tolkas som att 

Parva blir väldigt negativt påverkad av Bea och hennes vänner, och känner sig upprörd som 
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en följd av det. I Wilda framgår offrets känslor mer av texten än vad de gör i Raketen och 

tjabbelmörtarna. Ett exempel på när Wildas känslor gestaltas i texten är när hon blir kallad 

”Toalett-Wilda” av mobbarna. ”De ropar så högt att det gör ont i Wildas hjärta” (2016, s. 14). 

Vid ett annat tillfälle i boken beskriver texten att Wilda är arg som en följd av den mobbning 

hon får utstå. ”Wilda är så arg, så arg” (s. 27). Även fast det är mindre text på varje sida i 

Wilda, så gestaltas hennes känslor mer i texten än vad Parvas känslor gör i Raketen och 

tjabbelmörtarna. Där får läsaren istället tolka Parvas känslor genom bokens illustrationer. I 

Det ingen såg… och Knyst var tyst förmedlas Dinas känslor främst genom bokens text, 

hennes känslor förstärks emellertid av bokens illustrationer. På en av bokens sidor har Dinas 

svans blivit krokig efter att ha blivit biten av en av mobbarna. Som en följd av det har Dina, 

som ju är en leksak, sänkts i pris. På samma sida beskriver texten att mobbningen får Dina att 

känna sig värdelös. ”Dina förstår att hon nu är ännu mindre värd. Om någon ändå vill ha 

henne så behöver de inte betala så mycket. Det får Dina att skämmas och känna sig värdelös” 

(2011, s. 11). På samma uppslag finns en bild som ytterligare förstärker att Dina inte mår bra. 

Dina är illustrerad i en Rea-låda, och bilden visar att det rinner en tår längs hennes kind.  

 

Gemensamt för böckerna är att deras bilder förstärker gestaltningen av offrets känslor 

eftersom de illustrerar offrens minspel och kroppsspråk. Ännu ett gemensamt drag i böckerna 

är hur författarna väljer att illustrera offrens känslor under mobbningens gång genom deras 

ansiktsuttryck. Vid mobbningens start har de tre böckernas offer ett argt och/eller ledset 

ansiktsuttryck vilket kan tolkas som att de mår dåligt. Deras ansiktsuttryck illustreras på 

samma vis under mobbningens gång fram tills att situationen vänder. Först då illustreras 

böckernas offer med ett leende på läpparna. I både text och bild framgår det att deras känslor 

påverkas negativt som en följd av den mobbning som de får utstå i båda böckerna, men i 

böckerna Wilda och Det ingen såg… och Knyst var tyst, gestaltas de ledsna känslorna mer 

specifikt i både text och bild, än vad de gör i Raketen och tjabbelmörtarna där känslorna till 

störst del framgår genom bokens bilder.  

 

Form av mobbning 

Den finns gemensamma drag när det kommer till den typ av mobbning som gestaltas i 

böckerna. De tre böckerna gestaltar alla en verbal form av mobbning. I Raketen och 

tjabbelmörtarna framgår den verbala mobbningen av texten när mobbaren pekar på Parva och 

utbrister ”Titta vad löjligt!”, när Parva försöker imponera på henne med sin raket (2017, s .8). 

På samma sida är mobbaren illustrerad i mitten av sina två kompisar, hon skrattar och pekar 
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medan hennes två vänner står lite bakom och skrattar de också (s, 8). I Wilda framgår det 

också i texten att offret utsätts för verbal mobbning. På ett uppslag ropar mobbarna ”Toalett-

Wilda” efter Wilda (2016, s. 14). Illustrationen på samma uppslag visar att två av mobbarna 

står på varsin sida om Wilda, den ena med ett flin och den andra med en arg uppsyn. Även i 

Det ingen såg… och Knyst var tyst utsätts bokens två offer för verbal mobbning. Det framgår 

tydligt i texten, och förstärks genom bokens illustrationer. Ett exempel på det är när Dinas 

svans blir krokig och hon hamnar i Rea-lådan. I samband med det får hon höra av bokens 

mobbare att hon är värdelös. ”Värdelösa Dina, att du inte skäms!” (2011, s. 11). På samma 

uppslag i boken illustreras de andra gosedjuren som pekar och skrattar, medan Dina sitter i 

lådan och gråter. 

 

De tre böckerna gestaltar alla en verbal form av mobbning, men det finns även aspekter som 

skiljer böckerna åt i fråga om form av mobbning. I Wilda och Det ingen såg… och Knyst var 

tyst gestaltas, utöver verbal mobbning, även fysisk mobbning. Vid ett tillfälle i boken Wilda, 

blir offret slagen av den ena mobbaren i huvudet (2016, s.20). I texten framgår det att Wilda 

blir slagen i huvudet och att det gör ont. Illustrationen på samma uppslag visar mer detaljer än 

vad texten berättar, nämligen att en av de tre mobbarna slår Wilda med en sked, samtidigt 

som han med ett flin sneglar på en av de andra mobbarna. I Det ingen såg… och Knyst var 

tyst framgår det av texten att Dina blir biten av mobbaren i sin svans. ”En dag biter Ruff i 

Dinas långa fina svans” (2011, s. 11). På sidans bild illustreras inte den fysiska mobbningen, 

men bilden visar hur Dina dykt ner i Rea-lådan, med den krokiga svansen som sticker upp. I 

Raketen och tjabbelmörtarna förekommer inte fysisk mobbning alls, däremot gestaltas en 

form av mental mobbning. Det framgår både av bokens text och av dess bilder att Parva 

utsätts för utfrysning. Texten beskriver på ett uppslag i boken att Parva ibland får vara med 

och ibland inte, och att det är Bea som bestämmer det (2017, s. 13). På samma sida är Parva 

illustrerad utanför en dörr. Man kan se att Bea och hennes vänner har gått in och att Bea nu 

har dörren på glänt och förmodligen väljer att inte släppa in Parva den här gången. Bokens 

text och bilder gestaltar därmed tillsammans mobbning i form av utfrysning.  

 

Gemensamt för de tre böckerna är dess illustrationer förmedlar ett utanförskap. Denna bild 

skapas eftersom respektive författare har valt att illustrera böckernas offer på avstånd från 

resten av gruppen. I Raketen och tjabbelmörtarna gestaltas det exempelvis på en sida där 

Parva försöker passa in i mobbarens gäng (2017, s. 12). Där illustreras Parva som står en bit 

ifrån mobbaren och hennes två vänner som tillsammans står och viskar och fnissar. I Wilda 



	 20	
	

framgår utanförskapet på en sida där Wilda och hennes klass sitter i klassrummet. Där sitter 

klassens elever tillsammans, medan Wilda sitter själv en bit ifrån (2016, s. 9). I boken Det 

ingen såg… och Knyst var tyst framgår det av bokens illustrationer hur Dina också gestaltas 

som utanför gruppen. Medan alla djuren sitter tillsammans i leksaksaffärens hyllor, sitter Dina 

själv nere på golvet (2011, s. 10).  

 

Mobbaren 

Det finns till viss del gemensamma drag i hur mobbarna gestaltas i de tre böckerna, men det 

finns även tydliga skillnader på hur de framställs. I Raketen och tjabbelmörtarna är mobbaren 

en flicka i Parvas klass som heter Bea. Hennes personlighet beskrivs inte i bokens text, men 

det framgår av texten att alla vill vara som Bea och att det är hon som bestämmer (2017, s. 6). 

På samma sida i boken är Bea illustrerad, och hon kan tolkas som obrydd eftersom hon står 

med armarna i kors och har ett intetsägande ansiktsuttryck. Det är den enda bilden som Bea är 

illustrerad själv på. De andra bilderna som Bea finns med på har hon ytterligare två flickor vid 

sin sida som inte benämns vid namn. Det blir även tydligt genom bokens illustrationer att det 

är Bea som styr och bestämmer eftersom Bea alltid står i mitten av de andra två flickorna. Det 

ger känslan av att de andra flickorna är Beas höger och vänsterhand. De finns hela tiden vid 

Beas sida, men det är Bea som bestämmer. Att mobbarna är tre stycken till antalet är även 

något som gestaltas i Wilda, men här är mobbarna två pojkar och en flicka. Som läsare får 

man inte reda på deras namn, utan vid några tillfällen i boken benämns de endast som 

”mobbarna”. Författaren har valt att skilja mobbarna åt från övriga klasskamrater genom att 

illustrera mobbarna i färg, medan övriga klasskamrater illustreras i svart-vitt. Att mobbarna 

och de andra eleverna är illustrerade på olika vis fortsätter genom hela boken. Ytterligare en 

aspekt som skiljer denna bok från den tidigare nämnda är att det inte finns någon uttalad 

ledare bland de tre mobbarna.  

 

I Det ingen såg… och Knyst var tyst gestaltas två mobbare. Den första mobbaren heter Ruff, 

och är en Nalle som tillhör leksaksaffären. Ruffs personlighet beskrivs inte i boken, men det 

framgår att han är elakast av alla gosedjur i leksaksaffären. ”Elakast av djuren är nallen Ruff” 

(2011, s. 9). På samma uppslag illustreras Ruff, och genom bilden framgår det att han verkar 

vara både självsäker och stöddig. Denna tolkning baseras på att han står med ena handen i 

fickan på ett någorlunda ledigt vis, medan hans ansiktsuttryck kan tolkas vara kaxigt och 

överlägset. Mobbaren illustreras på liknande sätt som i de tidigare böckerna när det handlar 

om placering. Han står i mitten av de andra gosedjuren, vilket även i detta fall förmedlar 
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känslan av att det är han som är ledaren. Bokens andra mobbare heter Otto och är en pojke i 

6–9 års ålder. Otto köper en dag dinosaurien Dina i leksaksaffären, och en dag när han har 

med sig henne i sin ryggsäck märker hon att han behandlar andra illa. ”Dina upptäcker snart 

att Otto inte är så snäll. Dina förstår ingenting. Han är ju snäll mot henne” (2011, s. 21). På 

samma uppslag illustreras Otto med ett kaxigt flin, när han staplar en hög med grenar i Alvas 

famn.  

 

Mobbarnas känslor gestaltas även de på olika sätt i böckerna. I Parva och tjabbelmörtarna 

framgår inte mobbarnas känslor under bokens gång, varken i bilderna eller i texten. När 

Parvas situation blivit bättre i bokens slut, kan man i illustrationen se mobbarna som nu står 

en bit ifrån övriga klassen (2017, s. 26). Texten avslöjar ingenting, men bilden visar de tre 

mobbarna med händerna i fickorna, samt med något missnöjda ansiktsuttryck när de blickar ut 

över Parva och hennes nyfunna vän. Som läsare får man känslan av att mobbarna inte mår 

dåligt eller ångrar sina tidigare beteenden. I Wilda gestaltas dock mobbarnas känslor på ett 

annat sätt. När Wildas situation är på väg att bli bättre i bokens slut kan man som läsare se en 

illustration där mobbarna sitter utanför rektor Martinas kontor och ser ledsna och ångerfulla 

ut. ”Martina ber dem fundera länge över vad de gjort” (2016, s. 37). Texten avslöjar ingenting 

om hur de känner, men utifrån illustrationen på samma sida kan man som läsare tolka att 

mobbarna inte mår bra över deras tidigare handlingar.  

 

Gemensamt för båda böckerna är att det inte läggs något större fokus på mobbarnas 

perspektiv, och det beskrivs ingenting om mobbarnas personlighet eller om deras 

hemförhållanden. Däremot gestaltas mobbarens perspektiv i Det ingen såg… och Knyst var 

tyst. På en sida i boken när Dina bor hemma i Ottos rum, upptäcker hon att han är ledsen. ”En 

dag när Otto är riktigt ledsen, tar han upp Dina” (2011, s. 19). Att han inte mår bra förmedlas 

också genom bokens bilder. På samma uppslag i boken illustreras Otto i sin säng. Han håller 

Dina i sin famn, och en tår faller från hans kind. Vidare i texten framgår det att Otto ofta blir 

retad av sina äldre bröder, och som en följd av detta mår dåligt. ”Eftersom Otto är svagare än 

sina bröder har han svårt att försvara sig och går ofta undan och är ledsen” (2011, s. 19). Detta 

framgår även av sidans bild där Otto och en av hans bröder illustreras. På illustrationen ser 

Otto mindre och försvarslös ut, medan hans äldre bror, med arg uppsyn, sparkar honom. 

Vidare har författaren valt att ytterligare gestalta mobbarens perspektiv genom att förmedla att 

Otto blir ångerfull när han har behandlat Alva illa, det framgår främst av bokens text. Efter att 

ha tvingat upp Alva i ett träd som hon själv inte kom ner för, lämnade alla barnen henne kvar 
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där när det var dags att gå hem. Väl hemma kunde inte Otto komma till ro vid tanken av att 

Alva kanske satt kvar där. ”När Otto drar ner rullgardinen säger han: -Det är i alla fall 

fullmåne, då blir det en ljus natt och inte så kall hoppas jag. När Otto äntligen somnar, sover 

han oroligt och kastar sig i sängen” (2011, s. 25). På samma sida har Otto illustrerats när han 

drar ner rullgardinen och blickar ut över fullmånen. Det som skiljer mobbarens gestaltning i 

Det ingen såg… och Knyst var tyst, från hur mobbaren gestaltas i de andra böckerna, är 

således främst att boken gestaltar och lägger fokus på mobbarens perspektiv och att han mår 

dåligt hemma, samt att han känner såg orolig och ångerfull. 

 

Miljö 

Det finns gemensamma drag i böckerna när det kommer till den miljö som mobbningen 

främst utspelar sig i, men det finns också väsentliga skillnader. I Wilda (2016) gestaltas 

mobbningen helt och hållet i skolmiljön. Den första situationen i boken där Wilda utsätts för 

mobbning är exempelvis i skolkorridoren efter att lektionen är slut. ”När det är dags för rast 

hörs det höga skratt inifrån toaletten” (2016, s. 10). På samma uppslag har Wilda illustrerats 

där hon står ensam, en bit bort från övriga klasskamrater som står utanför toalettdörren och 

ser på när mobbarna doppar Wildas skolväska i toaletten. Vid ett annat tillfälle i boken utsätts 

Wilda för mobbning i skolans matsal. ”I matsalen blir Wilda slagen i huvudet” (s. 20). På 

samma sida finns en illustration där man kan se Wilda som står i matkön med sin bricka, och 

där mobbaren som står bakom Wilda slår henne i huvudet med en sked. Det framgår således 

genom både bokens text och dess bilder att Wilda blir utsatt för mobbning på olika platser i 

skolan. I Raketen och Tjabbelmörtarna utspelar sig mobbningen delvis också i skolmiljö. På 

det uppslag där Parva utsätts för verbal mobbning av Bea och hennes vänner står de ute på 

skolgården. Det står inget om miljön i texten, men på bilden illustreras en typisk skolgård 

med en hopphage ritad på marken och en skolbyggnad vid sidan av. Ytterligare ett exempel 

på när mobbningen äger rum i skolmiljön är när Bea gör narr av Parva i klassrummet. ”Du ska 

väl visa din raket, Parva? Frågar Bea högt så alla hör. Någon fnissar” (2017, s. 18). På Samma 

sida ser man Bea som lutar sig mot en av bänkarna i klassrummet, och hennes två vänner som 

finns vid varsin sida om henne.  

 

Det som skiljer Raketen och Tjabbelmörtarna från Wilda är att mobbningen även gestaltas 

utanför skolområdet. Detta framgår inte heller av texten, det är en tolkning som görs utifrån 

bokens illustrationer. När Parva inte får vara med Bea och hennes vänner kan man se att de 

befinner sig i ett trapphus, troligtvis hemma hos Bea eller någon av hennes vänner. Det 
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framgår inte i texten men på bilden kan man se att Parva står utanför en ytterdörr med ett 

brevinkast som har ett namn som inte går att tyda. Det framgår också av bilden att situationen 

utspelar sig efter skolan eftersom Parva har sin ryggsäck på sig, vilket även en av mobbarna 

har (2017, s. 13). Vid ytterligare ett tillfälle i boken, där Parva får gå långt bakom de andra 

flickorna, framgår det att de inte är i skolmiljö. Bilder visar endast en gata med en byggnad 

bredvid och bilden kan således tolkas som att flickorna befinner sig utanför skolans område 

(s. 15).  

 

Ett gemensamt drag i de två böckerna är att mobbningen gestaltas i skolmiljö, men i Parva 

och tjabbelmörtarna fortsätter den även att gestaltas utanför skolan. I Det ingen såg… och 

Knyst var tyst skiljer sig gestaltningen av miljön som mobbningen utspelar sig i desto mer. I 

boken gestaltas mobbningen inte vid något tillfälle i skolmiljö, utan den mobbning som 

gestaltas sker i Dinas fall i leksaksaffären, och i Alvas fall i ett skogsområde. Det framgår av 

bokens text och förstärks av dess illustrationer. I början av boken beskriver exempelvis texten 

att gosedjuren på kvällarna vaknar till liv i leksaksaffären, och att det ofta kan bli rörigt. ”Men 

på kvällen när Vira stänger affären så kan de äntligen röra på sig. Då är det inte lika lugnt 

längre. Alla drömmer om att bli någons bästa vän och ofta blir det bråk om vem som är finast 

och vem som kommer att flytta först” (2011, s. 5). På samma uppslag i boken illustreras 

gosedjuren som sitter uppe på leksaksaffärens hyllor, medan Dina befinner sig nere på golvet. 

Miljön är sedan densamma när mobbningen av Dina gestaltas, och det framgår främst av 

bokens illustrationer som visar samma plats vid hyllorna i leksaksaffären. Vid de tillfällen 

som Alva utsätts för mobbning framgår det av både bokens text och dess bilder att hon 

befinner sig i skogen där barnen brukar leka. ”En dag börjar de bygga en koja i skogen. Otto 

ropar på Alva och lassar på henne jättemycket att bära” (2011, s. 21). På samma uppslag 

illustreras Otto som fyller Alvas famn full med grenar. I bakgrunden illustreras en skog och 

några andra barn. De tillfällen som Alva blir utsatt för mobbning senare i boken är på samma 

plats, och således framgår gestaltningen av miljön där bokens offer utsätts för mobbning både 

genom text och bild. 

	

Strategier för att lösa problemet 

När det kommer till hur böckerna gestaltar lösningen av den mobbades situation skiljer de sig 

från varandra. I Raketen och tjabbelmörtarna löser sig Parvas situation när det börjar en ny 

flicka i klassen som Parva upptäcker att hon verkar ha mycket gemensamt med. Den nya 
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flickan heter Rubi och på en av bokens illustrationer kan man se att hon blir placerad bredvid 

Parva i klassrummet (2017, s. 17). På samma illustration framgår det att klassen har 

bildlektion, därför att sidans bild illustrerar både Parva och Rubi som sitter och målar 

teckningar. Man kan se att Parva inte målar så mycket, bara ett litet hjärta. Rubi har däremot 

redan målat tre teckningar som bland annat föreställer olika djur, rymdraketer och drakar. Av 

både bild och text framgår det att Parva verkar skeptisk till Rubis livliga fantasi. Denna 

tolkning kan göras därför att Parva på bilden sneglar på Rubis teckningar med ett intetsägande 

ansiktsuttryck. Texten på samma uppslag beskriver vad Parva tänker: ”Hon verkar ha väldigt 

mycket fantasi i sitt huvud. Sån där som Parva hade förr. När hon var barnslig” (s. 17). Som 

läsare vet man vid detta tillfälle i boken att Parva blir utsatt för mobbning på grund av sin 

livliga fantasi, och därför kan man tolka både bild och text som att Parva inte gläds åt att se att 

klassens nya flicka också verkar ha det. Parva vill att Bea ska gilla henne, och hon vet att Bea 

tycker att fantasi är barnsligt.   

 

Parvas situation vänder snart efter detta. När klassens lärare berättar att de ska börja med tema 

rymden bestäms det att Parva och Rubi ska bygga en raket ihop. På en av bokens sista sidor är 

flickorna i full gång med att bygga en raket av Rubis flyttkartonger. Av texten framgår det att 

de båda nu får använda sin fantasi och att de tillsammans fortsätter med projektet varje dag. 

”Fantasin behövs ju när man ska få till en riktigt bra raket. De fortsätter varje dag efter 

skolan” (s. 25). På samma uppslag är Parva och Rubi illustrerade när de tillsammans lyfter en 

av kartongerna och ser glada ut. På bokens näst sista sida framgår det att Parva och Rubis 

raket blir uppskattad i klassen, och att Parva inte längre bryr sig om av Bea tycker. ”Konstigt 

nog bryr sig inte Parva längre om vad Bea tycker. - Succé! Vem bryr sig om Tjabbelmörtar, 

säger Rubi” (s. 26). På samma uppslag finns en bild som illustrerar hur Parva och Rubi nöjda 

står vid raketen, bredvid klassen som engagerat tittar på.  

 

I Wilda löser sig offrets situation på ett annat vis. Här löser sig situationen med hjälp av en 

vuxens inblandning. Wilda som vid upprepade tillfällen har fått utså olika typer av mobbning 

i boken ligger vid ett tillfälle kvar på asfalten och gråter, efter att ha blivit puttad av de tre 

mobbarna. Då kommer skolans rektor som nu ser vad som pågår. ”Vad håller ni på med? 

Rektor Martina går fram till Wilda” (2016, s. 32). På samma uppslag finns en bild som 

illustrerar hur Rektor Martina står med armarna i kors och tittar på den ena av mobbarna. 

Mobbaren tittar tillbaka med ett skamset ansiktsuttryck. Wilda sitter bakom rektorn och tittar 

upp på henne med ett leende på läpparna. Vidare i boken framgår det i texten hur rektorn går 
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tillväga för att lösa situationen. Wilda berättar för rektorn vad som har hänt, och sedan ringer 

rektorn till alla inblandades föräldrar. På bokens sista sida framgår det av både text och bild 

att Wildas situation verkar vara på väg att bli bättre. ”Äntligen vågar Wilda känna sig 

hoppfull igen. Kan det verkligen vara så att mobbningen nu är över?”. På bilden har Wilda 

illustrerats med ett leende på läpparna.  

 

 I Raketen och tjabbelmörtarna finns det inga tecken i varken text eller bild på någon vuxens 

inblandning. Läsaren får möta två vuxna, det är Parvas mamma och hennes klasslärare. I 

början av boken framgår det i texten att Parva undanhåller Bea för sin mamma, på uppslaget 

när Bea ligger i sängen och berättar historier. ”En sån fantasi du har! Säger mamma. Men en 

sak berättar Parva inte” (2017, s. 5). Detta kan förklara varför Parvas mamma inte är delaktig 

i Parvas situation genom handlingens gång. Hon vet helt enkelt inte om att Parva blir retad i 

skolan. Det finns inte heller några tecken i varken text eller bild på att klassläraren är 

medveten om Parvas situation. Så är inte fallet i Wilda. Där kan man genom bokens gång 

möta vuxna som inte hjälper Wilda när hon blir utsatt för mobbning. På ett uppslag i boken 

går Wilda till personalrummet efter att hon har blivit slagen i huvudet av en mobbare i 

matsalen. ”Äsch, så där gör de bara för att de är kära i dig, säger läraren” (2016, s. 22). På 

samma uppslag finns en illustration på en vuxen man som står med armarna i kors och tittar 

ner på Wilda som står framför honom. På nästa sida i boken blir Wilda dragen i håret av ena 

mobbaren på skolbussen. Här ser busschauffören vad som pågår, men i både text och bild 

framgår det att han inte tillrättavisar mobbarna. ”Om du inte bryr dig om dem så tröttnar de 

nog snart ska du se” (2016, s. 24). På den tillhörande bilden ser man den manliga 

busschauffören som lite bekymmersamt ser åt barnens håll i backspegeln. I Wilda finns det 

således vuxna som bevittnar mobbningen, men som inte gör något åt det. Det är först när 

rektorn blir vittne för mobbningen som en åtgärd sker.  

 

I Det ingen såg… och Knyst var tyst får läsaren ta del av hur Dinas situation löser sig. Det 

gestaltas både genom bokens text och bild att Dinas situation med Ruff löser sig när hon 

hjälper honom. Det blir tydligt när det i bokens handling framgår att Alva, som utsätts för 

mobbning av Otto, har köpt nallen Ruff. En dag när barnen är ute i skogen hittar Otto nallen 

Ruff i Alvas ryggsäck och retar henne för att hon har ett gosedjur med sig, trots att han själv 

har med sig Dina i smyg. ”En ful, fånig nalle! Utropar Otto. Och kastar Ruff högt upp i 

luften” (2011, s. 29). På samma sida finns en illustration på att Ruff har landat i en vattenpöl 

med en ledsen uppsyn. Det framgår några sidor senare i boken att Dina har bevittnat 
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händelsen, och när alla barnen gått hem är hon kvar för att hjälpa honom upp ur vattnet. ”Hon 

tar sig fram till vattenpölen och doppar ner sin svans. Ta tag här säger hon” (s. 33). På samma 

uppslag finns en illustration där Dina drar upp Ruff ur vattnet. Efter att Dina räddat Ruff 

berättar hon att Otto är rädd och ledsen när han är hemma. Det framgår sedan av både text och 

bild att Ruff också har varit ledsen och rädd i leksaksaffären. ”Jag var också rädd när vi bodde 

hos Vira, säger Ruff efter en stund. Jag var rädd att ingen ville ha mig. Då var jag dum mot 

dig. Förlåt” (s. 33). På samma sida illustreras Ruff med ett ledset ansiktsuttryck, och med en 

tår som faller ner på hans kind.  

 

I boken gestaltas ingen lösning av Alvas situation. Däremot beskrivs det både i text och bild 

hur Alvas situation förslagsvis kan lösas enligt gosedjuren. På en av bokens sidor hittar Vira 

som äger leksaksaffären, gosedjuren i skogen, efter att Dina och Ruff nu har blivit sams. I 

bokens text framgår det att Viras papegoja hade bevittnat allting och begett sig iväg för att 

hämta henne. Papegojan som inte kunde prata hade tillslut berättat allting för Vira. ”Jag är så 

glad att Knyst till slut började prata så jag fick veta” (s. 35). Vidare gestaltar boken genom 

både text och bild att gosedjuren tillsammans skriver ett brev till Otto och Alva för att hjälpa 

till. Brevet illustreras på bokens sista sidor. På ett uppslag beskriver både bild och text hur 

situationen har sett ut. ”Såhär var det…” (s. 38–39). På bilden illustreras Ruff med en 

pratbubbla som beskriver att han varit dum för att han egentligen kände sig liten och rädd. 

Knyst har också illustrerats med en pratbubbla som beskriver att han hade bevittnat 

mobbningen, men inte sagt till någon. Även Dina är illustrerad med en pratbubbla som 

beskriver att mobbningen som hon blivit utsatt för gör ont. I bakgrunden finns det en stenhög 

där varje sten representerar en form av illa behandling som någon kan bli utsatt för. Det kan 

exempelvis vara att någon viskar, hittar på elaka namn eller att lämna någon utanför. På nästa 

uppslag framgår det av både text och bild att gosedjuren tillsammans har löst problemet. ”Nu 

vet vi bättre…” (s. 40–41). På samma uppslag finns bokens karaktärer med nu ser de mycket 

gladare ut än på tidigare uppslag. Dina har illustrerats med en pratbubbla som beskriver att 

man ska vara en bra kompis. Även Vira är illustrerad på detta uppslag och berättar i en 

pratbubbla att man ska tala om för någon vad som händer om man bevittnar någon som blir 

illa behandlad. I bakgrunden har en drake illustrerats i luften och på varje del av draken 

presenteras bra tips på hur man kan göra i svåra situationer. Dessa tips är exempelvis att 

hjälpa någon, säga förlåt, låt alla vara med och berätta för en vuxen om någon är dum. Vidare 

på nästa uppslag gestaltas den sista sidan av brevet som beskriver hur gosedjuren vill att det 

ska vara. ”Såhär vill vi ha det nu!” (s. 42–43). Först här har Otto, de andra barnen och Alva 
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illustrerats. I en pratbubbla bredvid Otto står det att han från början var arg och på grund av 

det gjorde dumma saker, men kan nu säga förlåt. I en av barnens pratbubblor beskriver texten 

att hen nu kan vara en bra kompis, som vågar säga ifrån. I Alvas pratbubbla står det att hon är 

bra som hon är. Dessa tre uppslag är således tillsammans brevet som gosedjuren skapat i syfte 

att ge till Otto, Alva och de andra barnen.  

 

Bokens budskap 

Det finns gemensamma drag i de tre böckerna när det kommer till vad bokens budskap är, 

men det finns även olikheter och olika fokus i fråga om budskap. I Raketen och 

tjabbelmörtarna tolkar jag att budskapet är att man mår bäst av att vara sig själv. Man mår 

inte bra när man försöker passa in genom att vara någon som man inte är. Författaren 

illustrerar exempelvis detta vid ett tillfälle i boken när Parvas känslor beskrivs genom både 

bild och text. Parva går bakom Bea och hennes vänner och känner sig osynlig. ”Parva håller 

på att bli någon som inte finns” (2017, s. 15). Bilden visar hur Bea och hennes vänner är 

illustrerade i färg, medan Parva på detta uppslag illustrerats helt utan färg. Att Parva har 

illustrerats på detta vis förstärker känslan som sidans text beskriver, att hon håller på att bli 

någon som inte finns. Som läsare gör man tolkningen av att Parvas personlighet sakta 

försvinner och att hon inte mår bra som en följd av det. Under mobbningens gång, när Parva 

försöker ta bort sin fantasi, finns det ingen bild som Parva illustreras som glad på. När sedan 

Rubi börjar i klassen och de två kan finna varandra, med fantasin som ett gemensamt intresse, 

kan både text och bild tolkas som att Parva hittar tillbaka till den som hon är igen. På dessa 

uppslag har hon återigen ett glatt ansiktsuttryck. Utifrån detta tolkar jag att författaren vill 

förmedla att man ska vara sig själv, och att det är då man mår som bäst. 

 

I Wilda blir bokens budskap mer komplicerat att tolka. Utifrån bokens lösning kan 

författarens intention vara att förmedla att man ska säga till en vuxen när/om man utsätts för 

mobbning. Denna tolkning är inte helt självklar eftersom läsaren under bokens gång får möta 

vuxna på skolan som inte agerar när de bevittnar mobbningen som Wilda utsätts för. Till slut 

får Wilda hjälp av skolans rektor som ser vad som händer på skolgården. Wildas situation 

löser sig med hjälp av en vuxen på skolan, och det skulle kunna vara en del av bokens 

budskap. En annan tolkning kan vara att författaren med bokens hjälp, vill förmedla hur 

mobbning kan få en att känna sig. I boken blir Wilda både arg och ledsen, och genom både 

text och bild får man sätta sig in i Wildas situation och känslor.  
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Bokens budskap i Det ingen såg… och Knyst var tyst anser jag främst är att tala om för en 

vuxen när någon blir illa behandlad. Papegojan Knyst följer genom hela boken hur både Dina 

och Alva utsätts för olika former av mobbning. Men han förmår sig inte att tala om detta för 

någon. Tillslut vågar han berätta vad som händer för Vira, och genom bokens text och dess 

bilder framgår det att Knyst och alla inblandade mår bättre av det. Boken har i slutet tre 

uppslag som genom text och bild beskriver vad som kan göra ont, hur man kan ändra på det 

och hur det kan vara när det är bra.  

 

Således förmedlar alla tre böckerna budskapet att mobbning inte är bra och att det gör ont att 

bli illa behandlad. I Raketen och tjabbelmörtarna är budskapet att man ska vara sig själv, 

medan Wilda och Det ingen såg… och Knyst var tyst syfte främst är att prata med en vuxen 

om man ser någon som blir illa behandlad, eller utsätts för mobbning själv.  

	

Diskussion 
I denna del av uppsatsen kommer jag först att jämföra mitt resultat med den tidigare 

forskningen på området, för att sedan diskutera hur lärare skulle kunna använda 

bilderböckerna i arbetet mot mobbning.  

 

Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Min undersökning är inte lika omfattande vad gäller undersökningsmaterial i jämförelse med 

den tidigare forskningen som jag belyst tidigare i uppsatsen, och kan således inte ses som 

statistisk representativ. I min undersökning visar det sig dock att det finns likheter mellan mitt 

resultat och den tidigare forskningens resultat, vilket jag menar kan stärka dessa studier i vissa 

aspekter. Exempelvis visar min undersökning att den vanligaste gestaltningen av offer i de tre 

bilderböckerna som jag har analyserat är flickor. Detta resultat går i linje med det resultat som 

Moulton, Heath, Prater, och Dyches presenterar i sin artikel (2011). I Entenman, Murnen och 

Hendricks resultat är det däremot en relativt jämn fördelning mellan könen (2005). Det finns 

även tydliga likheter mellan mitt resultat och de två nämnda studierna vad gäller gestaltningen 

av den miljö som offret utsätts i, samt gestaltningen av den form av mobbning som offren 

utsätts för.  

Däremot skiljer sig mitt resultat från den tidigare forskningen när det gäller gestaltning av 

mobbaren. I min undersökning var det en jämn fördelning mellan könen, medan det i de två 
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tidigare nämnda studierna oftast var pojkar som porträtterades som mobbare. Resultatet skiljer 

sig även delvis när jag granskade vilken strategi som användes för att lösa problemet. I två av 

böckerna som jag granskade tog offret hjälp av en vuxen, och i den tredje boken löste offret 

det genom att sluta försöka vara någon annan, och istället vara sig själv. Det finns likheter då 

Moulton, Heath, Prater, och Dyches resultat visar att den vanligaste strategin är att ta hjälp 

eller stöd av någon (2011), medan Entenman, Murnen och Hendricks resultat skiljer sig 

eftersom den vanligaste lösningen där var att visa mobbaren hur det själv känns att bli utsatt 

(2005). 

 

Bilderböckernas pedagogiska funktion 

Böckerna har alla tre mobbning som huvudtema, men analysen visar att det finns både 

likheter och skillnader, och att de kan skilja sig åt trots detta. Efter att ha undersökt hur 

mobbning gestaltas i böckerna utifrån skilda perspektiv menar jag att de kan bidra med olika 

funktioner i samtal i klassrummet, eftersom de gestaltar olika situationer, känslor och 

budskap. Att använda Raketen och tjabbelmörtarna som utgångspunkt för samtal i 

klassrummet kan vara användbart för att samtala om normer, förväntningar och hur det är att 

försöka passa in. I boken försöker Parva passa in och vara någon annan för att bli accepterad 

av Bea och hennes vänner. Det framgår i Friendsrapporten att just detta är något som är 

vanligt förekommande bland barn i skolan. De redovisar att många barn känner att det finns 

vissa förväntningar att leva upp till och att dessa exempelvis kan vara hur man ser ut, hur man 

klär sig och vad man har för intressen (2017, s. 8). Genom att läsa bilderboken högt för 

eleverna i klassrummet, kan man utifrån boken ställa öppna frågor som behandlar detta 

perspektiv. Detta beskriver Edwards och menar att man som lärare med fördel kan ställa 

öppna frågor om exempelvis ”Hur tror du att du skulle ha känt dig?”, för att föra en 

diskussion kring bilderbokens innehåll (2017, s. 41). 

 

Att använda Wilda som utgångspunkt för samtal i klassrummet kan vara användbart ur andra 

perspektiv. Boken gestaltar exempelvis många av skolans riskområden som nämns i artikeln 

på Elevhälsan.se (2014), och boken kan därför fungera som utgångspunkt för att prata med 

eleverna i syfte att bli medveten om vad de uppfattar som otrygga platser i skolan. Enligt 

Friends är det större risk att barn utsätts för mobbning där otrygghet råder (2017). Eftersom 

det är skolans uppgift att aktivt motverka all typ av mobbning och kränkande behandling kan 

det därför vara viktigt att ta reda på i vilka situationer och på vilka platser som barnen känner 
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sig otrygga. I Wilda gestaltas offrets känslor tydligt genom bokens bild och text. Genom att 

använda boken som utgångspunkt för samtal kan läraren ställa öppna frågor kring hur det 

känns att bli illa behandlad och vad det kan leda till. Friends beskriver hur den psykiska 

hälsan ofta är det första som drabbar offret vid mobbning, och att livsglädjen ofta påverkas 

eller försvinner helt (2017). Kåreland beskriver att barnbokens uppgift i skolan bland annat är 

att skapa förståelse för andra (2017). I detta fall kan läraren använda sig av Edwards metod, 

öppna frågor, för att få barnen att utforska och förstå hur Wilda känner sig efter att under en 

lång period ha blivit utsatt för olika former av kränkande behandling. Boken skapar även 

möjlighet att prata om olika former av mobbning, eftersom både text och bild i boken 

gestaltar att Wilda blir utsatt för bland annat verbal och fysisk mobbning. Enligt statistik från 

Friends redovisas det för att verbal och fysisk mobbning är den vanligaste formen av 

kränkningar bland barn i unga åldrar (2017). Att diskutera bilderböcker och att jämföra dess 

handling, karaktärer, känslor och situationer med vad eleverna själva varit med om är bra, 

menar Kåreland, eftersom elever utifrån det kan börja att tänka och reflektera kring sin egen 

situation (2015).  

 

I Det ingen såg… och Knyst var tyst är bokens huvudsakliga budskap att prata med en vuxen 

om man ser någon som blir illa behandlad, eller om man själv blir utsatt. Friends lyfter 

betydelsen av tillitsfulla relationer i skolan. De beskriver hur det skapar möjlighet för en skola 

att bli tryggare och att förbättras i tid om det finns en dialog mellan lärare och elever, där 

läraren ges möjlighet att ta del av elevernas resonemang (2017). Genom att ha samtal 

baserade på denna bok kan eleverna tillsammans resonera kring frågor om hur bokens 

karaktärer löser problemen. I slutet av boken finns tre sammanfattande uppslag som beskriver 

hur karaktärernas situation var från början, hur man ska göra för att det ska bli bättre, och hur 

det kan vara när det är bra. I detta fall kan läraren använda olika typer av öppna frågor som 

enligt Edwards exempelvis kan vara ”Finns det en vändpunkt i berättelsen?” (2017, s. 44). 

Dessa kan med fördel användas vid samtal om boken, dessutom poängterar Kåreland att 

frågor kopplade till barnbokens text kan hjälpa barnet att komma igång med sina egna tankar 

och funderingar (2015). 

 

Avslutande reflektioner 
Som jag tidigare nämnt framgår det tydligt i grundskolans läroplan att inget barn i skolan ska 

utsättas för kränkande behandling. Vidare beskriver de att alla sådana handlingar ska 
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motverkas genom exempelvis kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (2011, s. 7). 

Många författare menar att bilderboken kan vara ett bra pedagogiskt redskap för att samtala 

om mobbning och andra komplexa ämnen i klassrummet. Edwards beskriver att om barn 

stänger komplexa känslor inom sig kan det göra mer skada än nytta, och därför är det viktigt 

att prata om dessa, och i samband med det belyser hon att bilderboken kan vara en bra 

utgångspunkt för samtal (2017, s. 13). Detta fastslår även Lowe som beskriver att genom 

bilderböcker kan barnen relatera till karaktärerna, deras känslor och situationer (2009, s. 1). 

Även fast min analys visar att bilderböcker kan beröra samma huvudtema, kan dessa teman 

belysas ur olika perspektiv och således, förmedla olika budskap. Därför menar jag att olika 

bilderböcker med samma tema kan fylla olika funktioner i samtalen. Jag anser att de 

bilderböcker som jag har undersökt, och som berör temat mobbning absolut kan fungera som 

ett pedagogiskt redskap, och att dessa kan fungera som en bra utgångspunkt för att samtala 

om mobbning i klassrummet. Genom att samtala med dessa som utgångspunkt, anser jag att 

lärare aktivt kan arbeta mot mobbning i skolan i enlighet med skolans uppdrag.  
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