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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt mobbning gestaltas i den moderna 

bilderboken. Studiet av det empiriska materialet, bilderböckerna visar att mobbningen som 

gestaltas främst är verbal, dock ofta blandad med fysisk eller tyst mobbning. Analysen visar 

även att pojkar oftare är mobboffer och att pojkar i högre grad mobbar ensamma medan 

flickor hellre ingår i en grupp av mobbare. Barnen i böckerna mobbas ofta för något i sitt 

utseende och oftast är det ingen som ingriper för att stoppa mobbningen. De vuxna har ingen 

betydande roll i det empiriska materialet.  

 

Analysarbetet visade även att författarnas budskap med böckerna är att gestalta mobbningens 

baksidor och att lyfta fram att man inte ska döma andra människor efter yttre egenskaper. I 

flera böcker lyfts det fram att många bedöms för sitt yttre och inte får en chans att visa vilka 

de är. Författarna vill få sina läsare att tänka till kring vad som egentligen är normalt och inte, 

samt att alla inte kan vara likadana, men att alla kan vara bra ändå.  

 

I diskussionen presenteras bl.a. tankegångar kring orsaker till mobbning, vuxnas betydelse 

och eventuella framtida forskningsområden.



 1 

 

1. INLEDNING ...............................................................................................................................................2 

SYFTE...........................................................................................................................................................3 
AVGRÄNSNING..............................................................................................................................................3 
DISPOSITION .................................................................................................................................................3 

2. BAKGRUND...............................................................................................................................................5 

BILDERBOKSBEGREPPET ................................................................................................................................5 
RELATION MELLAN TEXT OCH BILD ................................................................................................................6 
BILDERBOKENS FUNKTION.............................................................................................................................6 
BILDERBOKENS HISTORISKA UTVECKLING......................................................................................................8 
MOBBNING .................................................................................................................................................10 
VAD ÄR MOBBNING? ...................................................................................................................................11 
HUR VANLIGT ÄR MOBBNING?.....................................................................................................................12 
ORSAKER TILL MOBBNING ...........................................................................................................................12 
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR........................................................................................................................14 

3. METOD OCH MATERIAL......................................................................................................................16 

HERMENEUTIK ............................................................................................................................................16 
HERMENEUTISKA CIRKELN ..........................................................................................................................17 
SEMIOTIK....................................................................................................................................................18 
RECEPTIONSESTETIK ...................................................................................................................................19 
APPLICERING PÅ UPPSATSARBETET ..............................................................................................................19 
MATERIAL ..................................................................................................................................................20 

4. RESULTAT...............................................................................................................................................23 

RESULTAT, DELMOMENT  ETT. ANALYS........................................................................................................23 
VARULVEN VALTER NY I  KLASSEN AV MÅNS GAHRTON OCH JOHAN UNENGE...............................................23 
JONNY AV GUIDO VAN GENECHTEN .............................................................................................................25 
VEM ÄR ANNORLUNDA? AV VERA GLUMAC-PERLESI OCH INGRID FIORETOS .................................................27 
SARA &  SIGGE AV ETHEL GILLBERG OCH MARGARETA NORDQVIST .............................................................30 
FULA SOLONG OCH LILLA HANDEN AV ROBERT INGELSE ..............................................................................32 
LILLE VILLE AV SOLJA KRAPU OCH CHATARINA NYGÅRD HOLGERSSON.......................................................34 
STEFAN OCH ELAKE EMIL AV DAN LARSSON OCH ANNIKA ARVIDSSON.........................................................36 
TAGGTRÅDSTIM AV STEFAN LJUNGQVIST OCH JOHAN EGERKRANS...............................................................38 
TYRRE DEN FÖRSKRÄCKLIGE AV HANS WILHELM .........................................................................................40 
TILDA MED IS OCH SOL AV CARINA WILKE OCH INGER KOLEFF.....................................................................42 
RESULTAT, DELMOMENT TVÅ ......................................................................................................................45 
VILKEN SLAGS MOBBNING GESTALTAS I BÖCKERNA OCH VEM BLIR MOBBAD AV VEM?...................................46 
VARFÖR BLIR PERSONEN I BOKEN MOBBAD?.................................................................................................47 
VILKA KÄNSLOR VISAS HOS MOBBARE/MOBBOFFER?....................................................................................49 
VAD GÖRS FÖR ATT STOPPA MOBBNINGEN?..................................................................................................50 
VILKEN ROLL HAR DE VUXNA I BÖCKERNA? .................................................................................................51 
HAR FÖRFATTAREN/FÖRFATTARNA ETT TYDLIGT BUDSKAP MED SINA BÖCKER?.............................................51 

5. SLUTDISKUSSION..................................................................................................................................53 

REFERENSER..............................................................................................................................................56 



 2 

1. INLEDNING  

”Det gör ont när man inte får vara med och inte har någon att prata med” (Glumac-Perlesi & 

Fioretos 2001, s 20) så säger Peter som p.g.a. sina fräknar, sitt röda hår och sina glasögon är 

mobbad av de andra barnen i sin skola. 

 

Mobbning är, tyvärr, ett ämne som alltid är aktuellt i samhället och inom skolans värld. 

Mobbning finns i alla samhällsskikt både synligt och osynligt och leder till att det finns barn 

som inte vill gå till skolan eller förskolan. Jag anser att mobbning är ett samhällsproblem som 

vi alla har gemensamt ansvar för och i skolan och läroplanen betonas allas lika värde och 

därför ska mobbning inte få förekomma. Det är viktigt att alla som arbetar inom skolan starkt 

tar avstånd ifrån mobbning och kämpar för att förebygga att det överhuvudtaget sker. 

 

Jag hävdar dock att arbetet mot mobbning måste börja tidigare än i skolan. Jag anser att det 

går att starta arbetet mot mobbning innan skolåldern och jag vet att många förskolor jobbar 

med just detta. Små barn har en större tilltro till vuxna än vad äldre barn har och små barn 

döljer oftast inte när de utför kränkande handlingar vilket underlättar ett arbete mot mobbning 

i de tidiga årskurserna. Ifall vuxna tidigt lär barn vad som är rätt och vad som är fel, hur de 

ska vara en bra kompis och hur de ska ställa upp för andra människor tror jag att detta kan 

förebygga mobbning. Om vuxna pratar med barn om känslor, om hur det är att vara ledsen 

och hur det känns att inte få vara med och leka tror jag barn kan relatera det till sin omgivning 

och lära sig att ta hand om varandra.  

 

Barn lär sig nya saker varje dag och idag riktar sig många former av media till barn. Barn är 

nyfikna och vill lära sig nya saker och det är detta som många författare tar fasta på när de i 

sina böcker tar upp känsliga ämnen på en nivå anpassad till barn. Bilderboken riktar sig till 

små barn och är idag den mest utlånade bokgenren på svenska bibliotek (http://www.svff.se 

2005-11-01). Jag anser att bilderboken kan utnyttjas för att diskutera bl.a. sociala relationer 

(t.ex. mobbning, kompisar, familj) och känsliga ämnen (t.ex. död, alkohol, att vara mörkrädd). 

Vuxna förmedlar hela tiden attityder och värderingar till barn som i liten ålder fortfarande är 

okritiska och formbara. Därför anser jag det intressant att undersöka vilka framställningar av 

mobbning som förmedlas till små barn i den lättillgängliga bilderboken.  
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SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt mobbning gestaltas i den moderna 

bilderboken. Denna undersökning görs för att jag vill få en uppfattning om vilka värderingar 

och framställningar om mobbning som förmedlas till små barn som ännu inte lärt känna sin 

omvärld till fullo.  

 

Analyserna kommer att inrikta sig på en rad underfrågor till det övergripande syftet och dessa 

är: 

• Vilken slags mobbning gestaltas i böckerna?  

• Varför blir personen i boken mobbad? 

• Vem är mobbare respektive mobboffer i boken?  

• Vilka känslor visas hos mobbare/mobboffer? 

• Vad görs för att stoppa mobbningen?  

• Vilken roll har de vuxna i böckerna? 

• Har författaren/författarna ett tydligt budskap med sina böcker? 

  

AVGRÄNSNING  

De utvalda böckerna är till antalet tio stycken. Att antalet är tio beror på att den sökmetod som 

tillämpades vid val av material resulterade i att det tillslut var tio böcker som passade in inom 

valda sökkriterier. En lista över de utvalda böckerna finns på sidan 23. 

 

Eftersom jag på förhand vet att de böcker jag valt ut kommer att behandla mobbning blir inte 

mitt syfte att se huruvida de behandlar mobbning eller inte.  

 

Denna uppsats skulle kunna behandla andra medier än bilderboken såsom filmer, 

serietidningar och även andra barnböcker. Jag har dock valt att begränsa mig till bilderboken 

eftersom detta är ett av de första medier barn kommer i kontakt med1 och för att bilderboken 

används i stor utsträckning bland barn och även inom barnomsorg.  

 

DISPOSITION  

Efter detta inledande kapitel som ger introduktion, syfte, avgränsning och disposition kommer 

ett bakgrundskapitel. I bakgrunden, kapitel två presenteras fakta om bilderboken och 

                                                
1 Även pekboken räknas som en bilderbok som riktar sig till de allra yngsta barnen. 
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mobbning. Här ges en definition på vad en bilderbok är och den speciella relationen mellan 

text och bild, ikontexten förklaras. Därefter diskuteras barnbokens funktion, hur den gått från 

att vara ett pedagogiskt uppfostrande medel till att idag vara av mer underhållande karaktär. 

Till sist ges en överblick över barnbokens historiska utveckling från 1400-talet fram till idag.  

 

I kapitel två förklaras även olika aspekter kring mobbning. Först tas mobbningsbegreppet upp 

och sedan presenteras fakta kring statistik och orsaker samt lagar och förordningar som finns i 

arbetet emot mobbning.  

 

I kapitel tre behandlas metod och material. Här presenteras huvudmetoden, hermeneutik samt 

de andra två teorierna, semiotik och receptionsestetik, som används vis analysarbetet. Efter 

detta presenteras tillvägagångssätt vid val av analysmaterial och här tas även en del 

förtydliganden kring bilderboken upp kontra situationen som vuxen tolkare. Kapitel fyra är 

det kapitel som tar störst utrymme i uppsatsen och här presenteras analyserna av 

bilderböckerna samt de resultat som analyserna visat. I sista kapitlet, kapitel fem presenteras 

en slutdiskussion där studiens resultat diskuteras tillsammans med annat som framkommit i 

analysarbetet. Sist i uppsatsen redovisas mina referenser.  

 



 5 

2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras en bakgrund om bilderboken och om mobbning. Termer kommer 

att förklaras och forskning att presenteras, detta för att underlätta för läsaren vid läsningen av 

studien som presenteras senare i uppsatsen.  

 

Det skall tilläggas att jag inte funnit någon specifik fakta kring mobbning i relation till 

bilderboken. Detta kapitel kommer därför att innehålla fakta om bilderboken och mobbning 

som funnits lämplig och relevant för denna uppsats. 

 

BILDERBOKSBEGREPPET  

En definition av en bilderbok ger Ulla Rhedin (1992/2001) i sin bok Bilderboken på väg mot 

en teori. Hon skriver att en bilderbok 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 (Rhedin 1996/2001, s 17).  

 

Rhedin påpekar att en bilderbok dock kan vara uppbyggd av enbart bilder och inte 

nödvändigtvis behöver innehålla någon text. I sin bok Bilderbokens hemligheter skriver 

Rhedin (2004) att den tänka målgruppen för en bilderbok är barn mellan två till sju år. Ett 

barn kan då oftast inte läsa texten själv utan är i själva läsakten beroende av en vuxen men 

förväntas klara av bilderna på egen hand.  

 

Maria Nikolajeva (2000) gör i boken Bilderbokens pusselbitar en jämförelse mellan 

bilderboken och teater samt film. Hon menar att dessa tre medier använder sig av två 

kommunikationsnivåer, nämligen den verbala och den visuella nivån. Det finns däremot 

skillnader dem emellan som att en films längd är fixerad medan en bok kan ta olika lång tid 

att läsa. Teater och film har rörliga visuella impulser medan bilderbokens är statiska men hon 

vill ändå påpeka det gemensamma som ett sätt att skilja bilderboken från ”vanlig”  litteratur. 

Bilderboken brukar, enligt Nikolajeva, oftast behandlas som en genre inom barnboksmediet. 

Nikolajeva vill dock påpeka att bilderboken i sig rymmer en rad olika genrer och hon nämner 

bl.a. ABC- och räkneböcker, illustrerad poesi, sagor, fantasy, vardagsberättelser, äventyr, 

djurberättelser och historiska berättelser. 
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Kristin Hallberg (1998a) skriver i kapitlet ”Reflektioner kring den barnlitterära texten”  om 

ännu ett uttryck som myntats för att visa på bilderbokens komplexitet, och det är adaption2. 

Uttrycket är, enligt Hallberg, myntat utav barnboksforskaren Göte Klingberg som menar att 

adaption/anpassning är det som främst skiljer barnboken (samt bilderboken) från vuxenboken. 

Adaption är enligt Klingberg pedagogisk och innebär att författaren har tagit hänsyn till 

mottagarens (barnets) intresse, förkunskaper och läsförmåga.  

 

RELATION MELLAN TEXT OCH BILD  

Det utmärkande för en bilderbok är att den består av både text och bild. Nikolajeva (2000) 

skriver att detta noga måste beaktas vid analys av bilderböcker och att hänsyn måste tas till 

läran om tecken, semiotiken, som jag kommer att presentera i kapitel tre som är ett 

metodkapitel. Samspelet mellan text och bild kallas för ikonotext, ett uttryck myntat av 

Kristin Hallberg och det betecknar enligt Nikolajeva den syntes av ord och bilder som varje 

bilderbok består av. 

 

BILDERBOKENS FUNKTION  

Bilderböcker är, enligt Nikolajeva (2000), föremål för en fördom som gäller barnlitteratur i 

stort och det är att vissa anser att den finns till uteslutande för att vara ett didaktiskt redskap. 

Nikolajeva vill inte ifrågasätta bilderbokens pedagogiska värde och hon skriver att den 

absolut går att använda som material för läsinlärning och i socialiseringssyfte t.ex. potträning, 

könsroller och miljömedvetenhet. Nikolajeva vill dock påpeka att det inte enbart går att ge 

bilderboken ett pedagogiskt syfte eftersom den är ett skönlitterärt verk som talar till sin läsare 

genom både text och bild och ibland inte vill annat än att underhålla och berätta.  

 

Bo Møhl och May Schack (1981) skriver i sin bok När barn läser om barnlitteraturens 

funktion och har delat in funktionerna i fyra punkter: 

• Barnlitteratur kan vara underhållande och fascinerande. 

• Barnlitteratur kan vara informerande och användas som ett didaktiskt medel. 

• Barnlitteratur kan användas som terapi.  

• Barnlitteratur kan fungera som ett medel för barnets utveckling.  

 

                                                
2 Adaption gäller även för andra barnböcker, inte bara bilderboken.  
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Møhl och Schack påpekar att denna indelning är analytisk och att en bok i det enskilda fallet 

både kan bara informerande och terapeutisk. De vill även betona att dessa kategorier är 

relativa eftersom den speciella funktionen uppstår i sambandet mellan en viss bok och det 

enskilda barnet. En specifik bok kan alltså ha olika inverkan på olika barn.  

 

Hallberg (1998a) skriver att barnbokens funktion har ändrats under olika epoker beroende på 

vilken syn man haft på barnet och barnets behov. Hallberg skriver att det länge var 

nyttoaspekten som präglade synen på barnbokens funktion och att detta innebar en stor 

fokusering kring vad barn inte bör läsa d.v.s. vad som kunde vara onyttigt, olämpligt och 

farligt. Hallberg skriver att det idag oftare framhålls som viktigt att barnlitteratur skall främja 

barns fantasi och stimulera, utveckla och fostra barn utan moraliserande pekpinnar.  

 

I tidskriften Barn och Kultur (2001) i artikeln ”Fräcka flickor och starka färger”  skriver 

Elisabeth Lundgren att det ofta fungerar väl att använda sig av bilderbokens möjligheter för 

att ta upp svåra ämnen med barn. Agneta Edwards skriver i artikeln ”  Vänner – om vänskap, 

mod och tröst i bilderboken” i Barn och Kultur 2002 att bilderboken kan vara en tröst, ”en 

vän att läsa och bläddra i”  (Edwards 2002, s 28). Edwards anser att barnlitteraturen och 

bilderboken är en källa att hämta kraft och mod ur och hon lyfter här fram Astrid Lindgrens 

figurer som goda exempel på figurer som kan ge möjlighet till identifikation. Edwards skriver 

att den goda moral som genomsyrar Astrid Lindgrens böcker också är en grund för de 

barnböcker som kommit senare. Hon skriver att det finns ett tydligt budskap som handlar om 

medmänsklighet, om att visa omsorg och respekt för varandra och att mod och integritet är 

viktiga egenskaper. Edwards skriver att ”Astrid låter sorgen och smärtan leva sida vid sida 

med lyckan och glädjen”  (Edwards 2002, s 28). Edwards menar att Astrids böcker och många 

som kommit efteråt kan vara bra att ha när man vill prata om känslor och vardagliga 

händelser.   

 

I tidskriften Barnboken (1995) skriver Maj Asplund Carlsson och Pia Williams Graneld i 

artikeln ”Sagostund på dagis”  om barnlitteraturens olika funktioner. De skriver att det förr 

ansågs som självklart att litteratur för barn skulle ha en pedagogisk funktion. Det ansågs då att 

barn kunde lära sig t.ex. goda seder, gudstro och god hygien av sagor och berättelser. Idag är 

inte detta lika självklart förekommande då många författare fortfarande minns den gamla 

tidens pekpinnar i barnlitteraturen och inte vill skriva på det sättet. Dock konstaterar 

författarna att barn lär sig av alla de erfarenheter och upplevelser de får och inte bara de 
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pedagogiskt medvetna och riktade. Att barnlitteraturen fungerar lärande är, enligt Asplund 

Carlsson och Williams Graneld, faktiskt en förutsättning för att den skall ingå i all 

barnpedagogisk verksamhet; daghem, förskola, kyrkans barntimmar, öppen förskola o.s.v. 

Flera studier visar också enligt författarna på det tidiga litteraturumgängets betydelse för 

senare läsning och även för mer generell skolframgång.  

 

Författarna skriver vidare i sin text om att arbetet med kultur i förskolan enligt bestämmelser 

från Socialstyrelsen skall göra att barn får förståelse och respekt för egna och andras sociala 

och kulturella miljöer. Arbetet skall även leda till att barn utvecklar sitt språk och andra 

uttrycksmedel. Det symboliska innehållet i bilderböcker kan, enligt författarna, hjälpa barn att 

bearbeta och förstå känslor, upplevelser och intryck. Litteraturen skall även fungera moraliskt 

utvecklande och ge kunskap om det avlägsna och ovanliga och om udda och annorlunda 

människor (Asplund Carlsson & Williams Graneld 1995).  

 

BILDERBOKENS HISTORISKA UTVECKLING 

Rhedin (1992/2001) skriver att de första enstaka böckerna med bilder i riktade till barn utkom 

i Europa ungefär vid samma tid som illustrerade böcker för vuxna började tryckas d.v.s. under 

1400-talets senare hälft. Den första bildförsedda bok som enligt forskarna uttryckligen riktade 

sig till barn var försedd med helsidesbilder och utkom 1478. I och med reformationens krav 

på läskunnighet i England och Tyskland utkom de första illustrerade ABC-böckerna i början 

på 1500-talet. Författaren skriver att det senare på 1700- och 1800-talen blev vanligt med en 

illustrerad encyklopedi som senare ersattes av faktaböcker som var späckade med bilder. 

Dessa faktaböcker, menar Rhedin, låg till grund för den moderna fakta-bilderboken. De första 

bilderböckerna för barn var alltså egentligen läroböcker för skola och hemundervisning. 

I llustrationerna blev alltmer pedagogiska och syftet var att underlätta inlärning genom att 

förena nytta med nöje.  

 

Vid mitten av 1800-talet började barnlitteraturen, enligt Rhedin (1992/2001), att frigöra sig 

från den moraliserande pedagogiken och den sentimentala barnskildringen för att istället 

använda sig av satirer och karikatyrer. Berättelserna som nu utkom var protester och gensvar 

på de tidigare moraliserande ”pekpinnarna”  som tillrättavisade elaka barn och även gensvar 

på historier där barnets värld alltid framställdes som en idyll. Nu presenterades istället en lång 

rad anti-hjältar som råkade ut för bisarra olycksfall och straff. Rhedin skriver om Randolph 

Caldecott, en bilderbokskonstnär som anses ha varit upphovsman till den moderna 
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bilderboken. Rhedin menar att Caldecott är orsaken till att ”den underhållande, konstnärligt 

drivna och genomkomponerade bilderboken i färg och svart-vitt fötts”  (Rhedin 1992/2001, s 

55). Denna nya bilderbok var helt fri från didaktiska, moraliska och religiösa inslag och 

placering av bild och text skedde på ett medvetet sätt.  

 

Hallberg (1998b) skriver i kapitlet ”Bilderbokens barn – drömmens och verklighetens 

resenärer”  om den svenska bilderboken. Hon skriver att familjebegreppet blev viktigt i det 

borgerliga samhället i mitten av 1800-talet vilket innebar att man umgicks mer som en familj 

och på kvällarna satt och lyssnade när fadern i huset hade högläsning. Så småningom kom 

läsningen att flyttas in i barnkammaren och modern eller barnjungfrun ersatte fadern som 

läsare. Hallberg skriver att det i början av 1800-talet endast fanns utländska böcker att tillgå 

eftersom de första svenska bilderböckerna utkom under sent 1800-tal där tidiga författare var 

bl.a. Nanna Bendixsson med boken Skogstomten och Elsa Beskow med Sagan om den lilla, 

lilla gumman. I de första helsvenska bilderböckerna fanns inga varningsberättelser eller 

”pekpinnar” .  

 

Under senare 1900-tal börjar en av de mest betydelsefulla perioderna för barnlitteraturen 

skriver Boel Westin (1998) i kapitlet ”Superbarn, vardagsbarn och vilda bebisar” . Westin 

skriver att Ellens Keys uttryck om barnets århundrade verkligen fick ny och oanad kraft efter 

andra världskriget då barnlitteraturen började blomstra. Vid denna tid utkom bl.a. storsäljare 

som Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Tove Janssons Mumintrollen.  

 

Senare under 1960- och 70-talen breddas, enligt Westin, bilderböckernas motivkrets. Nya 

motiv som förs in i bilderböckerna är skildringar av daghemsliv och politisk-sociala 

orättvisor. I början av 70-talet kommer de första böckerna om tidigare tabubelagda ämnen 

som skilsmässor och död. Många menade att barn, liksom vuxna, hade rätt att få verkligheten 

kritiskt belyst i litteraturen medan andra ansåg att man i böckerna valde ut vad som var rätt 

och fel och att böckerna blev ”pekpinnar”  åt barn istället. Westin skriver att det i och med att 

mer känsliga ämnen kom in i bilderboken även kom att handla mer om känslor kring sorg och 

förlust. Inte fullt så dramatiska händelser, utan mer vardagliga känslostämningar som att vara 

arg på en kompis eller ett syskon.  

 

Om 1990-talets bilderbok skriver Lena Kåreland (1998) i kapitlet ”1990-talets svenska 

bilderbok” . Under 1990-talet blir bilderboken alltmer komplex och får en alltmer avancerad 
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utformning där traditionella mönster överges för nya former. Detta har, enligt Kåreland, fått 

till följd att gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur blivit mer otydlig och att bilderboken nu 

kan ses som en ”allåldersbok”  med ett dubbelt tilltal som alltså även innefattar den vuxne 

läsaren. De svenska bilderböckerna under 1990-talet byggde mycket vidare på det svenska 

kulturarvet. Kåreland skriver att man i t.ex. Sven Nordqvists Pettson-böcker kan finna samma 

ombonade trivsel som fanns i Elsa Beskows böcker. Svenska bilderböcker har, enligt 

Kåreland, blivit otroligt populära utomlands och detta beror på att det vardagliga oftast utgör 

huvudmotivet i de svenska bilderböckerna. Andra vanliga motiv som Kåreland nämner är 

resor både i verklighet och i dröm och även psykologiska motiv som känslor hos tuffa pojkar.  

 

Kåreland (1998) skriver att de pedagogiska aspekterna hos bilderboken har fått träda undan 

för de estetiska och litterära.  Om detta skriver även Rhedin (2002) och hon menar att 

barnlitteratur alltid har haft en otydlig identitet som skönlitteratur för barn. Rhedin anser att 

den ofta hamnat i ett fack mellan det pedagogiska fältet och det litterära. En pedagogisk 

barnbok vill något med barn ”bortom boken” den vill beskriva och skildra världen med syfte 

att förklara eller lära ut. Nu har bilderboken sedan en tid utvecklats mot att bli alltmer 

skönlitterär och estetisk och ibland till och med ”apedagogisk” . Den gör anspråk på att få 

berätta, gestalta och uttrycka utan något annat syfte. Rhedin menar att bilderboken har lämnat 

det enkla förhållandet till verkligheten och öppnat sig för mer komplicerade, ofta symboliska, 

psykologiska eller filosofiska samband med verkligheten. Detta innebär att en läsare kan 

återvända till en bok i olika åldrar och faser i livet och varje gång uppleva en bok annorlunda. 

 

På föregående sidor har nu läsaren av denna uppsats fått en inblick i vad en bilderbok är och 

dess viktiga relation mellan bild och text. Läsaren har även fått kunskap om bilderbokens 

funktion som både pedagogiskt medel och underhållningsmedel samt fått en överblick över 

bilderbokens historiska utveckling. I andra delen av kapitel två presenteras nu fakta om 

mobbning, som är det som skall studeras i efterkommande studie av bilderböckerna.  

 

M OBBNING 

I boken Skolan en arena för mobbning skriven av Björn Eriksson, Odd Lindberg, Erik Flygare 

och Kristian Daneback (2002) har forskning kring mobbning sammanställts och där går det att 

läsa att forskning kring mobbning mer systematiskt började äga rum i början av 70-talet. Det 

var framförallt i de skandinaviska länderna som forskningen kom igång och en pionjär inom 

ämnet var den svenske psykologiprofessorn Dan Olweus som gett ut en mängd böcker inom 
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ämnet. Olweus är fortfarande en av de mest framstående forskarna inom ämnet enligt 

Eriksson m.fl. 

 

VAD ÄR MOBBNING? 

Gunnar Höistad (2001) definierar mobbning med orden:  

 

När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 
individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning (Höistad 2001, s 
73). 

 

Höistad delar in mobbning i tre grupper:  

• tyst mobbning  

• verbal mobbning  

• fysisk mobbning  

 

Enligt Höistad är den tysta mobbningen den vanligaste formen av mobbning och den är även 

den form som är svårast att upptäcka. Som exempel på tyst mobbning tar Höistad bl.a. upp 

att göra miner, sucka, vända ryggen till och behandla någon som luft. Den verbala 

mobbningen är enligt Höistad att sprida rykten, viska, härma, håna, hota eller anmärka på 

t.ex. frisyr eller kläder. Den verbala mobbningen kan även vara att ringa anonyma 

telefonsamtal, skicka SMS eller e-post. Den verbala mobbningen är enligt Höistad ofta lättare 

att upptäcka än den tysta men behöver inte vara det då den ofta sker bakom ryggen på t.ex. 

läraren. Den tredje typen av mobbning, fysisk mobbning anser Höistad vara lättast att 

upptäcka då den kan visa yttre tecken som t.ex. sönderrivna kläder eller blåmärken. Fysisk 

mobbning är enligt Höistad vanligare i de lägre klasserna och bland pojkar.  

 

Olweus (1999), har gjort en annan definition av begreppet mobbning och han beskriver i sin 

bok Mobbning bland barn och ungdomar att mobbning är:  

 

När en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör 
kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig (Olweus 1999 s 
9).  

 

Olweus gör också en indelning mellan olika sorters mobbning och han gör en skillnad mellan 

direkt mobbning, som uttrycks genom slag, sparkar, skällsord, hotelser eller hånfulla 

kommentarer (jämför Höistads verbala och fysiska mobbning) och indirekt mobbning som 
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kan vara att bli utfrusen, baktalad eller att inte få vara med i kamratkretsen (jämför Höistads 

tysta mobbning).  Gemensamt för de båda definitionerna är att mobbning handlar om en 

upprepad handling. Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver i sin rapport Olikas lika 

värde att det som skiljer mobbning från annan kränkande behandling är just att den är 

upprepande.  

 

HUR VANLIGT ÄR MOBBNING? 

Siffrorna på hur vanligt mobbning är varierar, i en undersökning som presenteras av 

Myndigheten för skolutveckling (2003) så upplevde en fjärdedel av alla elever i grundskolan 

att de blivit kränkta vid upprepade tillfällen. Vanligast var då verbala kränkningar, följt av 

fysiska och psykosociala. Enligt BRIS (Barnens Rätt I Samhället) hemsida 

(http://www.bris.se/upload/advice/bullying/faktablad.pdf  2005-11-28) så kan så många som 

en till två elever i varje klass vara mobbade på de skolor där man inte utför ett aktivt och 

effektivt arbete emot mobbning. 

 

Undersökningar som Olweus (1999) gjort visar att en av sju elever är inblandade i mobbning 

antingen som offer eller mobbare och att mobbning i huvudsak äger rum mellan elever i 

samma klass eller årskursnivå alternativt så mobbar de äldre de yngre. Olweus skriver också 

att det är betydligt fler pojkar som mobbar än flickor och att det är fler pojkar som är 

mobboffer än flickor samt att många flickor i huvudsak mobbas utav pojkar. Höistad (2001) 

skriver även att pojkars mobbning brukar vara lättare att upptäcka eftersom den ofta är mer 

högljudd och tydlig än flickornas. Pojkars mobbning är ofta både verbal och fysisk medan den 

tysta mobbningen är mer typisk bland flickor. Flickors förmåga att hitta varandras svaga 

punkter gör ofta mobbningen mer personlig än pojkarnas.  

 

ORSAKER TILL MOBBNING  

Zelma Fors (1994) skriver i sin bok Makt, Maktlöshet, Mobbning om att barn, ungdomar och 

vuxna anser att mobbning ofta beror på något hos offret, t.ex. beteende, utseende eller klädsel. 

Höistad (2001) menar att alla skulle kunna vara mobboffer och att man gör det väl enkelt för 

sig om man tillskriver orsakerna till vissa drag i personligheten. För om mobbning berodde på 

det skulle det enligt Höistad finnas mängder med elever som ”borde”  vara mobbare eller 

offer. 
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Enligt BRIS hemsida (http://www.bris.se/upload/advice/bullying/faktablad.pdf 2005-11-28) 

har yttre kännetecken som fetma, klädsel och hudfärg ofta liten betydelse som orsak till 

mobbning. De yttre kännetecknen är endast, enligt BRIS, ofta bara ett sätt att motivera varför 

man mobbar den utsatte. Om detta skriver också Myndigheten för skolutveckling (2003) och 

de kallar det för motivmobbning, d.v.s. att mobbaren eller mobbarna utgår ifrån ett motiv som 

orsak till mobbning. Detta handlar då om mobbning som utgår ifrån exempelvis 

trosuppfattning, kön, hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning. Dessa är motiv som grundar sig 

på ideologiska och värderingsmässiga åsikter. 

 

BRIS skriver på samma internetsida som nämns i föregående stycke även att den mobbade 

ibland är en blyg och tillbakadragen person. Detta menar BRIS verkar provocera de som 

mobbar så att de fortsätter för att se hur långt de kan gå innan den mobbade vågar säga ifrån. 

Liknande ämnen tar även Olweus (1999) upp och han menar att det finns en rad myter om 

mobbning och dessa är bl.a. att mobbarens vantrivsel i skolan är en orsak till mobbning och 

att elever blir mobbade p.g.a. yttre fysiska avvikelser som t.ex. fetma, rött hår, glasögon, 

annorlunda dialekt eller kläder.  

 

I intervjuer som Skolverket gjort med pojkar och flickor i grundskolan, som presenteras av 

Myndigheten för skolutveckling (2003), framgår det att det är viktigt att uppträda 

genusmässigt d.v.s. att en flicka ska vara feminin och det nämns som viktigt att vara fräsch 

och ha rätt kläder. Det framgår tydligt att normerna för flickor ofta rör utseende och kläder. 

Myndigheten för skolutveckling skriver att normerna för pojkar istället handlar om att ta 

avstånd från det feminina. Att höras och synas och ta plats är viktigt. I motsats till flickorna så 

ska pojkar inte ägna sig för mycket åt sitt utseende eller ha för uppseendeväckande kläder. 

Gemensamt för både pojkar och flickor är att de anser det vara viktigt att inte vara fattig samt 

att ha ett gott självförtroende. 

 

Myndigheten för skolutveckling skriver att en vanlig form av mobbning är rasism eller etnisk 

diskriminering. Nästan var femte elev säger sig ha utsatts för etniska kränkningar, det vill 

säga olika uttryck för fördomar, till exempel uttalanden, skällsord och rykten. Bland elever 

med utländsk bakgrund har var fjärde elev känt sig etniskt kränkt. Myndigheten för 

skolutveckling skriver att elever med utländsk bakgrund i högre utsträckning upplever, att 

kränkningarna som de utsätts för beror på deras bakgrund än vad elever med ”svensk”  

bakgrund gör. 
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Fors (1994) menar att mobbning egentligen beror på att mobbaren ser något hos offret som 

väcker känslor hos mobbaren. Det kan ofta handla om att mobbaren t.ex. blivit kränkt i sin 

barndom och nu behöver någon att agera ut sin vrede över. Fors skriver om projektioner som 

en omedveten mekanism d.v.s. att mobbaren projicerar sitt hat och sin vrede på offret och 

handlar som om offret i själva verket var aggressivt och ser inte att offret känner sig starkt 

hotat.  Höistad (2001) menar också att projektioner är en orsak till mobbning och han skriver: 

”Det är alltså mobbaren som har problem, men det är mobboffret som får problemen” 

(Höistad 2001, s 67).  Höistad tar även upp andra orsaker till mobbning och dessa är 

maktbehov, rädsla, grupptryck och avundsjuka. Ett maktbehov kan t.ex. vara att man tar 

kontroll över sin egen maktlöshet genom att ta makten över andra. Ifall någon då vågar sätta 

sig upp mot den som har makten är det stor risk att den blir utanför hela gruppen, det är p.g.a. 

detta som det ofta händer att ingen vågar säga ifrån. Rädsla som orsak till mobbning kan 

handla om att man hänger på en mobbare för att själv slippa bli mobbad. Grupptryck är en 

vanlig orsak och Höistad skriver att en mobbare aldrig är ensam, antingen har den tydliga 

medlöpare eller så är de andra passiva och vågar inte säga emot. Avundsjuka eller 

missunnsamhet som orsak till mobbning kan handla om att någon annan är duktig på något 

och att mobbaren då känner ett behov av att förminska den andre personen, göra den mindre 

viktig.  

 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Ingen orsak är godtagbar för att rättfärdiga mobbning. Mobbning är förbjudet och i skolor runt 

om i landet pågår ett stort arbete för att bekämpa mobbning. Det finns en rad lagar och 

förordningar som gäller vid arbetet mot mobbning och här har jag valt att nämna några av 

dessa i korthet. Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver bl.a. om FN:s barnkonvention 

om barnets rättigheter som säger att barnets bästa alltid skall sättas främst. Myndigheten för 

skolutveckling tar även upp skolans egna förordningar och skriver då om Skollagen som 

förmedlas via läroplanerna (Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94) och i de s.k. 

Skolformsförordningarna. Dessa säger främst att ingen elev skall behöva vara utsatt för 

kränkande behandling och att de som är i behov av stöd skall få det. I Lpo 94 beskrivs 

värdegrunden och att den skall genomsyra hela verksamheten i grundskolan och att den ska 

förmedlas till och förankras hos eleverna. Värdegrunden beskrivs i Lpo 94 med orden: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla (Lärarnas handbok 2004, s 37). 
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Myndigheten för skolutveckling tar även upp vad lärarna och skolan har för skyldigheter och 

skriver att det finns olika åtgärdsprogram och föreningar som kan hjälpa till vid arbetet mot 

mobbning. Arne Forsman (2003) skriver i sin avhandling Skolans texter mot mobbning – 

reella styrdokument eller hyllvärmare? om olika föreningar mot mobbning och nämner då 

t.ex. BRIS, Rädda Barnen, Friends och Tillsammans. Forsman presenterar även i korthet 

några olika kända modeller som framtagits för att motverka mobbning och dessa är bl.a. 

Farstamodellen, Mombus och Gemensamt-Bekymmermetoden. Dessa metoder används 

framgångsrikt i många skolor, dock kommer jag inte att beskriva dessa utförligare här 

eftersom jag anser att de inte har någon större vikt vid min kommande studie.  

 

I andra delen av kapitel två har nu mobbning diskuterats. Först gavs en förklaring av 

begreppet mobbning och sedan har läsaren fått ta del av statistik kring mobbning, orsaker till 

mobbning samt lagar och förordningar som finns i arbetet mot mobbning. Nästa kapitel, 

kapitel tre i uppsatsen kommer nu att behandla den metod som kommer att vara till hjälp vid 

analysarbetet. Kapitel tre kommer även att innehålla en redogörelse för urvalet av det 

empiriska materialet som ligger till grund för studien.  
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3. METOD OCH MATERIAL  

Nikolajeva (2000) skriver att man för att förstå hur bilderboken kommunicerar behöver ta 

hjälp av tre olika teoribildningar och dessa är hermeneutik, semiotik och receptionsestetik. 

Dessa tre teorier tar hänsyn till att bilderboken är uppbyggd av bild och text samt ger stort 

utrymme till läsaren som en tolkare av texten. Nedan kommer dessa tre teorier att beskrivas 

och det kommer att tydliggöras varför hermeneutik är huvudmetod i analysarbetet samt hur de 

andra två teorierna fungerar som hjälp vid studien. Därefter kommer det att förklaras vilket 

tillvägagångssätt som användes vid urvalet av analysmaterial. Läsaren skall dock vara 

medveten om att de tre teorierna inte beskrivs i sin helhet. Här beskrivs endast de delar som 

ansetts vara relevanta för studien.  

 

HERMENEUTIK  

Hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkning som sitt främsta medel. Enligt Per-

Johan Ödman (2003) i kapitlet ”Hermeneutik och forskningspraktik”  bygger den 

hermeneutiska processen på fyra huvudmoment; tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. Det första begreppet, tolkning, innebär att forskaren (jag, i det här fallet) 

presenterar sin förståelse inför sig själv och andra. I det andra momentet, förståelse, handlar 

det om en djupare förståelse så att forskarens existens berörs och förändras; Ödman kallar 

detta för hermeneutisk förståelse. Förförståelsen som är det tredje begreppet är själva grunden 

till att vi överhuvudtaget kan förstå något. Ödman skriver att det finns en hermeneutisk lag 

som lyder ”Utan förförståelse, ingen förståelse”  (Ödman 2003 s 75). Förförståelsen bygger på 

tidigare lärdomar och erfarenheter och den är aldrig neutral d.v.s. den kan vara både ett hinder 

och en tillgång vid forskningsarbetet. Vid tolkning aktualiseras förförståelsen som medverkar 

till hur vi uppfattar och kommer fram till vår tolkning. Ödmans fjärde moment är förklaring 

som står nära begreppet förståelse. För att kunna förklara något måste vi ha förstått och 

omvänt om vi ska förstå något måste vi kunna förklara det. Tolkningen blir alltså, enligt 

Ödman, en syntes mellan förklaring och förståelse där förförståelsen utgör fundamentet som 

hela den hermeneutiska processen vilar på.  

 

Ödman skriver också om kontexten, och han menar att en av hermeneutikens viktigaste 

uppgifter är att rekonstruera den kontext som det vi tolkar är en del av. Ödman anser att 

kännedom om kontexten ger stadga åt tolkningen och ökar sannolikheten för att vår tolkning 
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ska vara giltig. Ödman nämner att man på detta sätt kan tala om validitet även inom 

hermeneutiken.  

 

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997) skriver i sin bok Vägar genom texten att olika läsare 

kan uppfatta en text på varierande sätt och att samma läsare kan få olika intryck av en text i 

varierande situationer. Precis som Ödman (2003) anser så menar även Hellspong och Ledin 

(1997) att förförståelsen är en av de viktigaste tolkningsförutsättningarna. Helt utan 

förkunskaper kan vi inte få någon uppfattning om det som vi läser. Ingen text kan börja från 

noll och beskriva allt, det är alltid något som måste tas för givet. Olika människor läser alltså 

en text på olika sätt enligt Hellspong och Ledin och människor har varierande läsmål med en 

text d.v.s. de läser texten av olika anledningar. En läsares lässtrategi avgör även hur läsaren 

kommer att uppfatta texten. Alla människor läser på olika sätt beroende på vad de vill få ut av 

sin läsning – vill man ha en överblick kanske man skumläser medan en person som ska ha en 

tenta läser för att lära sig. 

 

HERMENEUTISKA CIRKELN  

Enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1994) i boken Tolkning och reflektion är ett 

huvudtema för hermeneutiken relationen mellan del och helhet. Inom hermeneutiken anses att 

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Omvänt består 

helheten av delar så helheten kan alltså endast förstås av delarna. Detta kallar Alvesson och 

Sköldberg för en hermeneutisk cirkel. Hellspong och Ledin (1997) skriver också om den 

hermeneutiska cirkeln och förklarar den genom att tala om en process där tankarna rör sig 

både framåt och bakåt. När vi läser så anar vi ofta vad som ska komma – tankarna går över till 

det olästa – samtidigt så hjälper det lästa oss att tolka det nya vi sedan möter i texten. 

Författarna menar att vår läsförståelse går i en cirkel där förståelsen hela tider växer. 

Nikolajeva (2000) skriver specifikt om den hermeneutiska cirkelns förhållande till 

bilderboken. Hon jämför läsandet av en bilderbok med en hermeneutisk cirkel. Nikolajeva 

menar att vare sig man startar med bilden eller texten har förväntningar kring den andra delen 

och att detta skapar nya erfarenheter och nya förväntningar. En läsare pendlar mellan det 

verbala och det visuella vid läsandet av en bilderbok samtidigt som förståelsen blir djupare 

och bredare. Nikolajeva menar att varje omläsning av ord och bild skapar bättre 

förutsättningar för en fullständig och riktig tolkning av helheten. Hon menar att unga läsare 

har en dold insikt om detta eftersom att de ofta ber om att få en bok uppläst om och om igen. 

Nikolajeva hävdar att barn inte ser det som samma bok varje gång utan att de faktiskt går 
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djupare in i betydelserna varje gång och på så sätt får en annan förståelse för boken. 

Nikolajeva skriver också att hon anser att vuxna tappat denna förmåga och mest ser bilderna 

som en dekoration till texten, hon tror att detta beror på skriftspråkets framskjutande ställning 

i samhället idag.  

 

Samspelet mellan bilden och texten kallas som jag skrev tidigare för ikonotexten. För att 

ytterligare kunna förstå sig på ikonotexten kan hjälp tas av semiotiken, studiet av tecken. 

 

SEMIOTIK  

John Fiske (1998) skriver i sin bok Kommunikationsteorier om semiotik och att semiotiken 

handlar om studiet av tecken. Inom semiotiken anses att läsaren spelar en mycket aktiv roll 

eftersom att läsaren är med och skapar textens betydelse genom att låta sin erfarenhet, 

attityder och känslor påverka den. Søren Kjørup (2000) skriver i sin bok Semiotik att det finns 

två olika slags tecken inom semiotiken. Det ena tecknet kallas index p.g.a. av att tecknet 

indikerar något, och som exempel ges att feber är tecken på en infektion. Febern ”pekar”  på 

sjukdomen, indikerar den. Det andra tecknet inom semiotiken är enligt, Kjørup, det 

kommunikativa tecknet som är tecken för något eller meddelanden om något. Hit hör t.ex. 

ord och även diagram, kartor och emblem som vi skapat för att visa varandra något d.v.s. 

symboler där vi bestämt vad tecknet ska stå för. Även Fiske beskriver olika slags tecken och 

tar upp tre olika benämningar. De två första är samma som Kjørup nämner men utöver dessa 

skriver Fiske även om ikon som är när tecknet liknar objektet på något sätt, att det ser ut eller 

låter som tecknet. Ett exempel på en ikon är ett fotografi.  

 

Nikolajeva (2000) skriver om konventionella tecken och detta är samma sak som det 

kommunikativa tecknet Kjørup (2000) skriver om. Det kallas ofta för konventionellt tecken 

p.g.a. att tecknet bygger på en konvention eller en överenskommelse om vad det betyder. För 

en utomstående har de konventionella tecknen oftast ingen betydelse, t.ex. ifall man inte kan 

utläsa arabisk skrift så har skriften ingen betydelse när man ser den.  

 

Nikolajeva menar att bilderboken kommunicerar med hjälp av två olika sorters tecken och 

dessa är just de konventionella samt de ikoniska. Bilderna i bilderboken är sammansatta 

ikoniska tecken medan orden (oftast) är sammansatta konventionella tecken. Bildens funktion 

är att beskriva och ordets är att berätta. Enligt Nikolajeva bidrar det speciella samspelet 

mellan ord och bild till att det finns oändliga möjligheter för varje läsare att uppfatta 
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bilderboken på ett unikt sätt. En läsare kan även som jag antytt tidigare omvärdera sin 

förståelse vid omläsning av en bok.Läsaren kan även som jag skrivit tidigare få olika 

upplevelser av en bok och detta beror på att texten och bilderna lämnar luckor som läsaren 

själv får fylla i. Detta har receptionsestetiken specialiserat sig på. 

 

RECEPTIONSESTETIK  

Nikolajeva (2000) anser att det utöver hermeneutik och semiotik även behövs 

receptionsestetik för att kunna förstå hur bilderboken kommunicerar. Inom 

receptionsestetiken används begreppet luckor. I en bilderbok lämnar både text och bild luckor 

som ” läsaren”  ska fylla i med tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessa luckor kan både 

lämnas medvetet för att stimulera läsaren eller omedvetet och då kanske för att skaparen har 

felbedömt sina läsare. Ord och bilder kan även fylla ut varandras luckor men även alltså 

lämna luckor åt läsaren som kan fylla i dem på sitt eget sätt.3  

 

APPLICERING PÅ UPPSATSARBETET  

Efter att ha förklarat de tre olika teorierna hermeneutik, semiotik och receptionsestetik 

fokuseras nu på hur de tre teorierna kommer att utgöra hjälpmedel vid analysarbetet av 

bilderböckerna. Hermeneutikens fyra grundbegrepp som Ödman (2003) skriver om är 

tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring och jag har vid mitt arbete upptäckt att dessa 

passar in precis i det som min bilderboksanalys handlar om. Nyckelordet förförståelse får en 

stor innebörd och gör att min tolkning blir min egen, och därför skulle en annan person inte 

kunna få precis samma resultat som mig. De andra tre begreppen beskriver det jag gör i min 

analys. Vid min läsning av bilderböckerna bildar jag mig genom min förförståelse en 

förståelse och därigenom kommer min tolkningsprocess igång och denna förklaras sedan i 

texten för läsaren. 

 

Mina tidigare erfarenheter, min förförståelse finns där hela tiden och ju fler böcker jag har 

tittat på och tolkat desto större förförståelse får jag för vad jag tror att jag kommer att finna i 

nästa bok. Här kommer även semiotiken in som ett hjälpmedel vid studiet av bilderbokens 

ikonotext. Jag kommer i min analys av böckerna att titta på hur text och bild samspelar 

(ikoniska och konventionella tecken), säger bilderna mer än vad texten gör, eller tvärtom? 

Finns utrymme för mer tolkning? Jag kommer att fundera över hur bild och text skapar ett 

                                                
3 Se de olika definitionerna på bilderböcker i kapitel två för ytterligare information om samspelet mellan text, 
bild och läsare. 
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intryck hos läsaren, d.v.s. hos mig i detta fallet. Den unika tolkningen blir min egen och precis 

som med den hermeneutiska cirkeln så har barn en oerhörd förmåga att se nya saker vid varje 

”omläsning”  av en bok och jag är medveten om att min kontext som vuxen kan göra att jag 

inte kommer att se samma saker som barn gör i bokens samspel mellan text och bild.  

 

Den hermeneutiska cirkeln kommer att utgöra en stor del i min analys. Relationen mellan del 

och helhet som ett samspel mellan bild och text i bilderboken är viktig vid min läsning. Det 

texten utelämnar kan en bild istället tala om, här finns receptionsestetiken med, text och bild 

lämnar luckor. En bild på en sida kan göra att man tänker framåt och vill komma vidare och 

se vad som händer på nästa sida.  

 

Mina tolkningsförutsättningar och min kontext skiljer sig från den läsare som bilderboken 

huvudsakligen riktar sig till. Jag har en betydligt mer komplex förkunskap än vad ett litet barn 

har. Jag har en förförståelse kring vad jag kan hitta i böckerna jag valt ut och jag vet att de på 

något sätt kommer att behandla mobbning. Jag vet vad mobbning är och jag anser att 

mobbning är fel och mitt syfte med läsningen är förutbestämt. Mitt läsmål är att se hur 

mobbning gestaltas i texten och min lässtrategi kommer att vara specifik, då det är just 

mobbningen jag är ute efter. Jag kommer att läsa texten noggrant och se hur den harmonierar 

med bilderna. Den tänkta läsaren för bilderboken har en annan lässtrategi- många barn får 

boken läst för sig och lyssnar då till texten precis som den är och tittar samtidigt på bilderna. 

Ett barn kan dock utvidga sin förståelse på ett sätt som jag kanske inte kommer att ha 

möjlighet att göra. Ett barn växer och lär sig mer saker för var dag och ett barn läser ofta 

samma bok väldigt många gånger vilket kan göra att barnet utvidgar sin tolkning och 

förståelse av texten. Även jag kommer att läsa böckerna som presenteras i följande stycke 

flera gånger men precis som Nikolajeva (2000) skrev så har vuxna inte samma förmåga som 

barn att upptäcka nya saker varje gång, men jag anser ändå att omläsning kan leda till nya 

perspektiv.  

 
M ATERIAL  

I detta stycke kommer de bilderböcker som skall analyseras med hjälp av tidigare beskriven 

metod att presenteras. Här kommer även tillvägagångssätt vid val av material att beskrivas. 

 

Bilderböcker finns i ett oändligt antal och även då jag sökte specificerat på barnböcker som 

skulle innehålla mobbning gav detta över 150 träffar i Örebro stadsbiblioteks katalog.  I olika 
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databaser vid olika bibliotek fick jag varierande antal träffar vilket resulterade i att jag 

bestämde mig för att avgränsa mig till två olika sökmotorer. Den första, Libris, bestämde jag 

mig för p.g.a. att jag ville täcka in ett stort antal bibliotek. Den andra databasen för mitt 

ändamål, Svenska barnboksinstitutets (SBI) sökmotor, valdes p.g.a. att jag ville täcka in fler 

bibliotek men även för att just SBI är specialiserat på böcker för barn.  

 

I Libris fick jag vid min sökning på mobbning och bilderböcker 27 träffar. Detta material 

ansåg jag för stort och därför avgränsade jag min sökning till att söka på böcker mellan 2000 

– 2005 och fick då nio träffar. Denna lista matchades sedan mot Svenska barnboksinstitutets 

träfflista över mobbning och bilderböcker där jag fick sex träffar. När listorna matchades mot 

varandra visade det sig att fem av böckerna på SBI:s lista fanns med på Libris lista och 

därmed resulterade detta i tio bilderböcker.  

 

Till studien skulle jag ha kunnat välja att analysera klassiker, d.v.s. barnböcker som är allmänt 

välkända i det svenska samhället. Anledningen till att detta inte gjordes var för att en 

systematiserad sökmetod av analysmaterial skulle kunna användas och på så sätt få fram 

material som kunde motiveras utifrån ovan givna modell. 

 

De tio moderna bilderböckerna som ligger till grund för analysen är alla på svenska. Vissa är 

översatta och vissa är skrivna med svenska som originalspråk. Detta är jag medveten om och 

jag kommer inte ta någon hänsyn till detta i min analys. Det ingår inte i syftet att se på hur 

man i olika länder skildrar mobbning utan syftet är att se hur man i bilderböcker som ett 

medium riktat till barn skildrar mobbning. De översatta bilderböckerna i studien finns lika 

tillgängliga för barn som böcker med svenska som originalspråk och därför anser jag de vara 

ett lika väsentligt och viktigt analysmaterial.  

 

Det material som studiet bygger på, bilderböcker, har en mycket vid tolkningspotential. 

Bilderbokens huvudsakliga målgrupp är små barn. Alla barn som läser, eller får böckerna 

lästa för sig befinner sig i olika situationer i livet. Olika uppväxtmiljöer, olika kön och olika 

åldrar gör att förståelsen och livserfarenheterna kan variera enormt. Ett barn som läser en 

bilderbok uppfattar den olika beroende på situationen – är barnet på dagis, eller läses boken 

som en godnattsaga? Har barnet haft en bra dag eller har det varit en bråkig dag? En annan 

tolkningspotential som jag är medveten om är den vuxnes tolkningspotential. En bilderbok är 

skriven för barn men av vuxna och nu är jag en vuxen som läser och analyserar. Jag är som 
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sagt en vuxen tolkare, dock kommer jag ibland vid min analys att fundera just över vad ett 

barn kan se i böckerna, det blir då en andra gradens tolkning d.v.s. min tolkning av vad någon 

annan ” tolkar” .  

 

Analysarbetet kommer att bli speciellt eftersom det är en bokform för barn som jag kommer 

att analysera och eftersom författarens ordval kan vara tillrättalagt för att passa barn. Det 

kanske inte råder någon riktig meningsbyggnad och namn och platser i boken kan vara 

påhittade. I en barnbok kan även djur prata och utföra mänskliga handlingar, allt detta gör att 

jag som vuxen tolkare måste inta en ställning till texten där jag trots det ”barnsliga”  tar den på 

fullaste allvar och ser böckerna som ett viktigt och seriöst material till min analys.  

 

De utvalda böckerna är ( i bokstavsordning): 

Gahrton, Måns & Johan Unenge (2002): Varulven Valter ny i klassen. Stockholm: Bonnier  

 Carlsen.  

Genechten, Guido van (2001): Jonny. Stockholm: Sjöstrand. 

Gillberg, Ethel & Margareta Nordqvist (2002):  Sara och Sigge. Bromma: Opal.     

Glumac-Perlesi, Vera & Fioretos Ingrid (2001):Vem är annorlunda? Vaxholm: Uppsjö  

 Läromedel.  

Ingelse, Robert (2001):  Fula Solong och lilla handen. Stockholm: Natur och Kultur. 

Krapu, Solja & Nygård Holgersson, Chatarina (2005): Lille Ville. Stockholm: Alfabeta.  

Larsson, Dan & Arvidsson, Annika (2000): Stefan och elake Emil. Södertälje: Fingraf.  

Ljungqvist, Stefan & Egerkrans, Johan (2005): Taggtrådstim. Malmö: Damm & Son AB.  

Wilhelm, Hans (2004): Tyrre den förskräcklige. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Wilke, Carina & Koleff, Inger (2003): Tilda med is och sol. Täby: Lilla e.  
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4. RESULTAT 

Resultatkapitlet är tvådelat. Den första delen är en analysdel där böckerna presenteras en och 

en och på vilket sätt de skildrar mobbning. I den andra delen diskuteras sedan böckerna 

tillsammans och jämförs med varandra, i denna del kommer även frågorna ifrån mitt syfte att 

besvaras. Jag har vid mitt arbete med böckerna läst dem och tittat på bilderna samtidigt som 

jag skrivit ner mina reflektioner kring vad jag upptäckt. Hur många gånger jag läst böckerna 

varierar beroende på bokens längd, textmängd o.s.v. men varje bok har lästs mer än en gång 

och detta har tillfört nya perspektiv till studien. 

 

I delmoment ett ingår det en bild ifrån varje bok, detta för att ytterligare förtydliga vissa 

scener och för att läsaren skall få en bild av hur personerna i böckerna ser ut. Böckerna Stefan 

och elake Emil samt Sara och Sigge fanns endast att tillgå som fjärrlån som inte fick lånas 

hem, därför var jag tvungen att kopiera bilder ur de böckerna och på grund av detta är de två 

bilderna ur dessa böcker i följande kapitel svartvita medan de andra bilderna är i färg. 

 

RESULTAT, DELMOMENT  ETT. ANALYS. 

Här presenteras och analyseras böckerna i tur och ordning. De utvalda bilderböckerna 

presenteras i  följande text bokstavsordning ordnat efter författarnas efternamn.  

 

VARULVEN VALTER NY I   KLASSEN AV M ÅNS GAHRTON OCH JOHAN UNENGE  

Denna bok handlar om Valter, som kommer från Ulvared men som nu har flyttat med sin 

familj till en ny stad. Valter är en varulv som är alldeles hårig över hela kroppen och när han 

nu börjar i en ny klass upptäcker han att ingen annan har hår i ansiktet, de andra ser ut som 

”vanliga”  människor. Boken är på 45 sidor och bokens storlek är 23 cm hög och 17 cm bred. 

Den har bilder i matta färger som ofta rör sig över hela uppslag och på varje sida är det cirka 

sex rader text.  

 

Direkt när Valter kommer in i det nya klassrummet börjar några av pojkarna i klassen att 

viska och flickorna att fnissa. På rasten samlas alla i en ring kring Valter och börjar fråga 

honom varför han inte har några skor, varför han har hår i ansiktet och varför han har så 

spetsiga tänder.  

 
Det kunde Valter inte svara på. Han hade aldrig tänkt på det. I Ulvared hade alla spetsiga 
tänder och hår i ansiktet. Och ingen gick omkring i skor (s 8). 
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De andra barnen och särskilt pojken Jesper skrattar elakt åt Valter och på rasten frågar ingen 

ifall han vill vara med och spela pingis. Nästa dag tränar Valter själv vid pingisbordet på 

rasten och han skyndar sig sedan dit varje rast för att träna på sin serve. En dag står redan en 

liten blond flicka där när han kommer och hon undrar ifall de ska spela tillsammans. Sedan 

spelar de varje rast, varje dag. De blir fortfarande retade av Jesper men fortsätter att vara 

vänner. Vera följer med Valter hem och får träffa hans varulvföräldrar.  

 

Fördomar tas också upp, och i detta fall fördomar om varulvar då Vera frågar Valter ifall 

Varulvar äter människor och varför de ylar emot månen. Som svar på den sista frågan säger 

bara Valter att: ”Varför gör inte ni det? … Det gör alla i Ulvared, när det är fullmåne” (s 35). 

Författarna leker mycket med vad som är normalt och inte och vill få sin läsare att tänka efter 

hur olika saker kan anses vara norm beroende på var man befinner sig någonstans. Detta blir 

än en gång tydligt då Valter tänker på hur det hade varit ifall situationen hade varit tvärtom 

d.v.s. ifall Jesper börjat i hans gamla skola, tanken illustreras med en bild av en massa håriga 

varulvar som stirrar på Jesper (Figur 1).  

 

Varulven Valter visar i sin dagdröm upp Jesper för sina gamla skolkamrater. 

 
Figur 14.  
Valter tänkte på hur det skulle se ut om Jesper kommit till hans gamla skola i Ulvared. Med 
skor på fötterna och utan ett enda hårstrå i ansiktet (s 12). 

 

Plötsligt en dag kommer några andra barn och vill vara med Valter och Vera för att spela 

pingis och tillslut spelar alla barn tillsammans, förutom Jesper. Här får man på en bild se hur 

                                                
4 Bild publicerad med tillstånd av Johan Unenge.  



 25 

Valter slänger sina skor i papperskorgen, detta nämns inte i texten men sedan får man se hans 

lurviga fötter springa runt vid pingisbordet. Nu behöver alltså Valter inte försöka vara som de 

andra, för nu duger han som han är.  

 

Tiden går och även Jesper börjar vara med och spela pingis, då kommer en ny flicka till 

klassen. Den nya flickan heter Viola och kommer ifrån Blodafors. Valter tycker att hon ser 

konstig ut. Hennes ögon är röda och hon har spetsiga vampyrtänder. Från början står Viola 

och tittar på när de andra spelar men tillslut är det Jesper som tar första steget och frågar om 

hon vill vara med. Boken avslutas med att Jesper har födelsedagskalas dit alla i klassen är 

bjudna. På kvällen när de ser fullmånen börjar alla att yla ”Men ingen ylade som Valter”  (s 

45).  

 

De vuxna i boken har ingen betydande roll. Fröken i skolan är endast en bifigur och de andra 

vuxna i boken är Valters föräldrar. Föräldrarna försöker stötta Valter genom att ge honom nya 

skor och tvingar iväg honom till den nya skolan med orden att det kommer att bli bättre. Vi 

får dock aldrig veta vad Valter berättat för dem, det är dock tydligt att de vet om att han inte 

trivs i skolan. 

 

JONNY AV GUIDO VAN GENECHTEN  

Den stora boken om spindeln Jonny är 30 cm hög och 22 cm bred. Boken har stora bilder med 

lite detaljer och texten på de 32 sidorna är i mycket stor stil. Det är lite text, cirka tre rader per 

uppslag och den är mycket lättsam vilket gör att jag tror att den är riktad till mindre barn.  

 

Spindeln Jonny.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 25. Från sidan -2 d.v.s. två  sidor före berättelsen börjar.  

 

                                                
5 Bild publicerad med tillstånd av Sjöstrands förlag. 
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Överallt där Jonny (Figur 2) visar sig springer alla skrikande åt varsitt håll innan Jonny hunnit 

säga mer än ”Jag…”. Här visas att alla flyr ifrån stackars Jonny som ser ledsnare och ledsnare 

ut för varje bild. Först är det en gräshoppa som hoppar iväg samtidigt som den gnisslar fram: 

”Usch! En stinkande stickare”  (s 6)6. Nästa som flyr är ett bi som flyger så snabbt det kan 

bortifrån Jonny. På nästa uppslag är en bild av en fjäril som ropar: ”Urk!”  Ett krypande 

kravlande kräk”  (s 9).  Detta följs sedan av en snigel och en mask som kvickt gömmer sig när 

Jonny kommer, de tycker att han har ludna ben och är läskig. När masken kryper ner i sitt hål 

säger Jonny: ”Jag ville bara fråga om en sak”  (s 16) och så ser han väldigt ledsen ut. På nästa 

uppslag illustreras hur Jonny håller fram en kartong med en tårta i och det visar sig att han 

fyller tre år och ville bjuda på tårta. När man sedan bläddrar vidare är det en bild på en 

gråtande Jonny som konstaterar att ingen vill smaka på hans tårta så han får gratulera sig 

själv. På nästa uppslag slukar Jonny hela tårtan själv. Boken slutar med att Jonny sitter under 

ett träd och rapar och så står det:  

 
Jonny är en mycket snäll spindel, men det är det ingen som vet… 
Bara du!  
Så om du någon gång skulle träffa Jonny, ge honom en stor puss (s 23).   

 

Denna bok behandlar inte mobbning lika tydligt som en del av de andra, men den tar indirekt 

upp frågan om att döma andra efter utseendet och att inte ge andra människor en chans. Den 

är inte moralisk och präktig utan beskriver på ett enkelt och roligt sätt hur stackars Jonny inte 

ens får chansen att bjuda på sin tårta eftersom alla flyr så fort de ser honom. 

 

                                                
6Boken har ingen sidnumrering. Sidnummer ett har därför satts på första sidan som innehåller både text och bild. 
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VEM ÄR ANNORLUNDA? AV VERA GLUMAC-PERLESI  OCH INGRID FIORETOS 

Den här boken skiljer sig ifrån de andra. Denna har ingen direkt handling i den meningen att 

det är olika personer som interagerar med varandra. I början handlar det om Alex som sitter 

och funderar på olika saker och pratar med sin mamma och sedan får vi höra andra i Alex 

klass berätta om sig själva. Bokens 27 sidor har stora bilder i bleka färger som ofta rör sig 

över ett helt uppslag. Det är mycket text i boken och den är skriven med skrivstil, det ska 

antagligen se ut som att någon skrivit ” för hand”. Bokens storlek är 31 cm hög och 22 cm 

bred.  

 

Boken börjar som sagt med Alex som är åtta år. Han berättar att hans vänner kan vara jobbiga 

ibland för att de ska bestämma över alla andra. Alex berättar om att Ville och Frans brukar 

säga åt Alex att inte leka med Tobias eftersom de tycker att han är konstig. Alex säger att han 

ibland leker med Tobias ändå och att Tobias är rolig men att det konstiga är att Tobias kan 

säga att han tycker att någon annan i klassen är konstig. Tobias tycker t.ex. att Lotta är konstig 

och att han aldrig skulle leka med henne.  

 

Det här funderar jag mycket på. Varför tycker Ville och Frans att Tobias är annorlunda? 
Varför tycker Tobias att Lotta är konstig? Vem är egentligen annorlunda eller konstig? (s 
2). 

 

Alex frågar sin mamma varför man tycker att vissa är annorlunda och hon svarar att det beror 

på att vi har vissa bilder av vad som är normalt och riktigt bra. Vi får sedan följa mammans 

och Alex samtal då de pratar om vilka bilder man har av andra människor. De pratar om att 

man sorterar in människor i fack. Mamman visar en bild (Figur 3) på en massa olika 

människor och säger åt Alex att titta på dem och hon frågar ifall han kan se på bilden vem 

som är bra på matte, vem som kan sjunga bra, vem som inte kan höra något eller vem som kan 

gå på händer?  
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Bilden som Alex mamma visar för honom  

 
Figur 37.  
- Nej, det kan jag inte se, svarar jag.  
- Nej, för många av de saker vi kan syns inte utanpå. Men alla får inte chansen att visa vad 
de kan och är bra på, säger mamma.  
- I min klass är det några som inte får vara med. Lotta till exempel som vi tycker är konstig 
bara för att hon är tjock. Hon kanske kan göra många bra saker som vi andra inte vet något 
om. Imorgon i skolan ska jag prata med henne och alla de andra som inte får vara med (s 
9). 
 

Sedan illustreras några av Alex klasskamraters tankar. Läsaren får ”höra”  vad de som de 

andra tycker är konstiga tänker och se att även de ”konstiga”  tycker att någon annan är 

konstig. Först ut är Lotta som säger att de andra fnissar åt henne på gymnastiken och att hon 

inte fick vara med och spela teater för att de andra ansåg att hon är för tjock. Lotta säger att 

hon blev jätteledsen och hon undrar ifall man måste vara smal för att visa vad man kan och att 

hon faktiskt är jättebra på att sjunga, dansa och att imitera andra men aldrig fått chansen att 

visa det för sina klasskamrater. Lotta säger att hon trots att hon kan sjunga, dansa och imitera 

inte fick vara med och spela teater men att Tobias fick vara med, fast han ser mycket 

konstigare ut än henne. ”Det tycker i alla fall jag att han gör” (s 11) säger Lotta.  

 

                                                
7 Bild publicerad med tillstånd av författare Ingrid Fioretos. © Glumac-Perlesi. 
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Nästa person är mörkhyade Tobias som konstaterar att han faktiskt fick vara med och spela 

teater men att det inte var roligt eftersom han var tvungen att vara pepparkaksgubbe.  

 

Jag är trött på att de andra kallar mig för pepparkakan, negerbollen eller lakritsgubben. Det 
känns som att de inte tar mig på allvar (s 12). 

 

Tobias konstaterar att han är nöjd med den han är och att det inte är något fel på honom och 

att han för den delen är bäst i klassen på att läsa och skriva och att Johan inte alls är lika bra. 

 

Efter Tobias är det Johan som presenterar sig. Han är blyg och ensam i skolan, han 

dagdrömmer ofta och har svårt att skriva och stava rätt. På fritiden klättrar han och han är 

stark men det vet ingen i klassen. Johan får ibland lust att klippa till Tina, hon retas och är 

smutsig. Tina berättar att några i klassen har bildat en klubb emot henne och att de säger att 

hon luktar illa. Tina berättar att hennes mamma dricker mycket vin. Tina skulle aldrig berätta 

om det för någon så istället ljuger hon om sin familj för hon vill att de ska vara helt vanliga. 

Tina säger att hon i alla fall är ganska söt, att hon inte ser lika knäpp ut som Samira. Samira 

berättar att hon har vuxit upp i ett annat land och att de andra barnen säger åt henne att åka 

hem till sitt land. Samira säger att Sverige är hennes land och att det är här hon har sitt hem. 

Hon blir retad i skolan för att hon tror på en annan Gud och har en annan religion. Samira tror 

att det är de vuxnas fel att några barn i klassen retar henne. Hon tror att barn pratar på samma 

sätt som de hör de vuxna prata. Samira önskar ibland att hon såg riktigt svensk ut, t.ex. att hon 

hade ansiktet fullt av fräknar som Peter har. Peter säger att det nästan aldrig är någon som 

kallar honom för Peter utan att de säger en massa andra elaka saker istället. Han får inte vara 

med på rasterna och alla flyttar på sig när han sätter sig vid deras matbord. Peter säger: ”Det 

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

andra i klassen som får avsluta och han säger:  

 

Jag förstår faktiskt inte varför inte de andra inte vill vara med mig. Varför tycker de inte att 
jag är okej? För tänk om vi alla hade varit lika. Vad tråkigt det skulle vara då. Eller vad 
tycker du Alex? (s 21). 

 

Då kommer vi tillbaka där vi började, med Alex som tycker att vi inte ska döma folk för hur 

de är eller ser ut. Han tycker det är härligt att alla i hans klass finns och att alla är bra på något 

och speciella på sitt sätt. Boken avslutas med tankarna:  

 

För vem är egentligen annorlunda? Vem är vanlig? Beror det kanske på vem man jämför 
med? Kan ett barn ses som annorlunda i en klass men som helt vanlig i en annan? Är den 
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annorlunda alltid konstig? Kan man vara annorlunda på ett kul sätt? Vad tycker du? Är du 
vanlig eller annorlunda? (s 27). 

 

Det känns som att boken är skriven i syfte att vara en bok att samtala kring. Den är utgiven av 

Uppsjö läromedel vilket kan vara ytterligare ett bevis på det. Boken vill få sin läsare att tänka 

efter, den avslutar med direkta frågor till läsaren och i boken finns stort utrymme för läsaren. 

När Alex tittar på bilderna av alla människor och mamman frågar ifall han kan se vilka 

egenskaper de har finns utrymme för läsaren att själv tänka till.  

 

Boken tar upp de mobboffer som Olweus (1999) sorterar in under det han kallar för myter om 

mobbning. Bokens mobboffer är: den tjocke, den tyste, den med annorlunda hudfärg, 

invandrare, den fräknige, den smutsige och jag tycker de presenteras på ett bra sätt. Boken tar 

upp att man inte ska döma människor för en egenskap som de har, den vill visa på hur mycket 

fint som kan dölja sig under ytan. Det är en bok som talar för de utsatta och ger dem utrymme 

och som vill få sin läsare att förstå att alla människor har något unikt och speciellt som gör att 

just de är värda att tycka om. Den vill också visa att den som de andra barnen tycker är äcklig 

eller luktar illa kan ha en orsak till det och att den personen redan kan ha problem så det 

räcker. Ett tydligt budskap i boken är att tydliggöra för sina läsare att de ska uppmärksamma 

att andra kan ha det sämre än en själv och uppfatta saker på ett annat sätt. 

 

SARA &  SIGGE AV ETHEL GILLBERG OCH MARGARETA NORDQVIST 

Boken handlar om Sara som har blivit så stor att hon har börjat skolan. Sara har länge längtat 

efter nya kompisar men i skolan blir inte allting som hon tänkt sig. Boken riktar sig till något 

yngre barn, den är i litet format och har en lätt handling. Boken är lättsam samt innehåller lite 

text, bara en till tre rader per uppslag. Boken är 26 sidor lång och i litet format, 15 cm hög och 

15 cm bred.  

 

Sara trodde att det skulle bli roligt i skolan men rasterna är inte roliga för Sara.  

 

- Vilken ful jacka du har, säger en flicka till Sara (s 3) 8. 
Barnen är riktigt elaka. De vill inte leka med Sara (s 4).  

 

En flicka säger åt Sara att hon har en ful jacka. Nästa dag när Sara har en annan jacka säger de 

att hennes byxor är fula istället. I denna bok får en vuxen en viktig roll som medlare då Sara 

                                                
8 Boken har ingen sidnumrering. Sidnummer ett har därför satts på första sidan som innehåller både text och bild.  
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berättar för fröken hur ledsen hon blir när de andra retar henne. ”Fröken lovar att prata med 

barnen, för man får inte vara elak”  (s 7). De andra barnen slutar reta Sara efter att hon berättat 

för fröken men övergår istället till att låtsas de att de inte ser henne.  

 

En dag kommer en ny kille till skolan, de andra barnen glor och viskar (Figur 4). Här visar 

bilderna att den nye killen är mörkhyad och jag som läsare kan då dra slutsatsen att det är 

därför de andra tittar och viskar, ingen annan på bilderna är mörkhyad. Då boken är riktad till 

mindre barn är det oklart ifall detta blir tydligt för dem. 

 

Sigge börjar i Saras skola. 

 

 Figur 49. Barnen glor och viskar (s 9, 10).  

 

Sara blir nyfiken på Sigge och börjar prata med honom efter skolan, hon går fram till honom 

och berättar en rolig historia och sedan får de plötsligt väldigt mycket att prata om. Nästa dag 

leker de tillsammans i skolan och de andra barnen ser att de har roligt och vill vara med. 

Boken slutar med att alla barnen på skolan leker tillsammans.  

 

Denna bok har en enkel historia och den beskriver väldigt lätt vad mobbning kan handla om, 

att  bli retad för sina kläder, sitt utseende, eller att inte få vara med och leka. För en vuxen 

läsare kan det tyckas ganska enkelt att Sara och Sigge blir vänner så snabbt och att de andra 

barnen då vill vara med och leka. Men som sagt så är detta en bok till för mindre barn vilket 

gör att det går att förstå den banala historien.  

                                                
9 Bilden publicerad med tillåtelse av Margareta Nordqvist, Opal bokförlag. 



 32 

FULA SOLONG OCH LILLA HANDEN AV ROBERT INGELSE 

Boken handlar om en pojke och en flicka, Solong och Lilla handen, som är bästa vänner. Det 

är sommarlov och de skiljs åt eftersom Lilla handen ska åka till sin mormor på landet och 

Solong ska åka på barnkoloni. Stilen i boken är lättsam. I början består styckena nästan alltid 

av fyra eller sex rader där hälften är om Solong och hälften om Lilla handen. I slutet är det 

repliker mellan Solong och Lilla handen som allihop är uppbyggda på samma sätt. Det märks 

tydligt att språket är riktat till barn. Det är cirka fyra rader text per uppslag och boken består 

av 29 sidor, den är 24 cm hög och 20 cm bred.  

 

I boken jämförs hela tiden Solongs och Lilla handens upplevelser under sina sommarlov. Den 

är uppbyggd så att det på varje uppslag handlar om vad Lilla Handen gör hos sin mormor och 

sedan jämförs detta med det elände som Solong får utstå på barnkolonin.  

 

På mormors land fick Lilla handen rabarberkräm  
och beröm för sina fina fräknar.  
På barnkolonin fick Solong fisk med ben i.  
Och daggmaskar i stövlarna (s 2).10 
 
Mormor sa att Lilla handen var en fin liten flicka 
Med soliga kinder. 
Barnen sa att Solong var en ful liten pojke 
med borttappad näsa (s 3). 

 

Bokens spretiga bilder framställer Lilla handen som en söt flicka med örhängen och blont hår 

som är älskad av sin mormor och får göra roliga saker som att bada, åka på utflykt, klappa 

hästar och åka hölass d.v.s. hon har ett riktigt ”dröm-sommarlov” . Detta ställs i kontrast med 

bilderna på Solong som har utstående öron, spretiga tänder, liten näsa, smala krokiga ben och 

de enstaka hårstråna spretande åt alla håll. Medan Lilla handen njuter på landet får Solong 

stötar från ett batteri av de andra barnen (Figur 5), hans säng blir uppburen i ett träd medan 

han sover, han blir tvingad att rida och ramlar av och de andra pojkarna sprutar med 

vattenpistol på honom med vattnet fullt av pissmyror. 

 

 

 

 

                                                
10 Boken har ingen sidnumrering. Sidnummer ett har därför satts på första sidan som innehåller både text och 
bild. 
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Solong får stötar från ett batteri. 

 
Figur 511. På kolonin fick Solong stötar från ett batteri av de andra barnen.  

Om du blir elektrisk så kanske benen drar ut sig och blir lite rakare, sa barnen (s 5). 

 

I boken står Solong helt själv mot de andra pojkarna, det finns inte tillstymmelse till någon 

som är snäll med honom på barnkolonin. Någon vuxen som han kan få hjälp av finns inte 

heller med i boken, den enda vuxna i hela boken är Lilla handens snälla mormor. 

 

I boken är det tydligt att Solong anser att det är p.g.a. hans utseende som han blir mobbad. 

Detta förmedlas dock inte lika tydligt genom bilderna där de andra pojkarna på kolonin är 

tecknade ungefär likadana som honom. De flesta har lite mer hår men annars har de lika 

utstående öron, små näsor, smala ben och sneda ögon. Solong tycker dock att han är ful och 

detta får han bekräftat av de andra pojkarna (se ovan citat från sidan tre) vilket gör att han blir 

ledsen och tycker synd om sig själv:  

 
[…] Solong [satt] på barnkolonin och tänkte på alla andra som hade raka ben och fina näsor 
(s 7). 

 

När Solong och Lilla handen är hemma igen är Solong inte lika glad som han brukar vara och 

han säger:  

- Jag är ful med krokiga ben och kanintänder.  
- Jaha, sa Lilla handen, så det är därför du inte är så glad.  
- Kanske det, sa Solong. 
- Man kan vara ful och söt och hur som helst, sa Lilla handen, och så kan man en massa 
annat. 

                                                
11 Bild publicerad med tillstånd av författaren Robert Ingelse.  
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-Vadå för annat?, undrade Solong. 
- Man kan…dyka till exempel (s 18). 
 

Sedan lär Lilla handen Solong att dyka men han konstaterar att han inte blev sötare för det, 

sedan får han lära sig virka men han konstaterar bara att han inte får rakare ben för att han lär 

sig virka. Lilla handen delar med sig av sina nya färdigheter till Solong och Solong fortsätter 

att klaga över att han är ful. Boken slutar med att Lilla handen säger: 

 

[…] Jag har en himla tur som har en vän med flaxiga öron, 
 krokiga ben, borttappad näsa, mjölkiga tänder, stinkande kläder… 
… och snälla tankar.  
- Jag har också en himla tur, sa Solong. 
- Jag vet, sa Lilla handen (s 28). 

 

Lilla handens kärlek och energi smittar av sig på hennes ledsna vän så att han blir glad igen. 

Boken visar att olika barn, vackra och fula, kan leka med varandra. Den visar på vikten av att 

ha en vän som kan göra en glad och som tycker om en oavsett hur man ser ut. Boken visar i 

slutet på en glad Solong som trots sitt utseende skrattar, lär sig nya saker och får beröm av sin 

vän Lilla handen.  

 

Boken tar upp myten att det är p.g.a. utseendet som många barn blir mobbade och den tar 

dessutom upp hur jargongen kan vara på en barnkoloni. I boken berörs sommarlovets bak- 

och framsidor och hur det kan gestaltas olika för olika barn. 

 

L ILLE VILLE AV SOLJA KRAPU OCH CHATARINA NYGÅRD HOLGERSSON 

 

Lille ville var en liten kille 
som bara ville göra det som Ville ville (s 1)12.  

 

Så börjar boken om Lille Ville som är en kille som inte tycker om sånt som andra barn gillar. 

De andra barnen gillar kurragömma, brännboll och att leka tagen medan Lille Ville helst sitter 

i sin koja och kastar prick i en gammal sko. Boken är skriven på rim och har stora färgglada 

bilder som rör sig över båda sidorna på ett uppslag. Boken är 25 cm hög och 20 cm bred och 

har 22 sidor.  

 

                                                
12 Boken har ingen sidnumrering. Sidnummer ett har därför satts på första sidan som innehåller både text och 
bild. 
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Boken beskriver på de första 13 sidorna på vilket sätt som Lille Ville är annorlunda. Han 

gillar andra färger än de andra barnen, det som de andra inte gillar att äta tycker han är gott, 

han vill bli astronaut medan de andra vill bli TV-stjärnor. Allt detta beskrivs med rim på två 

eller fyra rader, t.ex.: 

 

Om andra hade märkesplagg och jeans av ny modell 
så höll sig Ville till manchester och flanell (s 9). 
 

På alla bilderna ges intrycket av att lille Ville trots att han är ensam är bland de andra barnen. 

Hans koja är där de andra leker, han bakar med de andra och på en bild illustreras hur de 

andra barnen står vid hans dörr med leksaker och vill att han ska följa med ut för att leka. Han 

ser ensam ut när han gungar och när han sitter hemma och läser en bok, men det känns som 

att ensamheten är självvald eftersom att han vill göra egna saker.  

 

När andra solade var Villes armar bleka 
Han läste bok och hade inte tid att komma ut och leka 
I allt han var en egen liten kille 
som bara gjorde det han ensam ville ( s 13). 

 

Lille Ville beskrivs som lite udda, som en kille som går sin egen väg. Detta blir tydligt en dag 

då lille Ville kommer till skolan och de andra barnen retas med lilla Linn (Figur 6).  

 

Lilla Linn blir retad.  

 
Figur 613.  
 

                                                
13 Bild publicerad med tillstånd av Alfabeta bokförlag. 
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 Dom drog i hennes hår och slog – det blev en bula –  
Dom skrek och sa att hennes skor var fula 
Dom skrek och sa att hennes väska sög 
Att det fanns ingenting hos lilla Linn som dög (s 15). 

 

Här får vi tydligt se att Ville är en kille som går sin egen väg, han säger emot de andra barnen. 

På bilden ser han anklagande ut medan de andra ser skamsna ut och tittar ned i marken.  

 
Men Ville ville veta varför det var fel 
att ha en väska som var rutig, ren och hel 
och varför alla blev så störda 
av ett par nya skor som var så fiffigt snörda. 
 
Dom kunde inte svara.  
Dom stod och stirrade mot marken bara (s 17). 
 

Lilla Linn blir jätteglad och tänker att Ville är en bra kille och sedan börjar de leka med 

varandra i Villes koja. Boken visar att alla har rätten att vara som de vill och att vissa kanske 

väljer att vara annorlunda men kan trivas med det ”För var och en har sitt eget sätt på att vara 

bäst och att pricka rätt”  (s 20). Den visar även på vad positivt det kan vara att säga ifrån och 

vilka konsekvenser det kan få att göra en annan människa glad.  

 

I denna bok finns inga vuxna med förutom Villes mamma som finns med på en bild men hon 

fyller ingen funktion i bokens handling.  

 
STEFAN OCH ELAKE EMIL AV DAN LARSSON OCH ANNIKA ARVIDSSON 

Boken handlar precis som titeln berättar om Stefan (Figur 7) som är mobbad av Emil. En dag 

träffar Stefan en pojke i affären som ser precis likadan ut som honom. Pojken i affären heter 

Jan och han berättar att han brukar slåss men bara med sådana som mobbar andra och Stefan 

berättar då för Jan att han är mobbad. Tillsammans kommer de på att de ska byta skola med 

varandra för att få slut på mobbningen. Boken är 28 sidor lång och det är bilder på varje sida. 

Boken är 25 cm hög och 17 cm bred.  

 
Det här är stackars Stefan,  
som går i andra klass, 

 och han är ofta ledsen och 
 gömmer sig på dass (s 3). 
 

Så börjar boken om Stefan och Elake Emil, den är skriven på rim och på varje sida är det två 

till fyra rader text. Boken beskriver i sin rimmade text vad Stefan får utstå för trakasserier från 

Emil. Emil slår jämt Stefan gul och blå och Stefan beskrivs som en sådan som aldrig ger igen 
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p.g.a. att han avskyr bråk och slagsmål. Emil doppar Stefan i toaletten, fäller krokben och 

förstör hans cykel.  

 

Stefan, den mobbade i boken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 714. 

 

Boken beskriver hur ensam Stefan är. Ingen av de andra barnen vågar hjälpa honom eftersom 

de är rädda för Emil. Lärarna på skolan ser inget och Stefan skäms för att han blir mobbad så 

han berättar ingenting hemma heller. Stefans mamma börjar dock undra varför Stefan alltid 

har mössa på sig så en kväll när han somnat tar hon av honom mössan och får då se en massa 

bulor och då kommer det fram vad han råkat ut för.  

 

Nu får de vuxna i boken framträdande roller. Stefans pappa framstår som den ilskne, brutale 

pappan som blir förbannad och tycker att Stefan ska slå tillbaka och ge Emil ”en riktig sabla 

smäll”  (s 13). Stefans pappa ringer till skolan och ryter att det måste bli stopp på mobbningen 

och på den tillhörande bilden är han alldeles högröd i ansiktet och skriker så att en pennburk 

på bordet ramlar och blommans blad faller av. Beskrivningen av de vuxna fortsätter:  

 

Och på föräldramötet är Stefans mamma mild, 
men Stefans pappa skriker om mobbningen så vild.  
Han Emils lilla pappa vill genast spöa opp! 
Och likadant med fröken och även rektor Knopp! (s 15).  

 

De vuxna har möten och blir förbannade men lyckas ändå inte lösa mobbningen utan den som 

gör det är Stefan tillsammans med sin nyfunne vän Jan. Jan och Stefan träffas i affären och de 

ser precis likadana ut, de bestämmer sig för att byta skola. Konsekvenserna blir att Stefan som 

                                                
14 Bilden publicerad med tillstånd av författaren Dan Larsson. 
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kommer till Jans skola blir väldigt omtyckt eftersom Jan var en riktig bråkstake och Stefan är 

snäll och lugn. Jan däremot ställer till bråk och doppar Emils huvud i toaletten vilket får alla 

de andra barnen på skolan att skratta.  

 

Nu känner Jan och Stefan att skolan blivit bra, 
och Emil han har lärt sig att man ej mobba ska (s 27). 
 
Så slutar denna saga, som kunde vara sann, 
för uti många skolor så mobbas det minsann! 
”Om sådant ska man prata och genast sätta stopp. 
Det är en nyttig läxa vi lärt” , sa rektor Knopp (s 28). 
 

Boken har ett lyckligt slut som tydligt visar att mobbning är fel. Den visar på vanliga 

trakasserier som en mobbad kan bli utsatt för och på hur den mobbade kan känna sig. Den ger 

även en inblick i varför vissa slåss – Jan slåss bara med dem som mobbar andra eftersom han 

avskyr mobbning. Denna bok vill verkligen visa att mobbning är fel och det präktiga slutet 

visar att man vill väcka samtal genom att säga att detta händer på riktigt också. 

 

TAGGTRÅDSTIM AV STEFAN LJUNGQVIST OCH JOHAN EGERKRANS 

Boken handlar om Tim som bor på ett barnhem. Den dagen det kommer en ny pojke till 

barnhemmet försämras allting, särskilt för Tim, eftersom den nye pojken Oswald vänder de 

andra barnen mot honom. Boken är uppbyggd så att läsaren först får se allting som Tim blir 

utsatt för och sedan kommer en tillbakablick till hur det var innan Oswald kom och i slutet 

blir det en upplösning på boken. Språket i boken är lättsamt och på många sidor är det endast 

två rader text som illustreras med bilder. Det förekommer dock sidor med upp till tio rader 

text. Textstyckena är uppbyggda så att det som står på följande sida följs upp av meningen på 

sidan innan. Boken är 25 cm hög och 20 cm bred och den innehåller 39 sidor.  

 

Boken börjar med att stackars lille rödhårige, smale Tim står utanför barnhemmet i kylan med 

sin nalle och har fastnat med tungan på en lyktstolpe. De andra barnen tvingade honom att 

slicka vilket resulterade i att han fastnade med tungan på den kalla lyktstolpen. På följande 

sidor återberättas sedan hur Tim blivit utsatt för elakheter av de andra barnen oändligt onda 

Oswald, ovanligt otrevliga Billy och tillfälligt tuffa Tuva. De tre som mobbar Tim har 

överlägsna miner och ser grymma ut, de hånskrattar och ledaren som utför alla elaka 

handlingar är Oswald som är enormt stor och tjock. Tims stackars nalle finns med på varje 

bild och han blir utsatt för samma saker som Tim (Figur 8).     
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Taggtrådstim har blivit slagen. Nalle är också skadad.  

 
Figur 815. 

Blir Tim slagen så han flyger i luften så flyger nallen med och när Tims glasögon går sönder 

ligger nalle också knockad med ett par trasiga glasögon bredvid sig.  

 

De vuxna ges ingen positiv roll i boken. Föreståndarinnan ser elak ut och det beskrivs att hon 

skällt på dem när de ätit upp all julchoklad. En annan vuxen är en man som tar ifrån Tim, 

Tuva och Billy en övergiven hundvalp som de tagit hand om. Dock så längtar de efter vuxna.  

 

Men mest av allt längtade de efter en mamma och en pappa,  
som de förstått att de aldrig skulle få (s 26).  

 

När Tim står där med tungan på lyktstolpen tänker han på allt elakt de andra barnen gjort. Han 

tänker på när de andra barnen knuffade honom så att han ramlade och fick blodsmak i 

munnen, då hade han gråtit så att han blev våt.  

 

Lika våt som han blev den gången de spolade honom med iskallt vatten under kranen. Då 
hade den blöta luggen hängt ner framför ögonen så att han nästan inte såg (s 7). 
 
Lika lite som han såg den gången de spräckte hans glasögon. Då hade han irrat omkring 
och slagit i huvudet så han fick en bula (s 8). 
 
Som var lite mindre än det jack han fick den gången de boxade till honom så att han 
svimmade. Då hade han fått åka ambulans till sjukhuset och sy (s 10). 
 

Andra elakheter som Tim utsätts för är att de sliter av hans nalle armarna, klipper Tims hår 

med en stor sax så att han inte ser klok ut och stänger in honom i garderoben och kastar bort 

nyckeln och nu det sista; tvingar honom att slicka på en lyktstolpe. Det är detta som får 

handlingen att vända i boken. Tim bestämmer sig för att rymma när han väl kommer loss ifrån 

                                                
15 Bild publicerad med tillstånd av författarna. 
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lyktstolpen. Han försöker klättra över det höga taggtrådsstängslet som finns runtom 

barnhemmet. Tim fastnar dock i taggtråden och ramlar ned. Tim blir arg och med taggtråden 

hängandes i tröjan går han tillbaka till barnhemmet. På väg upp till sitt rum passerar Tim förbi 

Oswald, Billy och Tuva. Både Billy och Tuva sticker sig på taggtråden när Tim passerar och 

de börjar gråta vilket får Oswald att skratta så han får ont i magen. På följande sidor berättas 

sedan om hur roligt Tim, Billy och Tuva hade innan Oswald kom till barnhemmet. Det skrivs 

om när de åt upp all julchoklad, räddade en bortsprungen hundvalp och hade snöbollskrig. 

Sedan när Oswald kom förändrades allt och nu står Tim på sitt rum och gråter för att han 

sticker sig så mycket på taggtråden.  

 

Det såg de andra barnen och de förstod. För det gjorde ont i hjärtat och i huvudet. Som det 
gör när man gjort någon illa och man vet att man har gjort fel (s 34). 

 

De andra barnen går och lämnar Tim ensam med sin taggtråd men efter en stund kommer 

Billy och Tuva tillbaka med kuddar fastknutna runt magen så att de inte ska sticka sig när de 

kramar Tim. De kramas tills taggtråden faller av.  

 

Och då försvann det där onda i både hjärtat och huvudet. För det gör det när man ställer allt 
till rätta igen (s 38). 

 

Boken slutar med att Tim, Tuva och Billy har kuddkrig och ser glada ut medan Oswald sitter 

och surar och inte är med och leker. Boken har ett av mytens mobboffer, en smal liten pojke 

med rött hår och glasögon som inte är mobbad av någon egentlig anledning. Boken slutar 

lyckligt med att Tims vänner Billy och Tuva tillslut gör sig fria från Oswald och blir vänner 

med Tim igen. Deras känslor (ovan) visar att de hela tiden vetat om att de handlat fel, 

antagligen har deras rädsla för Oswald gjort att de varit på hans sida, allt för att inte de ska bli 

utsatta.  

 

TYRRE DEN FÖRSKRÄCKLIGE AV HANS WILHELM 

Huvudpersonerna i boken är dinosaurierna Tyrre och Bolle. I skogen bor det många 

dinosaurieungar som leker med varandra varje dag. Alla utom en och det är Tyrre som av de 

andra kallas för Tyrre den förskräcklige eftersom han är stor, stark och älskar att bråka. På 

bilderna är Tyrre tre gånger så stor som de andra dinosaurierna. Boken handlar om stackars 

Bolle som är den som oftast blir utsatt för Tyrres elakheter. Boken om Bolle och Tyrre är 22 
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cm hög och 17 cm bred och består av 28 sidor. Boken har mycket färgglada bilder som rör sig 

över båda sidor på ett uppslag. Det är ca sex rader text per sida.  

 

Tyrre retar alltid Bolle och varje dag tar han Bolles matsäckssmörgås. Bolle försöker med 

hjälp av sina vänner att komma på hur han ska komma undan från Tyrres elakheter. Bolle får 

först rådet att försöka bli vän med Tyrre och ge honom en present. Bolle köper då en glass 

som han går till Tyrre med. På bilderna visas hur Bolle sträcker fram glasstruten till Tyrre. 

Tyrre stirrar på Bolle ett ögonblick, sedan ler han elakt och säger:  

 
 En glasstrut till mig? Men så gulligt av dig! (s 10).16 
 
 
 
Bolle har fått en glass nedtryckt över huvudet av Tyrre.  

 
 Figur 917. Tyrre slet åt sig struten och tryckte ner den i huvudet på Bolle.  
 - Hahaha, skrattade Tyrre rått och gick sin väg (s 12). 
 

Bolle får sedan nya tips av sina vänner men inget blir riktigt bra. Först får han tipset att hålla 

sig lugn och går då bara förbi Tyrre och låtsas som ingenting men då attackerar Tyrre bakifrån 

och stampar på Bolles svans.  

 

Det gjorde förskräckligt ont men Bolle försökte tappert att dölja sina tårar så gott han 
kunde (s 16).  

                                                
16 Boken har ingen sidnumrering. Sidnummer ett har därför satts på första sidan som innehåller både text och 
bild. 
 
17 Bild publicerad med tillstånd av bokförlaget Bonnier Carlsen. © Hans Wilhelm.  
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Bolles vänner blir nu arga och vill ge igen, så de letar upp Tyrre. Bolle kliver då fram till 

Tyrre och säger att han har fått nog av hans elakheter och att han vill slåss. Tyrre går direkt 

med på det. På bilden står lille Bolle och bröstar upp sig och försöker se stor ut medan han 

egentligen är en liten fjutt jämfört med Tyrre. På nästa uppslag står Bolles kompisar och 

plåstrar om en gråtande Bolle och på den första raden står det: ”Det blev en kort match”  (s 

20). Läsaren kan då med hjälp av bilden förstå hur matchen slutade.  

 

Bolles kompisar tycker att han ska ge upp och säger att man får stå ut med vissa busar. Men 

Bolle vill inte vara rädd för Tyrre så han sitter och funderar hela natten på vad han ska ta sig 

till. Nästa morgon när Tyrre som vanligt stjäl Bolles macka så hörs det efter ett tag ett vrål 

och på bilden ser vi en skräckslagen Tyrre som sprutar eld och skriker och gapar att han blivit 

förgiftad. Bredvid står en mycket omplåstrad Bolle och ler och säger att han faktiskt gillar 

cayennepepparsmörgåsar. På nästa uppslag ser man hur Bolle och hans vänner leker i sjön 

medan Tyrre ligger ensam på ängen bredvid.  

 
Äntligen fick Bolle leka i fred med sina vänner både i skogen och i sjön och han hade 
aldrig mer svårt att somna om kvällarna (s 26).  

 

Här trodde jag att boken var slut, men för att ytterligare poängtera Tyrres elakhet så fortsätter 

historien en sida till. Här är en bild på ett dinosaurieskelett och en familj som står och tittar på 

skelettet i vad man kan gissa är ett museum.  

 

Långt senare hittades Tyrre av några vetenskapsmän. Fast då såg han förstås helt 
annorlunda ut – men sitt otäcka leende hade han fortfarande kvar (s 28).  

 

Den sista sidan förstår jag inte riktigt varför den finns med men den kanske vill visa att Tyrre 

fortsatte vara elak. 

 

TILDA MED IS OCH SOL AV CARINA WILKE OCH INGER K OLEFF  

Boken handlar om Tilda som älskar att blåsa såpbubblor och som älskar färger. När Tilda 

besöker sin mormor får hon ett halsband som har en magisk sten, den är magisk eftersom den 

ändrar färg beroende på hur man känner sig. Den röda färgen betyder kärlek, blått är iskallt 

och gult betyder värme och vänskap. Boken som handlar om mobbning används enligt texten 

på bokens baksida som underlag för samtal i låg- och mellanstadiet och till boken finns en 

handledning med förslag på samtalsfrågor. I boken finns det isflingor på de sidor där en 

mobbningshandling utförs. Detta för att underlätta vid samtal om boken. Både isflingorna och 
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halsbandet visar tydligt vilka känslor och handlingar som är aktuella. Som motsats till 

isflingan används den gula solen. Bokens bilder är många och de är målade i starka färger och 

boken består av mycket text, som mest tjugotre rader på en sida. Boken består av 34 sidor och 

den är 25 cm hög och 20 cm bred.  

 

Det är mycket text i boken och till all text finns inte illustrationer vilket gör att man förstår att 

denna bok är riktad till lite äldre barn, alternativt att mindre barn får den lästa för sig.  Att det 

sedan finns en handledning till boken och att den tar upp så många olika aspekter av 

mobbning gör den till ett mycket bra arbetsmaterial. 

 

Boken börjar med att Tilda får det magiska halsbandet av sin mormor. När hon sedan går hem 

ifrån mormor så möter hon Lina och Hugo från dagis, de leker och blåser såpbubblor. Tilda 

blir avundsjuk och tycker inte att de bryr sig om henne så hon fäller krokben på Lina. Tilda 

känner en utanförskapskänsla och är avundsjuk på att Lina leker med Hugo vilket visar på att 

hon trots allt har en medvetenhet om hur det känns att vara utanför. Trots detta kommer dock 

Tilda att fortsätta mobba Lina. På denna sida (s 13) finns en isflinga och Tildas sten har nu 

färgats mörkblå. Tilda springer hem, hon är arg för att Lina är med Hugo, Hugo är ju Tildas 

kompis. Stenen fortsätter att vara blå ända tills kvällen då familjen äter middag för då ändras 

färgen och stenen blir gul.  

 

Nästa dag på dagis när Tilda leker med Hugo är stenen gul med lite rött i. Då kommer Lina 

och Tilda säger till Lina att hennes ”såpbubbleblåsare”  är fåniga. Tilda blir arg på Lina för att 

Lina vill vara med och hon drar henne i håret och säger att hon har en ful tröja och en fånig 

rosett (i håret).  Nu färgas stenen blå och på sidan finns en isflinga. På sidorna nitton till 

tjugosju är det isflingor vilket innebär att Tilda mobbar Lina. Tildas sten är blå medan hon 

kallar Lina för Lina-pina, säger till de andra barnen att reta Lina, utestänger Lina från lek, 

talar illa om Linas utseende med de andra barnen, välter Linas mjölkglas, får Lina att gråta. 

Tilda tar t.o.m. Hugos nalle och stoppar ned den i Linas ryggsäck så att alla ska tro att Lina 

har stulit den (Figur 10).       

 

 

 

 

 



 44 

Tilda tar Hugos nalle och lägger i Linas ryggsäck.      

 
 Figur 1018. En dag knycker Tilda Hugos nalle, som han alltid har med sig till dagis (s 25). 

 

När Hugo får reda på det vill han inte längre leka med Lina och det tycker Tilda är bra men 

hon kan inte förstå varför hennes sten fortfarande är blå.  

 

Tilda kan inte förstå varför den blivit så mörk. Hon har inte varit ledsen och hon har knappt 
varit arg. Kanske lite arg på Lina, men det är ju inget konstigt. Det är alla. Ingen vill vara 
med henne men Tilda har många vänner. Alltså borde stenen lysa lite gult i alla fall (s 27). 

 

Nästa dag är barnen på dagis i sandlådan och Tilda jagar Lina och då ropar Hugo att Tildas 

sten har blivit alldeles svart. Tilda blir rädd eftersom hennes mormor har sagt att stenen inte 

får bli svart för då kan den slockna och sluta fungera. Tilda får bråttom, hon gråter och vill 

hem till mormor, Lina kommer då med sin cykel och säger att Tilda får låna den. Tilda blir 

förvånad att hon får låna Linas cykel trots att hon varit så elak mot henne. Tilda cyklar det 

snabbaste hon kan hem till sin mormor, när hon kommer fram har stenen ändrat färg till gult 

och Tilda förstår inte varför. Mormor säger att det måste ha hänt något på vägen, kanske att 

Tilda börjat tänka glada tankar om någon. Då säger Lina: 

 

- Ja, mormor du har rätt. Jag tänkte på att Lina inte är dum utan en bra kompis och att jag 
ska bli det från och med nu. Hon vågade låna ut sin cykel till mig och jag ska skynda mig 
tillbaka med den (s 33). 

 

Boken avslutas med att Tilda lämnar tillbaka cykeln och att hon börjar bli snäll emot Lina.  
 

                                                
18 Bild publicerad med tillstånd av författaren Carina Wilke.  
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Tilda har bestämt sig för att vara snäll mot Lina och leka med henne. Det visar sig att Tilda 
och Lina är ganska lika, de gillar samma saker. Ju mer de leker desto roligare har de. 
Stenen i halsbandet runt Tildas hals skiner som en sol och hon känner sig varm och glad. 
Precis som Lina (s 34).  

 

På sista sidan är det en sol istället för en isflinga och där sitter Hugo, Lina och Tilda och 

håller om varandra. Solen symboliserar positiva handlingar precis som den gula färgen i 

halsbandet.  

 

I boken finns det två vuxna med. Tildas mormor som framställs som klok och snäll samt en 

dagisfröken som förmanar Tilda att hon inte får kalla Lina för ”Lina-pina” . Fröken visar alltså 

vad som är rätt och fel och visar att man ska vara snäll mot andra. 

 

Den enkla symboliken i boken med färgerna i halsbandet och isflingorna kan hjälpa barn som 

läser boken att förstå hur olika handlingar kan göra en människa ledsen eller glad.  I 

Handledning till Tilda med is och sol (2003) finns förslag hur vuxna kan prata med barn om 

handlingarna som utförts när isflingorna dyker upp. I handledningen står det att det är bra att 

låta barnen komma med förslag om vad man skulle kunna göra istället, vad de skulle ha gjort 

och även låta barnen ge exempel på solhandlingar som kan få isflingorna att tina.  

 

Det är tydligt att boken är skriven för att starta samtal kring mobbning. De visar på många 

aspekter av mobbning; utfrysning, förtal, drag i håret och även på skuldkänslor hos mobbaren. 

Författarna visar tydligt att mobbning är fel genom att förknippa det med en mörk färg och på 

att visa att allting är så mycket bättre när de glada färgerna får råda. Boken är ett bra underlag 

till att prata om hur man ska vara som en bra kompis och för barn att tänka igenom känslor 

och hur man ska vara mot andra.  

 

RESULTAT, DELMOMENT TVÅ 

I följande del av resultatet kopplar jag samman analyserna med frågeställningarna som finns i 

mitt syfte. I detta moment diskuteras alla de tio bilderböckerna19 och jämförs med varandra. 

Böckerna nämns ibland med titlar och ibland hamnar vissa böcker i olika kategorier vilket gör 

att alla titlar inte kommer att nämnas under varje punkt. Jag har i följande moment valt att inte 

skriva ut årtal eller författare vid boktitlarna eftersom jag tycker att det skulle försvåra 

läsningen.  

                                                
19 De aktuella boktitlarna finns i tabell på sidan 23.  
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VILKEN SLAGS MOBBNING GESTALTAS I  BÖCKERNA OCH VEM BLIR MOBBAD AV VEM?  

I analysmaterialet har jag funnit att mobbningen till sin karaktär består av alla de kategorier 

som jag presenterade i kapitel två.  Höistad (2003) hade i sin definition av mobbning delat in 

mobbningen i tre kategorier; tyst, verbal och fysisk medan Olweus (1999) använde begrepp 

som direkt och indirekt mobbning. Jag kommer här nedan att använda mig av Höistads (2003) 

definition eftersom jag tycker den gör det tydligare vad som handlar om fysisk beröring. Inom 

Olweus (1999) direkta mobbning ingår borde ord och sparkar (verbal och fysisk).  

 

Mobbningen i de tio moderna bilderböckerna som legat till grund för studien är mestadels 

verbal men detta är ofta i kombination med tyst mobbning och ibland även fysisk mobbning.  

Jag finner i böckerna en viss skillnad mellan hur pojkar och flickor blir mobbade, de blir i lika 

hög grad utsatta för både verbal och tyst mobbning medan den fysiska mobbningen är 

vanligare bland pojkar. Den tysta mobbningen handlar i böckerna om att inte få vara med på 

rasten och att bli utfryst och därigenom att inte känna tillhörighet. Den verbala mobbningen 

innehåller elaka ord om klädsel, utseende, härkomst, öknamn och andra allmänna elakheter. 

Den fysiska mobbningen består bl.a. av drag i håret, att bli spolad med huvudet i toaletten och 

att bli slagen. Den fysiska mobbningen är anmärkningsvärt nog grövre då den utförs av 

pojkar.  

 

Den flicka som ensam utför fysisk mobbning är Tilda i Tilda med is och sol och hon drar Lina 

i håret, samt jagar Lina. Även Lilla Linn i Lille Vil le blir utsatt för fysisk mobbning men då av 

en könsblandad grupp (se Figur sex, s 36). De pojkar som utför fysisk mobbning på andra 

pojkar har ofta ett grövre sätt. Stackars Solong får utstå både stötar från ett batteri (se figur 

fem, s 34) och pissmyror på kroppen, Stefan blir av Emil slagen gul och blå, spolad i toaletten 

och fälld med krokben och Taggtrådstim blir av ledaren Oswald inlåst i en garderob, slagen, 

får håret avklippt och spolad under kranen. Även dinosaurien Bolle blir av Tyrre den 

förskräcklige stampad på och slagen sönder och samman. Höistad (2001) skrev att den fysiska 

mobbningen var vanligare bland pojkar vilket alltså överensstämmer med bilderböckernas 

framställning där det är fyra pojkar som blir utsatta för fysisk mobbning medan det endast är 

två flickor.  

 

Det finns vissa skillnader när det handlar om vem som mobbar och könsfördelningen på 

mobbarna. I de flesta av böckerna är det en stor grupp mobbare, ofta andra elever i klassen 

eller på skolan och dessa är då könsblandade grupper. Detta är fallet i t.ex. Sara och Sigge 
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samt Lille Ville. I Varulven Valter ny i klassen och Taggtrådstim består mobbarna också utav 

könsblandade grupper som dock leds av pojkar, Jesper respektive Oswald. Fula Solong och 

Lilla handen skiljer sig ifrån de andra då gruppen av mobbare i boken endast består av pojkar, 

men detta beror då på att det endast är pojkar på kolonin.  

 

De ensamma mobbarna utgörs oftast utav pojkar, undantagsfallet är Tilda i Tilda med is och 

sol som är en flicka som ensam mobbar en annan flicka. I böckerna Stefan och elake Emil och 

Tyrre den förskräcklige är det pojkar som mobbar ensamma. Även detta speglar verkligheten 

då Höistad (2001) skrev att det var fler pojkar än flickor som var mobbare.  

 

Könsfördelningen på de mobbade är att det i sex av böckerna är pojkar som är ensamma 

mobboffer (Varulven Valter ny i klassen, Tyrre den förskräcklige, Jonny, Fula Solong och 

Lilla handen, Stefan och elake Emil, Taggtrådstim) medan det i två böcker är flickor som är 

ensamma mobboffer (Lille Ville och Tilda med is och sol). Här vill jag tillägga att jag alltså 

inte tolkar Ville som ett mobboffer utan snarare som ett exempel på ett barn som bara inte 

ville göra samma saker som de andra barnen och därför väljer ensamheten. I de resterande två 

böckerna Sara och Sigge samt Vem är annorlunda? är det både pojkar och flickor som 

mobbas. Precis som i verkligheten är det alltså fler pojkar som blir mobbade i bilderböckerna 

än flickor. I den sistnämnda boken vill författarna även visa på att de som är mobbade även 

kan mobba. Den visar att de som är mobbade för att de är annorlunda på något vis, ofta tycker 

att någon annan är ännu mer annorlunda och konstig och därför inte vill umgås med den 

personen.  

 

VARFÖR BLIR PERSONEN I  BOKEN MOBBAD? 

I kapitel två, bakgrundskapitlet, diskuterades att orsakerna till mobbning oftast ligger hos 

mobbaren och att det då antingen handlar om att mobbaren projicerar sin ilska på ett utvalt 

mobboffer eller om maktbehov, rädsla, grupptryck eller avundsjuka.  Mobbning beror, enligt 

författarna i kapitel två, ytterst sällan på något i utseendet. I kapitel två presenterades att 

blyga, tysta personer kan bli mobbade av den anledningen att det kan provocera mobbaren 

och även att elever med utländsk bakgrund i högre utsträckning känner sig mobbade.  

 

I de tio böckerna är det omöjligt att veta bakgrunden till varför mobbaren mobbar det utvalda 

offret. Den enda bok där jag tydligt kan se att den mobbade framkallar avundsjuka hos 

mobbaren är i Tilda med is och sol. Tilda blir i början avundsjuk på att Lina och Hugo leker 
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med varandra och hon kan inte unna Lina att även hon får vara kompis med Hugo. Det finns 

en bok till som skulle kunna innehålla mobbning där orsaken ligger hos mobbaren och detta är 

i Fula Solong och Lilla handen där de andra barnen säger rätt ut till Solong att han är ful. De 

andra barnen ser lika fula ut som Solong på bilderna och detta skulle kunna handla om en 

projicering, de andra är arga för att de är fula och tar ut det över någon annan som också är 

ful.  

 

Förutom boken Tilda med is och sol så handlar alla de andra böckerna om utseende och att se 

annorlunda ut eller ha ” fel”  kläder. Jonny, den hårige spindeln får inte en chans att visa vem 

han är eftersom alla runtomkring honom tycker han är så hemsk och ful att de flyr så fort han 

visar sig. Även Solong i Fula Solong och Lilla Handen är mobbad p.g.a. sitt utseende vare sig 

det handlar om projektioner eller inte. Vad jag dock tycker är speciellt med boken är att Lilla 

handen som är så söt bekräftar Solongs fulhet i slutet av boken. Hon håller hela tiden med 

honom om hans fula utseende men säger att det inte gör något. Med detta kanske författaren 

vill visa att utseendet inte spelar någon roll, vissa är söta, vissa är fula men alla är bra på sitt 

sätt och man kan leka och vara omtyckt ändå. Ifall Lilla handen hela tiden hade sagt emot 

Solongs åsikter om hur ful han var kanske ett läsande barn hade tänkt att hon ljuger, för 

bilderna visar ju trots allt att han är mycket fulare än Lilla handen.  

 

Även Varulven Valter kommer till en ny klass och ser helt plötsligt annorlunda ut jämfört 

med de andra. Författarna gör tydligt genom Valters tankar att det handlar om att alla kan vara 

annorlunda, det beror bara på var man befinner sig någonstans. Valter är alldeles hårig och har 

inga skor – men skulle barnen i hans nya klass komma till Ulvared där han är ifrån så skulle 

de se annorlunda ut (se figur ett, s 25). Även Sara i Sara och Sigge blir mobbad för sitt 

utseende och här gäller det hennes kläder som även är aktuellt för Lilla Linn i Lille Ville.  

 

Att bli mobbad för sin utländska bakgrund eller sin hudfärg tas upp i Sara och Sigge där det i 

och för sig aldrig uttalas att det beror på det men de andra barnen stirrar, viskar och pekar på 

Sigge och på bilderna syns det att han är mörkhyad (se figur fyra, s 32). I boken Vem är 

annorlunda? finns alla de kategorier med som Olweus (1999) beskriver som myter om 

mobbning. I boken återfinner vi den tjocke, den med mörk hudfärg, invandraren, den med 

fräknar och glasögon, den blyge och den med smutsiga kläder. Även lille Tim i Taggtrådstim 

har det typiska utseendet, han är liten med rött hår och glasögon. Det står aldrig något om 

hans utseende, men min tolkning är att Oswald valde ut den minsta av de tre barnen på 
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barnhemmet till att bli den utsatte. Jag uppfattar Oswald som en typisk person med 

maktbehov och han har sedan fått med sig de andra två genom grupptryck, de är helt enkelt 

rädda för att själva bli utsatta om de inte gör som Oswald vill. De två som skiljer sig från 

mängden är Stefan i Stefan och elake Emil och Bolle i Tyrre den förskräcklige som varken har 

något yttre avvikande eller verkar framkalla något tydligt hos mobbaren. I Stefan och elake 

Emil är det dock uttalat i texten att de andra barnen är rädda för Emil och därför inte vågar 

göra något åt mobbningen. Höistad (2001) skriver om maktbehov och att den som säger emot 

makthavaren kan bli utanför hela gruppen och det är troligtvis så det var på Stefans skola. 

Alla visste om mobbningen men alla var för rädda att själva bli utsatta eller utstötta och därför 

lät de mobbningen fortgå.  

 

Den vanligaste orsaken till mobbning i mitt analysmaterial är alltså p.g.a. yttre avvikelser. 

Detta finner jag mycket intressant eftersom författarna som presenterades i kapitel två menade 

att detta ofta inte var en ” riktig”  orsak till mobbning. Ifall den riktiga orsaken till mobbningen 

i böckerna verkligen berodde på utseendet är omöjligt att svara på, men författarna har inte 

påtalat någon annan orsak som går att förstå. Ifall inte jag förstår eller kan hitta någon annan 

orsak så tror jag inte att ett läsande barn heller kan hitta någon annan orsak än att mobbningen 

faktiskt beror på något hos den mobbade, ofta i de yttre egenskaperna.  

 

VILKA KÄNSLOR VISAS HOS MOBBARE/MOBBOFFER? 

I alla böckerna är de mobbade ledsna över att de är mobbade. Detta visas genom både tårar, 

tankar och handlingar. I boken Sara och Sigge blir Sara ledsen och säger till fröken att de 

andra barnen retar henne. Sigge är även han tyst och ledsen. I boken Jonny är Jonny ledsen 

och gråter för att ingen vill fira hans födelsedag och för att ingen förstår att han faktiskt är 

snäll. Varulven Valter är ledsen och vill inte gå till skolan och han tänker tillbaka på sin 

gamla klass och på hur bra allting var där. Även Taggtrådstim tänker tillbaka på hur det var 

förr och är ledsen över hur allting är idag, han försöker rymma för att komma bort ifrån 

allting. Fula Solong är ledsen och tänker att han är värdelös och likaså Lilla Linn i Lille Ville 

som gråter och är ledsen. Stefan är ledsen och gråter, här visas även skammen som vissa 

mobbade kan känna, att inte våga berätta för någon om mobbningen, därför att man skäms 

över att vara mobbad. Även dinosaurien Bolle och flickan Lina (Tilda med is och sol) visar 

tårar och är ledsna.  
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De ledsna minerna förändras i slutet av böckerna, som nästan alla slutar lyckligt. Undantaget 

är boken Jonny där Jonny sitter själv och äter upp sin tårta och det bara är läsaren som vet att 

Jonny faktiskt är snäll. En bok som inte har ett slut i samma bemärkelse som de andra är 

boken Vem är annorlunda? I boken berättar mobboffren om sina situationer och boken får 

ingen egentlig upplösning förutom att bokens huvudperson Alex bestämmer sig för att prata 

med alla som är utanför när han kommer till skolan. I de andra åtta böckerna är det vikten av 

vänner som förändrar situationen för den mobbade, det är en gammal eller en ny vän som får 

den mobbade att bli glad igen. I några böcker, t.ex. Sara och Sigge, Lille Ville, Varulven 

Valter ny i klassen och Stefan och elake Emil är det en annan ensam person som blir utvägen 

för den mobbade. Denne ensamme person blir den mobbades bästa vän och ibland även vägen 

till gemenskap med andra på skolan.  

 

Känslor hos mobbarna visas inte lika tydligt. I böckerna Taggtrådstim och Tyrre den 

förskräcklige visar mobbarna enbart elakhet och i slutet är det de som är utanför istället och 

mobbarens ensamhet verkar enligt bokens författare alltså inte spela någon roll. I Varulven 

Valter ny i klassen sägs det inte i klartext att mobbaren Jesper är ångerfull men det framstår 

som det när han är den första att erbjuda den nya flickan Viola att vara med och spela pingis. I 

Lille Ville blir mobbarna skamsna och har inget försvar när Ville skäller ut dem för att ha 

mobbat Lilla Linn. Tilda i boken Tilda med is och sol är den mobbare som visar mest känslor. 

Dessa speglas via hennes halsbands färger. Tilda är ångerfull och kan inte förstå varför hon 

inte är glad nu när Hugo inte vill leka med Lina. Boken om Tilda är gjord att diskutera kring 

och därför har författarna tagit hänsyn till många viktiga aspekter kring mobbning, det är 

viktigt att de tar upp att även mobbaren ofta känner skuldkänslor och mår dåligt över sina 

handlingar. På så vis kan barn få förståelse för varandra och andras beteenden.  

 

VAD GÖRS FÖR ATT STOPPA MOBBNINGEN? 

I de flesta av böckerna är det ingen som ingriper direkt för att stoppa mobbningen, den löser 

sig på det sättet att den mobbade får en vän att vara och leka med istället. Det finns dock 

åtgärder som speglas i böckerna där olika personer vill och försöker stoppa mobbningen. I 

Sara och Sigge säger Sara till sin fröken att hon blir retad och då slutar de andra barnen. Dock 

verkar inte fröken vara uppmärksam på att Sara nu istället blir utfryst. Även i Tilda med is och 

sol säger en fröken ifrån när Tilda kallar Lina för fula smeknamn. Lille Ville ryter ifrån och 

skäller ut de som mobbar Lilla Linn, vilket kan tolkas som att Lille Ville som redan är utanför 

vågar stå upp emot grupptrycket och säga ifrån. En vanlig påföljd när någon säger emot 
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ledaren/ledarna är annars, enligt Höistad (2001) att man riskerar bli utanför gruppen men detta 

bryr sig alltså inte Lille Ville om. Bolles kompisar försöker hjälpa honom att bli av med 

Tyrres elakheter. De gör inget konkret utan finns bara som ett stöd till Bolle som i slutändan 

är den som själv får slut på mobbningen. Stefans föräldrar i Stefan och elake Emil säger ifrån 

på skarpen och det ordnas föräldramöten, detta är dock ingen lyckad insats och även här blir 

det Stefan själv som med hjälp av en nyfunnen vän får slut på mobbningen.  

 

VILKEN ROLL HAR DE VUXNA I BÖCKERNA? 

De vuxna har i de flesta böckerna ingen betydande roll. Som jag skrivit i föregående stycke 

figurerar det två fröknar som säger ifrån och markerar att det är fel med mobbning. Valter har 

föräldrar som stöttar honom och Stefan har föräldrar som blir upprörda och vill stoppa 

mobbningen. Pappans roll blir närmast parodisk när han ryter och gormar medan mamman 

inte verkar ha mål i mun och bara gråter. I boken Vem är annorlunda? har mamman och Alex 

en dialog som verkligen får Alex att tänka till kring utsatthet och att människor kan vara lika 

och olika varandra. I samma bok riktas ett budskap till vuxna om att de ska vara försiktiga 

med vad de pratar om inför barn. Samira är mobbad för sin religion och bakgrund och detta 

anser hon beror på vuxnas prat. I boken Tilda med is och sol har Tilda en klok mormor som 

Tilda anförtror sig till och som är en viktig person i Tildas liv, dock är hennes funktion i 

boken inte avgörande. 

  

HAR FÖRFATTAREN/FÖRFATTARNA ETT TYDLIGT BUDSKAP MED SINA BÖCKER? 

I många av böckerna bedömer jag att författarna har medvetna budskap om att mobbning är 

fel och att de vill förmedla hur mobbade känner sig. Ett annat tydligt budskap som jag tycker 

mig se kan sammanfattas med boktiteln Vem är annorlunda? Problematiken kring utseende 

och att sticka ut från mängden eller att bara se lite annorlunda ut tas upp i flertalet böcker. Jag 

anser att många av författarna vill förmedla ett budskap om att det ligger i betraktarens ögon 

vad som är avvikande, det som någon tycker är avvikande tycker inte en annan är konstigt. 

Detta speglas mest tydligt i just boken Vem är annorlunda? där den som är mobbad för en sak 

kan tycka att någon annan är ännu mer konstig p.g.a. något annat. Här påtalas vikten av att det 

är insidan som räknas och att man inte ska döma andra p.g.a. utseende eller beteende.   

Detta påtalas även i boken om Varulven Valter som blir annorlunda i den nya klassen, medan 

han inte alls utmärkte sig i sin gamla klass. En annan utstickare är Jonny som är en väldigt 

snäll spindel men som ser otäck ut och därför vill ingen vara med honom. I Sara och Sigge 

tycker de andra barnen att Sara har fula kläder medan Sigge blir utanför eftersom han är 
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mörkhyad. Fula Solong anses ful av de andra barnen. Lille Ville är en annorlunda liten grabb 

och här tycker jag mig kunna se ett budskap om att alla är som de vill, det spelar ingen roll 

vad man gillar för mat, kläder eller lekar, man kan vara bra för det.  I boken Tilda med is och 

sol som är skriven för att diskutera kring mobbning visar författarna tydligt på mobbningens 

baksidor och visar tydligt att även mobbaren ofta mår dåligt över det som sker.  

 

Nedan har jag sammanfattat vad jag anser författarnas budskap vara i tre punkter.  

• Det är insidan som räknas.  

• Vem är egentligen annorlunda? 

• Mobbning är fel, människor blir sårade av mobbning. 
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5. SLUTDISKUSSION 

Analysmaterialet visade att mobbning föremedlas på ett sätt så att budskapet till läsaren är att 

mobbning är fel. Det visades tydligt att de som var mobbade blev ledsna. Intressant var att 

mycket stämde överens med forskningen om mobbning, d.v.s. att fler pojkar både är mobbade 

och mobbare samt att pojkar i större utsträckning använder sig av fysisk mobbning.  

 

Vad jag dock anser problematiskt är att många i böckerna mobbas p.g.a. utseende. Jag vet att 

många som mobbas i verkligheten får höra att de är fula, tjocka, har fel kläder o.s.v. men i 

kapitel två hävdar forskarna att mobbningen i grund och botten ofta beror på något annat och 

att det yttre ofta inte är skäl nog till att bli mobbad. Detta tycker jag kunde ha speglats 

ytterligare i böckerna. Författarna kunde på något vis ha berättat att det egentligen inte 

berodde på utseendet eller så kunde t.ex. författarna av Taggtrådstim låtit bli att rita Tim som 

en rödhårig, liten pojke med glasögon. Jag anser att detta med utseendet kan ge en bekräftelse 

till vissa mobbade barn att det är dem det är fel på när de i böcker ser att andra blir mobbade 

p.g.a. sitt utseende. I vissa böcker som t.ex. Varulven Valter ny i klassen och Vem är 

annorlunda? visas det tydligt att det inte är rätt att mobba någon p.g.a. det yttre och att det 

kan skilja sig från plats till plats vad som anses vara normalt. Även Solong som de andra 

tycker är ful får i slutet veta att han är älskad ändå och att det inte spelar någon roll hur man 

ser ut, att man kan vara duktig på massa saker ändå. Jag tycker det är bra att vissa författare 

tydligt vill visa på insidans betydelse och att det är den som egentligen spelar någon roll. En 

människa kan se ut hur som helst utanpå men ändå vara en bra människa, en bra vän.  

 

Analysen av böckerna har visat att mobbningen i böckerna beror på yttre orsaker hos den 

mobbade. Forskningen visade dock motsatt fakta. Innan jag påbörjade min studie hade även 

jag tankar kring mobbning och att många blir mobbade p.g.a. sitt utseende. Från min skoltid 

minns jag att många blev mobbade p.g.a. hudfärg, att de var tjocka, långa, hade glasögon 

o.s.v. och jag är medveten om att forskarna då vill mena att orsaken egentligen är en annan. 

Detta är dock inte alltid tydligt i barns värld. Ifall någon säger åt ett barn att det har fula 

kläder är det klart att det barnet tar åt sig och vill ha andra kläder. Jag finner det därför 

anmärkningsvärt att den litteratur som jag läst om mobbning inte tar upp det faktum att många 

idag faktiskt blir mobbade p.g.a. sitt utseende. Det enda som uttrycks i klartext är att många 

invandrare eller mörkhyade ofta utsätts för kränkningar. Den enda källa som tydligt skriver att 

mobbning förekommer beroende på utseende är Myndigheten för skolutveckling (2003) som 
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kallar det för motivmobbning. När jag läst de andra böckerna och även på BRIS 

(http://www.bris.se/upload/advice/bullying/faktablad.pdf 2005-11-28) och Friends20 

(http://www.friends.se 2005-12-04) hemsidor har jag endast funnit fakta kring att det aldrig är 

den mobbades fel och att det aldrig beror på något hos den mobbade. Detta är i och för sig 

sant, människor ska ju få vara tjocka eller ha glasögon utan att bli mobbade men jag anser 

ändå att det ibland kan vara det som mobbare tar fasta på och därför börjar mobba en person. 

Jag tror att mycket litteratur och särskilt fakta på Internet vill vara försiktiga med att tillskriva 

mobbningen orsaker som ligger hos den mobbade eftersom att barn kan komma att läsa om 

mobbning och då tillskriva sig själva skulden och anse att det är deras eget fel. Möjligen 

skulle det alltså kunna vara därför som litteraturen i stort har skrivit så lite om detta som jag 

ändå anser är vanligt förekommande.  

 

Mobbning är inte den enda problematik som författarna väljer att ta upp. Genom mobbningen 

tar de upp svårigheten i att komma till en ny skola och börja i en ny klass, att börja första 

klass, problematiken kring raster och lekar samt sommarlovets fram – och baksidor. Detta 

anser jag kan visa barn hur andra barn kan ha det. Barn kan få upp ögonen för att andra kan 

uppleva t.ex. raster och sommarlov på ett helt annat sätt än vad de själva gör. Eftersom att 

bilderboken är ett medium som barn tidigt kommer i kontakt med så anser jag det klokt av 

författarna att ta upp situationer som barn kan känna igen sig i och där barn kan få tid att 

reflektera över hur vardagliga händelser kan vara för andra barn.  

 

Det är anmärkningsvärt att författarna valt att utelämna de vuxna i sina böcker. De vuxna som 

figurerar har inga större funktioner, i böckerna klarar sig barnen på egen hand. Detta tycker 

jag är lite konstigt, väljer en författare att skriva om mobbning i en bilderbok anser jag att 

författaren borde beakta det faktum att många mobbade barn kommer att läsa just de böckerna 

eftersom de kan identifiera sig med den mobbade personen i boken. Ifall det fanns vuxna med 

i böckerna som stöd eller som sa ifrån så anser jag att detta skulle kunna hjälpa ett mobbat 

barn som läser en bok att kanske själv påkalla hjälp från vuxna i sin omgivning. Då författarna 

ändå valt en pedagogisk ingång i sina böcker och faktiskt skildrar ett så allvarligt ämne som 

mobbning så finner jag det minst sagt konstigt att de vuxna ges sådan liten plats. Jag önskar 

att böckerna förmedlade en mer positiv syn på föräldrar och på skolpersonal som sådana man 

kan lita på, se upp till och få hjälp av.  

                                                
20 Friends är en organisation mot mobbning. 
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Annat som är värt att nämna är att mobbningen i boken Stefan och elake Emil får sitt slut 

genom att mobbaren Emil själv blir trakasserad av Jan, Stefans nye vän. Emil går från att vara 

mobbare till att vara mobbad. Jag undrar vad författarna hade för tanke med detta. 

Bilderboken är trots allt till för mindre barn och här förmedlas en bild av att våld löser våld 

vilket jag anser går emot allt vad man idag lär ut i skolan och förskolan. En annan sak att 

fundera över är huruvida det är rätt av författarna till Taggtrådstim och Tyrre den 

förskräcklige att i slutet av böckerna göra mobbarna till ensamma individer. När de väl slutat 

mobba har de inga kompisar och sitter helt ensamma. Är det alltså rätt att vara utanför när 

man själv varit elak? 

 

I kapitel två presenterades bilderbokens funktion som både pedagogiskt medel och som 

underhållning. Detta tas även upp i den historiska överblicken. Böckerna i studien anser jag är 

både underhållande och pedagogiska. Böckerna tar medvetet upp ämnet mobbning och vissa 

är uppenbart skrivna för att skapa diskussion samtidigt som de är underhållande på så sätt att 

man vill se hur det går, det är fina bilder och ibland är texten rimmad. Böckerna handlar 

ibland om djur som är mobbade vilket gör boken än mer underhållande för barn. Jag anser att 

det är genialiskt att förena nytta med nöje och ta upp svåra ämnen i bilderboken. Bilderboken 

är tilltalande att läsa då den består av både bild och text samt har en anpassad längd så att barn 

ska orka lyssna till hela boken. Jag anser att böcker av denna karaktär som tar upp ett viktigt 

ämne som mobbning medvetet ska väljas att läsas i barngrupper, eftersom att det där kan 

förekomma mobbning. Jag anser nämligen att barn inte bara är passiva mottagare av 

budskapet i böckerna utan att de faktiskt tar till sig mycket och applicerar på sin egen 

verklighet.  

 

Efter att denna studie nu har genomförts har intresset för ytterligare forskningsfrågor väckts 

till liv. Det skulle vara intressant att samtala med barn kring de böcker som använts i studien 

för att få reda på deras uppfattning om böckerna och hur de upplever mobbningen i böckerna. 

Alternativt att genomföra något slags projekt tillsammans med personal i de lägre årskurserna, 

alternativt förskolan för att se hur barn uppfattar böckerna, mobbning och relationer i 

allmänhet. En mindre studie som skulle kunna komplettera denna uppsats vore att tillsammans 

med en mindre barngrupp arbeta med Handledning till Tilda med is och sol (2003) och 

diskutera de frågor som den tar upp och på så sätt aktualisera ämnet mobbning. 
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