
 
 

  
 

 

 

 

Boksamtal kring värdegrunden 

Att belysa mobbning och likabehandling genom litteratursamtal 
 

Theresia Lindby 

Självständigt arbete för grundskolelärare för 4–6  
Huvudområde: Litteraturvetenskap 
Högskolepoäng: 15 HP 
Termin/år: Vt. 19 
Handledare: Eva Nordlinder 
Examinator: Sven Anders Johansson 
Kurskod/registreringsnummer: LI010A 
Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4–6 



 

 

2 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................ 4 

2 Bakgrund ............................................................................................... 5 

2.1 Mobbning, likabehandling och självkänsla ...................................... 5 

2.2 Tidigare forskning kring mobbning och självkänsla ........................ 6 

2.3 Boksamtal ......................................................................................... 8 

2.4 Tidigare forskning kring litteratur- och boksamtal ........................... 9 

3 Syfte och frågeställning .................................................................... 12 

4 Metod ................................................................................................... 13 

4.1 Validitet ........................................................................................... 13 

4.2 Urval ............................................................................................... 13 

4.3 Urval av bok ................................................................................... 14 

4.4 Genomförande ............................................................................... 15 

4.5 Bearbetning .................................................................................... 16 

4.6 Resultatets upplägg ....................................................................... 16 

4.7 Sammanfattning av boken ............................................................. 17 

5 Resultat ................................................................................................ 18 

5.1 Boksamtal ett .................................................................................. 18 

5.2 Boksamtal två ................................................................................. 22 

5.3 Boksamtal tre ................................................................................. 26 

6 Diskussion .......................................................................................... 31 

7 Litteratur .............................................................................................. 36 

Bilaga 1. Medgivandebrev .................................................................... 37 

 

  



 

 

3 

 

Sammanfattning 
 

Denna forskningens syfte är att ta reda på hur man genom boksamtal kan belysa 

mobbning, samt hur eleverna utifrån en text samtalar dels kring den lästa texten 

men även kring mobbning över lag. I den inledande delen beskrivs varför denna 

forskning har valts att göra med en utgångspunkt från mina egna erfarenheter 

av dels mobbning men även litteratur.  

          I bakgrundsdelen beskrivs dels mobbning som företeelse, tidigare        

forskning kring mobbning, teorier kring boksamtal och dess förtjänster samt      

tidigare forskning kring boksamtal. En del av den forskning som belyses i                   

bakgrunden beskrivs inte i sin helhet, detta för att stora delar inte var av                

relevans för denna studie, detta beskrivs dock i det avsnittet.  

          Under metoddelen beskrivs hur studien har gått till, urval av elever, urval 

av bok, hur studien har genomförts, bearbetas, validiteten av studien samt en 

beskrivning av hur resultatdelen har lagts upp.  

          I resultatdelen beskrivs en sammanfattning av den text som de olika     

samtalen utgår från följt av de tre olika samtalen, delar av det som har sagts samt            

en tolkning av vad eleverna menar och syftar till, men även beskrivningar över 

hur de olika samtalen gått till väga. I detta avsnitt beskrivs elevernas tankar och 

reflektioner kring de olika ämnen som texten belyser, dels genom det som de 

själv uttrycker men även genom förtydligande text.  

           Resultatet visar på en progression i hur eleverna för ett samtal dels kring 

en text men även kring hur de tänker och diskuterar kring mobbning. Resultatet 

visar även att eleverna tycker att diskutera mobbning utifrån en bok är bättre än 

att bara gå igenom hur man ska behandla varandra under en ordinarie lektion, 

då det då ofta sker när någonting har hänt.  

            I diskussionsdelen besvaras de frågeställningar som är grunden för         

studien, utifrån de resultat som boksamtalen genererat. Tankar och reflektioner 

kring studien samt möjligheten att belysa mobbning genom boksamtal, detta 

genom att referera tillbaka till de olika författarna/forskarna som beskrivs i       

bakgrunden. Detta avsnitt avslutas med att lyfta varför jag tror att det är bra att 

använda boksamtal som metod för att belysa mobbning och likabehandling i 

skolan.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord/Begrepp: Boksamtal, Likabehandling, Mobbning, Självkänsla 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1 Inledning 
 

”Världen är stor. 

Och du är som snö 

Ingen ser ut som dig 

Någon kanske är dig lik 

Men ingen 

Ingen är som Du! 

Av: Tjej 12 år (Österdahl 2014. 95). 

 

Mobbning är en företeelse som ligger mig väldigt när om hjärtat, då jag själv 

under min grundskoletid var utsatt för kränkande handlingar, mot min egen 

person samt mitt utseende. Mobbning är av personliga skäl ett ämne som jag 

finner stor vikt att fokusera diskussioner kring, speciellt när det kommer till 

barn och ungdomar. Detta av flera skäl, dels på grund av att barn och ungdomar 

inte fullt ut förstår konsekvenserna av att vid upprepade tillfällen kränka en     

annan individ. Barn och ungdomar har inte heller i lika stor mån en självkänsla 

som tillåter dem att ignorera/ förbise om någon utför kränkande handlingar mot 

dem eller tillräcklig mognad för att kunna se underliggande anledningar till    

varför en individ utför kränkande handlingar. Med bakgrund i att barn och    

ungdomar dels är för unga för att förstå konsekvenserna av- men även för unga 

för att skydda sig själv mot kränkande behandlingar, samt att mobbningens 

arena under de senaste årtiondena förflyttats till den digitala världen i större 

utsträckning, finner jag detta ämne av största vikt att göra en studie kring. Jag 

tror på att detta ämne behöver lyftas på ett öppet och välkomnande sätt där en 

trygghet finns att tala och lyssna på andras reflektioner obehindrat, ingen ska 

behöva känna sig utpekad eller utsatt på något sätt.  

         Litteraturen har alltid haft en speciell plats i mitt liv, och jag finner att          

litteraturen har en förmåga att frambringa många olika känslor, och reflektioner 

inom en själv. Litteraturens plats inom skolan är en för mig självklar del då man 

genom läsning lär sig mycket om språk, meningsuppbyggnad samt utvecklar 

sitt ordförråd. Att dessutom tala om böcker, vilket jag själv mer än gärna gör 

och alltid har gjort med mina vänner, finner jag skapar en djupare förståelse för 

det som man har läst, samt att man då även får upp ögonen för hur en annan 

individ har tolkat boken. Genom att samtala om och kring böcker skapas inte 

bara en djupare förståelse för det som man har läst utan ens egna tankar och 

reflektioner blir tydligare när man får möjligheten att tala om de och även lyssna 

till andras tankar och reflektioner.  

          Utifrån dessa två aspekter ville jag med utgångspunkt i litteraturen belysa 

mobbning genom boksamtal med några elever, för att ta reda på om och hur 

man kan arbeta med sådana relativt tunga ämnen som mobbning och                     

utanförskap genom att läsa en bok och sedan samtala om det som boken berör. 

Studie nedan kommer att fokusera på att belysa mobbing och likabehandling 

genom att genomföra boksamtal med sex elever som går i årskurs 4 (11år). 
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2 Bakgrund 

Mobbning är en vanligt förekommande företeelse bland barn och ungdomar, 

den tar sig form genom kränkande kommentarer och ibland även genom            

aggressiva handlingar. Det är en problematik som förekommer i skolans dagliga 

verksamhet men även under elevernas fritid. Företeelsen kring mobbing har 

dock förflyttat sig i stora delar till den digitala världen, där man tillsynes kan 

uttrycka sig utan konsekvenser och även kan vara relativt anonym i det man 

säger till en annan person. Det är därför en viktig problematik att lyfta, vilket 

inte alltid är så lätt. När det är ett bra tillfälle att lyfta denna jobbiga problematik 

utan att peka ut någon eller en specifik händelse, är nog något som många som 

arbetar med barn har frågat sig själva. I denna forskning har problematiken 

kring självkänsla, mobbning och likabehandling belysts genom boksamtal.      

Nedan kommer tidigare forskning kring ämnet att lyftas samt en djupare         

bakgrund dels kring boksamtal men även fenomenet mobbing.  

 

I läroplanen (2018) går att läsa att:  
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan           

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

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen               

diskussion och aktiva insatser (Skolverket 2018. 5).  

 

2.1 Mobbning, likabehandling och självkänsla 

Begreppet mobbning kan beskrivas som att en person under upprepade              

tillfällen under längre tid utsätts för kränkande handlingar av en eller flera      

personer. Något som är av vikt att poängtera är att mobbning inte handlar om 

en konflikt mellan olika parter utan om övergrepp utövat mot den ena parten. 

Kring denna problematik skapas en obalans som gör att den som utsätts för 

dessa kränkande handlingar får svårt att försvara sig vilket leder till en           

hjälplöshet inför den som plågar personen i fråga (Hoiby, Levin & Thulin 2006).  

             Även om mobbning är ett väletablerat begrepp finns det ingen                  

lagstiftning mot mobbning, detta för att det enligt lag inte ska krävas att man 

som individ ska behöva utsättas för kränkande behandling under längre tid, 

utan det räcker med att man känner sig kränkt vid ett tillfälle för att den som 

utövat kränkningen har brutit mot lagen om kränkande beteende (Ellmin 2014) 

Att kränkande beteende är att bryta mot lagen betyder dock inte att det inte 

förekommer inom skolans organisation. Ellmin (2014) belyser en obalans mellan 

lagen och lärares kompetens för att motverka denna problematik. Samtidigt som 

”alla skolor enligt lagen är skyldiga att motverka alla former av kränkande         

behandling” (58) finns inte tillräckligt med kunskap hos pedagogerna eller           

tillräckligt med beredskap på de flesta skolor.  

         Ytterligare en problematik är att mobbning i stora drag har förflyttats till 

den digitala världen, vilket utåt sett kan ge ett intryck av att mobbningen bland 

ungdomar har minskat. Det är dock långt ifrån sanningen, barn och ungdomar 

idag är så gott som alltid uppkopplade på nätet på ett eller annat sätt. I den 
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digitala världen finns möjligheten att vara anonym, vilket kan inge en känsla av 

att det inte finns några konsekvenser för vad man säger och gör. Detta leder till 

att det man som individ lättare kan kränka en annan person, då konsekvenserna 

av ens handlingar verkar obefintliga. Konsekvenser som kan uppstå hos den 

som utsätts för mobbning är dels dålig självkänsla, men det kan även leda till 

mer invecklade psykologiska åkommor.  

         Österdahl (2014) skriver i slutet av boken som boksamtalen har utgått från 

att: ”Självkänsla handlar om de tankar du har om dig själv och den du är. Hur 

du ser på dig själv. Den har ingenting att göra med om du är bra eller dålig på 

att göra olika saker. Din självkänsla påverkar hur du mår och hur du lever ditt 

liv” (96). Stort engagemang borde därför läggas på att lära elever att arbeta med 

hur de ser på sig själva så att de kan gå med huvudet högt och veta att de duger 

precis som de är, då självkänslan som tidigare nämnts har stor inverkan på hur 

eleverna presterar i skolan.   

 

2.2 Tidigare forskning kring mobbning och självkänsla 

 

Björn Ahlström doktorand inom sociologiska institutionen i Umeå har i sin         

avhandling Bullying and Social Objectives- A Study of Prerequisites for Success in 

Swedish Schools (2009) ett huvudfokus att reda ut skolors sociala miljö, där ett           

speciellt intresse läggs vid mobbning och kränkande handlingar.  

           Bland annat uttrycks att skolmiljön kan skapa förutsättningar för           

kränkande handlingar och mobbning. Avhandlingens främsta syfte är som 

nämnt ovan att belysa skolors sociala mål och mobbning, resultatet av hans       

studie tyder på att i skolor där elever är delaktiga i skolarbetet och på så sätt 

utvecklar sina kunskaper, bidrar till att minska mobbningen på skolan till        

skillnad från andra skolor där eleverna är mindre delaktiga. Resultatet visar 

även att i de skolor där mobbning utövas i låg grad, anser rektorerna att          

mobbning är ett problem och därav tar det på allvar och arbetar med ständiga 

förbättringar. Men han belyser även att rektorerna i vissa skolor med hög grad 

av mobbning banaliserar problemet genom att hävda att den inte förekommer. 

Fokus ligger på organisationen och inte på förövare och offer. Genom att se till 

organisationen och dess brister kan man bättra skolmiljön och minska              

kränkande handlingar och mobbning, enligt Ahlströms resultat av genomförd 

studie. Resultatet visar även på att i de skolor som deltagit i studien vars              

incidenter kopplat till mobbning är relativt lågt, hade bättre studieresultat bland 

eleverna.  

 

 

Linda Beckmans avhandling Traditional Bullying and Cyberbullying among         

Swedish Adolescents Gender differences and associations with mental health (2013) på 

svenska traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar                 

Könsskillnader och samband med psykisk hälsa. Avhandlingen skrevs inom                      

fakulteten för estetik och social vetenskap samt centrum för forskning kring 

barn och ungdomars mentala hälsa på Karlstad universitet. 
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            Syftet med forskningen är att studera likheter samt skillnader mellan 

traditionell mobbning och nätmobbning, med ett fokus på genus,                           

psykosomatiska besvär samt funktionshinder. Vidare vill Beckman få en          

kunskap om hur olika personer på en skola har erfarenheter av mobbning bland 

skolelever.  

            Större delen av avhandlingen är baserad på ett webbaserat                       

frågeformulär, där ungefär 3 000 elever i årskurs 7–9 besvarat frågorna, men 

även en del som utgår från en fokusgrupp där skolkuratorer och skolsköterskor 

deltagit (45-46). 

           Beckman (2013) poängterar i avhandlingen att insatser borde riktas mot 

alla oavsett var mobbningen sker. Hon menar att det är de vuxnas ansvar att ta 

initiativet till att tala med barn om risker med internet, konsekvenser av olika 

handlingar på nätet och menar på att det är vi vuxna som måste våga prata med 

barn om det (Beckman 2013).  

            Avhandlingen visar att det finns starka samband mellan barns psykiska 

välmående och mobbning, oavsett om det är på nätet eller inte, även om             

nätmobbningen diskuterats som en större påverkan på den psykiska hälsan,     

vilket kan bero på att nätmobbningen aldrig försvinner utan finns med barnen 

även när de kommer hem till ”en säker miljö”. Hon belyser även faktumet med 

att nätmobbningen har en större påverkan då bristen på empati gör att man kan 

uttrycka saker som man annars inte skulle göra, och då även att nätmobbning 

är vanligare bland flickor än pojkar, vilket hon menar kan ha att göra med att 

flickor är på sociala medier i större utsträckning än pojkar.    

             I avhandlingens avslutande del påvisas att en minskning av mobbning 

är möjlig, men att det då är viktigt att prioritera relationer och värdegrunden i      

skolan, som visar på en intolerans mot mobbning och kränkande beteenden 

(Beckman 2013). Vidare poängteras risken med att peka ut elever men att det är 

av vikt att diskutera dessa företeelser (mobbning och nätmobbning) på ett öppet 

sätt och då bjuda in barn och ungdomar till samtalet så de känner att de vågar 

samtala om detta med vuxna (Beckman 2013). 
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2.3 Boksamtal 

Boksamtal är kort beskrivet att samtala kring böcker, att samtala bra kring 

böcker har bland annat Aidan Chambers, hedersdoktor vid Umeå universitet, 

University of Gloucestershire samt Oxford Brookes University skrivit om i sin 

bok Böcker inom och omkring oss (2014). Men även Britta Stensson, författare inom 

pedagogik med fokus på litteraturvetenskap belyser boksamtalens förtjänster i 

sin bok Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning (2006).  

          Chambers (2014) uttrycker att bra samtal kring böcker är den bästa             

övningen man kan få för att kunna samtala på ett givande sätt om annat. ”När 

vi hjälper barnen att samtala kring det de har läst, hjälper vi dem också att kunna 

uttrycka sig om annat i livet” (128). Vidare belyser Chambers (2014) samt         

Stensson (2006) att: för att kunna genomföra givande boksamtal krävs det 

att ”läsarna” känner sig trygga men även att de känner sig betydelsefulla i det 

som de har att berätta, att det som de berättar inte kommer att användas emot 

dem utan att man lyssnar och respekterar det som varje individ har att säga i 

gruppen. Stensson (2006) skriver att ”det handlar om att stärka barnet som talar 

så att det känner att hennes åsikt är värd att lyssna till. Hon måste känna att det 

hon säger ’duger’ för samtalets fortsättning” (131).        

          Chambers (2014) påpekar vidare att boksamtal går att genomföra kring 

alla former och genrer av böcker. När det kommer till barn är det dock viktigt 

att välja böcker som är av relevans för eleverna, eleverna behöver ha en                       

förförståelse för det boken kommer att fokusera för att kunna genomföra              

givande boksamtal där eleverna kan uttrycka sina tankar och funderingar. Han 

talar om något som går under begreppet text-till-själv/ fiktion- till- verklighet, 

eleverna kopplar här sina tidigare erfarenheter till boken och diskuterar dessa 

utifrån boken. En problematik som kan uppstå i dessa fall är dock att eleverna 

helt lämnar boken och enbart pratar om sina egna erfarenheter som mer och mer 

kommer bort ifrån bokens innehåll. 

            Stensson (2006) nämner en liknande syn på samtalet kring läsning men   

uttrycker sig dock något annorlunda, hon poängterar att högläsning och           

samtalet är ”ett forum för att lära barnen att stanna upp och dröja kvar vid sina 

tankar kring texten och samtala om dem” (120). Att låta elever lyssna till en bok 

ger dem en vidare möjlighet att reflektera och tolka det som har lästs, en                

regelbunden användning av denna form av läsning, där eleverna får en chans 

att stanna upp och hinna reflektera ger dem en strategi som de har nytta av i sin 

individuella läsning. På detta sett lär sig eleverna strategier för att skapa sig en 

förståelse för det som de har läst. Kring samtalet belyser Stensson (2006) att när 

eleverna får uttrycka det som de tänker blir deras tankar klarare, eleverna kan 

på detta sätt lättare se sammanhang eller bristen på det. ”Talet hjälper oss och 

ger oss stöd då vi analyserar och reflekterar. Det hjälper oss att strukturera och 

styra våra tankar” (Stensson 2006: 121).              

         Både Chambers (2014) och Stensson (2006) belyser vikten av att ställa         

frågor kring det som har lästs för att hjälpa eleverna att lättare formulera de    

tankar och reflektioner som uppstått under läsningen. Vilka frågor som ställs 

beror självklart på vad man valt att fokusera och på boken i sig. Chambers (2014)         

uttrycker att någon färdig mall kring frågeställningar inte går att utgå från        

(vilket han tidigare hade utgått från). Något som man dock i regel alltid kan              
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använda som grundfrågor är frågor som belyser bokens karaktärer, elevernas 

tankar kring karaktärerna, vad de tyckte om en specifik händelse samt varför 

eleverna tror att en karaktär har handlat på ett visst sätt, alltså öppna frågor där 

det inte förväntas något ”rätt” svar. Dessa öppna frågor är ämnade att öppna 

upp samtalet på ett kravlöst men ändå reflekterande sätt (Chambers 2014 & 

Stensson 2006). Chambers (2014) lyfter att boksamtalen inte ska agera förhör 

kring bokens innehåll.  

              Stensson (2006) belyser även vikten av att den som läser högt (läraren 

eller en annan vuxen) har läst boken själv minst en gång för att själv kunna reda 

ut sina egna tankar och reflektioner kring boken, detta är en förutsättning för att 

kunna genomföra effektiva boksamtal. Om den vuxne är medveten om sina 

egna tolkningar och tankar, kan hon lättare besvara elevernas frågor och           

funderingar och på så sätt ge eleverna en möjlighet att sätt ord på sina egna 

reflektioner.                                                  

                    

2.4 Tidigare forskning kring litteratur- och boksamtal 

 

Katarina Erikssons avhandling Life and fiction (2002) handlar om barn och            

litteratur med en utgångspunkt i boksamtal. I det inledande kapitlet beskriver 

hon relativt kort om sin egen syn på litteratur och beskriver sig själv som en 

bokmal redan i tidig ålder. Utifrån sig själv är ett av hennes övergripande mål 

att undersöka och reda ut vilken betydelse litteraturen har för barn. Hon utgår 

som tidigare nämnt från boksamtal och vill där analysera problematiken kring 

praktiska prestationer av boksamtalens mål, där ett ytterligare syfte är att         

analysera och beskriva elevers möte genom boksamtal, både som en                    

samtalsmetod samt dilemman och motsägelser (Eriksson 2002).  

           Boksamtalen som denna avhandling utgår från samt belyser, sker som    

Eriksson själv beskriver, under naturliga omständigheter och hon förklarar        

utförligt vad hon i denna mening menar med ”naturliga omständigheter”. Hon                  

poängterar att de boksamtal som hon utgått från hade genomförts vare sig hon 

skulle gjort en studie på dem eller ej, och det är det hon menar är 

under ”naturliga omständigheter” i detta fall.  

             Hon belyser många författares teorier kring dels barn och litteratur, men 

även boksamtal. Chambers är en återkommande källa, både utifrån studien i sig, 

men även att skolan vars boksamtal har analyserats har sin utgångspunkt i 

Chambers teorier kring boksamtal.  

             Avhandlingen utgår från 8 gruppers boksamtal under tre olika tillfällen 

vardera där elever från årskurserna 4–7 är deltagarna, samt en pedagog.               

Eriksson deltog inte själv under dessa samtal, utan dessa spelades in med             

videokamera.  

            Ett dilemma upptäcktes tidigt i alla boksamtalsgrupper: boksamtalen var 

inte enbart just det. Eleverna som deltog hade även andra uppgifter att                 

genomföra kring den lästa boken. Dessa uppgifter varierade beroende på vilken 

årskurs de tillhörde, men någon form av skrivande kring boken tilldelades alla 

grupper. Eriksson (2002) menar, utifrån andra forskare inom ämnet, att dessa 

uppgifter kopplade till boksamtalen kan ge eleverna en negativ syn på               
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boksamtal. Hon menar att boksamtalen ska vara just det, samtal utifrån en         

gemensamt läst bok, alla uppgifter utöver, som att skriva en recension, hör inte 

till boksamtalens utformning.  

  

Vidare dilemman samt motsägelser upptäcktes under de olika boksamtalens 

gång. Ett av dessa var att eleverna skulle läsa ett visst antal sidor i boken till 

nästa samtalstillfälle, detta var kanske inte jättekonstigt i sig, men blev               

motsägelsefullt när eleverna fick läsa längre om de ville, men fick då inte ta med 

detta i nästkommande boksamtal. Detta skapade en problematik, då eleverna 

fick läsa längre, men då inte fick prata om allt de som de hade läst. Eleverna 

behövde med andra ord komma ihåg vilka händelser som tillhörde vilken del 

av boken. Ytterligare ett dilemma som Eriksson belyser är hur vissa av                  

pedagogerna ledde boksamtalen. Då de utgick från Chambers i stora drag blev 

det motsägelsefullt då en pedagog ifrågasatte en elev, och på så sätt gjorde        

eleven obekväm. Vilket går helt emot de som Chambers lyfter som effektiva sätt 

att leda boksamtal.  

            I slutet av avhandlingen talar Eriksson (2002) om text- till själv/ text- till 

livet, vilket kort beskrivet är hur eleverna relaterar en text till dess eget liv, det 

hon upptäckte var att eleverna i många fall helt gick ifrån boken och diskuterade 

enbart de egna erfarenheterna. Hon lyfter att det kan vara väldigt sårbart, att 

föra en diskussion mellan det som händer i boken och koppla det till det verkliga 

livet, eleverna kan känna sig obekväma i att dela med sig av känsliga saker och 

därav kan detta inkräkta på personens jag. Avslutningsvis poängteras att elever 

kan reagera starkt på moraliska dilemman, vilket kan leda till högt engagemang, 

men det kan även leda negativa reaktioner, vilket man som pedagog måste ha 

med i beräkningarna.  

 

Michael Tengberg (2011) skriver i det inledande kapitlet av sin avhandling 

att ”läsning i skolan kan antas fylla funktioner som har sin utgångspunkt i        

specifika teoretiska eller ideologiska förutsättningar” (29) och förklarar vidare 

att samtal kring de lästa böckerna kan fylla många olika funktioner.                      

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap kring litteratursamtalets                  

pedagogiska möjligheter, undersökningen har därför gått ut på att                            

utforska ”vilka förutsättningar samtalet skapar för att utveckla elevernas               

reception av en gemensamt läst text” (29). Elever som deltagit i studien påpekar 

att de efter att ha diskuterat texten förstår den på ett bättre och tydligare sätt, 

samt att en del av eleverna efter att ha deltagit i samtalet helt ändrat uppfattning 

av texten, vilket Tengberg (2011) anser vara något positivt. Tengberg (2011)       

fortsätter med att ge en förklaring till den utökade förståelsen: genom att        

samtala kring texten har eleverna hjälpt varandra att fylla de tomrum som satt 

ett hinder för förståelsen, vilket har lett till att de tillsammans kunnat utvecklas 

och skapa en större förståelse. Vidare belyses att eleverna som deltagit i                   

studien ”fäster stort värde vid att bara få höra sina kamraters tankar och åsikter” 

kring texten. Eleverna uttrycker även att samtalen kring texten över lag är          

positiva, detta beroende på att samtalen (enligt eleverna) inte ställer krav på att 

prestera. Vilket går hand i hand med Chambers (2011) som uttrycker att             

eleverna ska känna sig trygga i samtalen och känna att de kan uttrycka sina      

tankar och åsikter.  
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           I det avslutande kapitlet uttrycker Tengberg (2011) en förståelse för att 

litteratursamtalen inte sker regelbundet i skolan av två anledningar, dels för att 

det är en tidskrävande aktivitet, samt att det är svårt att förutse vad eleverna 

kommer att lära sig utifrån dessa samtal. Han menar dock, utifrån sin forskning 

där deltagarna och lärarnas höga värderingar av litteratursamtalen, att det      

finns ett gott argument för att tillgodose denna arbetsform. 

 

Helen Schmidls doktorsavhandling Från vildmark till grön ängel. 

Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass (2008) om ändock intressant samt 

läsvärd, kommer inte att belysas ingående då dess fokus ligger på 

åttondeklassares läsning. Vissa slutsatser från hennes avhandling kommer dock 

att presenteras då dessa anses vara giltiga oavsett årskurs eller är av betydelse 

för denna studie.  

         Till att börja med belyser Schmidls pojkar och flickors olika inställning till 

vad som är av vikt i en bok, där hon poängterar att flickor i högre grad behöver 

känna en känslomässig koppling till det som boken berör eller till dess                   

karaktärer, vilket pojkar inte kände ett lika stort behov av.  

         Schmidls poängterar även att ”en alltför stor fixering vid den egna,            

subjektiva upplevelsen är ett hinder för det interaktiva och dialogiska samtalet” 

(315) och menar här att det är svårt att föra en diskussion där elevernas olika 

åsikter sätts mot varandra utifrån den subjektiva uppfattningen. Vidare ser hon 

att en allt för subjektiv tolkning av texten, ofta gör att samtalen leder från texten 

i sig och att de i dessa fall innebär att texten kunde varit vilken som helst.  

 

Annette Ewalds doktorsavhandling med didaktisk inriktning har titeln            

Läskulturer-Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår (2007).          

Avhandlingen belyser till största del läskulturer som finns i grundskolans        

mellanår, som titeln tyder på. Avhandlingen i sig, då dess fokus inte är på        

boksamtal, kommer inte att presenteras i sin helhet, dock så fokuserar 

avhandlingen på läsning och även på grundskolans mellanår, därav kommer 

vissa delar från Ewalds avhandling att presenteras.   

       Ewald belyser att en läsares möte med en text hänger samman med dennes 

sociokulturella erfarenheter, alltså dennes livserfarenheter i stort. Vilket betyder 

att ett möte med en text utanför läsarens livserfarenheter, i stort påverkar dennes 

tolkning av texten.  
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3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna forskningsstudie är att utforska hur elever talar kring en boks 

innehåll samt om det går att finna en progression i hur de samtalar, men även 

hur de kopplar bokens innehåll till det verkliga livet. Genom boksamtalen      

kommer problematiken kring mobbing och likabehandling att lyftas. Målet är 

att kunna se en progression i hur eleverna samtalar dels kring bokens innehåll,      

allmänt hur de resonerar kring mobbing och likabehandling, samt om de kan 

dra eller hur de drar kopplingar mellan litteraturen och det verkliga livet.  

 

• Hur samtalar elever kring en boks innehåll, dras kopplingar mellan      

fiktion och verklighet? 

 

• Hur ser progressionen ut i hur eleverna talar dels kring problematiken i 

boken men även allmänt i hur de för en diskussion utifrån en bok? 

 

• Hur fungerar det att belysa likabehandling och mobbing genom           

boksamtal med elever? 
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4 Metod 

Den metod som studien vilar på är kvalitativ. Den kvalitativa metoden syftar i 

detta fall till en djupare insikt i ett specifikt fall, där några elever valts ut för 

genomförande av studien. Den kvalitativa metoden till skillnad från en            

kvantitativ metod är effektiv när det kommer till att studera bland annat         

människor, deras erfarenheter och åsikter kring olika ämnen (Gibbs 2007).       

         Eleverna har under tre olika tillfällen fått lyssna till delar av boken Andas 

och räkna till tre av Monica Österdahl (2014). Boken valdes efter att ha läst en rad 

olika böcker som mer eller mindre handlade om utanförskap och mobbning. 

Andas och räkna till tre valdes då denna bok belyste dessa två aspekter på ett 

väldigt verklighetstroget sätt, vilket skulle kunna leda till givande samtal utifrån 

bokens innehåll.  Boken lästes ett flertal gånger för att ta ut de avsnitt som skulle 

beröras under boksamtalen, då möjlighet att läsa hela boken inte fanns av 

tidsskäl. De olika avsnitt/ kapitel som valdes, valdes på grund av att de berörde 

olika känslor, former av mobbning, utanförskap samt konsekvenser av dessa.   

           Efter att eleverna har fått lyssna och reflektera över det lästa har de till en 

början fritt fått sätta ord på sina tankar kring texten, innan jag ställt frågor, för 

att vidare få eleverna att reflektera över det texten har belyst.  Innan samtal två 

och tre fick eleverna återberätta det som lästs under föregående samtal, detta 

dels för att se vad de kom ihåg och då även se vad de tog till sig av texten, men 

även för att starta upp samtalen på lugnt och medvetet sätt för att sedan gå          

vidare till nästa stycke i boken.  

 

4.1 Validitet 

Studien validitet eller giltighet när det kommer till en kvalitativ studie går alltid 

att ifrågasätta. I en studie av detta omfång går det inte att tala om någon                       

allmängiltighet, därför finns det ingen förtjänst till att skriva att studien är något 

som den inte är. Att säga att en studie inte är allmängiltig är dock inte detsamma 

som att säga att studiens resultat inte har något värde, vilket studien i sig har. 

Dock så kommer en studie även om den utförs under liknande omständigheter 

inte att frambringa samma resultat. Detta kommer att diskuteras vidare i det 

avslutande diskussionsavsnittet.  

 

4.2 Urval 

För att få så bred variation som möjligt bland de elever som deltagit i studien, 

valdes tre pojkar och tre flickor, pojkarna som deltog refereras till som elev 1–3 

och flickorna som elever 4–6. Eleverna som valdes. Eleverna fick såklart själva 

välja om de ville delta, samt att deras föräldrarna behövde godkänna sitt barns 

deltagande. Eleverna fick med sig ett medgivandebrev hem som behövde 

skrivas under dels av elevens föräldrar men även av eleven själv. Brevet belyste 

även att eleven när som helst under studien kunde välja att inte längre dela i 

studien, se bilaga. Den övervägande anledningen till att just dessa elever i denna 

klass valdes framför andra elever i någon annan klass, var för att se till elevernas 

trygghet med mig som forskare. Då jag hade spenderar ett antal veckor med 
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dessa elever var de trygga med mig och vågade tala öppet om sina tankar och 

reflektioner. Dessa elever har även gått i samma klass sedan de började skolan, 

vilket medför att de även är trygga med varandra och kan samtala med varandra 

utan att bli dömda eller känna ett obehag inför de andra deltagarna. Att elever 

valdes som jag kände sen innan var mer eller mindre ett bekvämlighetsurval, 

dock inte enbart. Den största anledningen till att dessa elever valdes ut var för 

att eleverna skulle vara bekväma och kunna tala fritt utan att känna sig             

hämmade på något sätt. Hade andra elever valts som inte kände mig lika bra, 

skulle med största sannolikhet resultatet av boksamtalen blivit ett annan.  

          Då man inte kan förutse att alla elever som valt att delta i studien är på 

plats i skolan de dagar som man har planerat in boksamtalen på, har tre elever 

under ett tillfälle vardera varit borta, Därför finns inget med kring elev 6                

reflektioner i samtal ett, elev 1 i samtal två och elev 2 i samtal 3. Detta har dock 

medfört att återberättandet av det lästa ur boken har varit en naturlig inledande 

del av varje samtal.   

4.3 Urval av bok 

I valet av bok besöktes först ett bibliotek, där en av bibliotekarierna hjälpte mig 

att hitta barn och ungdomsböcker som belyste mobbning och som var relativt 

nya. En sökning gjordes även på nätet för att se om någon bok av intresse utifrån 

ändamålet kunde hittas. Tre böcker lånades från biblioteket, dock var det ingen 

av böckerna som tilltalade mig speciellt mycket, inte för att de inte var bra 

böcker, men den boken som skulle användas, kände jag behövde ha så pass bra 

avsnitt som gick att plocka ut ur boken att utföra boksamtalen kring, då att hinna 

läsa en hel bok inte fanns med i planeringen. Boken som sedan valdes Andas och 

räkna till tre av Monica Österdahl (2014) hittades via nätet och köptes hem som 

e-bok då jag ansåg att en fysisk bok inte skulle ha någon påverkan för syftet. 

Boken valdes av den anledning som de andra böckerna saknade enligt min      

mening, den innehöll starka avsnitt som var förhållandevis lätta att föra en       

diskussion om efteråt. Att boken som man ska föra boksamtal kring är en         

”typisk” bok för diskussion har såklart sina för- och nackdelar. I detta fall tror 

jag dock att det var övervägande positivt, med tanke på elevernas oerfarenhet 

av boksamtal. Hade en annan bok valts som inte var en bok ”uppbyggd för       

diskussion” hade samtalen med största sannolikhet inte blivit lika effektiva.  
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4.4 Genomförande 

Under boksamtalens gång var jag noga med att inte formulera frågor som        

syftade till att eleverna skulle förklara/ berätta varför de tänker på ett visst sätt. 

Chambers (2014) belyser att ordet varför oftast känns aggressivt och negativt 

laddat samt att ”Ingen kan i några få oförberedda meningar sammanfatta          

varför” (179) hen tycker på ett specifikt sätt kring en bok. Vidare poängterar 

Chambers att ”varför” inte erbjuder ”några som helst öppningar. För att kunna 

samtala om en bok måste man börja någonstans, man måste sätta en detalj som 

är lätt för läsarna att kommentera och diskutera i fokus” (179–180). Samtalen 

fokuserades i så stor mån som möjligt kring eleverna tankar och funderingar, 

eleverna fick därav tala fritt och styrdes enbart av frågeställningar när                  

diskussionen gick trögt eller när samtalet fastnat i en diskussioncykel de inte 

kom vidare från, som mer eller mindre strävat ifrån det som boken belyst.         

Frågor ställdes även i de fall ett utvecklande- eller en reflektion av elevernas 

tankar inte kom naturligt eller uppmuntrades av övriga deltagande.  

 

Boksamtalen startades genom att läsa valda delar ur boken Andas och räkna till 

tre av Monica Österdahl (2014). Jag läste i ungefär 10 minuter för att inleda varje 

samtal. Då endast tre boksamtal genomfördes lästes inte hela boken utan enbart 

utvalda delar, väsentlig information berättades sammanfattande för eleverna 

övergripande förståelse av bokens händelseförlopp. Efter att läsningen                 

genomförts fick eleverna fritt utrymme till att utrycka sina reflektioner, då alla 

skulle få en chans att uttrycka vad de tyckte och tänkte bestämdes att vi till en 

början skulle gå varvet runt så att alla fick en möjlighet att säga något, innan en 

öppen diskussion kunde äga rum. Olika frågeställningar fanns även till hands 

om eleverna hade svårt att starta upp samtalet eller veta i vilken ände de skulle 

börja. Eleverna hade till en början svårt att inleda samtalen, och ingen ville        

riktigt säga något. Precis som Chambers (2014) beskriver, hämmas samtalen om           

deltagarna inte känner sig trygga. Eleverna i detta scenario kände sig nog inte 

tillräckligt trygga i denna situation för att våga uttrycka sina tankar till en         

början. Detta var dock inget problem efter det första samtalet.   

          Diskussionerna spelades in för att lättare kunna återkoppla till allt som har 

tagits upp samt vem som har uttryckt vad. Anteckningar fördes även över            

elevernas reaktioner över olika händelser i boken. Varje samtal, efter läsningen 

höll på i cirka 15 minuter, där alla deltagande elever varit mer eller mindre          

aktiva i diskussionen. 
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4.5 Bearbetning 

De inspelningar som gjordes under boksamtalen har transkriberats i sin helhet, 

dessa har sedan bearbetats genom att gå tillbaka till det som lästes för att se hur 

eleverna för diskussionen kring texten och även hur de drar kopplingar till livet 

utanför litteraturen. Så gott som möjligt har tolkningen av samtalen gjorts utan 

förutfattade meningar, även om detta fullt ut är omöjligt att göra, då ens             

underliggande tidigare erfarenheter spelar in på ett eller annat sätt.  

           Det största fokuset under bearbetningen har varit att se hur eleverna 

knyter an till det klasskamraterna har att säga, att det förs ett samtal och inte 

enskilda monologer utan respons från övriga deltagare. Det har inte helt enkelt 

varit lätt att hitta detta i de samtal som har förts, eleverna har vid flertalet            

tillfällen fastnat i egna erfarenheter och inte samtalat utifrån boken på ett sätt 

som varit önskvärt. Detta är å andra sidan inte några konstigheter med tanke på 

deras ålder (11 år), samt att eleverna inte är vana vid att genomföra boksamtal 

på detta sätt.  

           Bearbetningen av transkriberingarna har även fokuserat på att ta ut de 

delar som är av betydelse för studiens syfte, i mångt och mycket har samtalen 

fastnat i helt andra saker än det som boken har belyst och det som boksamtalen 

”borde” haft sitt fokus kring. Självklart är mycket av det som eleverna har       

samtalat om inte oväsentligt, men är dock av mindre betydelse för denna studie 

och har därav inte tagits med.  

4.6 Resultatets upplägg 

Resultatdelen utgår från de boksamtal som har genomförts, spelats in och      

transkriberats. Detta kapitel är indelat i fyra olika avsnitt, där de tre första            

avsnitten belyser de tre boksamtal som har genomförts. Varje avsnitt inleds med 

en beskrivning av det som har lästs ur boken Andas och räkna till tre av Monica         

Österdahl (2014), detta för att få en inblick i vad de efterföljande samtalen syftar 

tillbaka på. Avsnitten tar dels upp det som eleverna har diskuterat men även en 

vidare analys till de samtal som har ägt rum, och vad eleverna kan tänkas mena 

med det som de framför. För att lätt kunna följa textens struktur är det eleverna 

säger utmarkerat från elev 1–6, där elev 1–3 är pojkar och elev 4–6 är flickor 

efterföljt av det som har sagt i kursiverat typsnitt. I de fall ett utlåtande inleds 

med ett talstreck efterföljt av kursiverat typsnitt är det jag som forskare som      

talar. 
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4.7 Sammanfattning av boken 

 

Andas och räkna till tre Av Monica Österdahl (2014) 

Bokens huvudkaraktär är Minna, Minna ska precis börja i sjunde klass på en ny 

skola. Minna har så länge hon kan minnas blivit mobbad för sitt utseende och 

har fått höra folk kalla henne bland annat både fetto och köttbulle. Minna är 

nervös för att börja i en ny klass och oroar sig för att bli utanför och mobbad 

även i den nya skolan. Mobbningen och hennes pappas frånvaro har gjort att 

Minna inte har någon självkänsla, utan tänker negativt om bland annat sitt         

utseende.  

          Redan första dagen i den nya skolan träffar hon Emma, och de blir genast 

vänner. Emma hjälper Minna stå upp mot mobbare, och lär Minna om hur man 

arbetar med sig självkänsla. Emma får suggestivt Minna att må lite bättre, men 

framförallt att inte känna sig så ensam och utanför.  

           En morgon när Minna är påväg till skolan blir hon stoppad av tre killar 

som kallar henne diverse fula saker, och säger att om man ser ut som hon så 

måste man betala. De tvingar Minna att tömma sin väska. I sista sekund kommer 

dock Emma och står upp mot killarna som går därifrån tomhänta. 

             Man får veta att Emma inte heller mår så bra egentligen, hennes mamma 

är alkoholist och är därav en väldigt frånvarande mamma och det man får veta 

om hennes pappa är att han i stort sett jobbar hela tiden.   

            Även om Emma till största del hjälper Minna så gör hon även så att 

Minna blir utsatt för ett övergrepp av en tjej, som Emma lämnat en kommentar 

till på Instagram genom Minnas konto. Händelsen, och andra liknande              

händelser leder till åtal och en placering i fosterhem för denna tjej (Claudia). 

            En dag när Minna och Emma är hemma hos Minna får Emma av en slump 

reda på att Minna skär sig. Emma vill att Minna ska berätta för sin mamma och 

säger att om inte hon gör det så kommer Emma själv att berätta för Minnas 

mamma. Minna lovar att hon ska berätta för sin mamma men även att hon ska 

sluta skära sig själv.  

            Några månader går och det börjar en ny tjej (Isabel) i Minna och Emmas 

klass, Isabel är snygg och populär. Emma börjar umgås mer och mer med Isabel 

och Minna blir återigen ensam då hon inte får vara med Emma och Isabel. Tur i 

oturen bli Minna vän med en äldre kille som hon i alla fall kan umgås med efter 

skolan, men hon känner sig fortfarande ensam då hon hela tiden ser Emma och 

Isabel stå och prata och skratta på rasterna och att hon inte får vara med.  

             Killen (Sebbe) som Minna börjar umgås med efter skolan, håller på med 

graffitti och brukar med sina killkompisar måla i tunnelbanetunnlarna. Minna 

är osäker på om hon vill bli indragen i ett sånt gäng, men gillar att umgås med 

Sebbe och vill inte behöva känna sig så ensam. Efter ett tag blir Minna och Sebbe 

ett par, Minna mår bättre i alla fall när hon är med Sebbe.  

            Boken avslutas med att en skolavslutning hålls, men får veta att Minna 

känner sig ensam där hon sitter några rader bakom Emma och Isabell under 

avslutningsceremonin. Hon ser hur de sitter och viskar och skrattar och är        

övertygad om att de pratar om och skrattar åt henne.  
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5 Resultat 

Boksamtalens resultat är indelade i tre olika avsnitt där de tre genomförda       

boksamtalen redovisas i tur och ordning. Inom dessa avsnitt kommer det som 

har tagits upp under de olika samtalen, samt hur detta kan tolkas belysas. Vidare 

i det fjärde avsnittet ”boksamtalens progression och förtjänster”, kommer               

en sammanfattning av boksamtalens progression, elevernas utvecklade                      

tankegångar och åsikter att tydligare beskrivas.  

 

5.1 Boksamtal ett 

Boksamtalet startades med ett inledande samtal kring elevernas förväntningar 

på de kommande boksamtalen utifrån den valda boken. Eleverna uttryckte en 

förväntansfull inställning inför att delta i studien. Samtliga elever uttryckte att 

det kändes spännande och kul.  

           Efter detta korta inledande samtal, lästes det inledande kapitlet som         

belyser Minnas (huvudpersonen), förväntningar men även ångest över att börja 

i en ny skola. Minna har varit mobbad så länge hon kan minnas, på grund av 

sitt utseende. Hon uttrycker att ”det knappast kan bli värre” än vad det var på 

hennes föregående skola. I detta avsnitt får man reda på att Minna blivit kallad 

både det ena och det andra utav sina klasskamrater, men att det inte är orden 

som gör mest ont utan att det är ensamheten och utanförskapet som är den mest 

bidragande faktorn till att Minna mår dåligt. Hon är nervös över att göra bort 

sig under sin första dag i den nya skolan, helst av allt vill hon bara hitta en vän. 

Lyckligtvis får hon sitta bredvid en tjej som heter Emma, Emma är snäll och de 

två blir vänner under dagens gång. Följande skoldag blir hon dock ”attackerad” 

av fyra äldre killar som kallar henne kränkande ord och tillåter henne inte att gå 

vidare till skolan utan att hon som de uttrycker: ser man ut som du måste man 

betala. Emma ser detta och kommer till Minnas hjälp, Hon förklarar även att 

killen som har varit den ledande parten i ”attacken” själv mår väldigt dåligt och 

att det är därför som han ger sig på andra, han behöver lasta över lite av sin egen 

ångest genom att vara elak mot andra (Österdahl 2014).  

                Här avslutades läsningen och öppnade upp för eleverna att samtala 

kring det lästa, det gick dock trögt i början. Eleverna fick som tidigare nämnt 

först enskilt uttrycka sina tankar, det var dock ingen som visste var de skulle 

börja. Efter en stund uttryckte en av eleverna: 

 

Elev 1: Jag skulle ignorera det 

 

Det eleven här syftar till är den sista händelsen där Minna utsätts för de fyra 

killarna som inte vill låta henne gå vidare till skolan.  

 

En annan elev uttrycker en liknande ståndpunkt. 

 

Elev 2: Bara gå därifrån 
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Detta håller övriga elever med om, De skulle om det hände dem själva ignorera 

personerna som utövar detta kränkande och hotfulla beteende, genom att bara 

gå därifrån. Men en elev uttrycker även problematiken med att bara gå därifrån 

och ignorera händelsen. 

 

Elev 4: Nej killarna stod ju i vägen 

 

Två av killarna uttrycker att de skulle, om det var ett återkommande problem, 

berätta för sina föräldrar om vad som händer.  

 

Elev 2: Jag skulle ha sagt till de vuxna. Mina föräldrar om det var sådär hela tiden.  

 

Elev 1: Jag skulle också säga till mina föräldrar. 

 

I boken berättar Emma för Minna om att man kan intala sig själv saker, då        

hjärnan inte vet vad som är verklighet eller fantasi. Då eleverna har svårt att ta 

sig vidare i samtalet, ställer jag en frågeställning: 

Tror ni att man kan intala sig själv saker, om man säger till sig själv upprepade gånger 

att jag duger som jag är och behöver inte bry mig om vad andra tycker? 

 

På detta uttrycker alla att de tror att om man övertygar sig själv om att man 

duger så kommer det att bli lättare att inte ta åt sig av vad andra säger om en. 

Eleverna börjar prata om tillfällen då de har övertygat sig själva om att något i 

deras liv kommer att bli bra eller är bra som det är, två elever nämner oron över 

att klippa håret, men att de då övertalat sig själva om att det kommer bli bra och 

att de då också har varit nöjda över resultatet. Då fokuset försvinner något från 

boken försöker jag fånga in eleverna igen.  

 

-Hur skulle ni agera om ni såg att någon blev utsatt för kränkande eller hotfullt beteende? 

 

Elev 4: Jag skulle gått fram från min kompis, kollat rakt in i mobbarens ögon och säga 

saker som vad håller du på med och sånt. Om dom inte slutar så skulle jag ha tagit med 

kompisen, gått iväg och sagt till fröken och sånt.  

 

Den inledande meningen är dock tagen direkt från händelsen i boken och det är 

därav omöjligt att avgöra om detta är något som eleven faktiskt skulle göra i ett 

sådant tillfälle eller om eleven bara tagit till sig av det som karaktären i boken 

gjorde i denna situation.  

 

Elev 1: Men om nån hade slått dig? 

 

Elev 4: Då skulle jag slått tillbaks, då är det ju dom som får en anmälan inte jag.  

 

Elev 1: Man får självförsvar 

 

Samtalet urartar sig något och det blir en ganska intensiv diskussion kring    

självförsvar, om huruvida vem som har rätt att göra vad. Skillnaden mellan        
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fysisk och psykisk mobbning, vilket slutar i en överenskommelse att det i de 

flesta fall alltid är bättre att använda sina ord istället för sin kropp. 

 

Elev 3: slåss är ingen bra lösning. 

 

Elev 2: Nää, prata tror ja är bra.  

 

Elev 4 berättar om sin syster som blev anklagad av en tjej på hennes skola, att 

hon skulle ha sagt kränkande saker om denna tjejens mamma. Tjejen hade då 

givit elev 4as syster en örfil, istället för att då slå tillbaka hade hennes syster bara 

gått därifrån och gjort en anmälan mot tjejen.  

            För att komma tillbaka till att prata om det som boken tagit upp frågar 

jag eleverna om deras tankar kring utanförskap.  

 

Eleverna är kring detta ämne ense om att de skulle försöka bjuda in en person 

om man såg att den var utanför.  

 

Elev 5: Då hade jag gått till den och frågat om den ville vara med mig.  

 

Elev 3: Jag skulle fråga om den ville leka med en. 

 

Elev 5: Så kan den bara få prata ut det. För att man lyssnar på personen. Det är alltid 

skönt när man pratar med nån annan och den personen lyssnar. 

 

Elev 5 gör ett försök till att utveckla diskussionen kring utanförskap, då hon 

vidareutvecklar sitt påstående. Dock så leder diskussionen efter detta påstående 

till att eleverna berättar om sin egna erfarenheter kring mobbning. Fem av dessa 

sex elever har någon gång under sin relativt korta skolgång känt sig utanför eller 

rent av mobbade i och/ eller utanför skolan.  

 

Elev 1: Jag gjorde det i förskoleklass, eller jag blev mobbad i förskolan.  

 

Elev 3: Jag gjorde det i ettan (kände sig utanför) 

 

Elev 5: Det var någon elak kille som stängde in mig. 

 

Då dessa elever känt sig mobbade eller utanför ställde jag frågan om de trodde 

att det skulle hjälpa om de tänkte att personen som utsätter mig för det här mår 

nog inte så bra själv, och uttryckte då även att det aldrig är okej att bli behandlad 

på ett kränkande sätt. Men att för sin egen skull och sin egen självkänsla tänka 

att personen i fråga göra såhär mot mig för att den själv inte mår bra.  

 

Elev 4: Det beror på vad, de kanske inte gör det för att de mår dåligt och kanske tycker 

att det är typ roligt att göra det. 

 

Elev 5: Men för det mesta är det för att dom mår dåligt. 
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Elev 3: Det finns också grupptryck, alltså att det är två som försöker vara coola så       

kommer det en annan så blir det grupptryck, och om en gör en sak så gör de andra det.  

 

Det elev 3 poängterar här är att man kanske inte alltid har ett val, på grund av 

grupptryck, så gör man vissa saker för att inte själv bli utsatt eller utanför. Vilket 

leder till frågan vad man skulle kunna göra istället för att utsätta andra för      

kränkande beteende.  

 

Elev 1: Jag skulle inte varit med på det, man förstör bara för andra. Man får bara skit, 

jag har varit i såna grupper.  

 

Elev 3: Vi har varit i samma 

 

Eleverna kommer fram till att man inte ska vara vänner med personer som 

skapar ett grupptryck inom gruppen, personer i och utanför gruppen blir bara 

sårade. De tycker att man istället ska vara en bra vän och stå upp för sina                

medmänniskor vare sig det är ens vänner eller inte.  

 

Elev 4: Man ska stå upp för den man liksom är och man kan berätta allt för varandra 

och ja att man liksom ska stå upp för varandra.  

 

Elev 1: Man ska skydda alla och inte göra samma sak som dom gör.  

 

Elev 4: Fast man inte gillar en person så ska man ändå hjälpa den, man kan liksom inte 

bara kolla på utan man ska hjälpa den.  

 

Elev 3: Det här är min fråga om den mobbare som blir mobbad ska man hjälpa mobbaren 

eller ska man 

 

Elev 4: Man ska hjälpa alla, man ska hjälpa alla 

 

Elev 1: Man ska först hjälpa den som blir mobbad sen ska man hjälpa den som mobbar. 

 

Elev 5: Men båda blir ju mobbade, mobbaren blir ju mobbad. 

 

Eleverna är ense om att man ska hjälpa både den som blir mobbad men även 

den som mobbar, de är dock inte helt klara med hur det ska gå till. Man märker 

dock att eleverna blir mer engagerade i samtalet mot dess slut. Det skapas en 

mer öppen diskussion än tidigare under samtalet då eleverna mer haft enskilda    

monologer då den enes uttryck inte fått respons på samma sätt som i slutet av 

samtalet.  
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5.2 Boksamtal två 

 

De kapitel som lästs ur boken tar upp problematiken med sociala medier och 

kränkningar på nätet. Minna uttrycker ett starkt ogillade mot sociala medier och 

allt som det innebär, att allting i slutändan handlar om att få så många likes som 

möjligt. Då Minnas självkänsla är dålig lägger hon aldrig upp något på sociala 

medier då hon inte vill känna besvikelsen av att ingen gillar det som hon lägger 

ut på nätet eller ännu värre att någon skulle kommentera något taskigt.  

            I nästa kapitel får man veta att Minnas kompis Emma skrivit en               

kränkande kommentar via Minnas konto till en tjej (Claudia) i deras skola. Detta 

leder till att Minna blir påhoppad och slagen utav Claudia och hennes kompisar. 

Det visar sig att denna Claudia har misshandlat förut och leder till ett åtal mot 

henne, hon blir dömd till skadestånd och blir förflyttad till ett fosterhem. Man 

får även veta att denna Claudia mår väldigt dåligt själv, och att det är en              

anledning till att hon utsätter andra.  

 

Då det lästa behandlade något som i alla barns och ungdomars liv är en realitet 

blev det efterföljande samtalet mer självgående än det tidigare samtalet. Det 

finns såklart fler anledningar till att det blev ett effektivare samtal, däribland att 

eleverna i detta läge var bekanta med karaktärerna i boken, samt att de även i 

detta skede hade en större inblick i hur boksamtal utformas.  

          Eleverna samtalar om det tragiska som har lästs om misshandel, anmälan 

och huruvida en placering i fosterhem är en lösning på problemet.  

 

Elev 4: Jag tänker att det liksom e, de e bara liksom sorgligt. Och jag tycker det är bra 

att Claudia fick gå till fosterhem.  

 

Elev 6:  Jag tycker också att det e hemskt, asså att misshandla... det var bäst att hon gick 

till de dära fosterhemmet.  

 

Elev 3: aah fast de e bra att hon kom till fosterhemmet… men… vad händer om dom inte 

gör så att hon slutar slåss? 

 

- Mm de e ju inte säkert att det är en lösning på hennes problem, att hon får hamna 

 i ett fosterhem.  

 

Elev 3: de kan bara bli sämre… 

 

Elev 5: De e ju inte rätt att bli misshandlad så jag tycker ju att de e bra att hon hamna 

där men egentligen så tycker jag att Minna rätt där om man anmäler, så blir det ändå 

typ lite värre fast ändå så e de ju bra på ett sätt.  

 

Eleverna har tagit till sig djupet av det som lästs och diskuterar väldigt svår   

problematik, tillsammans belyser de en större insyn i problematik som inte 

egentligen har något rätt svar. De förstår konflikten som uppstår med att anmäla 

en annan person men även att det inte finns några lätta lösningar på svåra       

problem.  
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De fortsätter diskussionen kring Claudia och försöker reda ut anledningen till 

varför hon beter sig som hon gör och utsätter andra. Eleverna visar på en            

förståelse för att om man mår bra själv utsätter man oftast inte andra för          

kränkande och/ eller hotfull behandling.  

 

Elev 4: Ja, jag tror hon reagerar sådär för… att hon misshandlar folk… för att hon säkert 

blir misshandlad hemma.  

 

Elev 5: Ja, precis… de tror jag också 

 

Elev 6: Eller kanske för att hon är rädd å bli misshandlad av sina kompisar 

 

Elev 4: mm så om… misshandlad hemma 

 

Elev 6: Hon gör själv 

 

Elev 4 och 5 menar på att Claudia utför dessa handlingar på grund av att hon 

blir utsatt hemma, vilket man kan tolka som att de har kopplat ihop hennes     

placering i fosterhem till dåliga hemförhållanden. Elev 6 belyser en problematik 

kompisar emellan och att det hela kan handla om grupptryck. Vad Claudias     

beteende beror på vet man inte, men eleverna visar på att de har en förståelse 

för att det är något djupare underliggande som är en anledning till Claudias 

handlingar.  

          Samtalet utvecklas senare till att fokusera sociala medier, det blir ett lågt 

och intensivt samtal kring risker, problem och användning av sociala medier, 

vilket är elevernas verklighet. 5 utav dessa 6 elever använder internet flitigt, och 

samtalet utgår mestadels från deras egna erfarenheter, men även kring en annan 

bok de för tillfället läser som delvis handlar om sociala medier.  

 

Elev 4 berättar om när en person hackade hennes konto och började skriva    

kränkande saker genom hennes konto, men gick sedan över till att attackera    

eleven i fråga och att hon skulle göra vissa saker med sin dåvarande pojkvän. 

Detta reagerade alla väldigt strakt på och kan inte förstå hur man kan göra/ säga 

så till en annan person.  

 

Elev 6: Men gud… att mobba nån på nätet, de e bara för att man e rädd att bli mobbad 

själv på nätet…så tänker jag för de e samma sak som när 

 

Elev 5: men när man säger saker på nätet, då står man ju inte framför personen å då 

vågar man ju lite mer eller när, joo… 

 

Elev 4: tror inte man skulle våga mobba nån från nätet å sen träffa den personen som 

den mobbare till… vi säger att jag mobbar den här (pekar på en blomma) å då säger den 

här, kom och träffa mig, å så pratar dom, jag tror inte att den skulle säga samma sak, jag 

tror inte att den kommer våga 

 

Elev 5: de e lättare å 

 



 

 

24 

Elev 4: jag tror att dom tror att dom e tuffa bakom skärmen 

 

Elev 5: men de e egentligen fega utanför skärmen 

 

Elev 3: fast jag undrar… varför skickar man ens sånt? För de e bara dumt 

 

Elev 5: man kanske inte tycker om personen 

 

Det som dessa flickor belyser är en verklig problematik med nätmobbning och 

näthat. Det är, precis som dessa tjejer nämner, lätt att sitta bakom sin skärm och 

skriva saker som man annars inte skulle våga säga till en person.  

           Killarna är väldigt tysta under dessa samtal, en anledning till det kan vara 

att de inte i lika stor utsträckning använder sig av just sociala medier. Killarna 

som har deltagit i denna studie berättar att de till största del enbart spelar spel 

på nätet. Ingen av killarna har upptäckt eller blivit utsatt för någon kränkande 

handling på nätet, utan det som de nämner är att det kan i spelens värld               

användas ett hårt språk, men att det då inte är riktat mot en specifik person.   

            Samtalet leder vidare till säkerhet, anonymitet på nätet och vad eleverna 

tror kan vara en orsak till varför vissa skriver elaka saker på nätet.  

 

Elev 6: man vågar inte mobba nån när man sitter såhära eller när man är framför nån, 

men kanske på nätet tänker man att de e ju ingen som vet att de e jag, de e ju ingen som 

vet att de e jag, Isabella, som skriver de här till den här personen. Så man tror liksom att 

man e anonym så man kan bara skriva vad man vill.  

 

Elev 4: ehm och ja tycker liksom, varför man ens gör de här på nätet, tror jag man liksom 

mår dåligt, jag tror inte att man liksom, dom kanske inte tycker de en nån mening med 

livet så dom bryr sig liksom inte vad dom gör, eller så e de för att dom själv blir mobbade 

och dom vill visa folk hur de känns, för dom vill ju liksom inte, tjejen eller killen ska va 

den enda som blir mobbad.  

 

Tjejerna diskuterar här möjliga orsaker till varför vissa individer känner ett        

behov av att vara elaka mot andra på nätet och belyser här en problematik som 

kanske inte är så lätt att reda ut eller få ett konkret svar på.  

         Samtalet leder till säkerhet på nätet och hur man/ om man kan skydda sig 

själv på nätet. Eleverna tar upp saker som att blocka personer som är elaka på 

nätet, att man själv ska vara försiktig med vad man publicerar på nätet så att 

man inte ”lockar till sig” fel typ av personer eller kränker någon annan. Men 

även fakeprofiler och att man ska vara försiktig med vem man blir vän med på 

sociala medier. Här är eleverna något kluvna, vilket är fullt förståeligt, några har 

vänner på sociala medier som de inte känner i verkligheten, andra använder sig 

inte alls av sociala medier och några är något naiva när det handlar om att bli 

vän med personer som de inte känner på nätet.  

 

Elev 3: Jag går till samtal med dom, eller ja börjar snacka me dom, å sen om asså, om 

dom, om jag vill prata med dom, alltså i mobil, då gör ja de, fast om dom liksom, om jag 

känner på mig att den här neej, den här killen e inte de, då tar jag bort den. 
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Elev 6: Jag brukar gå in på profilen å se vem de egentligen e 

 

- Kan du se de då, på profilen? 

 

Elev 4: Nää, de kan va fakevideos 

 

- Jag kan ju ta, även om du går in på min profil, säg att jag har skapat en profil 

som en 12 årig kille. Jag har en massa bilder som bevisar att jag är den här 12 

åriga killen, skulle du godkänna den profilen då? 

 

Elev 6: neej 

 

Elev 4: Jag godkänner inte nån som jag inte känner, varken på Instagram eller Snapchat, 

men på andra sociala medier är jag inte privat. 

 

Boksamtal två anslutas med att eleverna går tillbaka till att diskutera varför 

vissa individer beter sig elakt eller kränkande på nätet. Att de inte förstår           

poängen med att vara elaka mot andra, och att man ska i så god mån som möjligt 

försöka vara positiv själv och inte ta åt sig om någon skriver något elakt.  

 

Elev 6: Man ska ba tänka positivt. Om nån typ skriver ”du e ful” då ska man typ 

tänka… 

 

Elev 4: tack så mycket 

 

Elev 6: Jag tycker ja är fin å de e de enda som räknas… att om jag tycker att jag är fin 

då e de de enda som räknas.  

 

Eleverna belyser självkänsla, och vikten av att tycka om sig själv som man är, 

vilket då gör så att man inte behöver ta till sig av vad andra personer säger eller 

tycker om en.  

         Även om detta samtal var mer effektivt än det första samtalet var många 

av deltagarna relativt tysta under detta boksamtal. Anledningen till detta kan 

vara som nämnt ovan att samtalet fokuserades mycket kring sociala medier,      

vilket utesluter en del av eleverna då de inte är lika aktiva inom sociala medier. 

Killarna uttrycker till exempel att de mestadels spelar spel på nätet.  
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5.3 Boksamtal tre 

Det tredje och sista boksamtalet är indelat i två delar, då ett kapitel mitt i boken 

började med att läsas för att sedan läsa det avslutande kapitlet. Det som hände       

i boken mellan dessa kapitlen berättades övervägande utifrån relevans för           

elevernas övergripande förståelse av bokens händelseförlopp.  

           I den inledande delen (läsningen) av det tredje och sista boksamtalet får 

vi veta att Emma hittar rakblad under Minnas säng och upptäcker då att Minna 

utför ett självskadebeteende genom skära sig själv. Emma blir förskräckt och   

säger att Minna måste berätta att hon skadar sig själv för sin mamma och om 

hon inte gör det så kommer Emma att berätta för Minnas mamma. Minna 

berättar för Emma om orsakerna till varför hon skär sig själv. Hon berättar om 

en ständig ångest över att bli kallad för diverse saker eller att känna sig utanför. 

Minna berättar att hon hellre känner smärtan av rakbladen än den psykiska 

smärtan som skapats inom henne. Emma påstår sig även om hon inte är i samma 

situation som Minna förstå, och berättar att hennes mamma är alkoholist.  

           Eleverna som deltog i denna studie reagerade väldigt starkt när de fick 

veta att Minna skadar sig själv, under läsningen visades chockade miner, och        

förtvivlade ansiktsuttryck gentemot att Minna skadade sig själv. Samtalet som 

följer belyser självskadebeteende och olika anledningar till varför vissa väljer att 

skada sig själva, samt elevernas inställning till detta.  

 

Elev 4: Man tror att det är bäst så, man tror liksom när man skär sig så blir det liksom 

bättre fast man får ju liksom ont. Man tror liksom att allting ska gå bort för det. 

 

Elev 6: Självskadebeteende hjälper 

 

Elev 1: Fysiskt, fysiskt, fysiskt 

 

Eleverna belyser det som Minna hävdade, att självskadebeteende ”hjälper”,    

hjälper är väl fel ord, en mer korrekt term skulle kunna vara att man byter ut 

den psykiska smärtan mot en fysisk, vilket är det som elev 1 är inne på men inte 

riktigt kan formulera i en mening.  

       Eleverna kommer in på vad man som kompis till en som skadar sig själv kan 

göra. 

 

Elev 4: Om jag skulle varit Emma skulle jag gått dit och pratat med killarna och om de 

inte slutade, liksom började putta mig och sånt så skulle jag liksom, jag vet inte vad jag 

skulle göra direkt men jag skulle säga liksom att hon skär sig för dom och då kommer 

dom säkert att sluta. 

 

Elev 3: Dom kommer inte sluta 

 

Alla: Neej 

 

Elev 5: Om de vet att hon skär sig då vet de att de har lyckats 

 

Elev 3: Ja, då vill dom fortsätta 
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Elev 4: Jag tänker såhär, de tänker att det kanske gått lite för långt. Det kan dom ju också 

tänka på. Vissa mobbare är inte som starka mobbare.  

 

Eleverna belyser ett dilemma som inte är speciellt lätt att reda ut, speciellt inte 

om man är barn och inte ska behöva ta på sig att lösa en sådan konflikt. Samtalet 

försöker därför riktas mot att ha vuxna som man har förtroende för att berätta 

sådana jobbiga och komplicerade saker för, eleverna nappar dock inte på det 

och fortsätter samtalet i en riktning mot vad de själva skulle kunna göra för att 

lösa konflikten. En elev berättar att han skulle skaffa ett gymkort och på sätt 

bygga upp sin egen självkänsla, medan en annan elev menar på att det inte 

skulle hjälpa och inte lösa problemet.  

 

Elev 1: Jag skulle gymma, jag skulle bett min mamma köpa ett gymkort. 

 

Elev 4: Jag skulle vara glad över hur jag såg ut, jag skulle inte bry mig om de andra.  

 

Elev 3: När man gymmar, det skulle inte gå bort.  

 

Eleverna kommer in på en före detta klasskamrat de hade i lågstadiet som hade 

varit mobbad, men som hade bytt skola dock av andra anledningar.  

 

Elev 4: Hon blev mobbad för hur hon såg ut precis som Minna 

 

Elev 3: Hon blev jättemobbad, alla kallade henne Janabanana 

 

Elev 6: Hon hade, alltså alla barn, hon gillade tjejerna i klassen. 

 

Den första delen av sista boksamtalet avslutas med att eleverna trycker på att 

man ska vara sig själv, och att man ska tycka om den man är, det är det enda 

som räknas (elev 4 och 6). De poängterar att ingen är som någon annan så man 

ska vara stolt över den man är.  

 

Innan det avslutande kapitlet i boken lästes, berättades som nämndes ovan,     

väsentliga händelser som skett mellan det som lästes i den inledande delen av 

boksamtalet och det avslutande kapitlet. Bland annat så överger Emma Minna 

för en ny tjej (Isabel) i klassen som är väldigt populär både på sociala medier och 

i skolan. Efter flera månader av att inte behövt känna sig utanför kommer dessa 

känslor tillbaka och Minna börjar må riktigt dåligt igen. Hon förstår inte varför 

hon inte får vara med Emma och Isabel. Minna börjar dock träffa en äldre kille 

på skolan som är snäll mot henne och vill umgås med henne, med det gör inte 

att hon inte är ensam i skolan. Killen (Sebbe) hänger med ett gäng som målar 

graffiti, bland annat i tunnelbanetunnlarna. Minna gillar att vara med Sebbe 

men är lite nojig över att vandalisera, hon vill dock inte känna sig helt ensam 

och Sebbe får henne att må bra, så hon börjar umgås med Sebbes gäng.  

          Det sista kapitlet handlar om skolavslutningen, Minna känner sig ensam 

då varken hennes mamma är där eller att hon har några vänner att sitta bredvid 

under ceremonin. Emma och Isabel sitter några rader framför Minna och viskar 

och skrattar. Minna känner på sig att de pratar och skrattar om/åt henne. Tårarna 
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pressar bakom ögonlocken och Minna vill bara därifrån. Alla verkar glada utom 

Minna som bara vill att det ska vara över. På vägen ut från skolan kastar hon 

alla skolböcker och finner ett lugn i att hon i alla fall har ”två personer som älskar 

henne och kanske en till” (Österdahl 2014. 94).  

 

Samtalet inleds med att eleverna diskuterar Emmas beteende gentemot Minna 

där eleverna poängterar att de tycker att Emma har gjort fel i att överge Minna 

för Isabel.  

 

Elev 6: Jag tycker att de var fel av Emma. 

 

Elev 5: Det var fel av Emma att bara lämna. Hon behöver mycket hjälp. 

 

Elev 6: Hon blev bara, Emma blev bara säkert vän med Isabel för att hon var populär. 

 

Elev 4: Man ville bli populär. 

 

Tjejerna lyfter här en problematik som kan vara svår att handskas med som barn. 

Ska man värdesätta den vänskap man har med en person istället för att skapa 

en vänskap med en annan individ som är i detta fall populär. Eleverna tycker 

att Emma har gjort fel som överger Minna för att vara med Isabel, och att de tror 

att hon endast gjort detta för att bli populär. Elev 5 belyser även att hon tycker 

att det är fel, för att Emma vet om Minnas problematik och att hon behöver 

mycket hjälp. Just det går dock att ifrågasätta, om det verkligen är något som 

barn ska behöva överväga när det kommer till vem de vill vara vän med. För att 

få eleverna att tänka lite djupare kring händelserna som skett i boken belystes 

att även Emma inte har det så lätt, så att det kanske finns underliggande               

anledningar till att Emma väljer att vara med Isabel.  

 

- Om vi ser förbi att ni tycker att Emma gör fel som överger Minna för Isabel, kan 

ni se någon anledning till varför Emma gör på det sättet, vi har ju fått veta att 

Emma inte heller mår speciellt bra? 

 

Elev 6: Jag tycker att eehm, hon vet vad Minna går igenom och det tyckte jag att hon 

valde Isabel, så borde hon också tänka igenom lite vad som skulle egentligen hända med 

Minnas tankar. Hon vet ju… 

 

Elev 1: Man e med sina vänner… Jag skulle varit vän med båda 

 

Elev 3: Jag skulle bli vän med den andra killen, som nyss…Den nya killen och sen skulle 

jag fråga Viktor (påhittat namn) om han ville vara med och leka.  

 

Elev 4: Och om den där killen dissade dig då? För att han inte vill vara med Viktor? 

 

Elev 3: Ja, då skulle jag skitit i honom (Viktor) 

 

Eleverna poängterar att de skulle vara försöka vara vän med både den nya       

eleven men även att om det inte skulle fungera att de aldrig skulle överge 
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sina ”ursprungliga” vänner. Även om jag försökte poängtera och få fram             

elevernas tankar och reflektioner kring om de kunde finnas underliggande         

orsaker till varför Emma valde att vara vän med Isabel och då även utesluta 

Minna ur sitt liv, fördes inte diskussionen dit. Utan eleverna var fast i att Emma 

gjorde fel genom att lämna Minna, då hon visste hur dåligt Minna mådde.  

         Det sista stycket i boken belyser självkänsla därför ställs en öppen fråga för 

att knyta ihop säcken och för att se eleverna tankegång kring detta en sista gång. 

Samtalet avslutade med en diskussion kring mobbning över lag samt elevernas 

tankar kring att belysa dessa ämnen genom boksamtal. 

 

- Det sista som vi läste i boken handlade om självkänsla, hur tänker ni kring det? 

 

Elev 6: Jag tycker bara liksom att man ska tänka, liksom varje dag att man ska tänka 

positivt om sig själv och inte tänka att man är ful eller nånting. Man ska alltid tänka 

positivt för om man är positiv då blir man gladare.  

 

Elev 3: Alla är unika… 

 

Elev 5: Tänka att man duger som man är. 

 

Elev 4: Man ska liksom gilla alla som de är, om någon kallar dig ful så är det bara       

avundsjuka för hur du ser ut. 

 

Elev 1: Man ska vara vän med alla. 

 

Elev 4: Liksom alla är fina som dom är… 

 

Eleverna belyser (något naivt) självkänsla som att det skulle infinna sig hos         

individen genom att man intalar sig själv att man är unik och duger som man är. 

Vilket man inte riktigt kan kräva mer av utav en grupp med 11 åringar. 

Självkänsla är ett komplicerat ämne som inte ens alla vuxna riktigt förstår sig på. 

Elev 6 är dock inne på något, då hon poängterar att man ska tänka positivt för 

att man då blir glad. Elevens resonemang går att överföra till att om man tänker 

positiva tankar och är glad, kommer detta spridas till andra, att andra kommer 

att tänka positivt om individen i fråga. I övrigt så belyser eleverna saker som om 

man har dålig självkänsla är väldigt svåra att tänka om sig själv.  

 

Elev 5: Varför finns det mobbning ens?  

 

- Det har jag också tänkt på väldigt många gånger, men det finns. 

 

Elev 6: Men alltså, mobbning… Mobbning är ju inte något som någon har uppfunnit, 

utan är ju folk som själv mår dåligt som väljer och typ… Jag mår jättedåligt för det är 

något som händer hemma så jag göra, är lika dum som den hemma mot dig, för att du 

ska veta hur jag känner så, eller egentligen så är det mobbaren som det är synd för     

egentligen. 

 

Elev 5: Och inte den som blir mobbad? 
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Alla: Joo 

 

Elev 3: Det är synd om båda för den vet inte om hur den ska bete sig för att kanske få 

vänner eller hur man beter sig allmänt. 

 

Alla: Mot andra… 

 

Elev 4: Mot andra människor och den andra mår dåligt över att den får massa skit   

kastat på sig och… 

 

Eleverna uttrycker ovan att det är synd om både den som mobbar och den som 

blir mobbad, då den som mobbar inte själv mår så bra och kanske även är            

utsatt under andra omständigheter. Då både ”offer” och ”förövare” mår dåligt 

ska man hjälpa båda två, eleverna visar genom detta sista samtal djupare              

reflektioner kring problematiken och att det inte alltid är svart eller vitt. En och 

samma individ kan både vara den som mobbar och vara den som blir mobbad. 

Eleverna visar här på en förståelse för att det inte enbart är synd om den som 

blir mobbad utan även för det som mobbar, då den så som eleverna uttrycker 

det, inte vet hur man får vänner eller hur man beter sig. 

         Som en avslutande del i detta sista samtal ville jag veta vad eleverna tyckte 

om denna form att belysa dessa ämnen, att samtala utifrån en bok.  

 

- Hur tycker ni att det har varit att diskutera mobbning, självkänsla och                 

utanförskap genom att utgå från en bok? 

 

Elev 6: Då tycker jag att man läser en bok om sånt dära mobbning och sedan kan man 

prata om, ah det här är det som händer om man fortsätter mobba. Då vet de liksom då 

vet personen konsekvenserna genom att säga… 

 

Elev 3: Det är bra att prata från en bok, det är lättare 

 

Elev 1: Än alternativet…  

 

Elev 5: Jag tycker att det är… som elev 6 sa, att man läser en bok och pratar från boken. 

Inte händelser i skolan… 

 

Eleverna poängterar att det tycker att det har varit mer givande och lättare att 

prata om dessa ämnen utifrån en bok, istället för att man pratar om det när det 

hänt något i skolan och/eller utanför skolan vilket gör att man måste ta              

lektionstid till att prata om hur man beter sig mot varandra. På detta sätt fick 

eleverna en större inblick i problematiken och kunde diskutera det utan att        

någon eller några behövde känna sig utsatta.  
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6 Diskussion  
 

De frågeställningar som ämnas besvaras i denna avslutande del är: 

 

• Hur samtalar elever kring en boks innehåll, dras kopplingar mellan      

fiktion och verklighet? 

 

• Hur ser progressionen ut i hur eleverna talar dels kring problematiken i 

boken men även allmänt i hur de för en diskussion utifrån en bok? 

 

• Hur fungerar det att belysa likabehandling och mobbing genom           

boksamtal med elever? 
 

I så stor mån som möjligt kommer frågorna att besvaras i tur och ordning med 

en restriktion för att de två första frågorna delvis diskuteras något sammanvävt.  

Frågeställningarna finns med som en inledande del i diskussionen för att läsaren 

inte ska behöva gå tillbaka för att se vad det egentligen är som diskuteras. De 

två sista avsnitten i denna avslutade diskussionsdel kommer att belysa studiens 

validitet samt studiens betydelse för skolpraktiken.  

 

 

De tre boksamtal som har genomförts, har visat på en progression i hur eleverna 

samtalar kring några förbestämda teman-mobbning, utanförskap och                     

likabehandling.  Genom hur de för samtalen utifrån boken där de till en början 

till största del fastnade i sina egna erfarenheter och då inte utgått speciellt 

mycket från boken. Chambers (2014) samt Stensson (2006) belyser Text- till- 

själv, och menar på att de är lätt att hamna utanför boken och fastna i en              

diskussion som enbart fokuserar de egna erfarenheterna, som i mångt och 

mycket inte utgår från den ursprungliga texten. Eleverna som deltagit i denna 

studie har i många fall fastnat i dessa diskussioner och/ eller enskilda monologer 

utan respons, som hamnat utanför det boken berör, vilket kan ha att göra med 

deras ovana att delta i boksamtal. Även om eleverna till stora delar fastnade i 

denna typ av samtal har en progression kunnat ses i hur de för en diskussion 

med varandra och inte enskilda monologer utifrån sig själva, samt hur de       

kopplar texten till det vardagliga livet.  
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Det första boksamtalet 

I det första boksamtalet var det svårt att starta upp en diskussion utifrån det 

lästa. Eleverna visste inte vad de skulle säga, trots att många frågor ställdes till 

eleverna för att försöka öppna upp ett samtal. En tanke är att det inte var någon 

som ville börja med att säga något och ”bryta isen”. Även om det under flertalet 

tillfällen uttrycktes att det inte finns några fel ”svar” eller reflektioner, var det 

nog lite läskigt för eleverna att vara den som inledde samtalet. Tillslut började 

eleverna uttrycka sina tankar kring mobbning, men det var inte förrän de sista 

minuterna på samtalet som det verkligen blev en diskussion eleverna emellan. 

Där de tillsammans kom fram till att om någon blir mobbad så ska man hjälpa 

på den som blir mobbad och den som mobbar/utsätter någon för kränkande               

handlingar. Chambers (2014) talar om att eleverna behöver känna sig trygga när 

det kommer till att genomföra boksamtal. I en skolmiljö där det till största delen 

finns ett rätt svar tar nog eleverna med sig samma ”tänk” till boksamtalen, och 

tror att detsamma gäller som inom övriga aktiviteter i skolan. En förklaring till 

varför det första samtalet till stor del gick trögt har med största sannolikhet att 

göra med att eleverna inte kände sig trygga i denna nya situation, och ville       

därför inte råka ge ett felaktigt svar eller reflektion, även om det uttrycks vid 

flertalet tillfällen att man inte kan ha några felaktiga tankar och reflektioner. En 

mer ologisk förklaring skulle annars vara att eleverna inte hade några tankar 

kring det lästa, vilket är högst osannolikt i ett scenario som detta.   

 

Det andra boksamtalet 

Samtalet under det andra tillfället flöt på bättre än det första, under detta samtal 

inleddes samtalet så fort de sista raderna i texten hade lästs. Eleverna uttryckte 

sina åsikter och reflektioner på ett öppet sätt och mycket av det som                       

diskuterades var kopplat till handlingen i boken. Dock var killarna under detta 

samtal relativt tysta i förhållande till tjejerna. Detta kan ha att göra med att    

handlingen till stor del fokuserade sociala medier. Beckman (2014) belyser i sin 

avhandling att flickor till större del använder sig av sociala medier än pojkar,                     

vilket även betyder att flickor i större utsträckning utsätts för kränkningar på     

nätet. Flickorna var under detta samtal betydligt mer aktiva i diskussionen än 

vad pojkarna var, vilket såklart kan förklaras av faktumet att killarna inte har så 

stor erfarenhet av nätmobbning. Detta betyder dock inte att killarna i denna     

studie inte hade några reflektioner kring ämnet. Ewald (2007) belyser vikten av 

ens erfarenheter när det kommer till att tolka en text, då killarna i detta scenario 

inte hade några riktiga erfarenheter kring ämnet som texten berörde hade de 

inte en lika stor möjlighet att tolka texten.  

           Ytterligare en förklaring till killarnas övervägande tystnad under detta 

samtal, kan förklaras utifrån Schmidls (2008) avhandling där hon belyser att    

pojkar inte, till skillnad från flickor, behöver en emotionell koppling till bokens 

handling eller till karaktärerna i boken. Detta avsnitt i boken belyste något som 

talade till tjejerna mer än killarna då tjejerna bättre kunde relatera till handlingen. 

Killarna uttrycker under samtalet att de inte riktigt kan relatera till texten då de 

till största del spelar spel på nätet och att det inte där förekommer speciellt 



 

 

33 

mycket kränkande handlingar mot olika individer, vilket går hand i hand med 

både det som Schmidl (2008) samt Beckman (2014) belyser i sina avhandlingar.   

           Den diskussion som tjejerna har under detta samtal tyder dock på ett                 

utvecklat tankesätt kring orsaker till varför vissa personer väljer att kränka en 

annan person, varesig det är på nätet eller i inte. Eleverna poängterar att                

individer som mobbar andra med största sannolikhet inte mår speciellt bra 

själva. Mycket av det som sägs under samtalet går att koppla tillbaka till         

handlingen i boken, vilket det inte gjorde, på ett lika övertygande sätt under det 

första samtalet.  

         Eleverna har under detta samtal delvis tagit sig ifrån enskilda monologer 

utan respons från övriga deltagare, men de har även utvecklat sitt sätt att              

reflektera kring den text som ska agera grund för samtalen. De har under detta 

samtal visat på en liten progression i genomförandet av boksamtal, men även 

kring de begrepp och företeelser som texten behandlar. Chambers (2014)            

poängterar att genomföra effektiva boksamtal är inget som sker på en gång utan 

man behöver träning i hur man samtalar kring böcker.  

 

Det tredje boksamtalet 

De tredje samtalet som är indelat i två olika delar börjar med att fokusera          

vänskap och självskadebeteende, eleverna diskuterar dessa ämnen på ett             

reflekterat sätt och bygger även vidare på varandras tankar och åsikter. Eleverna 

visar på ett utvecklat tänk kring konsekvenser av mobbning. De diskuterar hur 

de själva skulle agera om de fick reda på att en vän utförde självskadebeteende 

på grund av mobbning, där de poängterar att de skulle hjälpa sina vänner, dock 

på lite olika sätt. Med tanke på elevernas relativt unga ålder kan man inte kräva 

att de ska veta hur de ska agera i olika situationer. Då de i många fall tror det 

bästa om andra individer, är det relevant att de tror att de kan lösa invecklad 

problematik utan att involvera vuxna. Samtalet ledde dock till vikten av att man 

som barn har vuxna omkring sig som man har förtroende för, då man som barn 

inte ska behöva lösa /veta hur man ska lösa denna typ av problematik, som barn 

ska man inte behöva bära på ett så stort ansvar. Elevernas något naiva                  

tankegångar kring hur de skulle agera, visar ändå på en mognad när det          

kommer till att ta ansvar samt stå upp för dem som står en nära.  

         Under detta sista samtal utgår eleverna på ett övertygande sätt från den 

text som utgår ifrån diskussionen. Eleverna fastnar inte i lika stor utsträckning i 

de egna erfarenheterna utan diskuterar mer hypotetiskt kring mobbning och 

dess konsekvenser, samt självkänsla. Detta går att koppla till det som Chambers 

(2014) talar om när det kommer progressionen av boksamtal, där han syftar till 

att det tar tid att lära sig samtala utifrån en bok och inte fastna i de egna                  

erfarenheterna. 
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Som går att läsa ovan visar eleverna på en progression i hur de samtalar utifrån 

en text, där de till en början hade svårt att inleda ett samtal. Likt det Eriksson 

(2002) och Schmilds (2008) belyser i sina avhandlingar, hade eleverna                   

svårigheter att samtala utifrån en text samt att generellt föra en diskussion då 

det till större delen blev enskilda monologer utifrån de subjektiva                              

erfarenheterna. Schmilds (2008) påpekar att en för stor fixering vid de                  

subjektiva upplevelserna kan vara ett hinder för samtalet, vilket kan vara en      

ytterligare förklaring till att samtalen till en början bestod av enskilda                   

monologer. Under samtal två och tre blev diskussionerna mer och mer kopplade 

till den text som samtalen var ämnade att utgå från, samt att eleverna mer och 

mer förde en diskussion där de utvecklade både sina egna tankar men även de 

övriga deltagarnas åsikter och reflektioner. En progression skedde i hur             

eleverna talade dels utifrån boken men även hur de talade kring den                      

problematik som boken lyfte. Kopplingar dras även mellan fiktionen och        

verkligheten där eleverna dock till en början enbart talar utifrån sina egna            

erfarenheter till att koppla text till verklighet med en utgångspunkt i texten.     

Förutom rent uppenbara förklaringar till samtalens progression, där bland        

annat erfarenhet och förväntningar kan räknas in, är en ytterligare förklaring till 

dess progression det som Tengberg (2011) belyser, att man behöver känna sig 

trygg i situationen för att kunna genomföra ett effektivt samtal.  

 

 

Att belysa mobbning genom boksamtal 

Precis som eleverna själv uttryckte anser jag att boksamtal är ett effektivt sätt att 

belysa problematiken kring likabehandling och mobbning, samt dess                  

konsekvenser. Genom att arbeta på detta sätt blir eleverna mer delaktiga i            

arbetet kring denna problematik. Ahlström (2009) skriver i sin avhandling att 

elevers delaktighet leder till att de får en chans att utveckla sina kunskaper,      

vilket i sin tur leder till mindre mobbning samt bättre studieresultat. Med detta 

som utgångpunkt anser jag likt Tengberg (2011) att även om boksamtal är en 

tidskrävande aktivitet är det värt att lägga tid på, då eleverna får vara delaktiga, 

utveckla sina kunskaper och på så sätt även sina studieresultat.  

          Att belysa mobbning via boksamtal kan beskrivas som det eleverna          

syftade till, att prata om denna problematik på ett relativt neutralt sätt där ingen 

händelse eller individ blir utpekad och anledning till att samtalet äger rum.  

 

Alla skolor har en likabehandlingsplan och olika riktlinjer för hur man ska            

behandla varandra. Arbetet kring detta ser dock väldigt olika ut. Vill vi ha 

trygga elever i skolan behöver problematiken kring mobbning tas på allvar och 

då krävs mer än att bara sätta upp olika riktlinjer för hur man behandlar 

varandra. Ett aktivt arbete behöver träda in i skolan där eleverna får möjligheten 

att diskutera och på så sätt utveckla sin kunskap i samråd med andra elever samt 

vuxna. Boksamtal kan vara ett effektivt sätt att göra detta på, även om det är 

tidskrävande, men är det inte värt tiden för att få elever som är trygga i skolan 

och då även kan fokusera på sin kunskapsutveckling?  
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Validitet av studien 

Då studien baseras på boksamtal som har gjorts med lika många flickor som 

pojkar, kan man på planet kring båda könens möjligheter att komma till tals och 

uttrycka sina upplevelser kring problematiken, anse studien som giltig om man 

syftar till de båda könens delaktighet. Dock är en studie med denna kvalitativa 

utgångspunkt svår att referera till som allmängiltig, då den utgår från dessa sex 

elevers åsikter och relation till det bokens problematik. Däremot belyser dessa 

samtal hur just dessa elever resonerar kring den problematik som belyses, vilket 

till stora delar kan anses som giltigt för hur 11åringar över lag, (skulle) resonera 

kring denna typ av problematik.  

           Eleverna har fått uttrycka sig fritt kring sina tankar dels när det kommer 

till det lästa men även när det kommer till problematiken kring mobbning,                               

likabehandling och självkänsla, där hälften av eleverna har någon form av          

diagnos. Med tanke på variationen på de elever som deltagit i studien samt att 

eleverna har fått uttrycka sig helt fritt utan kommentarer eller dömande från de 

andra deltagarna, kan validiteten anses giltig om en studie skulle göras under 

någorlunda liknande omständigheter. Även om man aldrig kan förutse vad en 

person tycker och tänker kring ett vist ämne eller en specifik bok, och att detta 

även beror på individens tidigare erfarenheter, så borde en liknande studie med 

elever i samma ålder visa på ett liknande resultat. 
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