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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka möjligheter skönlitteratur har i undervisningen 
med syftet att främja en god klassrumsmiljö och motverka mobbning i en 3-5-klass. 
Uppsatsen lyfter fram mobbningsproblematiken och litteraturpedagogers och 
litteraturvetares teorier om skönlitteraturens möjligheter. Målet har varit att uppnå mitt 
syfte genom en egen undervisningsstrategi i vilken eleverna har deltagit och varit 
verksamma under en period på tre veckor. Undervisningsmetoderna i klassen har bestått 
av högläsning ur en skönlitterär bok som tar upp mobbningsproblematiken, 
reflektionsskrivning, drama, klassdiskussioner och värderingsövningar. Mitt val har varit 
att använda mig av olika metoder för att samla in data för min undersökning. Metoderna 
ligger inom ramen för den kvalitativa forskningen, deltagande observatör, observatör och 
elevintervjuer med öppna frågor. Resultatet, vilket är min tolkning utifrån observationerna 
och elevernas material, visar att skönlitteraturens möjligheter som kunskapskälla kopplat 
till att lyfta fram mobbningsproblematiken pekar på goda resultat. Skönlitteraturen har 
fungerat som den kunskapskälla ur vilken eleverna kunde relatera sina erfarenheter till 
texten. De visade goda kunskaper om mobbning och förståelse för hur det känns att bli 
mobbad samt visat på en handlingsberedskap genom att veta till vem och vart de ska 
vända sig vid svåra situationer. 
 
 
 
 
Ämnesord: Grundskola Klassrumsmiljö Mobbning Skönlitteratur Sociala färdigheter 
Tema 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det är två viktiga och aktuella områden inom skolans värld som jag kommer att undersöka 

och redovisa i min uppsats. Jag har under min utbildning uppmuntrats till att arbeta med 

skönlitteratur i undervisningen, och inom ämnesområdet mobbning och konflikthantering har 

det förebyggande arbetet lyfts fram som mycket viktigt. Jag vill därför undersöka hur 

skönlitteraturen kan användas i undervisningen för att förebygga mobbning. 

 

I Skollagen framgår det att ”den som verkar inom skolan ska aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” (1:a kapitlet § 2). I Lpo-94 

kan man läsa att skolans grundläggande värde vilar på demokratins grund och att den som 

arbetar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde. ”Skolan skall främja 

förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas” (Lpo-94, s. 5). 

 

Trots lagar och förordningar pekar de enkätundersökningar Olweus (1991) genomfört bland 

elever från årskurs tre till nio i både Sverige och Norge, att mobbning är ett problem i 

skolorna. Den svenska undersökningen från hösten 1983 visar på att nio till tio procent 

(100 000 av 959 000) av eleverna var utsatta för mobbning (s. 8). Enligt Folkhälsoinstitutet 

har situationen inte förändrats. Folkhälsoinstitutet har genomfört undersökningar om elevers 

hälsa som visat att mobbningen ligger kvar på samma höga nivå som då Olweus utförde sin 

undersökning (Barnombudsmannen 2001, s. 9). 

 

Höistad (1997) menar att om mobbning ska förhindras på ett effektivt sätt är det viktigt att 

skolorna tar ställning mot all form av mobbning. Vidare lyfter han fram det förebyggande 

arbetet, vilket är en förutsättning för att lyckas motverka mobbning (s. 100). Sharp & Smith 

(1996) påpekar att det krävs två till tre lektionstimmar inom varje årskurs i skolan för att 

medvetandegöra eleverna om mobbningsproblematiken. ”Men om man också vill 

vidmakthålla denna medvetenhet, samt utmana och förändra beteende eller attityder måste 

lärarna ägna mer tid och ansträngningar åt detta” (s. 55). 
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I Livskunskap, Det goda samspelet – går det att lära ut? (Nilsson, 2001) förklarar Ogden att 

kärnan i social kompetens är färdigheterna: empati, samarbete, självkontroll, självhävdelse 

och ansvar (s. 59). Om eleverna uppmuntras till att utveckla sina sociala färdigheter i klassen 

kan det ge positiva resultat på längre sikt (Ogden 2003, s. 253). Vidare menar han att socialt 

kompetenta barn kan uttrycka sig och samarbeta med andra barn samt att de har en bra 

självuppfattning och kan hantera svåra situationer (s. 253). Höistad (1997) tar upp faktorer 

som har betydelse för varför mobbning uppstår. ”Egenskaper hos offret, mobbaren, gruppen 

och den totala miljön i skolan (lärarnas inställning etc.) påverkar förloppet” (s. 68). 

 

En möjlighet att förebygga mobbning är enligt Sharp & Smith (1996) att använda 

skönlitteratur. ”Material som syftar till medvetandegöra kan användas som utgångspunkt för 

diskussion, drama, rollspel och kreativt skrivande rörande mobbning” (s. 54). I inledningen i 

kursplanen för ämnet svenska i grundskolan står att ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till 

att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och 

skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater” (Skolverket 2000, s. 96). 

Vidare kan man läsa om språket och litteraturens betydelse för den personliga identiteten. 

 

Under utbildningen har litteraturpedagogers och litteraturvetares undersökningar samt teorier 

om skönlitteraturens möjligheter presenterats. Nilssons (1997) pedagogiska grundsyn innebär 

att man inte enbart ska se skönlitteratur som en källa till upplevelser utan främst som en källa 

till kunskap. 

 

I kursplanen för ämnet svenska poängteras att eleven ”utvecklar sin förmåga att i dialog med 

andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimulerar till att 

reflektera och värdera […] utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av 

olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” 

(Skolverket 2000, s. 96). Rosenblatt (2002) lägger tonvikt på ett demokratiskt förhållningssätt 

i undervisningen där syftet är att skapa ett givande samspel mellan läsaren och texten. Hon 

menar att eleverna behöver möta skönlitteratur som de kan ta till sig intellektuellt, emotionellt 

och erfarenhetsmässigt. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) spelar verktygen, de språkliga eller fysiska 

(t.ex. skönlitteratur), en betydande roll då vi ska förstå omvärlden. Säljö påpekar att lärande i 
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sig inte är något problem utan det intressanta är vad människorna lär sig i situationerna som 

de ingår i (s. 28). 

 

Under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad”, gällande svenska, (Skolverket, 2000) kan 

man läsa att ”Skönlitteratur, film och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter 

och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 

människor att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, 

film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 

annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 

formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 

förhållanden. […] Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet 

kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna” (s. 99).  

 

Molloy (2003) menar att svenskämnet skulle kunna förändras i riktning mot ett humanistiskt 

demokratiämne. Där skulle skönlitteraturen läsas med syftet att lära om livet (s. 295). 

Malmgren (1996) talar om ett svenskämne som är uppdelat i tre olika konstruktioner; svenska 

som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I den erfarenhetspedagogiska konstruktionen av ämnet 

strävar bl.a. pedagogen efter att arbeta med teman som tar upp sociala och mänskliga 

problem.  

 

Mitt arbete kommer att ligga inom ramen för den erfarenhetspedagogiska konstruktionen av 

ämnet svenska. Jag kommer att arbeta med skönlitteratur som tar upp problemområdet 

mobbning. Valet av skönlitteratur kommer även att göras i förhållande till kön och ålder. 

Arbetsmetoderna kring skönlitteraturen kommer att bestå av frågeställningar, boksamtal, 

kortskrivning, rollspel/drama och värderingsövningar. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka skönlitteraturens möjligheter i undervisningen i en 3-5 klass, 

kopplat till att främja en god klassrumsmiljö och motverka mobbning. Målet är att uppnå 

syftet genom en egen undervisningsstrategi. 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis beskrivs mobbningsproblematiken och teorier om hur man kan förebygga 

mobbning. Ogden förklarar vikten av sociala färdigheter i skolan. Fortsättningsvis presenteras 

Säljös teori om ett sociokulturellt lärande och därefter tas teorier upp, där litteraturpedagoger 

och litteraturvetare ser skönlitteraturens möjligheter i undervisningen. Teoridelen avslutas 

med en presentation av undervisningsmetoder. I metod- och empiriavsnittet presenteras 

undersökningens metoder, utförande, resultat och analys. Detta avsnitt avslutas med en 

slutdiskussion kopplat till litteraturteorin. Avslutningsvis en sammanfattning som återkopplar 

till de olika delarna av uppsatsen. 

 

2 Litteraturdel 
Under litteraturdelen kommer jag att ta upp litteratur som beskriver och förklarar 

mobbningsproblematiken, ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt hur 

litteraturpedagoger och litteraturvetare kopplat dessa frågeställningar till skönlitteratur. Sist i 

litteraturdelen behandlas olika undervisningsmetoder. 

 

2.1 Olweus definition av mobbning 

Det är viktigt att ha en gemensam definition av vad mobbning är. Barnombudsmannen (BO) 

har i Blunda inte för mobbningen! (2001) valt att använda Olweus definition, vilken även jag 

kommer att utgå ifrån i min undersökning: ”En person är mobbad när han eller hon, 

upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. 

Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga 

egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering” (Olweus 1991, s. 4). BO (2001) 

tillägger att det är ytterst den som utsätts för mobbningen som värderar om handlingen är 

negativ eller inte (s. 9). Olweus (1991) understryker att man inte kan eller bör kalla det 

mobbning då två personer (psykiskt eller fysiskt) ungefär lika starka, slåss eller bråkar. Vidare 

menar Olweus att det krävs att det är en obalans i styrkeförhållandet, den som blir mobbad har 

inte så lätt att försvara sig gentemot den eller dem som mobbar (s. 5). 

 

2.2 Mobbning, ett problemområde i skolan 

Barnombudsmannen (BO) företräder barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. 

Barnombudsmannens uppgifter är bl.a. att informera om och se till att FN:s Barnkonvention 
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efterlevs i samhället.  Barnombudsmannen har kontakter genom bl.a. besök i skolor med barn 

och ungdomar upp till 18 år och undersöker vad de tycker i aktuella frågor. Varje år lämnas 

en rapport om barns och ungas situationer och möjligheter i Sverige till regeringen 

(www.bo.se).  

 

1995 fick BO (2001) i uppdrag att ta över en kampanj mot mobbning som regeringens barn- 

och ungdomsdelegation startat 1994. Uppdraget var bl.a. att lyfta upp mobbningen på 

dagordningen i den allmänna debatten (s. 5). 1997 utkom BO: s rapport och förslag vilket har 

sammanställts i Blunda inte för mobbningen! (2001). Rapporten bygger bland annat på brev 

från cirka 6 000 trettonåringar, studier och undersökningar om skolorna och kommunernas 

insatser då det gäller att hantera mobbningsproblemet (s. 5). BO menar att insatserna kopplade 

till mobbning måste utgå från ett helhetsperspektiv där kunskaper om bakomliggande orsaker 

är viktiga. Mobbning kan ofta bero på långvariga konflikter som uppstått mellan en eller flera 

elever, men ofta bottnar problemen i brister i den sociala miljön överhuvudtaget (s. 8). 

 

BO (2001) anser att det bör vara ett ansvar för skolan att eleverna får undervisning om 

samhällets regler och normer. Kunskaper om lagar, regler och etik ligger inte specifikt inom 

ett ämnesområde utan ska ses som ett förhållningssätt. ”Det handlar om att översätta och 

konkretisera de värdeladdade begrepp som finns i läroplanen och föra in dem i skolarbetet. 

Genom att regelbundet väga in frågor som berör dessa områden i den ordinarie 

undervisningen medverkar skolan också till att höja beredskapen och engagemanget mot olika 

former mot mobbning” (s. 22). 

 

Sedan BO (2001) överlämnade rapporten till regeringen har en del förändringar redan skett 

vilket påverkar skolan bl.a. att ”Skollagens portalparagraf har förstärkts när det gäller 

skolpersonalens ansvar att motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och 

rasistiska beteenden”(s. 1). Vidare har läroplanen förstärkts då det gäller rektorns ansvar, 

kopplat till handlingsplaner mot mobbning. I målen för den nya lärarutbildningen har man 

förstärkt undervisning om mobbning och hur man som lärare kan arbeta förebyggande (s. 1). 

 

I Strategier mot mobbning tar Sharp & Smith (1996) upp två mycket viktiga skäl till varför 

man ska arbeta med mobbningsproblematiken i undervisningen. Det första är att man vill öka 

medvetenheten hos eleverna då det gäller mobbning. Det andra är att man vill utmana och 
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ifrågasätta de attityder som finns kring mobbning, ge en ökad förståelse för de elever som blir 

mobbade samt skapa en stämning mot mobbning (s. 54). 

 

Sharp & Smith (1996) menar att det gäller att öka medvetenheten och att arbeta förebyggande. 

Det räcker inte att arbeta två eller tre lektionstimmar i varje årskurs om man vill vidmakthålla 

medvetenheten och förändra attityder mot mobbning. Skolan ”måste regelbundet förstärka 

budskap mot mobbning under hela läsåret och göra mobbningen till ett kontinuerligt tema när 

det gäller både lektioner och gemensamma samlingar. Att använda sig av 

undervisningsmetoder som på ett aktivt sätt uppmuntrar samarbetsinriktat beteende och ett 

slags `medborgarskap` i skolan är ett viktigt steg” (s. 55). 

 

Barnombudsmannen (2001) och Sharp & Smith (1996) menar att det är viktigt att arbeta 

förebyggande och öka medvetenheten om mobbning i skolorna. BO:s arbete innebär att se till 

att Barnkonventionen efterlevs. Barnkonventionen (www.bo.se) lyfter fram rättigheter som att 

kunna gå i skolan utan att utsättas för mobbning.  

 

2.3 Social kompetens och sociala färdigheter i skolan 

Ogden (2003) diskuterar olika teorier om och definitioner av begreppet social kompetens i 

Social kompetens och problembeteende i skolan (s. 212). Ogden menar att sociala färdigheter 

är kärnan i social kompetens men att begreppet även innefattar kunskaper om i vilka 

situationer färdigheterna kan användas (s. 245). Vidare presenterar Ogden fem 

färdighetsområden vilka är: samarbete, empati, självkontroll, självhävdelse och 

ansvarstagande (s. 234). Enligt Ogden gjordes en undersökning i en norsk kommun bland 10- 

och 13-åringar kopplat till skolan och de sociala färdigheterna. Lärarnas bedömningar var 

bl.a. att elever i båda åldersgrupperna som ansågs vara socialt kompetenta hade en hög 

studiemotivation, bra skolresultat och de föredrogs oftare av de andra eleverna t.ex. vid 

grupparbete samt att vara tillsammans med på rasterna (s. 239). 

 

Livskunskap, Det goda samspelet – går det att lära ut? (Nilsson, 2001) bygger på fem 

intervjuer från stiftelsen Allmänna Barnhusets och Folkhälsoinstitutets konferens. Stiftelsen 

och Folkhälsoinstitutet stöder forskning om barns sociala anpassning (i de här intervjuerna 

handlar det om pedagogiska miljöer). Ogden förklarar i intervjun att empati kan man lära sig 

utveckla eftersom det delvis är en kognitiv process. ”Empati är att leva sig in i, att förstå och 

att lida med andra människor. Det är att gråta och le med andra människor, eller att lära sig att 
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om jag gör så här med andra människor så gör det ont” (s. 51). Nedan följer en 

sammanställning av Ogdens fem färdighetsområden: 

• ”Samarbete – att dela med sig och hjälpa andra – att följa regler och det man kommit 

överens om. 

• Empati – att se saker och ting från den andres synvinkel och förstå hur den andre har 

det; visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter; att ha inlevelse och 

medkänsla. 

• Självkontroll – att kunna kontrollera sina känslor i tanken. 

• Självhävdelse – att kunna hävda sin åsikt och sina rättigheter på ett positivt och tydligt 

sätt; ta initiativ, stå upp för sig själv och kunna motstå negativ gruppress. 

• Ansvarsfull – att hålla avtal och förpliktelser; visa respekt för varandras arbete” (s. 59). 

 

I de klassrum som genomsyras av Ogdens sociala färdigheter kan man anta att eleverna vet att 

det gör ont att bli mobbad och kan känna medkänsla med dem som har det svårt. De känner 

samhörighet i gruppen och kan tala om när de blir ledsna, glada och arga. Eleverna kan stå på 

sig för att inte hamna i underläge och framförallt lära sig att ta ett personligt ansvar för sina 

handlingar. I det klassrummet vill jag mena att mobbning inte får fäste. 

 

Ogden (2003) anser att social kompetens med koppling till de sociala färdigheterna ger 

positiva resultat både på kort och på lång sikt. Socialt kompetenta barn och unga upplever 

redan på kort sikt att: ”De får kontakt, blir förstådda och accepterade, något som tillgodoser 

behovet av social tillhörighet i par- eller grupprelationer” (s. 253). På lång sikt kan resultatet 

bestå i varaktig och nära vänskap, och att de unga känner trygghet i de grupper de väljer. 

Positiv respons på ett socialt kompetent beteende betyder att individen kan utveckla en god 

självuppfattning. Vidare har social kompetens en ”förebyggande inverkan på utveckling av 

problembeteende och leder till bättre bemästrande av svåra situationer genom ökad impuls- 

och självkontroll, bättre problemlösningsfärdigheter, ökad förmåga att stå emot negativt 

grupptryck osv” (s. 253).  

 

Ogdens sociala färdigheter: samarbete, empati, självkontroll, självhävdelse och ansvar, ser jag 

som grundläggande i mitt arbete: att skapa en god klassrumsmiljö som är för vänskap och mot 

mobbning.  
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2.4 Svenskämnet i grundskolan 

Malmgren (1996) skriver i Svenskundervisning i grundskolan om svenskämnet och den 

uppdelning han kan tyda i de läromedlen han undersökt. Han menar att ämnet svenska är 

uppdelat i tre olika ämneskonstruktioner: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne (s. 86).  

 

I konstruktionen ”svenska som ett färdighetsämne” är det den formella kunskapen som övas. 

Konstruktionen ses i första hand som ett språkämne, vilket ska ge eleverna färdigheter i att 

använda språket i sin vardag. Litteraturläsningen tar upp en mycket liten del av 

undervisningen och är då separerat från färdighetsövningarna (s. 87). 

 

I den andra konstruktionen ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” står 

förmedlingen av kulturarvet i centrum. Innehållet i undervisningen är bestämt och det handlar 

om att lyfta fram litterära verk och författare som litteraturhistoriker tycker är viktiga. Syftet 

är att eleverna genom klassiker ska lära känna sina kulturella rötter. I ämnet ingår inte enbart 

litterära västerländska klassiker utan även språket behandlas (s. 88). 

 

I den tredje konstruktionen ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” vilket skiljer sig 

från de tidigare uppräknade utgår ämnet från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter 

och det är den funktionella färdighetsövningen som tränas. En viktig strävan finns i ämnet att 

ta upp teman som både är aktuella men även historiska och handlar om mänskliga 

erfarenheter. ”Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då det gäller 

centrala humanistiska problem. I detta sammanhang får litteraturläsning sin betydelse, 

eftersom litteraturen i olika former gestaltar mänskliga erfarenheter” (s. 89). Vidare menar 

Malmgren att det är elevernas intresse och nyfikenhet som är en förutsättning för att de ska 

utveckla språk- och erfarenhetskunskaper (s. 89). 

 

Jag har i min undersökning tagit den erfarenhetspedagogiska konstruktionen som 

utgångspunkt.  Enligt Kursplanen (2000) är det språket och litteraturen som till stor del 

bygger upp ämnet svenska. Eleverna kommer att få ta del av erfarenheter genom litteraturen 

samt genom att få bearbeta erfarenheterna i samspel med andra, använda språket. Mitt 

problemområde mobbning belyser såväl humanistiska, sociala och grundläggande 

värderingar, samt mänskliga rättigheter vilket lyfts fram i Lpo-94.  
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2.5 Skönlitteratur i undervisningen 

Den här delen inleds med ett sociokulturellt perspektiv på lärande kopplat till texter. Vidare 

beskrivs skönlitteraturens möjligheter i undervisningen samt vikten av att välja texter. 

Avslutningsvis lyfts samspelet mellan läsaren och texten fram samt skönlitteraturens 

möjligheter att lära om livet.  

 

2.5.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljös (2000) perspektiv på ett sociokulturellt lärande har redskap eller verktyg en 

betydande roll. ”Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller 

intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den” (s. 20). En grundläggande tanke i ett sociokulturellt perspektiv är 

att sociokulturella resurser skapas genom kommunikation men att de även förs vidare genom 

kommunikation. Vidare menar Säljö att lärande i sig inte är något problem, det intressanta ur 

ett sociokulturellt perspektiv är vad människorna lär i de situationer som de ingår i (s. 28). 

 

I jämförelse med andra arter har människorna en unik förmåga att dela erfarenheter med 

varandra. ”Vårt lärande är således varken styrt av instinkter eller begränsat till vad vi själva 

funnit ut i vår personliga, fysiska kontakt med världen. Vi kan fråga andra, och vi lånar och 

byter ständigt information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor” (s. 

34). Kunskaper är enligt Säljö att kunna använda sig av dem i olika situationer i vardagen och 

att se problem eller företeelser som något bekant, som jag har tidigare erfarenhet av (s. 125). 

 

Skriften är enligt Säljö i vår kulturkrets ”en central och mycket viktig medierande resurs som 

haft ett djupgående inflytande på hela vårt samhälle och de sätt på vilka vi lär, utvecklar 

kunskaper och kommunicerar mer i allmänhet” (s. 157). En text kan röra sig i rummet och i 

tiden och är inte som vid samtalet beroende av att man befinner sig på samma plats och tid. 

Läsaren kan t.ex. ta del av berättelser från andra tider och platser och bli delaktiga i en större 

och varierad värld vilket i sin tur kan ge möjligheter till vidare utveckling och reflektion (s. 

188). En skriven text är utlämnad till läsaren att tolka och därför krävs det att textens budskap 

framgår tydligt. Omvänt menar Säljö att det krävs att ”läsaren måste socialiseras till att tolka 

budskap genom att vara känslig för de nivåer, argument och diskursiva positioner som 

författaren försökt utgå ifrån. Vad det blir av texten i termer av de budskap som produceras är 

i stor utsträckning upp till läsaren och dennes intresse, kompetens och sätt att skapa mening. 

Men också de situationella betingelserna spelar stor roll” (s. 191). 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv har redskap eller verktyg en betydande roll då det gäller 

lärande. Skönlitteraturen skulle kunna vara det redskap med vilket eleverna skulle kunna få 

hjälp att förstå och lära om mobbning för att veta hur de ska agera om de ser eller själva blir 

utsatta för det. Skönlitteraturen har skapats i kommunikation, enligt Säljö (2000), men den 

förs även vidare genom kommunikationen. Mitt mål är att skapa den undervisningsstrategi där 

pedagogen kan hjälpa eleverna att bearbeta skönlitteraturen i samspel med andra och skapa 

situationer där eleverna får tillfälle att reflektera och lära om mobbningsproblematiken.  

 

2.5.2 Nilssons teori om skönlitteraturens möjligheter i undervisningen 

Nilssons (1997) pedagogiska grundsyn innebär att han inte enbart ser skönlitteratur som en 

källa till upplevelse utan främst en källa till kunskap. Han undersöker och reflekterar över 

olika möjligheter till att använda skönlitteratur i undervisningen. Enligt Nilsson är 

möjligheterna flera, läsning som färdighet, som läsfrämjande aktivitet, litteraturläsning som 

upplevelse och skönlitteratur som kunskapskälla. En möjlighet är att använda skönlitteratur 

som en tidsutfyllnad. Med tidsutfyllnad menar Nilsson att eleverna får läsa i boken då det 

finns tid över på lektionen. Uppföljningen av boken sker oftast genom att eleverna får göra 

bokrecensioner. Nilsson visar att det blir allt vanligare att använda bänkboken som 

tidsutfyllnad och att den genomtänkta och organiserade läsningen av skönlitteratur blir 

ovanligare (s. 38). 

 

Läsning som färdighet enligt Nilsson är ett annat motiv till varför man ska låta eleverna läsa 

skönlitteratur. Det handlar om att eleverna får mycket träning i att läsa och mindre om vad det 

är de läser om. ”Att skönlitterära texter faktiskt handlar om något som kan vara relevant för 

eleverna beaktas sällan” (s. 39). Nilsson menar att effekten kan bli att de elever som har 

svårigheter med att läsa i största mån försöker att undvika att läsa skönlitteratur (s. 39). 

 

Läsning som en läsfrämjande aktivitet har enligt Nilsson som syfte att låta eleverna få läsa så 

många goda böcker som möjligt och att bekämpa populärlitteratur, serietidningar m.fl. 

Nilsson anser att läsningen blir mer kvantitetsinriktad och individualiserad eftersom eleverna 

oftast läser i olika böcker. Problemet med läsning som en främjande aktivitet blir att man inte 

kopplar litteraturen till samhälliga, sociala eller historiska frågor (s. 39-40). 

 

Även vid läsning som en kulturell aktivitet handlar det enligt Nilsson om att låta eleverna 

möta ”god litteratur” men i en snävare bemärkelse. ”I kulturarvsmodellen håller man sig 



 15

därför till det erkända, till listor som komponerats av de barnlitterära auktoriteterna och 

eleverna bombarderas helt enkelt med en skönlitterär kanon” (s. 40). Arbetet kring 

skönlitteraturen består ofta av avancerade textanalyser och granskning kring författarens liv 

och författarskap (s. 41). 

 

Nilssons beskrivning av litteraturläsning som upplevelse är att det är den personliga 

läsupplevelsen som är det viktigaste. Bearbetningen av de lästa texterna syftar främst till att 

förhöja upplevelsen. Nilsson förklarar att i de klassrum där läsupplevelsen sätts i centrum 

arbetas det mycket med konst, drama och musik m.m. Det lästa presenteras ofta i t.ex. dikter 

men för mycket bearbetning kan förstöra upplevelsen och eleven ska i största möjlighet vara i 

fred med den (s. 41). 

 

De uppräknade möjligheterna till att läsa skönlitteratur i skolan påpekar Nilsson att han har 

beskrivit med en viss ironi (s. 41). Nilsson visar att han har ytterligare ett pedagogiskt 

förhållningssätt till läsning av skönlitteratur i skolan som ska ses som ett alternativ till de 

tidigare beskrivna. Förhållningssättet bygger på en relativistisk kunskapssyn: det finns inga 

absoluta sanningar eller svar som kan betraktas som rätt eller fel. Enligt Nilsson handlar det 

om möten mellan den lilla människans historia och den stora gemensamma historien. ”För att 

förstå och känna sig delaktig i den värld och verklighet man befinner sig i måste den enskilda 

människan ges möjlighet att relatera sin ’lilla’ historia till den ’stora’” (s. 42). Nilsson 

förklarar att det handlar om att hitta verktyg som kan hjälpa eleverna att få förståelse för sig 

själv och andra människor och den värd vi lever i (s. 43). 

 

Av Nilssons (1997) uppräknade möjligheter till litteraturläsning ligger det sist nämnda, 

skönlitteratur som en kunskapskälla närmast mitt syfte. Nilsson anser att skönlitteraturen 

skulle fungera som en förbindelse mellan elevernas erfarenhetsvärld och den ”stora” världen. 

Skönlitteraturen som tar upp mobbningsproblematiken skulle då kunna fungera som den källa 

till kunskap som tillsammans med elevernas erfarenheter ger dem större förståelse och en 

beredskap i livet i den ”stora världen”.  

 

2.5.3 Samspelet mellan läsaren och texten 

Rosenblatt (2002) lägger i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa tonvikt på ett 

socialt och demokratiskt förhållningssätt i undervisningen där syftet är att skapa ett givande 

samspel mellan läsaren och texten (s. 5). ”Rosenblatts utgångspunkt är att förståelsen av ett 
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litterärt verk förutsätter att man på något sätt tyckt, njutit, funnit avkoppling, blivit nyfiken 

och blivit engagerad – gripits av texten. Först då finns viljan att helt förstå alla de känslor och 

föreställningar som författaren medvetet eller omedvetet försökt överföra till texten” (s. 8). 

Enligt Rosenblatt behöver eleverna möta litteratur vilken de kan ta till sig intellektuellt, 

emotionellt och erfarenhetsmässigt. Då eleven läser måste han/hon koppla det lästa till sina 

livs- och språkerfarenheter för att nya erfarenheter ska kunna skapas. Läraren kan hjälpa 

eleven i processen genom reflektion och genom att kritiskt granska det lästa. Rosenblatt 

beskriver relationen mellan läsaren och texten som en spiralformad rörelse där den ena parten 

påverkas av vad den andre har bidragit med (s. 36). 

 

2.5.4 Skönlitteraturens möjligheter i att bemöta elevernas värdegrunds- och livsfrågor 

Molloy (2003) har gjort undersökningar kring hur ungdomar uppfattar lärarens intentioner 

med skönlitteratur. Hon ställde sig bland annat frågorna varför lärare väljer viss litteratur och i 

vilket syfte de väljer den (s. 15). I undersökningen framkommer det bl.a. att hon förvånades 

över hur ofta det uppstod konflikter i klassrummet. Litteratursamtalen fungerade inte om inte 

miljön var trygg. Lärarna hade försökt att förhindra mobbning men utan resultat (s. 293). Vad 

Molloy inte kunde se under sina klassrumsstudier var hur konflikter och mobbning inte 

bearbetades via ämnet, genom skönlitterära texter (s. 294). Frågor som eleverna egentligen 

ville ha svar på, t.ex. makt, maktlöshet och sexualitet diskuterades vanligtvis inte vid 

läsningen av skönlitteratur (s. 295).  

 

Molloy (2003) menar att skönlitteratur och andra medier diskuterar och speglar konflikter. 

”Att därför läsa skönlitteratur för att lära något om livet, om dess möjligheter och även om 

dess konflikter, skulle kunna förändra skolämnet svenska i riktning mot ett mer humanistiskt 

demokratiämne. Innehållet i detta ämne, dess Vad, skulle bland annat kunna vara elevernas 

livsfrågor och skolans demokratiska värdegrund” (s. 295).  

 

Med den litteratur som jag kommer att välja kring mobbningsproblematiken, önskar jag att 

litteraturen ska vara den hjälp till kunskapskälla vilken Nilsson beskriver. Eleverna ges 

möjlighet att koppla de erfarenheter som litteraturen erbjuder till sina egna erfarenheter. De 

kan enligt Rosenblatts utgångspunkt bli engagerade och gripas av texten. De får tillfällen att 

reflektera över att det finns barn som går till skolan och mår dåligt varje dag på grund av 

mobbningen som de utsätts för. Syftet är att skapa en god klassrumsmiljö som förebygger 

mobbning men samtidigt ge eleverna de nödvändiga livskunskaper som Molloy lyfter fram. 
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Handlingsberedskap är viktigt eftersom eleverna måste veta vem de ska vända sig till om de 

ser eller själva blir utsatta för mobbning. 

 

2.6 Valet av skönlitterära texter 

Nilsson (1997) beskriver i Tematisk undervisning de problem som kan uppstå då lärare ska 

välja skönlitteratur till undervisningen. Lärarna har enligt Nilsson svårt att se pedagogiska 

möjligheter med att använda skönlitteratur. Lärare har även uppmanat Nilsson att utarbeta 

diskussionsfrågor till skönlitterära böcker. Nilsson förklarar att han är osäker på värdet av vad 

sådana tipskataloger skulle resultera i. Nilsson lyfter i stället fram bra utgångsfrågor som 

lärare kan ställa sig då de vill använda skönlitteratur i undervisningen. Han menar ”att ett 

litteraturpedagogiskt arbete måste ta sin utgångspunkt i frågan om undervisningens innehåll: 

Vad är det jag vill att eleverna ska förstå eller lära sig? Vad är det för kunskapssammanhang 

vi ska ge oss in i? När man har gjort detta klart för sig följer nästa fråga: I vilken text/bok 

gestaltas, levandegörs detta kunskapssammanhang på ett sådant sätt att eleverna kan förstå 

och tillgodogöra sig det” (s. 49)? 

 

2.7 Undervisningsmetoder med syfte att bearbeta skönlitteratur 

Nedan följer olika teorier uppräknade kring metoderna hur lärare kan bearbeta texter i 

klassrummen. I min undervisningsstrategi för att uppnå mitt syfte kommer jag att planera att 

läsa en skönlitterär bok samt bearbeta den genom olika metoder i en 3-5-klass.  

 

2.7.1 Högläsning 

I Metodboken Svenska i grundskolan uppmanar Molloy (1997) till högläsning, det är inte 

enbart små barn som tycker om när man läser högt för dem, utan även de vuxna eleverna. 

Vidare menar Molloy att högläsning kan vara den enda möjligheten om läraren vill att alla 

eleverna ska få ta del av berättelsen. Andra fördelar är bl.a. att alla eleverna är på samma 

ställe i berättelsen. Det ger läraren möjligheter att stanna upp i berättelsen och tillsammans 

med eleverna reflektera över det de har läst (s. 145). 

 

Om en bok har en fängslande handling och är en längre roman menar Chambers (1993) att 

högläsning är ett lämpligt val. Vidare sker läsningen i skolan och är inte beroende av 

elevernas vilja eller förmåga. Chambers påpekar att man inte ska glömma att det ger en annan 

upplevelse då man lyssnar till högläsning än om man skulle läsa texten själv. Han lyfter fram 

att det ena sättet inte utesluter det andra (s. 93-94). 
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2.7.2 Chambers boksamtal 

I Böcker inom oss, om boksamtal beskriver Chambers (1993) hur man med hjälp av 

boksamtal bättre kan förstå det man har läst. Chambers trycker på att boksamtal inte bara är 

att berätta saker för varandra. ”Det är en betydligt mer komplicerad och mer kollektiv aktivitet 

än så, då många olika drivkrafter och funktioner arbetar samtidigt” (s. 24). Chambers utgår 

från att klassrumsklimatet ska tillåta att allt är värt att berätta. Chambers menar att allt för 

många barn vet att deras reflektioner avfärdas vilket i sin tur kan göra att eleverna lär sig 

tycka illa om läsning. Grundtanken med Chambers ”Jag-undrar”-frågor är att verkligen få 

höra vad eleverna har för upplevelser om skönlitteraturen (s. 56). Enligt Chambers börjar all 

läsning med att man väljer vad man ska läsa och boksamtalen börjar med att man väljer och 

fokuserar på vad man ska samtala om (s. 98). De samtalsämnen som väljs ska ha förankring 

bland de elever som har läst eller lyssnat på boken och inte från läraren. Det bästa sättet är 

enligt Chambers att inleda med vad i boken som har gjort mest intryck hos eleverna. 

Chambers fyra grundfrågor inleder med ”Jag- undrar… 

…om det var något speciellt du gillade i boken? 

…om det var något du inte gillade? 

…om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några `frågetecken`? 

…om du lade märke till några mönster eller kopplingar?” (s. 99). 

 

Då läraren har gått igenom grundfrågorna kan man enligt Chambers gå in på mer allmänna 

frågor t.ex. ”Jag undrar om ni har läst några andra böcker [dikter, noveller osv] som liknar den 

här”(s. 108)? Varje bok har enligt Chambers sin speciella karaktär vilket ibland kan kräva att 

läraren behöver ta till specialfrågor. Det gäller att hjälpa eleverna hitta aspekter i boken som 

de inte själva har upptäckt t.ex. ”Hur lång tid tror ni det tog för alltihop att hända” (s. 111)? 

Chambers påpekar att hans frågor ska vara till en hjälp men att det är upp till varje lärare att 

lyssna till elevernas kommentarer och reflektioner och låta dessa styra samtalet (s. 121). 

 

Mitt problemområde mobbning är ett område som kan vara känsligt men som behöver lyftas 

fram till diskussion i undervisningen. Min mening är att högläsa den skönlitterära boken och 

att låta eleverna diskutera både i samband med högläsningen och i ett boksamtal efter det att 

boken är färdigläst. Fördelar som Molloy lyfter fram är bl.a. att alla är på samma ställe i 

boken samtidigt och kan därför vara med i diskussionerna. Vid boksamtalet och 

diskussionerna kommer det att vara elevernas tankar kring det vi har läst som eftersöks. 
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2.7.3 Reflekterande skrivning 

I Reflekterande läsning och skrivning beskriver Molloy (1996) olika metoder på hur lärare 

kan arbeta med reflekterande skrivning kopplat till skönlitteratur. ”Genom att eleverna får 

skriva om sin läsning så erövrar de också ett språk för sina egna erfarenheter. Inte bara 

erfarenheter av läsning utan också erfarenheter från det liv som finns utanför skönlitteraturen. 

Ty att skriva är ett sätt att tänka. Medan vi skriver, ser vi tanken ta form. Medan vi tänker 

skapar vi språket” (s. 10). Molloy menar att om lärare använder skönlitteratur som bas 

fungera det såväl språk- som personlighetsutvecklande för eleverna (s. 10). 

 

Till några av Molloys (1996) förslag till skrivpedagogiska övningar hör bl.a. fem minuters 

riktad skrivning, reflektionsskrivning och läslogg. Syftet med fem minuters riktad skrivning 

är enligt Molloy att eleverna ska få formulera sina tankar och funderingar kring en bestämd 

fråga. Eleverna får skriva ned vad de vet eller inte vet kring ett ämne. Vid reflektionsskrivning 

är syftet bl.a. att låta eleverna skriva ned sådant som fångat deras uppmärksamhet, t.ex. i en 

skönlitterär text. Läraren kan använda elevernas reflektioner vid ett eventuellt boksamtal. 

Läsloggen har som syfte att få igång elevens läsning här handlar det även om att skriva ned 

funderingar som kan ligga till grund vid diskussioner (s. 290-292). 

 

2.7.4 Drama i undervisningen 

Enligt Erberth (1996) är Elsa Olenius det stora namnet när det gäller svensk dramapedagogik. 

Hon såg möjligheterna till att använda drama i undervisningen och hennes syfte med varför 

man ska använda drama var att: 

• ”göra litteraturen levande 

• levandegöra alla skolämnen 

• utveckla hela människan 

• öka förståelsen för det som rör livet, både verklighet och fantasi 

• lära barnen självförtroende 

• öva koncentrationen 

• ge barn ord och därmed öka deras förmåga att kommunicera” (s. 24-25). 

 

Erberth menar att rollspel kan man arbeta med då man vill ta upp konflikter av olika slag. 

Meningen är att visualisera och tydliggöra problem för att eleverna ska finna olika lösningar 
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(s. 121). Vidare menar Erberth att texter som innehåller intressanta händelser eller vilka är 

uppbyggda kring ett problem eller motsättning är bäst att dramatisera kring (s. 110). 

 

2.7.5 Värderingsövningar 

I Mobbning och människovärde skriver Höistad (2001) om värderingsövningar som en metod 

att bearbeta värderingar. Övningarna är bra att arbeta med då man vill få igång samtal t.ex. om 

relationer och moral. Vidare menar Höistad att deltagarna får tillfälle i att: 

• ”bli medvetna om sina egna tankar, känslor och värderingar; 

• reflektera och ta ställning; 

• bearbeta attityder; 

• uttrycka sina åsikter och motivera dessa; 

• bli lyssnade på och lyssna på andra” (s. 175). 

 

Enligt min mening är det viktigt att variera arbetsmetoderna för att bearbeta litteraturen och 

att tillgodose de olika behoven bland eleverna samt att eleverna ska få arbeta enskilt t.ex. vid 

reflektionsskrivning och i samspel med andra. Enligt Erberth (1996) och Höistad (2001) övas 

de sociala färdigheterna såväl i drama som i värderingsövningar. 

 

3 Problemprecisering 
Den presenterade litteraturgenomgången leder mig fram till problempreciseringen: Har valet 

av skönlitteratur och arbetsmetoder i undervisningen öppnat möjligheterna för eleverna att 

utveckla förståelse för värdet av sociala färdigheter och kunskaper om mobbning i syfte att 

förebygga mobbning? Mina underfrågor: Hur väljer jag ”rätt” skönlitteratur kopplat till 

mobbningsproblematiken? Vilka undervisningsmetoder väljer jag för att bearbeta litteraturen 

och att arbeta med de sociala färdigheterna? Vilka kunskaper behöver eleverna för att förstå 

mobbningsproblematiken och att få en handlingsberedskap? 

 

4 Metod 
Undersökningen utfördes i en åldersblandad klass där årskurserna tre till fem fanns 

representerade. Eleverna var 20 stycken, fem gick i årskurs tre, fem gick i årskurs fyra och tio 

elever gick i årskurs fem. Undersökningen har utförts under en period av tre veckor. 
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Undersökningen kommer att bestå av olika metoder kopplade till en kvalitativ metod. Det 

material som analyserna kommer att bygga på är lektionsobservationer/anteckningar, loggbok, 

utvärderingar och elevintervjuer.  Min roll kommer att vara den som planerar temat, är 

deltagande observatör, undervisande pedagog, observatör, intervjuare och den ”forskare” som 

analyserar resultatet. För att inte komplicera för läsaren kommer jag att istället för 

benämningarna lärarkandidat, deltagande observatör och observatör använda benämningen 

”jag” eftersom det är jag ensam som ansvarar för alla rollerna. Hela klassen kommer att delta i 

undersökningen och vara verksam i själva temat.  

 

Intervjuerna gjordes både med flickor och pojkar, och där alla tre årskurserna är 

representerade i dem. Urvalet, tre flickor och tre pojkar gjordes eftersom jag ville ha en jämn 

könsfördelning. I trean och i fyran går det enbart en flicka i vardera årskursen varför urvalet 

föll av sig själv. Då det gäller pojkarna i trean och i fyran samt flickorna och pojkarna i 

femman har jag haft möjlighet att välja elever som har varit närvarande vid alla 

lektionstillfällen. Min intervjuform är kvalitativ med öppna frågor. 

 

Jag har valt olika metoder för att samla in data för min undersökning, och enligt Denscombe 

(2000) ”gör det möjligt för forskaren att se saken ur olika perspektiv och förstå ämnet på ett 

bredare och fullständigare sätt än vad som hade varit möjligt om bara en enda metod hade 

använts för datainsamlingen” (s. 103). Vidare menar Denscombe att ur forskarens synvinkel 

kan det ha betydelse att kontrollera resultaten från en metod till en annan. ”Att se saker ur 

olika perspektiv och möjligheten till att bekräfta resultat, kan öka validiteten i data. Det 

bevisar inte att forskaren har ’rätt’ men det ger en fingervisning om att resultaten inte är 

alltför hårt knutna till en speciell metod för datainsamling. Detta ger ett starkt stöd åt 

analysen” (s. 103).  

 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med eleverna med öppna frågor under sista veckan då 

temat var avslutat. Svensson & Starrin (1996) menar att den kvalitativa intervjun förutsätter 

att frågorna till en början ska vara så öppna som möjligt eftersom man vill få en spontan 

information om företeelser, attityder o.s.v. (s. 63). Enligt Kvale (1997) kan en intervjuare 

”inhämta kunskaper under hela undersökningen. Samtalen med intervjupersonerna kan vidga 

och förändra forskarens uppfattning om de undersökta fenomenen. De intervjuade drar fram 

nya och oväntade aspekter av de studerade fenomenen […]” (s. 96). 
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Kvale (1997) menar att enligt de etiska riktlinjer som gäller forskning är det viktigt att 

informera undersökningspersonerna om undersökningen de ingår i (s. 107). Jag hade 

informerat handledare, elever och föräldrar/vårdnadshavare om mitt tema och min 

undersökning. Handledaren gav sitt medgivande till temat och föräldrarna/vårdnadshavarna 

fick intyga att deras barn fick medverka vid en intervju. Vidare menar Kvale (1997) att 

konfidentialitet är viktigt, vilket jag har tagit hänsyn till, varken elever eller skola har nämnts 

vid namn och alla data är mitt personliga ansvar att förvara (s. 235).  

 

5 Empiri 
Under den empiriska delen av arbetet kommer jag att beskriva undersökningsgrupp, 

lektionsplanering (bilaga 1), genomförande, resultat och diskussion. 

 

5.1 Undersökningsklass 

Jag besökte min handledare på skolan där jag gjorde min verksamhetsförlagda del av 

lärarutbildningen för att presentera mitt tänkta tema. Handledaren gav mig tillåtelse till att 

göra min undersökning i klassen och att jag själv fick planera och hålla mina tänkta lektioner 

kopplade till mitt tema. Jag fick även titta på klassens grovplanering och undersöka om det 

var något utifrån den som jag ville arbeta med. I grovplaneringen fanns Barnkonventionen 

med, vilken jag redan hade tänkt koppla till mitt tema. 

 

Skolan är en liten byskola och klassen är åldersblandad med elever från årskurs tre till fem. I 

tredje klass går det fem elever, en flicka och fyra pojkar. I fjärde klass går det fem elever, en 

flicka och fyra pojkar. I femte klass går det tio elever, fem flickor och fem pojkar. Det finns 

två klasslärare som har olika ansvarsområden i klassen. Klasserna har undervisning 

gemensamt men de har även lektioner då de undervisas årskursvis. I min planering hade jag 

att ta hänsyn till att mina lektioner skulle passa elever från årskurs tre till fem.  

 

5.2 Valet av den skönlitterära boken 

Då jag visste vilken åldersgrupp som jag skulle undervisa och vilket problemområde 

(mobbning) som jag skulle arbeta kring började jag undersöka passande skönlitteratur för 

högläsning. Jag hade även som utgångspunkt att den skönlitterära boken skulle passa både till 

pojkar och till flickor. I de tidigare kurserna som jag har läst inom lärarutbildningen, både 

som specialisering och som fristående kurs inom konflikt- och mobbningshantering, har jag 
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kommit i kontakt med skönlitteratur som rekommenderas inom området mobbning och skola. 

Stiftelsen Friends, med Sara Damber som grundare, arbetar mot mobbning och utbildar 

personal och kompisstödjare ute på skolorna. Jag gick in på deras hemsida (www.friends.se), 

vilken är riktad till elever, föräldrar och skolpersonal och undersökte vilka skönlitterära 

böcker som Friends rekommenderade. Mitt val blev Bettys spegel av författarinnan Carina 

Wilke.   

 

5.2.1 Bettys spegel av Carina Wilke 

Bettys spegel är den första boken i en serie av tre, den andra heter Betty och Robban och den 

tredje Betty och skuggorna. Bettys spegel tar upp offrets roll i ett mobbningsdrama. Betty 

huvudpersonen och Morgan som är den enda i klassen som är vän med Betty är i samma ålder 

som eleverna i undersökningsklassen. Det är en realistisk historia och den handlar om en 

nyinflyttad flicka som börjar i en ny klass i en stockholmsförort. Betty försöker att komma in 

i gemenskapen men lyckas inte utan blir utsatt för både psykisk- och fysisk mobbning. 

Elisabeth, (mobbaren) är avundsjuk på Betty och ser henne som ett hot. Hon är rädd att Betty 

ska ta hennes roll i klassen bl.a. eftersom Betty har blivit vän med Morgan och för att hon är 

duktig på fotboll. Boken har inslag av fantasy, en spegel symboliserar huvudpersonen Bettys 

självförtroende. 

 

Under tiden som jag läste boken reflekterade jag över hur Bettys spegel skulle kunna hjälpa 

eleverna att förstå mobbningsproblematiken, samtidigt som jag reflekterade över hur jag 

skulle kunna arbeta kring boken för att uppnå mitt syfte att främja en god klassrumsmiljö. En 

god klassrumsmiljö innebär ett klassrum där det är tryggt att befinna sig för både elever och 

lärare, med andra ord där inte mobbning får fäste. Här kan man anknyta till Ogdens (2001) 

sociala färdigheter: samarbete, empati, självkontroll, självhävdelse och ansvar. Under min 

läsning planerade jag in i vilket sammanhang jag skulle kunna lyfta fram och arbeta med de 

olika färdigheterna. 

 

5.3 Pedagogisk process 

Jag kommer att presentera de olika lektionspassen och beskriva hur jag gick till väga. För att 

göra det lättare för läsaren att sätta sig in i temat och undersökningen har jag lagt in löpande 

referat ur Bettys spegel kopplat till högläsningspassen. Redovisningen av resultatet är knutet 

till mina lektionsobservationer/anteckningar, elevers loggböcker och utvärdering som jag 

kommer att diskutera veckovis.  
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5.3.1 Lära känna eleverna 

Under min första vecka i klass 3-5 hade jag som mål att lära känna eleverna så att de skulle 

känna förtroende för mig som lärarkandidat i klassen. Första dagen fick de ställa frågor för att 

lära känna mig. Under eftermiddagen fick eleverna en skrivuppgift av mig. De skulle skriva 

ett brev i vilket de skulle berätta lite om sig själva samt skriva minst en sak som de tyckte att 

de var bra på. Breven gjorde att jag snabbt lärde mig både namnen på eleverna och något 

personligt om dem vilket är bekräftande och skapar förtroende. Jag kände att det var viktigt 

att vi kände varandra så pass bra eftersom mitt tema skulle bygga mycket på öppna aktiviteter 

som diskussioner, drama/rollspel och reflektionsfrågor m.m. 

 

Jag förklarade att vi redan veckan därpå skulle starta med ett tema som skulle handla om 

vikten av att må bra tillsammans. Jag berättade också att jag under hela temat skulle läsa i en 

skönlitterär bok som vi skulle arbeta utifrån. Till föräldrarna/vårdnadshavarna hade jag skrivit 

ett brevliknande dokument (bilaga 2) i vilket jag presenterade mig själv och mitt tema. Jag 

berättade även att jag samtidigt skulle göra en undersökning, där bl.a. mina reflektioner, alla 

elevernas texter och utvalda elevers intervjuer skulle fungera som grund. 

Föräldrarna/vårdnadstagarna fick skriva under dokumentet och bekräfta att deras barn fick 

medverka vid en intervju. 

 

5.4 Må bra-tema - För vänskap mot mobbning, vecka 1 

Första veckan av temat innehöll lektionspassen 1-3 där den sammanlagda lektionstiden var 

två timmar och fyrtio minuter. 

 

5.4.1 Lektion 1 

Mitt syfte med lektion 1 var att undersöka elevernas förmåga att förstå att trots att vi är olika 

och ser olika ut har vi alla samma grundläggande behov. Vidare ville jag undersöka deras 

förmåga att utifrån skönlitteraturen kunna koppla sina tankar till och skapa förståelse för hur 

en annan människa känner (empatibegreppet) samt till vikten av att samarbeta. 

 

Jag inledde lektionen med att berätta att vi under tre veckor skulle arbeta med ett tema, Må 

bra, och att vi tillsammans skulle arbeta för vänskap och mot mobbning. Jag poängterade även 

att temat byggde på att det var viktigt att vi lyssnade aktivt till varandra, tråkningar var inte 

tillåtna och alla måste räcka upp handen och vänta på sin tur. De hade även rätt att avstå om 

de inte ville utföra någon av de planerade aktiviteterna (t.ex. drama/rollspel). Dessa 
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klassregler har jag inspirerats av och hämtat ur Wahlströms bok Gruppen som grogrund 

(1993, s. 28). 

 

Vi gjorde en tankekarta inspirerad av Laserow (2001, s. 21) över klass 3-5:s behov för att må 

bra och kom fram till att det finns behov/saker som inte är livsnödvändiga. De grundläggande 

behoven som mat, vatten, sömn, luft och värme ringade vi in på tankekartan. Övriga behov 

som eleverna tyckte var mycket viktiga ramade vi in. Det senare var bl.a. familj, kärlek, 

trygghet, självförtroende, kunskap och vänner (bilaga 3). 

 

Lektionspasset fortsatte med att jag presenterade Bettys spegel och högläste kapitel 1-3. Här 

får Betty flytta från sin bästa vän Bella i Solvik till en förort i Stockholm. Betty träffar på 

Morgan och han visar sin hemlighet, en koja, för Betty och efter det brukar de träffas där. 

Betty börjar i samma klass som Morgan, men det visar sig att inte alla är lika snälla som 

Morgan. Klasskompisarna Elisabeth och Malin börjar redan samma dag hitta på ramsor och 

reta Betty. 

 

Då jag hade högläst delade jag ut anteckningsböcker som eleverna skulle ha som loggbok. Jag 

förklarade att vi skulle skriva i böckerna och reflektera kring olika frågor som var kopplade 

till det vi läste och att det var deras tankar som var det viktiga. Den första reflektionsfrågan 

var: ”Hur tror du det skulle kännas att flytta så som Betty fick göra och att byta klass och 

kompisar”? Eleverna fick skriva i cirka fem minuter och sedan avslutade vi lektionen med att 

göra en samarbetsövning vilken jag hämtat ur Linds Medkompis (2001, s. 50).  Övningen går 

ut på att räkna till 20 tillsammans. Ledaren börjar med att säga ”ett” sedan säger deltagarna ett 

tal i sänder. Eleverna står i en ring men talen ska inte sägas i ordning efter hur de står utan på 

måfå. Genom att bara betrakta sina kompisar säger någon två, nästa säger tre o.s.v. Då två 

personer säger samma tal börjar man om.  

 

5.4.2 Lektion 2 

Syftet med lektionen var att få eleverna att känna igen känslor och kunna sätta ord på dem 

samt öka förståelsen för hur viktigt det är att genom självkontroll hantera sina känslor och att 

öva samarbete i grupp. 

 

Lektionen inleddes med att eleverna fick återberätta vad som hade hänt hittills i Bettys spegel.  

Jag fortsatte sedan med att högläsa i cirka 20 minuter. Elisabeth och Malin retar Betty för 
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hennes röda skor. En dag då Betty är tavelvakt (sudda tavlan ren i klassrummet) kommer hon 

ut senare än de andra eleverna för att ta på sig sina röda skor men upptäcker att någon har fyllt 

dem med smutsigt regnvatten. Betty förstår att det är Elisabeth som varit framme. Hon kan 

inte spela fotboll och fryser om sina fötter, dessutom blir hon retad för att hon har fräknar. 

Morgan går hem tillsammans med Elisabeth, och han ser inte ens Betty. 

 

Vi fortsatte lektionen med att tala om känslor och relaterade både till boken och till elevernas 

erfarenheter. Vi sammanställde känslorna som klassen kom på i en tankekarta (bilaga 4). Jag 

förklarade att vi kan visa känslor på olika sätt t.ex. genom kroppsspråk, handling och genom 

ord. Sedan delade jag in eleverna i grupper och presenterade uppgiften som de skulle utföra i 

gruppen. Uppgiften var att de skulle rollspela en känsla som de fick utdelat av mig. De skulle 

tillsammans komma på en situation som t.ex. visar känslan rädsla utan att tala (mima) och 

övriga klasskamrater skulle gissa vilken känslan var. Vi avslutade lektionen med att tala om 

självkontroll, varför det är bra att kunna hantera sina känslor i tanken, det är t.ex. bättre att 

säga att man är arg än att smälla till någon. 

 

5.4.3 Lektion 3 

Mitt syfte med lektion 3 var att skapa förståelse för hur viktigt det är att vara en vän och att ha 

vänner för att man ska må bra, kopplat till Betty i boken. Åsiktsövningen var tänkt att vara ett 

led i att öva eleverna att stå för sin åsikt (öva sig i självhävdelse) att våga välja det alternativ 

som passar dem och inte det som kompisen väljer (Malin i boken gör som Elisabeth vill). 

 

Jag inledde lektionen med att högläsa om hur Betty blev sjuk efter att ha haft de blöta skorna 

på sig. Betty som vill få bort sina fräknar lånar sin mammas brunkräm. När hon är frisk och 

kommer till skolan har Elisabeth fått exakt samma sorts skor som Bettys. Bettys mamma som 

är vikarie på skolan hör när Elisabeth och Malin retar Betty, hon ber dem att sluta. Betty får 

skoskav av sina röda skor som har blivit stela av regnvattnet och killarna blir irriterade på 

henne. Elisabeth upptäcker att Betty har brunkräm på sig och drar med sitt finger på hennes 

kind och ropar att alla ska komma och titta. Bettys mamma som är rastvakt kommer och hon 

blir arg på Betty. Resten av dagen skäms Betty och hon får åter gå hem själv.   

 

Då jag hade läst fick eleverna skriva i loggboken kring frågan: ”Hur skulle du beskriva en bra 

kompis?” Eleverna skrev i ca. fem minuter sedan sammanfattade vi elevernas tankar kring 

vilka egenskaper de tyckte en vän skulle ha i en tankekarta (bilaga 5). Som avslutning på 
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lektionen gjorde vi övningen ”stå för din åsikt”. Jag förklarade att jag hade satt samman 30 

påståenden. Om eleverna instämde i påståendet skulle de sitta ner, höll de inte med skulle de 

ställa sig upp. Kunde de inte bestämma sig fick de säga pass. Inspiration till att arbeta med 

åsiktsövningar har jag hämtat ur Wahlströms Gruppen som grogrund (1993, s. 121). 

 

5.4.4 Lektionsobservationer/anteckningar, loggbok och utvärdering lektion 1-3 

Läsaren ska ha med i tanken då han/hon läser mina lektionsobservationer/anteckningar att jag 

både är deltagare och observatör i undersökningen. Loggböckerna, utvärderingen och 

elevintervjuerna är ett faktiskt undersökningsmaterial i vilket det är elevernas reflektioner och 

tankar som framkommer och där min roll i undersökningen är observatörens. 

 

Mina observationer under pågående lektioner visade att eleverna var aktiva. De ville tillföra 

sina tankar till tankekartorna. Eleverna hade goda förkunskaper och kunde komma underfund 

med våra grundläggande behov. De förstod att ett dataspel inte var livsnödvändigt medan de 

värderade vänner, trygghet och kärlek m.fl. högt. Då vi talade om känslor blev det en 

diskussion kring avundsjuka och svartsjuka. En elev tyckte att det var samma känsla då jag 

skrev upp orden i tankekartan. Jag ställde frågan till klassen kopplad till Betty: ”Är Elisabeth i 

Bettys klass avundsjuk eller svartsjuk på Betty eller kanske både svartsjuk och avundsjuk”? 

Klassen kom bl.a. fram till att hon är avundsjuk på Betty för att hon är duktig i fotboll och 

svartsjuk för att Morgan är med Betty. Alla eleverna var med i diskussionen kring vilka 

egenskaper de tyckte att en vän skulle ha och kunde relatera till personerna i boken. 

 

Eleverna var nyfikna på boken Bettys spegel. Det kändes som om de hade höga förväntningar 

på boken efter det att jag hade presenterat den. De kunde återberätta vad jag hade läst i de 

tidigare kapitlen och koppla boken till känslorna och vänskap som vi sammanställde i 

tankekartan. Eleverna hade inte tidigare skrivit utifrån reflektionsfrågor kopplade till 

skönlitteratur. Då de förstod att jag inte var ute efter en uppsats utan bara ville att de skulle 

skriva i fem minuter om tankar kring frågan och boken var det inga problem. 

 

Med hjälp av övningen ”räkna till 20” skulle vi öva samarbete genom att enbart kommunicera 

med blickar och kroppsspråk. Vi kom inte långt de första gångerna eftersom eleverna inte 

studerade varandra tillräckligt och inte hade tillräckligt med tålamod att vänta på sin tur. Vi 

avbröt övningen då lektionen tog slut. Samarbetet i grupperna fungerade däremot mycket bra 

då de skulle komma på situationer till de olika känslorna som de hade fått sig tilldelade. Alla 
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utom en var med då de spelade upp det lilla rollspelet. Eleven som inte ville vara med vid 

redovisningen av spelet hade varit med vid planeringen men valde att avstå. 

 

Övningen ”stå för din åsikt” var mycket populär bland eleverna. De var aktiva och vad jag 

kunde uttyda av situationen hade eleverna kontroll över vad deras åsikt var och brydde sig 

inte om att först undersöka hur kompisen valde. På frågan: ”Varför det är bra att stå för sin 

åsikt”? var det bl.a. en pojke i femman som svarade att det är bra för självförtroendet. 

 

Elevernas tankar nedskrivna i loggboken kring reflektionsfrågan: ”Hur tror du att det skulle 

kännas att flytta som Betty i boken och byta klass och kompisar”? ser ut på följande sätt: En 

flicka i femman skriver och uttrycker sina tankar: ”Att flyta det skulle vara spenande och 

roligt och få nya venner det skulle åckså va roligt men man har jö tangkar och dom kan vara 

hemska om venner”. En pojke i femman uttrycker sig så här: ”Det kens kanske pirigt. Att 

flyta och träfa andra vänner i dom Första dana. Sen får man vel kåmpisar”. Den andra 

reflektionsfrågan som jag ställde var: ”Hur skulle du beskriva en bra kompis”? De egenskaper 

som de flesta elever hade tagit med var; snäll, rolig, ärlig, stöttande och att man ska kunna lita 

på en vän (loggbokstankar bilaga 6). 

 

Eleverna planerar veckan på måndagar och utvärderar veckan som har gått på fredagar. I 

utvärderingsböckerna fick de bl.a. skriva utifrån frågan: ”Vad tycker du om boken Bettys 

spegel ”? Det visade sig att två pojkar tyckte att boken var dålig, en pojke skrev att ”betis 

spegel är alvarlig” medan övriga tyckte att den var bra. 

  

5.4.5 Diskussion kopplat till vecka 1 

Har skönlitteraturen och arbetsmetoderna ökat elevernas förståelse för de sociala 

färdigheterna: empati, självkontroll, självhävdelse och samarbete? 

 

Eleverna tycker om temat, de lyssnar till boken och är med i diskussionerna samt delar med 

sig av sina tankar. Vad eleverna behöver öva på till de kommande veckorna är att lyssna på 

varandra eftersom det är de som är i centrum, och att öka förståelsen för att det är viktigt att 

nå resultat tillsammans om att få en vi-känsla. Det var vad övningen ”räkna till 20” går ut på 

men som vi inte lyckades med. Jag var lite osäker på gruppsammansättningen och om 

samarbetet skulle fungera i grupperna då eleverna skulle rollspela kring känslorna eftersom de 

inte hade arbetat i grupper under min tid i klassen. Mina tvivel visade sig vara onödiga 
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eftersom det som bekymrade eleverna mest var att de skulle spela upp sina rollspel utan 

rekvisita. Eleverna tyckte om övningen ”stå för din åsikt” och de hade förståelse för att det är 

bra för självförtroendet att ha åsikter och att kunna argumentera för dem.  

 

Boken har varit den kritiska aspekten. Det kändes bra att 18 elever av 20 tyckte om den. Det 

var viktigt att eleverna tyckte om boken eftersom de har lättare att ta till sig budskapet då, 

samt att jag hade lagt upp arbetet utifrån berättelsen i boken. Eleverna har lätt att koppla 

Bettys spegel till sina egna erfarenheter. De reflekterade över svartsjuka och avundsjuka och 

med hjälp av boken kunde de få förståelse för skillnaden. I loggböckerna visar eleverna att de 

kan sätta sig in i hur det skulle kännas att flytta från sina kompisar och börja i en ny klass 

vilket Betty i boken fick göra. Eleverna kan både se det positiva med att flytta, men visar även 

oro eftersom de inte känner de nya kompisarna. Femmorna som är äldst på skolan kommer 

själva att stå inför en flytt till en större F-9 skola då de börjar i årskurs sex. Eleverna visar 

klart och tydligt i loggboken och vid diskussionen att vänskap betyder mycket. 

  

5.5 Må bra-tema - För vänskap mot mobbning, vecka 2 

Andra veckan under temat hölls lektion 4 och 3 pass morgonhögläsning, den sammanlagda 

lektionstiden var två timmar. 

 

5.5.1 Högläsning morgon, kapitel 8-9 

Klassen har vanligtvis antingen högläsning eller tyst läsning 20 minuter inlagt på schemat 

varje morgon. Morgonen inleddes som planerat med högläsning ur Bettys spegel. Betty får 

brev från kompisen Bella i Solvik, som ska komma på besök. I skolan får alla i klassen utom 

Betty en inbjudan av Malin till en fest. Då Elisabeth sista rasten frågar Betty för sjunde 

gången varför hon inte har sina röda skor på sig hoppar Betty på Elisabeth. Bettys mamma, 

som är rastvakt, ser slagsmålet och blir mycket arg på Betty och hävdar att det var hennes fel. 

Några dagar senare kastar Elisabeth och några andra klasskamrater lera på Betty. Hon är lerig 

och vill inte gå in i klassrummet och skämmas inför klassen. Innan hon går hem stoppar hon 

ner Elisabeths röda skor i sin ryggsäck. Morgonpasset avslutades med att eleverna fick 

reflektera och skriva i ca. fem minuter i loggboken kring frågan: ”Vad tror du att det är som 

gör att Betty blir mobbad”? 
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5.5.2 Lektion 4 

Syftet med lektionen var att öka elevernas kunskaper kring vad mobbning är, olika former av 

mobbning och vilka de inblandade i ett mobbningsdrama är samt att öva eleverna i att ta 

ställning och att argumentera samt lyssna till och respektera andras åsikter. 

 

Lektionspasset inleddes med högläsning ur kapitel 10 och 11 som bl.a. handlade om att Bella 

kommer på besök. Då de spelar fotboll tillsammans med killarna på fotbollsplanen har Betty 

Elisabeths röda skor på sig. Några tjejer från klassen, Morgan och Elisabeth kommer dit. Då 

Elisabeth upptäcker att Betty har hennes skor på sig skriker hon till Betty så att alla hör det att 

hon är en tjuv. På måndagen kommer Betty lite senare till skolan och ställer tillbaka 

Elisabeths skor. Skorna gömmer Elisabeth och hon gör klart för alla att Betty är en tjuv. Betty 

har allt svårare för att koncentrera sig i skolan och mår allt sämre. ”En tjuv kan man spotta på 

och kalla vilka elakheter som helst och det är vad Betty får känna på nu” (Bettys spegel s. 59). 

 

Lektionen fortsatte med en genomgång om hur Olweus (1991, s. 4) definierar vad mobbning 

är samt olika tillvägagångssätt, och vad deltagarna i ett mobbningsdrama kallas. Jag ställde 

frågor till eleverna om de kunde placera in personerna i boken i de olika rollerna, offer, 

mobbare, medlöpare och åskådare. Jag frågade även efter om de hade uppmärksammat på 

vilka sätt Betty blir mobbad på i boken, verbalt, fysisk mobbning, skada personlig egendom 

eller utfrysning/isolering. 

 

Vi avslutade lektionen med ”4-hörnövning” vilken jag inspirerats att använda genom 

Dambers Din vän (2003) Jag använde mig av tre olika frågeställningar eller situationer med 

fyra olika alternativ som de kunde välja mellan. Jag gick igenom de olika alternativen och 

förklarade att efterhand som kompisarna vid de olika hörnen argumenterade för varför de 

hade ställt sig i det hörnet var det fritt för dem att byta hörn om de kände att de hade ställt sig 

fel. Innan lektionen var slut frågade jag eleverna om de tyckte att det var någon skillnad på att 

göra ”4-hörnövningen” i jämförelse med ”åsiktsövningen”. 

 

5.5.3 Högläsning morgon, kapitel 12-14 

Eleverna fick återberätta tidigare kapitel och om de hade frågor tog vi upp dem innan jag 

började läsa. Morgan och Betty träffas inte så ofta längre och träffas de är det oftast i kojan. 

Betty tror inte att Morgan vill att de andra ska veta att han träffar henne. Betty trivs då hon är 

vid kojan som ligger vid ett tjärn där har hon fått en vän som visar upp sig i dimman (fantasy). 
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Betty följer flickan och finner en isfläck. Hon tar upp isbiten och ser att hon kan spegla sig i 

den. Spegelbilden visar den tuffa glada Betty från förr och fräknarna syns knappt. För andra 

som tittar i spegeln är det bara en glasbit men Betty kan använda spegeln för att tolka känslor. 

En dag speglar hon in Morgan samtidigt som hon frågar honom om han tycker om henne. Han 

svarar bara att hon är schysst, men spegeln strålar av värme. 

 

5.5.4 Högläsning morgon, kapitel 15-16 

Eleverna berättade kort om vad som hände vid den tidigare lässtunden innan jag börjar läsa 

om hur Bettys pappa tycker att hon har blivit tyst och varför hon aldrig leker med någon. 

Betty bryter ihop och berättar hur hon har det. Mamman tror att Betty överdriver lite men 

stöder pappan då han ringer till Bettys fröken. Fröken ringer till Elisabeths föräldrar och redan 

dagen därpå får samtalet verkning. Elisabeth och några andra från klassen överfaller Betty på 

vägen till skolan. Några håller ner henne i marken medan Elisabeth kletar lera och jord i 

Bettys ansikte. En hund blir Bettys räddning. Hennes pappa förstår att hans samtal har gjort 

allting värre för Betty. Jag avslutade lässtunden med att diskutera det som hänt i kapitlen med 

eleverna. 

 

5.5.5 Lektionsobservationer/anteckningar och loggbok under vecka 2 

Eleverna var mycket koncentrerade på att lyssna när jag läste. De återberättade och ställde 

frågor kring det som hände i boken. Då jag gick igenom och föreläste om vad mobbning är, 

hur det kan uttryckas och vilka deltagarna i ett mobbningsdrama kan vara, hade de bra 

förkunskaper och relaterade till boken. Eleverna kunde placera in personerna i boken: Betty 

som offer, Elisabeth som mobbare, Malin som medlöpare och klassen som åskådare. ”4-

hörnövningen” hade de aldrig tidigare gjort, men alla som blev tillfrågade i de olika hörnen 

kunde argumentera varför de hade ställt sig där. En pojke i femman hade t.ex. ställt sig i hörn 

2, alternativet var: ”att jag har kompisar som bryr sig” och på min fråga: ”varför det är viktigt 

att ha kompisar som bryr sig”? svarade han: ”det spelar ingen roll om jag får göra roliga saker 

om jag inte har en kompis att göra dem tillsammans med”. Det var några elever som hade 

ställt sig i hörn 3 under alternativet ”att få göra roliga saker”.  

 

Eleverna fick reflektera kring frågan: ”Vad tror du att det är som gör att Betty blir mobbad”? 

En pojke i trean skriver: ”jo elisaBett e jo avensjuk” flickan i trean skriver: ”Elisabetts 

ramsa”. En pojke i fyran skriver att ”hon har inga kompisar dem säger fula betty och dem 

hittar på ramser”. Flickan i fyran skriver: ”Hennes fräknar, hennes röda gjympaskor, hennes 
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försök till att vara någon annan, och sedan har människan alltid fruktat det okända”, och en 

pojke i femman tror att Betty blir mobbad för att hon är ”duktig på FotBol. är Fin kanske. 

Duktig i skolan ”. Slutligen tror en flicka i femman:” för att hon har fräknar och för att hon är 

så bra på fotboll. Jag tror att Elisabeth är avundsjuk på hon. Hon tyckte nog att dom skorna 

var fina”. 

 

5.5.6 Diskussion kopplat till vecka 2  

Har eleverna skapat förståelse och fått kunskaper genom skönlitteratur och undervisning om 

mobbning, de olika uttryckssätten samt vilka de inblandade i ett mobbningsdrama kan vara? 

Har eleverna erbjudits övningar vari de fått öva sig i att ta ställning och argumentera för sina 

åsikter samt lyssna och respektera att alla inte tycker lika? 

 

Eleverna visade upp goda kunskaper kring vad mobbning är. De kunde med enkelhet placera 

in de olika personerna i boken och de kunde relatera till boken vilken form av mobbning som 

Betty blir utsatt för. De kallar henne dumma saker och Elisabeth slår henne. Hon förstör 

Bettys skor (personlig egendom) och Betty stängs ute. Eleverna lyssnar i allra högsta grad till 

boken och dess budskap, de kan leva sig in i Bettys situation och visa medkänsla. 

 

Eleverna var duktiga då de skulle göra ”4-hörnövningen”. De förklarade på ett mycket klart 

och tydligt sätt varför de hade ställt sig i hörnet och de förstod efterhand de hörde de olika 

argumenten att de kunde ändra sig och byta hörn. Eleverna tyckte att ”åsiktsövningen” i 

jämförelse med ”4-hörnövningen” var lättare. Som förklaring gav de att de kunde säga ”pass” 

vid ”åsiktsövningen” men att de var tvungna till att ta ställning i ”4-hörnövningen”. Jag skulle 

önska att de lyssnade bättre till vad de har att säga eftersom de har mycket att delge varandra. 

Det pekar exemplet med pojken i femman på: ”att det inte spelar någon roll om man får göra 

roliga saker om man inte har någon att dela dem med”.  

 

5.6 Må bra-tema - För vänskap mot mobbning, vecka 3 

Veckan innehåller lektion 5-7 samt tre högläsningstillfällen under morgonen, avslutning och 

utvärdering. Den sammanlagda undervisningstiden var fem timmar. 

 

5.6.1 Högläsning morgon kapitel 17-18 

Morgonen inleddes med att jag återberättade vad som hade hänt då vi slutade att läsa eftersom 

eleverna hade haft en veckas lov. De nya kapitlen handlade om hur Betty tar med sig den 
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hemliga spegeln till skolan. Spegeln visar en grön sörja över Elisabeths spegelbild. Betty 

förstår senare att färgen står för avundsjuka. Malin ser liten och rädd ut i spegeln och det gör 

även Elisabeth, då Betty möter henne med sin familj. Elisabeth är tydligen rädd för sin 

styvmamma. Bella kommer på besök och visar sidor som Betty inte tycker om. Jag avslutade 

högläsningen med att fråga om det var något som eleverna undrade över i kapitlen som vi 

hade läst. 

 

5.6.2 Högläsning morgon kapitel 19-20 

Betty förstår efterhand som Bella berättar om den nya flicka som har börjat i hennes klass i 

Solvik att hon blir behandlad på nästan samma sätt som Betty. Bella är lite som Elisabeth och 

Sandra som flickan heter har samma roll som Betty. När Bella har rest ber Betty Morgan om 

en tjänst. Hon har tänkt ha en maskerad efter jullovet och hon vill att han ska vara utklädd 

som henne. Betty själv ska vara utklädd till den svarta damen, det är Enja Elisabeths 

styvmamma. En dag vid tjärnet räddar Morgan Betty då hon trampat igenom isen. Han värmer 

henne och i spegeln ser Betty en röd ton över Morgans spegelbild – rött som är värmens och 

kärlekens färg. Jag avslutar högläsningen med att be eleverna att fundera över färger relaterat 

till känslor inför nästa lektion. 

 

5.6.3 Lektion 5 

Mitt syfte med lektionen var att låta dem reflektera kring färger kopplade till känslor och 

relatera till boken samt egna erfarenheter, genom drama gå ur sin egen roll in i en annan 

kopplat till empati. Öva samarbete i grupp och det enskilda ansvaret samt öva självkänslan att 

redovisa inför klassen.  

 

Jag inledde lektionen med att koppla till högläsningen under morgonen. Eleverna fick skriva i 

loggboken i ca. tio minuter och reflektera över: ”Vilka färger förknippar du med olika 

känslor”?  Som stöd hade jag tagit fram tankekartan över känslor. Jag förklarade sedan den 

kommande uppgift som de skulle göra i grupp. Uppgiften gick ut på att eleverna tillsammans i 

de fem olika grupperna skulle dramatisera situationer jag valt. Grupp 1 fick situationen: ”Det 

kommer en ny kille/tjej till er klass! Nu är det så att killen/tjejen ser bra ut och inte nog med 

det han/hon är även bra t.ex. på att spela fotboll. En i klassen känner sig ’hotad’ och visar 

detta genom att vara taskig mot den nya eleven. Han/hon har både medlöpare och åskådare 

bakom sig”. Eleverna fick i uppgift att reflektera över hur Betty blev bemött. Direktiven som 

följde var att de skulle komma på en scen, fördela roller, öva och redovisa situationen. 
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Eleverna blev placerade i olika utrymmen för att öva en kvart. Då alla fem grupperna hade 

redovisat dramatiseringarna frågade jag klassen: hur de tyckte att det kändes att gå ur sin egen 

roll in i en annan? 

 

5.6.4 Lektion 6 

Syftet med lektionen var att ge eleverna kunskaper om deras rättigheter (Barnkonventionen) 

och beredskap om vart de kan vända sig om de skulle bli utsatta för något obehagligt kopplat 

till litteraturen. Syftet var också att öka elevernas förmåga att lyssna till andra elevers åsikter 

och argumentera för sina egna åsikter. 

 

Jag inledde lektionen med att högläsa kapitel 20 vilket kanske är det mest dramatiska kapitlet 

i boken. Snön har kommit och Elisabeth och några från klassen mular Betty. ”Hon känner 

knuffar och sparkar och hon faller. Överallt är det snö. Hon känner sig helt övertäckt och det 

känns som om hon inte får någon luft. Paniken är mycket nära. Hon har snö överallt, innanför 

alla kläderna. Hon ser ingenting, det är som en grotta av snö framför hennes ögon. Munnen 

och näsan är fulla av snö. Hon kan inte andas. […] Betty tar sina sista krafter och försöker att 

resa sig upp men eftersom hon varken ser eller hör är det lätt för de andra att knuffa ner henne 

i snön igen”(Bettys spegel, s. 106). Betty räddas av sin mamma och fröken tar upp vad som 

har hänt i klassen. Sedan den dagen får inte Betty gå själv till och från skolan.  

 

Lektionen fortsatte med en genomgång av Barnkonventionen samt vad skollagen säger om 

mobbning och skolan. Därefter följde en diskussion kring vart man kan vända sig om man ser 

eller själv skulle utsättas för mobbning. Sedan delade jag ut häftet Jag vill säja något, Om 

barns och ungas rättigheter (Barnombudsmannen). Eleverna fick läsa högt ur häftet och 

diskustera de tillhörande frågorna och argumentera för eller emot dem.  

 

5.6.5 Högläsning morgon, kapitel 21-22 

Jag inledde med att låta eleverna återberätta. Betty är glad att få slippa Elisabeth under tre 

veckor vilka hon ska fira i Solvik. Bella och Betty går på nyårsfest och där får Betty träffa 

sina gamla kompisar samt den nya flickan Sandra. Bella sparkar till Sandra under bordet 

vilket Betty upptäcker. Då Sandra står i hallen för att gå kommer Betty och de andra. Betty ser 

en mörk rök över spegeln, hon kan välja att vara en av ”dem” eller att stötta Sandra. Betty tar 

Sandra i handen och går förbi kompisarna in i vardagsrummet för att dansa. 
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5.6.6 Lektion 7 

Syftet med lektionen var att låta eleverna delge varandra sina reflektioner kring Bettys spegel i 

ett boksamtal, lyssna och lära av varandras reflektioner. 

 

Jag högläste de två sista kapitlen om Bettys maskerad. Både Morgan och Elisabeth är 

utklädda som Betty på maskeraden. Då de sitter runt bordet börjar Betty (Elisabeth) kasta med 

mat och bär sig fruktansvärt illa åt. De andra tycker att hon går för långt. Plötsligt dyker den 

svarta damen Enja upp (Betty). Hon petar av Morgans peruk och alla undrar var den riktiga 

Betty är. Elisabeth gråter och skriker efter Betty och den svarta damen försvinner. Betty dyker 

upp i sina vanliga kläder och undrar vad det är som händer. Elisabeth skäms men Betty 

övertalar henne att stanna kvar. Dagen efter festen då Betty är vid tjärnet förvandlas spegeln 

till samma isfläck där Betty en gång i höstas plockade upp den. Betty känner att hon har fått 

tillbaka tron på sig själv och att spegeln har hjälpt henne.  

 

Vi avslutade lektionen med att ha boksamtal enligt Chambers jag-undrar-frågor. Eleverna fick 

möjligheter att reflektera över och delge kamraterna vad de gillade, ogillade, frågetecken samt 

om de kunde tyda mönster. Jag hade gjort specialfrågor kopplade till boken t.ex. tidsperioden, 

om boken var realistisk och symboler (spegeln) m.fl. För att knyta ihop säcken och avsluta 

temat hade jag kort sammanfattat alla våra lektioner under temat i ett häfte. Vi läste igenom 

häftet tillsammans och återkopplade till vad vi hade gått igenom och till övningarna samt till 

boken. 

 

5.6.7 Lektionsobservationer/anteckningar och loggbok 

Eleverna hade lätt att komma in i vår högläsning och boken efter lovet. Både pojkarna och 

flickorna hjälpte till att återberätta vad som hade hänt då vi slutade att läsa. Jag fick hjälpa 

treorna då de skulle relatera känslor och färger för övrigt skrev alla i sina loggböcker. 

Introduktionen av dramauppgiften, övningen och redovisningen gick mycket bra. Eleverna 

visade att de inte hade några problem att gå ur sin roll och in i en annan. De tog sitt ansvar i 

de olika grupperna, allt hade lätt kunnat spåra ur för att rinna ut i sanden. Tidsmässigt blev det 

bra men jag hade velat ha lite mer tid till diskussion. Eleverna börjar allt mer vänja sig vid att 

det är de som är i centrum och lyssnar bättre till varandra.  

 

De hade goda förkunskaper kring vad FN och Barnkonventionen arbetar för. Häftet med 

diskussionsfrågorna var populärt både att läsa och att diskutera. Eleverna kunde beskriva vart 
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de skulle vända sig om de skulle bli utsatta eller se att någon blir utsatt för mobbning. Förslag 

som eleverna kom med var att man kunde berätta för en lärare, rastvakt och föräldrarna En 

flicka i fyran sa ”att man kunde vända sig till BRIS” och på min fråga om det var någon som 

visste vad BRIS stod för svarade samma flicka ”Barnens rätt i samhället” och passade även på 

att tala om telefonnumret dit. 

 

Boksamtal hade klassen aldrig haft men eleverna var ivriga med att dela med sig av sina 

reflektioner. Det var en pojke i femman som undrade om Morgan och Betty blev tillsammans.  

Eleverna relaterade till två andra boktitlar. Då det gällde mina specialfrågor till Bettys spegel 

tyckte de att den var realistisk. Då jag frågade om de hade kunnat tyda några symboler, (jag 

förklarade ordet symbol för eleverna t.ex. rosen kan tydas som en symbol för kärlek) svarade 

en elev att spegeln var en symbol. Jag frågade försiktigt vad spegeln symboliserade och en 

pojke i femman svarade att den skulle hjälpa henne att vara stark i sig själv (hennes 

självförtroende). 

 

De flesta eleverna hade uppmärksammat spegeln, färgerna och kopplat till känslor. Det var 

bara en elev i trean som inte kom igång med att skriva något, annars skrev alla eleverna. Jag 

ställde frågan: ”Vilka färger förknippar du med olika känslor”? Rött hade alla elever med men 

färgen förknippade de med olika känslor; kärlek, värme, ilska, hat och smärta. Flera av 

eleverna hade även tagit med grön och de flesta förknippade grönt med avundsjuka men även 

med illamående och med trygghet. Svart var också med i många loggböcker och 

representerade svartsjuka, ilska, arg, hat och dumhet. 

 

5.6.8 Diskussion kopplat till vecka 3 

Har eleverna ökat förståelsen för känslor, att färger kan ge uttryck för känslor likväl som ord, 

kroppsspråk och handling? Genom drama få pröva på att gå ur sin egen roll in i en annan 

kopplat till empati och att öva samarbete i grupp. Få känna det enskilda ansvaret samt 

självkänslan att redovisa inför klassen. Har eleverna fått ökade kunskaper om deras rättigheter 

(Barnkonventionen) och en handlingsberedskap. Ökat förmågan till att lyssna till andra 

elevers åsikter och att kunna argumentera samt reflektera kring Bettys spegel i ett boksamtal? 

 

Eleverna i fyran och femman hade stor förmåga att beskriva och uttrycka färger och känslor. 

Treorna hade problem eftersom det var en abstrakt uppgift. Det hade eventuellt varit lättare 
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om de hade fått måla med färger och då relatera till känslor. Treorna kom igång då jag frågade 

dem vilka färger Betty såg i spegeln. 

 

Att dramatisera olika situationer kopplat till boken tyckte eleverna om som arbetsmetod. Min 

roll var på det hela taget att introducera uppgiften och sedan gick jag från den ena gruppen till 

den andra för att fråga om de behövde hjälp. Svaren jag fick var att de klarade sig själva och 

att de hade förstått uppgiften. Jag blev tillfrågad att medverka i en grupp eftersom det 

saknades en elev och jag tackade ja till erbjudandet. De förklarade vilken roll jag skulle ha 

och vad jag skulle göra då vi skulle spela upp dramatiseringen. På frågan som jag ställde: 

varför är det är bra att dramatisera olika situationer som ni har fått prova på idag? svarade de: 

att det är bra att få gå in i en annan roll för att förstå hur den personen har det. 

 

Då jag gick igenom Barnkonventionen var eleverna mycket aktiva i sina diskussioner kring 

frågorna i häftet. Eleverna var i centrum, ett tag var det en diskussion som bollade mellan 

pojkarna och vad de tyckte till flickorna som inte hade samma åsikter. Min roll var att hålla 

ordning på vems tur det var att läsa ur häftet samt fördela ordet. På frågan om eleverna visste 

vart de skulle vända sig om de skulle bli utsatta eller se någon bli utsatt för mobbning kom 

flera förslag. Det visar på att de har en handlingsberedskap och vet vad de ska göra vid 

eventuella konflikter och mobbningssituationer. 

 

Trots att eleverna aldrig tidigare hade bearbetat litteratur genom att ha boksamtal, gick det 

inte trögt utan tvärtom var det en hög aktivitet i klassen. På frågan om vad de ogillade 

framkom bl.a. att de inte tyckte om Elisabeth och mobbningen, och att de gillade Betty och 

hennes mod. Under frågetecken ställdes frågan; ”Vad hände mellan Betty och Morgan”? 

Andra böcker som de hade läst som de kunde se mönster var bl.a. Hur kunde du Ola? 

Eleverna tyckte att Bettys spegel var realistisk. Detta skulle kunna hända idag, i vilken skola 

som helst. Eleverna kunde räkna ut hur länge Betty blev mobbade genom att koppla till att 

Betty började i skolan efter sommarlovet och hade maskeraden efter jullovet. Det märks att 

klassen överlag läser mycket eftersom de kunde relatera till spegeln som en symbol, för 

Bettys självförtroende. Vi hade mycket väl kunnat diskutera och reflektera kring boken längre 

men fick avbryta då lektionen tog slut.  
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5.7 Elevintervjuer med sex elever och utvärdering i helklass 

Jag utförde sex intervjuer med två elever från respektive årskurs, en flicka och en pojke. Jag 

hade gjort 25 frågor (bilaga 7) som var kopplade till hela temat såväl bok som de övningar 

eleverna har fått arbeta med. Eleverna intervjuades en och en och de utfördes i ett litet avskiljt 

rum där vi kunde prata ostört. Utvärderingen gjordes i helklass där alla elever fick besvara tre 

frågor. 

 

5.7.1 Elevintervjuer 

Fråga 1 var kopplad till hur eleven hade tyckt och hur det hade känts att få arbeta med Må-bra 

temat. Treorna och pojken i fyran uttryckte att det hade varit bra, medan pojken i femman 

menade att det var roligt. Flickan i fyran uttrycker sig längre ”Det har varit kul och e det var 

roligt att dramatisera och alltså, stå för din åsikt å så, sen att man får berätta lite vad man 

tycker”, flickan i femman menar att det var ”Bra, nyttigt, ja det var bra”. De följande frågorna 

handlade om vad de gillade och ogillade i boken och vad det viktigaste är som boken berättar 

för dem. Det eleverna gillade var bl.a. hur modig Betty var, Morgan och kojan, Bettys fest och 

själva handlingen där man kunde känna igen sig. Det eleverna ogillade var bl.a. Elisabeth och 

Malin. Eleverna svarade att boken berättar att man inte ska mobba och vad mobbning handlar 

om. 

 

Nästa avsnitt med frågor handlade om vänskap. Jag ställde bl.a. frågan om de tyckte att 

Morgan i boken ställde upp som en riktig vän och fyra elever svarade ja med ett tillägg från 

flickan i fyran att Morgan var modig eftersom han ställde sig mot den i klassen som hade 

större status. Pojken i fyran och flickan i femman svarade både ja och nej, de tyckte att 

Morgan försvarade Betty men han var inte en riktig vän då han började gå till skolan med 

Elisabeth och Malin. Jag ställde även frågan vems ansvar det är i skolan att se till att eleverna 

kommer med i gemenskapen. Eleverna tyckte att det var hela klassen, eleverna och lärarnas 

ansvar. 

 

Följande frågor tar upp om vad mobbning är, tidsmässigt hur länge Betty blev mobbad samt 

vilka personer som kan ingå i ett mobbningsdrama. Alla de intervjuade eleverna kunde 

placera in personerna i boken, Betty som offer, Elisabeth som mobbare, Malin som medlöpare 

och klassen som åskådare. Tidsmässigt relaterade de till att mobbningen började efter 

sommaren och slutade efter jullovet samt hur, på vilket sätt Betty blev mobbade. 
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Fortsättningsvis handlade frågorna om självkontroll och självförtroende samt om samarbete. 

Jag ställde bl.a. följande fråga: ”Varför är det bra med självkontroll”? Jag kopplade till när 

Betty kom i slagsmål med Elisabeth. De yngsta pojkarna visste inte riktigt medan de övriga 

eleverna menade att det blir värre om vi slår tillbaka och att man själv kan bli anklagade för 

att mobba andra. Flickan i femman känner empati med Betty och försvarar henne: ”Ja men det 

är svårt för henne, hon blir ju mobbad hela tiden, Elisabeth har slått henne hela tiden” Jag 

ställde en följdfråga: ”Om du kopplar till dig själv, varför är det viktigt med självkontroll”? 

flickan svarade ”För att man inte ska göra någon illa eller så”. På frågan: Varför är det viktigt 

med ett bra självförtroende? svarade eleverna bl.a. för att man klarar mer, att man tror att 

allting ska gå bra och annars kan man hålla på och vara mobbad i evigheter. På frågan om 

varför samarbete är viktigt? menade en flicka: ”jag tycker att det är bra att jobba på det, för 

det är något som alla behöver ingen e särskilt bra på det, om man inte har tränat”. 

 

De sista frågorna relaterar till barnens rättigheter och vart de kan vända sig om de skulle se 

eller bli utsatta för något obehagligt. Jag ställde bl.a. frågan relaterad till om Betty fick all den 

hjälp hon hade rätt till i boken. Eleverna var överens om att de tyckte att föräldrarna och 

läraren skulle ha hjälpt henne mer, de skulle ha trott på henne. Jag ställde även frågan om de 

vet vart och till vem de ska vända sig om de eller någon annan skulle utsättas för något 

obehagligt. Eleverna svarade att de skulle vända sig till läraren, föräldrar, en vuxen, rastvakt 

och även kuratorn fanns med. De avslutande frågorna var kopplade till hur de tyckte att det 

var att skriva i loggboken, ”åsiktsövningen”, ”4-hörnövningen”, rollspel/drama och 

boksamtalet samt hur de tyckte att det hade varit att få lyssna till Bettys spegel. I svaren ingick 

ord som kul, annorlunda, bra, jätteroligt och lärorikt. Det bästa med temat svarade de var: att 

man har lärt sig mycket, att man inte ska mobba, att vi har tagit upp mobbning å sånt och 

dramatiseringen. 

 

5.7.2 Utvärdering hela klassen 

Min sista dag ställde jag tre frågor som var kopplade till vårt tema. Den första frågan var: 

”Vad tycker du är det viktigaste som Bettys spegel berättar för dig”? Alla elevernas svar utom 

ett var relaterat till att boken berättar om mobbning och hur det känns att bli mobbad. Den 

andra frågan: ”Vad tycker du har varit det bästa med temat Må-bra”? Flera lyfte fram boken, 

några allt, dramat, ”stå för din åsikt” och tre hade svårt att bestämma sig. Slutligen frågade jag 

om det var något de tyckte att vi kunde ha gjort annorlunda? Svaren var nej eller att allt var 

bra och inget annorlunda. 
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5.7.3 En sammanfattande diskussion 

Har valet av skönlitteratur och arbetsmetoder öppnat möjligheterna för eleverna att utveckla 

förståelse för värdet av sociala färdigheter och kunskaper om mobbning i ett syfte att 

motverka mobbning? 

 

Skönlitteraturen har enligt eleverna visat sig vara ett mycket lyckat val. Både flickorna och 

pojkarna oavsett årskurs tyckte att den var bra. De pojkar som vid utvärderingen första veckan 

tyckte att den var dålig ändrade uppfattning efterhand som jag läste i boken. Eleverna hade 

lätt för att känna empati med Betty och de visade i läsloggen att de kunde reflektera och 

relatera till både boken och egna erfarenheter. Att ha en vän och att vara en vän betyder 

mycket för eleverna, pojken i trean beskriver en vän ”kompisen ska vara hjälpsam om man är 

kelv (själv) så ska kompisen gå och fråga om man ska leka”. Pojken tycker inte om att vara 

ensam och titta på när de andra leker. De har även visat på och kunnat tala om känslor och 

relatera dem till boken. Det som var svårt för treorna var den abstrakta uppgiften att koppla 

färger till känslor samt ordet självkontroll och dess betydelse. 

 

Eleverna har fått öva samarbete, självhävdelse, ansvar och empati genom grupparbeten då de 

skulle förmedla en känsla och vid dramatiseringen. Flickan i fyran beskriver hur hon tycker 

att det har varit att arbeta med de olika övningarna: ”Det har varit kul och e det var roligt att 

dramatisera och alltså, stå för din åsikt å så, sen att man får berätta lite vad man tycker”. Att 

berätta tolkar jag som att få diskutera vilket eleverna blev allt starkare i efterhand som 

veckorna gick. De lyssnade allt bättre till varandra och hade större förståelse för att vi tycker 

och tänker olika. I övningarna ”Stå för sin åsikt” och ”4-hörnuppgiften” fick eleverna visa 

prov på att argumentera för sina åsikter och riktigt bra gick det då de diskuterade frågorna 

kopplade till deras rättigheter. Det som har varit spännande att upptäcka är att både flickorna 

och pojkarna oavsett årskurs har varit mycket aktiva i alla övningar som vi har gjort. 

Uppgifterna har varit elevcentrerade och det tog lite tid för eleverna att förstå att lektionerna 

till största delen handlade om boken och dem och deras tankar. 

 

Genom dramatiseringen fick de sätta sig in i hur det var att bli mobbad eller att vara den som 

mobbade samt medlöpare eller åskådare. De tog sitt ansvar då de planerade, övade och 

spelade upp dramat. Alla eleverna ville vara med vid redovisningen vilket i sig är stärkande 

för självförtroendet. Utvärderingen och intervjuerna pekade starkt på att många av eleverna 

tyckte mycket om dramuppgiften som var relaterad till boken.  
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Mitt syfte har varit att undersöka skönlitteraturens möjligheter i undervisningen i en 3-5 klass 

kopplat till att främja en god klassrumsmiljö som motverkar mobbning.  Eleverna har visat på 

en god förståelse för vad mobbning är, och enligt utvärderingen och elevintervjuerna är 

mobbningen det viktigaste som Bettys spegel berättar för dem. Eleverna kommer att ha god 

handlingsberedskap eftersom de vet till vem och vart de ska vända sig om de skulle bli utsatta 

eller se någon utsättas för mobbning. De litar på de vuxna men känner också sitt ansvar. 

Eleverna tillsammans med boken har varit i centrum genom hela temat. Det har varit deras 

tankar, kunskaper och förståelse vilka de fått genom ett samspel mellan eleverna och mellan 

eleverna och boken. Genom arbetsmetoderna har de både fått bearbeta boken samt öva de 

sociala färdigheterna vilka ligger till grund för att få ett klassrumsklimat som är för vänskap - 

mot mobbning. Jag anser att genom att använda mig av olika metoder för att samla in data 

vilka pekar mot samma resultat, höjs validiteten i min undersökning 

 

6 Slutdiskussion kopplat till litteraturdelen 
Jag kommer att med stöd av tidigare redovisad litteratur och styrdokument reflektera kring de 

resultat som har framkommit i min undersökning. Frågorna jag söker svar på är om mitt val 

av skönlitteratur och de arbetsmetoder som jag har använt i undervisningen har öppnat 

möjligheterna för eleverna i undersökningsgruppen att utveckla och få förståelse för värdet av 

de sociala färdigheterna och kunskaper om mobbning. Har jag uppnått mitt syfte att 

undersöka skönlitteraturens möjligeter kopplat till att främja en god klassrumsmiljö som 

motverkar mobbning? 

 

6.1 Valet av skönlitteratur 

I min undersökning såg jag skönlitteraturen som den kritiska aspekten men det problemet 

kunde jag redan vid första utvärderingen bortse från. Resultatet pekade på att alla elever utom 

två tyckte om boken redan då. Mitt val av den skönlitterära boken gjorde jag dels utifrån 

Molloys (2003) tankar kring varför och vilket syfte lärare väljer skönlitteratur och utifrån 

Nilssons (1997) tre frågor: vad är det jag vill att eleverna ska lära sig? vilket 

kunskapssammanhang och i vilken bok berättas detta på ett sätt så att eleverna förstår? Alla 

utom en elev menade att det viktigaste som Bettys spegel berättar för dem var om mobbning 

och hur det känns att bli mobbad. Eleverna har genom Bettys spegel fått både förståelse och 

kunskaper om mobbningsproblematiken. 



 42

Enligt Rosenblatt (2002) behöver eleverna möta litteratur som de kan ta till sig intellektuellt, 

emotionellt och erfarenhetsmässigt (s. 36). Intellektuellt har eleverna visat att de har förstått 

budskapet i boken och de har en god handlingsberedskap och vet vart de ska vända sig vid 

mobbningssituationer. Erfarenhetsmässigt har eleverna kunnat koppla sina erfarenheter till 

boken. De hade t.ex. goda erfarenheter om hur en vän ska vara. Emotionellt har eleverna visat 

på medkänsla igenom hela temat. Utvärderingen i vilken eleverna själva skriver att boken 

berättar hur det känns att bli mobbad är ett tydligt tecken på att de har gripits av texten. 

Rosenblatt menar att det är en förutsättning att man grips av texten för att man ska förstå ett 

litterärt verk (s. 8).  

 

6.2 Skönlitteraturens möjligheter 

Enligt Säljö (2000) har redskap eller verktyg en betydande roll i lärandet. Ett redskap kan då 

vara både fysiskt och språkligt (intellektuellt) vilka vi kan använda för att förstå och kunna 

agera i omvärlden (s. 20). Utifrån resultaten menar jag att Bettys spegel genom temat har varit 

det fysiska, språkliga (intellektuella) redskap ur vilket eleverna har fått kunskaper och 

förståelse om mobbning och en beredskap att veta hur man ska agera. I intervjuerna 

tillfrågades eleverna om varför självkontroll och självförtroende är viktigt och ur svaren 

framkom bl.a. ”för annors slår vi tillbaka å sånt gör inte saken bättre” och ”annars kan man 

hålla på och vara mobbad i evigheter”. Barnkonventionen (www.bo.se), Skollagen (1:a 

kapitlet § 2) och Olweus (1991) definition om mobbning har jag bearbetat tillsammans med 

eleverna utifrån händelserna i Bettys spegel. Mitt problemområde mobbning har genom mitt 

verktyg Bettys spegel samt bearbetning tillsammans hjälpt eleverna att förstå 

mobbningsproblematiken på ett engagerande sätt.  

 

6.3 Undervisningsmetoder 

Har valet av arbetsmetoder främjat en god klassrummiljö som motverkar mobbning? Höistad 

(1997) tar upp faktorer som kan påverka och samverkar varför mobbning uppstår. Han menar 

att det kan ha med gruppen och miljön i skolan (s. 68). Ogdens (Nilsson, 2001) sociala 

färdigheter; samarbete, empati, självkontroll, självhävdelse och ansvar har jag sett som 

grundläggande färdigheter i mitt tema. För att få en klassrumsmiljö som motverkar mobbning 

krävs förståelse för värdet av sociala färdigheter. Resultaten pekar på att eleverna hade god 

förståelse för varför det är bra, en flicka i femman talar om vad hon tycker om samarbete vid 

intervjun: ”jag tycker att det är bra att jobba på det, för det är något som alla behöver ingen e 

särskilt bra på det, om man inte har tränat”. Tränat på de olika färdigheterna har de fått göra 
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vid de olika övningarna drama/rollspel, ”stå för sin åsikt”, 4-hörnövningen och vid 

klassdiskussionerna bl.a. Barnkonventionen som lyfter fram barnens rättigheter. Enligt Sharp 

& Smith (1996, s. 54) och Erberth (1996, s. 24-25) är skönlitteratur ett medel att använda som 

utgångspunkt för bl.a. drama, diskussioner och rollspel, det handlar bl.a. om att levandegöra 

litteraturen och öka förståelsen för andra människor. Höistad (2001) menar att 

värderingsövningar ger bl.a. eleverna tillfällen till att reflektera och ta ställning, bli lyssnade 

på och att lyssna på andra (s. 175).  

 

Min undervisningsstrategi har byggt på att boken och eleverna skulle vara i centrum samt att 

de skulle få arbeta med olika metoder enskilt och i grupper. Säljö (2000) menar att vi ur ett 

sociokulturellt perspektiv lär i samspel med våra medmänniskor. Vidare är lärande i sig inte 

något problem, utan det är vad människorna lär i de olika situationerna som de ingår i (s. 28). 

Det kändes som att eleverna var ovana vid både arbetsmetoder och att det var deras tankar och 

boken som var i centrum. Högläsningen lyssnade de till från första början, och efterhand som 

temat pågick blev eleverna bättre till att framförallt lyssna till varandra. Molloy (1997) menar 

att högläsning är en fördel då man vill stanna upp i berättelsen för att reflektera över det som 

har hänt (s. 145). Chambers (1993) menar att om en bok har en stark handling är högläsning 

ett lämpligt val (s. 93). Enligt mina reflektioner, elevernas intervjuer och loggböcker pekar 

dessa på att boken har en stark handling som berör vilket det krävs att man bearbetar. En 

pojke skrev redan efter de första kapitlen att ”betis spegel är alvarlig”. En annan elev skrev i 

sin utvärdering att han tyckte det bästa med temat var ”när Helena läste”. Trots att eleverna 

inte hade arbetat med loggböcker och reflekterande skrivning var de mycket samarbetsvilliga. 

Molloy (1996) menar att använda skönlitteratur som bas kan fungera såväl språk- som 

personlighetsutvecklande (s. 10). 

 

Det är inte enbart inom konflikthantering som man förespråkar ett tillåtande klassrumsklimat. 

Chambers (1993) menar att det är viktigt vid boksamtalen för att eleverna ska våga berätta 

deras upplevelser om litteraturen (s. 24). Det vill jag påstå att klassen vågade. De diskuterade 

både vad de gillade/ogillade, mönster och frågetecken, och då jag kom till specialfrågorna 

besvarade de dem utan problem.  

 

6.4 Ämnet svenska 

Enligt kursplanen i svenska ska eleverna bl.a. utveckla sin förmåga att tillsammans med andra 

uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften erbjuder och stimulera dem till att 
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reflektera och värdera (Skolverket 2000, s. 6). Boksamtalet inbjöd eleverna till reflektion och 

vid diskussionerna har eleverna även reflekterat och värderat tillsammans. Vidare i ämnets 

karaktär för svenska språket kan man bl.a. läsa att skönlitteratur ger möjligheter till empati 

och förståelse för andra (Skolverket 2000, s. 99). Genom att dramatisera situationer ur boken 

fick eleverna gå ur sin roll in i en annan och enligt eleverna känna hur den personen har det. 

Molloy (2003) talar om ett svenskämne i en humanistisk och demokratisk riktning där 

skönlitteraturen ska lära eleverna om livet och om skolans värdegrund (s. 294). Att läsa en 

bok som tar upp ett så viktigt ämne som mobbning och att det är en rättighet att varken bli 

mobbad i eller utanför skolan är att lära om livet. Resultaten visar att det viktigaste boken 

berättar för eleverna var om mobbning och om hur det känns att bli mobbad. Malmgren 

(1996) beskriver ämnet svenska och dess uppdelning i tre konstruktioner (s. 89). Under temat 

har min strävan varit att arbeta inom ”svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne” d.v.s. att 

arbeta med ett tema som är aktuellt och som behandlar mänskliga erfarenheter vilket lyfts 

fram i skönlitteratur.  

 

Sammanfattning 
Min undersökning tar upp två viktiga områden i skolans värld, skönlitteratur och mobbning. 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka skönlitteraturens möjligheter i 

undervisningen vilket var tänkt att främja en god klassrumsmiljö som motverkar mobbning. 

BO, Sharp & Smith menar att det förebyggande arbetet mot mobbning är ett viktigt led i att 

motverka mobbning. Nilsson, Rosenblatt och Molloy lyfter fram skönlitteraturens möjligheter 

i undervisningen. I kursplanen för ämnet svenska nämns språket och litteraturen där 

litteraturen bl.a. ger eleverna möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som 

är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Ogden menar att sociala 

färdigheter som samarbete, empati, självkontroll, självhävdelse och ansvar i klassrummet 

motverkar problembeteende, vilket mobbning är. Malmgren talar om de tre konstruktioner 

vilka han kunnat tyda i ämnet svenska den konstruktion som mitt mål med ämnet har varit är 

att arbeta enligt den erfarenhetspedagogiska konstruktionen. 

 

Min undersökningsgrupp har varit en 3-5 klass med 20 elever. Mitt val av metoder har legat 

inom den kvalitativa forskningsgrenen där min roll har varit den deltagande observatören 

(lärarkandidat/pedagog), observatör och intervjuare. Mitt undersökningsmaterial har bestått av 

lektionsobservationer/anteckningar, elevernas loggböcker, klassutvärderingar och 
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elevintervjuer. Temat Må bra – för vänskap mot mobbning i vilket klassen har varit deltagare 

i, har pågått under en period på tre veckor. Problemformuleringsfrågan vilken jag har sökt 

svar på i undersökningen var: Har valet av skönlitteratur och arbetsmetoder öppnat 

möjligheterna för eleverna att utveckla förståelse för värdet av de sociala färdigheterna och 

kunskaper om mobbning i ett syfte att förebygga mobbning?  

 

Under temat har eleverna fått lyssna till en skönlitterär bok (Bettys spegel) som tar upp 

mobbningsproblematiken. Arbetsmetoder som bl.a. drama, reflektionsskrivning, diskussioner, 

åsiktsövning och 4-hörnövning har varit kopplade till boken och med ett syfte att lyfta fram 

vikten av Ogdens sociala färdigheter. Genom valet av arbetsmetoderna har eleverna varit i 

centrum och fått möjligheter till att lära i samspel med varandra. Den skönlitterära boken har 

legat till grund som kunskapskälla kopplat till elevernas erfarenheter.  

 

Resultaten av undersökningen visar att eleverna tog till sig budskapet i texten vilket både 

mina observationer, elevtexter och intervjuer visar. 19 elever av 20 lyfte fram att det 

viktigaste som boken berättar om, var om mobbning och om hur det känns att bli mobbad. 

Arbetsmetoderna kring litteraturen fick positiv respons och eleverna hade god förståelse för 

varför sociala färdigheter är bra. Både flickor och pojkar oavsett årskurs hade förståelse och 

goda kunskaper om mobbning och en beredskap om de skulle utsättas för eller se någon 

utsättas för något obehagligt som mobbning. Eleverna litar på de vuxna både i skolan och i 

hemmet samt att de värderar vänskap högt. Genom att använda mig av olika metoder för att 

samla in data, vilka pekar mot samma resultat vill jag mena höjer validiteten i min 

undersökning. Min tolkning är att eleverna genom skönlitteratur fått vidare kunskaper om 

mobbningsproblematiken samt en beredskap. Genom arbetsmetoderna har de erbjudits 

möjligheter till att utveckla och förstå värdet av sociala färdigheter vilket främjar 

klassrumsmiljön.  
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Bilagor 
Bilaga 1, lektionsplanering 

Vecka 1 

Lektionspass 1, 60 minuter 

• Berätta om temat Må bra 

• Göra en tankekarta över klass 3-5: s behov för att må bra 

• Högläsa kapitel 1-3 ur Bettys spegel 

• Dela ut och introducera läsloggen 

• Reflektionsfråga att skriva om i läsloggen 

• Avsluta med en samarbetsövning, räkna till tjugo 

 
Lektionspass 2, 60 minuter 

• Högläsa kapitel 4-5 

• Tankekarta över olika känslor 

• Rollspela i grupper där en känsla förmedlas 

 

Lektionspass 3, 40 minuter 

• Högläsning kapitel 6-7 

• Kortskriva kring reflektionsfråga 

• Tankekarta  

• Stå för din åsiktsövning 

 

Vecka 2 

• Högläsning kapitel 8-9 (morgon, 20 min) 

• Kortskriva i loggboken (morgon)  

 

Planering lektion 4, 60 minuter 

• Högläsning kapitel 10-11 

• Vad är mobbning 

• Värderingsövningar 

 

• Högläsning kapitel 12-14 (20 min, morgon) 

• Högläsning kapitel 13-16 (20 min, morgon) 
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Vecka 3  

• Högläsning kapitel 17-18 (20 min, morgon) 

• Högläsning kapitel 19 (20 min, morgon) 

 

Planering lektion 5, 60 minuter 

• Kortskriva i loggboken kopplat till morgonläsningen 

• Gruppuppgift drama 

• Redovisning av drama 

• Avslutande diskussion 

 

Planering lektion 6, 60 minuter 

• Högläsning kapitel 20 (20 min) 

• Genomgång av Barnkonventionen 

• Läsa häftet Jag vill säja något (Barnombudsmannen) 

• Diskutera frågor kopplade till häftet 

 

• Högläsning kapitel 21-22 (20 min, morgon) 

 

Planering lektion 7, 60 min 

• Högläsning sista kapitlen 23-24 (20 min) 

• Boksamtal enligt Chambers jag-undrar-frågor 

 

• Avslutning, genomgång av temat Må-bra – för vänskap mot mobbning  
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Bilaga 2, brev/dokument till föräldrar/vårdnadshavare 
 
Till förälder/målsman för 
 
Barn……………………………………. 
 
 
 
 
 
Jag heter Helena och går sista terminen på lärarutbildningen, mina sista fem praktikveckor har 
jag fått äran att ha i klass 3-5. I lärarutbildningen ingår som en del, att skriva en uppsats. Min 
uppsats kommer att handla om skönlitteratur i undervisningen med ett syfte att förebygga 
mobbning. Med andra ord, vill jag arbeta för ett positivt klassrumsklimat där inte mobbning 
tillåts. 
 
Temat som jag kommer att hålla i, har vi döpt till ”Må bra” eftersom syftet är att vi ska må bra 
tillsammans. Jag kommer att läsa skönlitteratur som tar upp mobbningsproblematiken. Vi 
kommer att bearbeta litteraturen genom att kortskriva i loggbok om olika reflektioner, ha 
boksamtal, göra värderingsövningar, rollspel m.m. Vi kommer att gå in på områden som 
handlar om känslor, empati, vad är mobbning?, Barnkonventionen m.m.  
 
I slutet av praktiken kommer jag att intervjua ca. sex elever vilket kommer att vara en del av 
mitt underlag i undersökningen. Den andra delen kommer att bestå av de reflektioner eleverna 
skriver i loggboken (kopplade till skönlitteraturen) och mina reflektioner. Materialet kommer 
att användas till min uppsats i vilken det inte kommer att nämnas vare sig namn på de 
intervjuade eller namn på skolan. Eventuellt kommer jag även att använda digitalkamera i ett 
syfte att fotografera en del aktiviteter. Bilderna ska ligga till grund för samtal med andra 
studenter på högskolan och ansvarig lärare på högskolan och kommer inte att läggas ut på 
Internet. 
 
Intervjuerna, texterna och bilderna är mitt personliga ansvar både under och efter 
utbildningen. 
 
Hälsningar 
Lärarstudenten Helena Jönsson 
 
 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn fotograferas  Ja Nej 
 
 
Tillåter Ni att Ert barn intervjuas  Ja Nej 
 
 
Datum………………………….. Namn……………………………………………. 
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Bilaga 3, våra behov i klass 3-5 
 

• Vi gjorde en tankekarta över våra reflektioner kring grundläggande behov. 
 

• Vi kom fram till att det finns saker/behov som vi känner att vi behöver men som inte 
är livsnödvändiga. De grundläggande behov som vi inte kan leva utan ringade vi in 
och de behov som vi tyckte var mycket viktiga ramade vi in. 

 
 
 
 

 
KOMMER DU PÅ NÅGOT SOM BETYDER MYCKET FÖR DIG MEN SOM VI HAR 
GLÖMT ATT TA MED KAN DU SKRIVA NER DET HÄR. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
MÅ BRA 

hem
värme 

husdjur 

mat

sömn
luft

kunskap vatten

självförtroende

trygghet 

vänner 
kärlek familj
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Bilaga 4, känslor 
 

• Trots att vi ser olika ut har vi samma känslor. 
 

• Vi gjorde en tankekarta över de olika känslorna som ni kunde komma på just då. 
 

 
 

 
• Genom rollspel fick ni visa olika känslor och klasskamraterna fick gissa på vilken 

känsla ni visade. 
 

• Vi kan uttrycka känslor på olika sätt t.ex. genom ord, kroppsspråk och genom 
handling. 

 
• Något som är viktigt att lära sig och som är kopplat till känslor är självkontroll. 

 
• Med självkontroll menas bl.a. att man kan kontrollera sina känslor i tanken. Det är 

t.ex. tillåtet att bli arg men jag kan kontrollera och känna igen och sätta ord på hur jag 
känner. Istället för att smälla till någon kan jag tala om att jag är mycket arg.  

 
 
Hur brukar du reagera när du blir t.ex. arg? …………………………………. 
 
………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 

känslor 



 53

Bilaga 5, vänskap 
 

• Vi gjorde en tankekarta om vilka egenskaper som ni tyckte att en vän skulle ha: 
 

 
• Det betyder mycket att ha en vän och att vara en vän för att man ska må bra. 

 
• Att vara vänner betyder inte att man måste tycka och tänka precis som kompisen. 

 
• Vi gjorde övningen ”Stå för din åsikt” där alla fick tycka till eller säga pass om det var 

något påstående som var svårt att ta ställning till. 
 

• På frågan; Varför är det viktigt att stå för sin åsikt framkom bl.a. att det är bra för 
självförtroendet. 

 
HUR TYCKTE DU ATT DET VAR ATT TA STÄLLNING TILL DE OLIKA 
PÅSTÅENDEN? GJORDE DU SOM KOMPISEN ELLER SOM DU SJÄLV TYCKTE? 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

en vän 
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Bilaga 6, utdrag ur loggboken 

 

Utdrag ur elevers loggböcker kring reflektionsfrågor (instruktioner eleverna fick var att det 

var deras tankar som var det viktiga och inte stavningen!) 

 

Lektion 1, fråga 1: Hur tror du att det skulle kännas att flytta och att få nya vänner? En flicka 

skriver att; ”Jag skulle aldrig vilja flytta. För man kanske inte får vänner. För jag har så många 

här. Jag skulle bli jätte ledsen. Jag skulle aldrig klara det. Fast om man bara skulle flytta i 

samma by. Så skulle jag klara det. För då skulle jag fortfarande ha mina vänner” och en pojke 

skriver; ”läskigt och pirrit”, ”konstigt orolig rädd. Varför: man känner ingen, man är rädd för 

skolan” och ”spännande och lite roligt”. 

 

Lektion 3, fråga 2: Hur skulle du beskriva en bra kompis? En flicka tycker; ”Den ska vara 

snäll, hjälpsamma, inte retas, man ska kunna lita på dem. O dem ska visa respekt o inte ljuga 

o vara rolig” och en pojke tycker att en kompis ska vara ”snäll, rolig, hjälpsam helt engkelt en 

bra kompis”. 

 

Lektion 4, fråga 3: Nämn några saker som du tror gör att Betty blir mobbad. En flicka menar 

”Jag tror att elisabeth mobbar betty för att hon är avundsjuk. Hon doppade skorna i 

vattenpölen så gjorde hon det för att hon åckså vill ha sånna.” och pojke skriver ”1. Hon har 

fräknar 2. Hon är nyinflyttad 3. De tror att hon är en tjuv”. 

 

Lektion 5, fråga 4: Vilka känslor förknippar du med olika färger? Att relatera färger och 

känslor var inga problem för flickorna. För en flicka är ”svart = ilska, hat. röd = kärlek, 

smärta. Mörkblå = kyla. Grön = avundsjuka, mörkgrå = ensam, utanför, räddsla. Gul = värme 

, glädje. Rosa = glad. Orange = värme. Lila = sorg, avund”. Pojkarna hade skrivit i genomsnitt 

om tre färger. En pojke kopplar känslor och färger ”svart = hat, röd = ilska, rosa = kärlek, blå 

= vänskap”. 
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Bilaga 7, intervjufrågor   

 
1. Hur tycker du att det har känts och har varit att få arbeta med Må bra- temat? 
 

 
2. Jag undrar vad du gillade i boken Bettys spegel? 
 

 
3. Var det något som du ogillade som du inte tyckte om? 
 

 
4. Vad tycker du är det viktigaste som Bettys spegel berättar för dig? 
 

 
5. Om du skulle flytta som Betty fick göra i boken och lämna sina kompisar och få byta 

klass hur tror du det skulle kännas? 
 

 
6. Har du några tankar om varför inte Betty blev välkommen in i gemenskapen i den nya 

klassen? 
 
 

7. Betty får en vän i klassen och det är Morgan. Tycker du att Morgan ställde upp som en 
riktig vän? 

 
 

8. Hur tycker du att en vän ska vara? 
 
 

9. Hur skulle du göra om det hade kommit en ny kille/tjej till er klass? 
 
 

10. Vems ansvar är det i skolan att se till att eleverna är med i gemenskapen/gruppen? 
 
 

11. I Bettys spegel finns de personer som vi har talat om i klassen då det gäller ett 
mobbningsdrama; offer, mobbare, medlöpare och åskådare. Skulle du kunna berätta 
lite om personerna i boken och placera in dem i de olika rollerna? 

 
 

12. Vi har diskuterat i klassen om mobbning; att mobbning oftast sker över en tid; att den 
som blir mobbad blir det oftast vid flera olika tillfällen. Jag undrar om du har 
reflekterat/funderat över hur länge Betty blir mobbad? När började mobbningen och 
när slutade den? 

 
 

13. Vid ett tillfälle i boken mister Betty självkontrollen och ger sig på Elisabet. Jag undrar 
varför tror du att det är viktigt att vi lär oss kontrollera våra känslor i tanken? 
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14. Vad känner du är det viktigaste för dig om du skulle hamna i en konflikt/bråk t.ex. 
med en klasskamrat. Är det viktigaste för dig att vinna eller bryr du dig inte om, om 
du förlorar eller tycker du att båda ska gå vinnande ur konflikten/bråket? 

 
 

15. Kan du tänka tillbaka och försöka minnas när du tycker att berättelsen börjar vända 
och att Betty börjar få tillbaka sitt självförtroende. När tror du att det var? 

 
 

16. Hur framställs Elisabeth som mobbare av författaren, vilka egenskaper har hon (hur är 
hon)? 

 
17. Varför tror du att det är viktigt att man tror på sig själv, att man har ett gott 

självförtroende? 
 
 

18. Det finns de som påstår att om man har en god förståelse för sig själv (förstår varför vi 
tänker och gör på ett visst sätt) har man det lättare för att förstå andra människor. Hur 
tror du att det hänger ihop? 

 
 

19. Elisabeth i Bettys spegel har svårt att förstå vad samarbete betyder. När eleverna spelar 
t.ex. fotboll tycker hon att det viktigaste är att vinna över Betty trots att de är i samma 
lag. Vad tycker du om samarbete? 

 
 

20. Vi har talat om våra grundläggande behov och barns rättigheter vilket 
Barnkonventionen lyfter fram och som är mycket viktigt. Vi har rättigheter men har vi 
skyldigheter mot andra människor? Finns det något som du tycker att Betty skulle ha 
fått hjälp med som hon inte fick? 

 
 

21. Om du skulle utsättas för mobbning eller något annat obehagligt eller också om du 
skulle bevittna (se) att någon annan t.ex. på skolgården blir utsatt för något obehagligt. 
Känner du att du vet vart eller till vem du ska vända dig för att berätta om det? 

 
 

22. Jag undrar hur du tycker att det har varit att få lyssna till en bok som Bettys spegel  
som berättar och tar upp mobbning? 

 
 

23. Hur tycker du att det har varit att få skriva i ”läsloggen”, arbeta med övningar som; stå 
för din åsikt, värderingsövningar och drama/rollspel? 

 
 

24. Vad tycker du har varit det bästa med temat? 
 
 

25. Finns det något som du tycker att vi kunde ha gjort annorlunda? 
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