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Sammanfattning
Denna kvalitativa undersökning handlar om elevers tankar och tolkningar utifrån läsningen av 
novellen ”Det osynliga barnet” av Tove Jansson. Denna aktionsforskning är genomförd som en 
del av vår egen undervisning på två skolor. Vi använder existentialismen och 
utvecklingspsykologins teorier för att närma oss högstadieelevernas egna livsfrågor och tolka 
deras resonemang. Arbetet baseras på elevsamtal i form av fokusgrupper samt elevuppsatser, 
som ett sätt att få syn på elevers inre tankar. Analysen av resultaten visar på att eleverna har 
många funderingar kring existentiella frågor och att de resonerar, filosoferar och tolkar novellen 
i relation till sina egna erfarenheter av vad osynlighet och synlighet är. Eleverna berättar i 
relation till sig själv och andra om sin syn på människan och de val hon ställs inför. 
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Kapitel 1 Bakgrund 
Inledning 

Vårt intresse för identitets- och livsfrågor möts någonstans där existentiella livsfrågor möter 
utvecklingspsykologiska teorier. Där människor finns nära varandra, uppstår världar där 
individer formar och formas av varandra i en ständigt pågående process. 

I detta möte säger hur vi tänker, känner och agerar i mötet med andra något om vår egen 
människosyn. Denna människosyn vilar i sin tur på den värdegrund vi står på. Vi tänker att 
lärares människosyn och medvetenhet om skolans gemensamma värdegrund påverkar 
bemötandet av elever. Vår profession kräver en mänsklig värme, men samtidigt en klarsynt 
tydlighet, för att kunna bemöta de dilemman och utmaningar vi möter i skolans värld. Vi ställs 
som lärare inför valet på hur vi ska agera och reagera på vad vi tänker och känner. Detta är ett 
stort ansvar där vi som vuxna som ”viktiga andra” i någon form och i någon riktning påverkar 
de elever vi möter i vårt arbete.

Skolans värdegrund definieras bland annat så här enligt Skolverket (2011): 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla. (...) Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 
unika egenart (...). 

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. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (s.7)

I ett led att lyfta fram elevers egna tankar om människans existens och värde samt som ett sätt 
att belysa elevernas egna erfarenheter av andras bemötande, valde vi ett litterärt verk för att få 
syn på detta. Vi tror att litteraturen är ett bra sätt att exemplifiera och få syn på livet.

”Berättelsen om det osynliga barnet” är en novell av Tove Jansson (1962) som gjort barn synliga 
för läsare i alla åldrar. Den lyfter fram livsfrågor som är viktiga i ett samhälle där barn ibland 
kommer i kläm. Vi såg denna novell som ett viktigt redskap i undervisningen för att ta del av 
elevernas tankar och förståelse av sig själva och andra människor, samt väcka intresse för att 
resonera kring de identitets- och livsfrågor som väcks av detta skönlitterära verk. 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument
Barn- och elevombudsmannen ser tillsammans med Skolinspektionen till att skolor följer 
reglerna om kränkande behandling i skollagen (SFS 2010:800). Skollagen grundar sig i sin tur 
på FN:s barnkonvention. Denna uttrycker i flera artiklar barnens lika värde och lika rättigheter, 
barnens rätt till en miljö som ger bästa tänkbara möjlighet till överlevnad och utveckling, 
barnens rätt till att skyddas mot fysisk eller psykisk våld och rätt till att inte diskrimineras. 
(Artikel 2, 3, 6, 12 och 19)
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I det centrala innehållet i undervisningen i svenska framgår det att den ska innehålla 
skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Vidare finns som 
centralt innehåll att förstå, tolka och analysera texter samt urskilja dess budskap, tema och 
motiv. Kunskapskrav som kan kopplas ihop till detta är att eleven utifrån egna erfarenheter, 
olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolkar och för resonemang om olika verks budskap.

Vi vill belysa identitets- och livsfrågor, som berörs av barnkonventionen och speglas i novellen 
”Det osynliga barnet” (Jansson, 1962) och låta eleverna resonera kring novellens budskap 
utifrån egna erfarenheter.

Andra källor
Sommer (2013, november) skriver i Pedagogiska magasinet att lärares grundsyn får betydelse 
för hur de agerar i relation till barnen. 

Social praxis är alltså i det fördolda reglerad av ofta oreflekterade, rutinmässiga antaganden 
och värderingar om andra. Men det betyder också att ”synen på andra” får konsekvenser för 
hur man är tillsammans. Särskilt stark är påverkan när vi inte är medvetna om våra 
grunduppfattningar, vilket många inte är. (2013, s.32) 

Kunskapen om barn och medvetenheten om den egna grundsynen menar Sommer främjar 
lärandet hos eleverna, då lärares oreflekterade personliga barnsyn och negativa förväntningar på 
elever annars riskerar att bromsa lärandet. Elevernas egna upplevelser av hur de blir bemötta 
kan för lärarkåren bli en påminnelse om att jobba med sin egen grundsyn.

Johansson (2013, november) diskuterar barnsynen i samma tidning utifrån en analys av den 
pedagogiska verksamheten i 20 förskolor. 

Tre huvudsakliga barnsyner framkom. En där barnet ses som en medmänniska, som en 
meningsskapande person med intentioner, behov och intressen som det gäller att respektera. 
En annan syn var den där vuxna förväntas ha tolkningsföreträde att avgöra vad som är bäst för 
barnet. Slutligen såg vi också en barnsyn där barnens avsikter antas vara mer eller mindre 
irrationella. Vuxnas (brist på) strävan att förstå och möta barn på barns premisser, deras närhet 
(eller distans) till barns perspektiv liksom frågor om makt, är här centrala dimensioner. (2013, 
s.54)

Johansson ställer frågan om vad vuxnas barnsyner kan tänkas leda till då det gäller barns 
upplevelser av sig själva som personer. Hon antyder till att barns sätt att pröva och utmana 
vuxenvärlden, ofta med humor, och vuxnas motstånd tillbaka kan leda till att barns syn på sig 
själva som unika personer förstärks.

Nykvist (2013, november) gör i samma Pedagogiska magasin en studie av skönlitteraturen och 
menar att barn i dagens böcker ofta träder fram som självständiga personer som klarar sig trots 
vuxenvärldens svek. Enligt henne är den samtida barnens roman ofta ett barn som sviks av 
vuxenvärlden men kommer igen, till skillnad mot förr, då barn helt enkelt skildras som rena och 
oskuldsfulla. På det sättet är Jansson (1962) tidig i sin problematisering av barnets villkor och 
hennes berättelse om det osynliga barnet kastar ljus över det barn som blir sviket, men som står 
upp för sig själv och blir starkt igen.

Kunskapsområde 
I vår strävan att ringa in de områden som rör det sätt på vilken skönlitteraturen tar upp viktiga 
identitets- och livsfrågor och hur dessa tangerar högstadieungdomars livserfarenheter och deras 
tankar om människan och livet, hamnar vi i det gränsland där vår pedagogiska erfarenhet möter 
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filosofins och psykologins grunder. För att närmare förstå hur elever tänker och vad de tänker, 
ville vi studera människans natur och hennes identitet, samt hur hon står i relation till andra 
människor. Tonåringar befinner sig i en fas i livet där de söker känslan av en inre identitet och 
där deras förmåga att tänka i abstrakta banor är större. Enligt Piaget (1952) sker detta tänkande 
på en formellt operationellt nivå där tonåringen reflekterar över teorier, ideal och metaforer. 
Tonåringen kan engagera sig i existentiella frågor och ”finna ett område för utveckling som 
inrymmer en ”högre” nivå av medvetenhet bortom det personliga självet” (Havnesköld & 
Mothander, 2009, s.334).

Den novell vi har valt för att synliggöra högstadieungdomars tankar om människan och livet är 
”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). I novellen berättar författarinnan om 
Ninni, som blivit osynlig på grund av att hon blivit dåligt behandlad av sin vårdnadshavare, en 
elak och ironisk tant. Jansson skildrar otryggheten hos Ninni i barnets blyghet, i hennes ängslan 
och i det faktum att barnet inte kan leka, skratta eller skämta. Ninni tas emot av muminfamiljen 
och blir mer och mer synlig i mötet med dem. Familjen tar ansvar för henne, på ett omsorgsfullt 
och tillåtande sätt. Först när Ninni själv blir arg och sätter en gräns för vad hon tror är ett dåligt 
bemötande mot muminmamman, blir hon helt synlig igen. 

De arbetsfält vi fann vara viktiga för vår förståelse av de identitets- och livsfrågor som detta 
skönlitterära verk tar upp och vars budskap eleverna i sin tur tolkar genom sina erfarenheter, rör 
essensen av människans varande, hennes existens, förmåga att välja, att ta ansvar och hur hon 
blir till i andras ögon, när relationen till omgivningen är trygg. De kunskapsområden som säger 
något om detta fann vi vara existentialismen och utvecklingspsykologin. För att ytterligare 
avgränsa oss inom det existentialistiska fältet sökte vi efter de teoretiker som säger oss något 
om människans existens i relation till hennes relationer, val, ansvar, frihet och litteraturens 
exempel. Inom det utvecklingspsykologiska fältet sökte vi efter de teoretiker som studerar 
identitetsutvecklingen i relation till trygga relationer, lekens, symbolens och litteraturens 
betydelse. 

Vidare har vi tittat på tidigare forskning som berör barns och ungdomars tankar, filosofiska 
funderingar och existentiella frågeställningar.

Syfte och problem 

Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur högstadieelever tolkar budskapet i Tove 
Janssons novell ”Berättelsen om det osynliga barnet” utifrån egna livserfarenheter och 
belysa hur de resonerar kring identitets- och livsfrågor.

Forskningsfrågor 

1. Hur tolkar högstadieelever budskapet i Tove Jansson novell utifrån egna 
livserfarenheter och hur resonerar de kring identitets- och livsfrågor?

2. Hur kan elevernas resonemang kopplas till ett existentialistiskt och 
utvecklingspsykologiskt perspektiv?
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 
Identitets- och livsfrågor i ”Berättelsen om det osynliga 
barnet” utifrån ett existentiellt-relationellt perspektiv

För att lättare förstå elevers tolkning och resonemang kring de identitets- och livsfrågor 
som tas upp i Tove Janssons novell valde vi att studera de existentialistiska och 
utvecklingspsykologiska perspektiven. Därefter såg vi på tidigare forskning som tar upp 
existentiella frågor i Tove Jansson författarskap samt studier om barns tankar och 
filosofiska funderingar.

Det existentialistiska perspektivet
Vi har tittat närmare på existentialismen för att få ett grundläggande perspektiv på människosyn 
och existentiella frågor. Det är en spretig rörelse som är svår att sammanfatta. Därför utgår vi 
från Kierkegaard och Sartre som exempel på vad existentialister menar.

Det centrala i Kierkegaards filosofi är valet (Grenholm, Koskinen, Reinhold Bråkenhielm & 
Thorsén, 1991). Individens personlighet blir vad hon gör den till. Människan blir helt enkelt 
summan av sina val. Livet består enligt Kirkegaard av oändligt många valmöjligheter och det 
val man väljer hänger ihop med själva existensen. Varje människa måste, enligt Kierkegaard, 
medvetet välja i stora livsavgörande frågor och mer vardagliga angelägenheter. Ångesten är 
förknippad med mänsklig existens. Varje val medföljer ångest, eftersom man är medveten om 
valets betydelse och att det inte finns ett absolut rätt svar att få. Individen är därför ansvarig för 
sina val och hela sitt liv. Denna ångest kan lindras på två sätt. Antingen genom att följa 
strömmen, så att andra människor tar ansvar över valen. Man är dock inte fullt ut en människa 
då eftersom utan ångest är man bara skenbart människa. Den andra vägen är att våga ta 
språnget, att välja utan att veta konsekvenserna eller vad som är absolut rätt, men att ändå välja.

Enligt Sartre är människan dömd till frihet. Om individen låter sig styras av samhällets 
konventioner förnekar hon vad det innebär att vara människa. Hon kan inte bara leva, utan 
måste fylla livet med mening. Existensen går före essensen, som Sartre uttrycker det. När 
människan förstår att det inte finns några absoluta värden tvingas hon ta sin frihet på allvar och 
själv skapa sina värden (Grenholm et al., 1991).

Existentialism handlar mycket om reflektioner över engagemanget (Lübcke, 1987). Sartre 
använder sitt skönlitterära författarskap till att filosofera. Han börjar med att titta på frågan om 
varat. Men han kommer i samma veva att visa på hur viktigt intet är, därav titeln på hans 
huvudverk "Varat och intet" (Sartre, 1943). Han menar att ting som vi kan observera bara är, 
varat är helt enkelt. Det existerar utan någon frånvaro av någonting, så tinget är bara vad det är. 
Varat är i sig. Men han menar att människan skiljer sig från varat i sig. Man kan därför säga att 
hans resonemang om varat flyttar fokus till en lära om människan, alltså en antropologi. 
Intresset blir därför människans existenssätt. Människan lever enligt Sartre i en längtan efter 
något, vilket utmärks av sin negativitet. Livet för människan präglas av frånvaro, något vi inte 
kan se här och nu. Ett sådant exempel skulle kunna vara den glädje vi känner inför en resa vi 
ska göra i framtiden. 

Sartre gör här någonting som många existentialister gör. Han använder sig av det faktiska livet 
med hjälp av exempel. Det kan gälla upplevelser eller observationer men som måste förstås av 
sitt sammanhang. 
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Han använder sig av teatern och litteraturen för att förklara vad existentialism är. För att 
exemplifiera vad han menar ovan använder han sig av det berömda exemplet om Pierre. Sartre 
beskriver att när han stämt ett möte med Pierre så är denne inte på det kafé där de stämt träff. 
Hela kaféet visar sig som det är, det är uppfyllt av varat. Men i situationen fäster han sig inte vid 
de enskilda tingen i rummet utan mot sökandet efter den frånvarande Pierre. Tingen blir en 
bakgrund och Pierre visar sig som frånvarande. Detta är ett exempel på icke-varat, frånvaron 
som alltid framträder för mänsklig förväntan. Han menar att människans vara som intet kommer 
in i varat. Människan är, enligt Sartre, sitt medvetande. Människans vara är i grunden ett 
problem eftersom hon inte bara är det hon är utan även det hon ännu inte är. Att människan inte 
bara är betyder att hon kännetecknas av en möjlighet. Hon är inte bestämd i förväg utan bestäms 
genom sina handlingar. Att vara fri är enligt Sartre att vara dömd till frihet.

I förhållandet till andra människor skriver Sartre att jag upptäcker vad jag gjort genom den 
andre som ser mig. Det är den andre som förmedlar mig med mig själv. Jag själv har ett behov 
av den andre som kan få mig att förstå mitt eget vara som helhet. Denne andre blir min frihets 
definitiva gräns. Det är den andre som kan få mig att bli ett erkänt subjekt. Den andres betydelse 
för mig finns på så sätt i grunden av mitt förhållande till mig själv. Genom den andres blick 
upplever jag att jag är utsatt och utlämnad. Även detta exemplifierar Sartre i pjäsen "Inför lyckta 
dörrar" (Sartre, 1945). Där framgår det att andra människor är det viktigaste för oss för att få 
kunskap om oss själva. Detta eftersom när jag säger saker om mig själv så ingår alltid andras 
omdömen i det. Det är genom den andre som jag förstår att jag själv är engagerad i en värld som 
redan har betydelse. För Sartre är de fria valen och människans totala ansvar centralt. 
Människans val sätter han likhetstecken med människans öde (Lübcke, 1987). 

Sammanfattningsvis står människan, enligt det existentialistiska perspektivet vi tittat på, i 
relation till:

• ansvaret över sitt val och sitt liv
• friheten att välja
• hennes liv som en längtan efter något (frånvarot av något)
• att bli ett subjekt i förhållande till den andre
• förståelsen av livet genom skönlitteraturen 

Det utvecklingspsykologiska perspektivet
Följande teorier som står till grund för det utvecklingspsykologiska perspektivet finner vi vara 
av vikt för vår studie. Gemensamt för dessa teorier är att grunden för människans känsla av ett 
själv ligger i hennes erfarenhet av mötet med andra.

I Eriksons identitetsutvecklingsteori, som tidigt påverkade utvecklingsteorin, beskrivs 
barndomen som en tid då många växande självbilder utvecklas och som från tonåren förs 
samman till en känsla av inre identitet (Havnesköld & Mothander, 2009). Varje fas i barndomen 
innehåller en specifik livsuppgift som måste lösas för att individen ska utvecklas och i 
ungdomsåren, från tolv till tjugo år, står motpolerna identitet kontra identitetsförvirring i fokus.

Inom de utvecklingspsykologiska perspektiven finner vi hos Stern (2003/2000) grunderna för 
intersubjektivitetsteorin. Han var inspirerad av självpsykologi och objektrelationsteori och stod 
nära anknytningsteorin (Havnesköld & Mothander, 2009). Upplevelsen av ett själv byggs i 
relation till avgränsningen av själv och andra och den intersubjektiva processen: själv med 
andra. Den centrala tanken är att ”upplevelsen av att vara del av en relation är den viktigaste 
grunden för självets utveckling” (Havnesköld & Mothander, 2009, s.98). En annan viktig aspekt 
för självet är enligt Stern känslan av ett verbalt själv (Stern, 2003/2000) där barnets inre värld 
matchas mot ord som motsvarar deras inre föreställningar om livet. Genom språket kan barnet 
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dela världen med andra och integrera sina egna känslor. På samma sätt är känslan av ett 
berättande själv (Stern, 2003/2000) viktig för att skapa egna minnen och historier, som är ens 
föreställning av tillvaron och sig själv som en livsberättelse. Leken är starkt förknippad till 
denna förmåga, där möjlighet ges att pröva olika roller. I relationen med andra viktiga vuxna 
skapas en gemensam betydelse, en berättelse om det som barnet upplever i vardagen. 

Winnicott (1971), som företräder den brittiska objektsrelationsteorin, skriver om sökandet efter 
självet kopplat till kreativiteten, närmare bestämt till leken och symbolen. ”Det är i lekandet och 
enbart i lekandet som barnet eller den vuxne kan vara kreativ och använda hela sin personlighet, 
och det är enbart genom att vara kreativt som individen kan finna självet” (Winnicott, 1971, s.
94). Leken, tillsammans med användandet av symboler, hör hemma i det som Winnicott kallar 
det potentiella rummet mellan individen och omgivningen. Det området, även kallat tredje 
rummet, kulturområdet, mellanrummet eller övergångsområdet, är den plats där lekfullheten, 
fantasin, kreativiteten, symboliken, kort och gott - där all kulturell verksamhet äger rum. Detta 
rums användande bestäms av individens tidigare livsupplevelser. Upplevelsen av detta rum 
börjar i samspelet mellan det subjektiva objektet och det objektivt uppfattade objektet, i första 
hand modern. Winnicott (1971) menar att detta potentiella rum ”uppstår bara i förhållande till 
en känsla av förtroende” (s.160) och beskrivs som ”en plats som finns vid övergången från 
enhet till närhet” (s.164). Enligt Winnicott (1971) är det här individen upplever livet kreativt (s.
164). Om det finns en opålitlighet eller om det uppstår en förlust av objektet, blir lekområdet 
eller symbolvärlden lidande. ”Under gynnsamma omständigheter kommer det potentiella 
rummet att fyllas med produkterna av barnets egen skapande fantasi.” (Winnicott, 1971, s.162) 
Winnicott ser moderns ansikte som en föregångare till spegeln. Tanken är att barnet kan se sig 
själv i henne, om hennes ansiktsuttryck återspeglar vad hon ser där.

Bowlby (1988) lade grunderna för anknytningsteorin genom att studera barns beteende i 
samband med oförutsedda separationer från sina föräldrar. Barnet knyter an till de personer som 
möter dess primära behov och hjälper barnet att överleva, dvs. ger barnet dess behov av närhet 
och skydd vid hot om fara. När barnet har en trygg bas, och känner sig trygg i att dessa behov 
kommer att uppfyllas, skapas en trygg anknytning. Olika faser i barnets uppväxt har olika 
behov, men när barnet i första stadiet samlar på sig erfarenheter av att bli bemött med tröst och 
närhet, finns det förutsättningar för barnets behov av att upptäcka omvärlden och lämna den 
trygga basen. Barnet står då mellan två behov: att kunna söka skydd för det okända och att 
kunna utforska det obekanta. Vårdnadshavarens förmåga att leva sig in i barnets tanke- och 
känslovärld, mentaliseringsförmågan, är viktig för att kunna tyda barnets signaler om det 
behöver få skydd och eller vara ”självt”. Förälderns lyhördhet skapar grunden för barnets tillit 
till andra. Omvårdnadens upprepande erfarenheter skapar i barnet en bas för dennes 
känslomässiga utveckling och en modell för hur barnet relaterar till sig själv och andra. Barnets 
egen mentaliseringsförmåga formas i relation till det tidiga samspelet med sina vårdnadshavare. 
Studier visar bl.a. att ”en förälders förmåga att erbjuda sig som en god anknytningsperson visar 
sig vara relaterad till egna anknytningserfarenheter från barndomen” (Havnesköld & 
Mothander, 2009, s.197).

Självpsykologin har sin grund hos Kohut (1977,1984) som såg individens behov till att skapa ett 
sammanhållet själv som något som sker genom det empatiska samspelet med andra människor 
(Havnesköld & Mothander, 2009, s.63). Kohut lyfter fram olika funktioner som kan vara viktiga 
för att reglera barnets självkänsla. Dessa självobjektfunktioner menar han är spegling, där barnet  
får positiv bekräftelse av andra, idealisering, där barnet får en idealiserad föreställning av någon 
annan och upplevelsen av att ha en tvillingsjäl, där barnet känner likhet med någon annan. Med 
hjälp av dessa funktioner utvecklar barnet en förmåga att känna en positiv känslomässig 
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utveckling, upplever att den inte är ensam i sin sort och får möjlighet att känna likhet med 
någon annan.

Sammanfattningsvis står identitetsutvecklingen, enligt de utvecklingsteoretiska perspektiven vi 
studerat, i relation till:

• möjligheten att utveckla en trygg anknytning
• möjligheten att utveckla ett potentiellt rum, där leken, symbolerna, konsten, orden och 

berättandet får plats
• möjligheten att utveckla en sammanhållet själv i relation till andra människor

Sammanfattning perspektiven
De existentialistiska och utvecklingspsykologiska perspektiven möts framför allt i tanken att 
människan blir till i mötet med andra. Det existentiella perspektivet betonar friheten och 
ansvaret hos människan att göra val, men även dessa står i relation till där omgivningens frihet 
och ansvar börjar och slutar. I den andres blick blir människan bekräftad, sedd och känd. Denna 
process börjar redan hos spädbarnet, styrs av kvalitén på relationen till vårdnadshavaren, men 
fortsätter ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv att prägla individens fortsatta relationer. 
Gemensamt för bägge är också synen på litteraturen som en plats eller ett sätt där livet äger rum. 

Sett ur ett gemensamt existentiellt-relationellt perspektiv vill vi lyfta fram de identitets- och 
livsfrågor som berörs i novellen ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962) och som 
synliggörs av högstadieelevers tolkning av textens budskap utifrån egna erfarenheter.

Tidigare forskning 
Vi började med att söka efter relevant litteratur genom att titta på Stockholms universitets 
databas. Vi sökte först på sökorden ”Tove Jansson existentialism”, ”Tove Jansson livsfrågor”, 
”barn existentialism” men fick inga träffar. Genom att söka på ”barn livsfrågor” fick vi upp flera 
titlar, varav Hartman var mest intressant för vår undersökning. De titlar vi hittade när vi sökte på 
”Tove Jansson” var böcker i litteraturvetenskap, kring hennes bilder och bildspråk samt några 
biografier. Vidare sökte vi i Scholar Google med hjälp av sökorden ”Tove Jansson 
livsåskådning” och fick fram ett par relevanta träffar. 

Gustavssons (2013) avhandling tar upp de teman som unga vuxna behandlar i sitt sociala 
sammanhang. Gustavsson utgår från en hermeneutisk tolkningstradition och utgår i sin 
förståelse av begreppen livsåskådning, livstolkning och livsfrågor från bl.a Hartman (1984). De 
unga vuxna som hon intervjuar kretsar mycket kring sitt jag och kring de val de står inför, de 
talar om döden och om trygghet/otrygghet i relationer. Gustavsson lyfter också fram den kristna 
livsåskådningen hos flera av dessa unga vuxna. Eftersom vi har valt att arbeta med barn finns 
det flera skillnader i vilka teman som rör sig i våra elevers tankar, men också likheter. 
Gustavssons undersökning handlar om människor som är på tröskeln till vuxenlivet, till ett 
vuxenblivande, medan våra elever just har inträtt tonåren. En stor skillnad är också att vi utgår 
från ett skönlitterärt verk för att få syn på elevers tankar.

Laajarinne (2011) har tittat på det existentiella i Tove Janssons författarskap. Hon lyfter fram 
hur olika delar av Janssons skrivande stämmer överens med existentialismens tankar. Laajarinne 
visar på det existentiella i de olika karaktärernas val och utsagor och på hur det i Janssons 
författarskap tas upp existentiella frågeställningar.
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Fransson (2007) studerar livsåskådning i tre av Tove Janssons bilderböcker. Även om ”Det 
osynliga barnet”, som är en novell, inte finns med i studien är uppsatsen intressant då den pekar 
på att Jansson använder olika stilar i sitt författarskap för att lyfta fram ”hur ett gott och riktigt 
liv bör vara” (Fransson, 2007, s.29). På det sättet skulle man kunna säga att det i Janssons 
litterära verk finns grundstoff för att samtala om livsfrågor.

Solfors (2008) har studerat två grundskoleklassers tolkning av novellen ”Det osynliga barnet”. 
Han har gjort enkäter och intervjuer med elever från årskurs 6 och 8, där enkäten legat i fokus 
och citat från intervjuerna funnits med för att förtydliga vad enkäten vill säga. Arbetet är på ett 
sätt väldigt likt vårt eftersom det behandlar samma text och att han använt sig av elevernas 
tolkning i sitt arbete. Men skillnaden är att vi har fokuserat oss på fokusgrupper och elevtexter 
och att vi har velat få fram det unika i elevers tankar och tolkning. Solfors har, till skillnad från 
oss, använt en kvantitativ metod, där han bland annat spaltat upp elevernas tolkningar av 
novellen. Dock fann vi Solfors intervjufrågor mycket intressanta och blev inspirerade av dem 
när vi skrev ner de intervjufrågor vi utgick från. 

Hartman (1984) visar på att barn har mycket mer långtgående tankar om livet än vad lärarkåren 
och historien trott. Han menar på att det finns en stor variation av tankegångar. Han vill frigöra 
synen på att det handlar om barns tankar och få oss att förstå att det handlar om människors 
tankar. Det finns ett intresse i sig att ta del av barns frågor och funderingar då de är direkta 
uttryck för individers livssituationer. Vidare menar Hartman att man kan möta barns djupa 
funderingar men att dessa oftast måste utgå från händelser och förhållanden som ligger nära i tid 
och rum. Ju yngre barn, desto tydligare blir detta. Han menar dock att en metod för att få fram 
dessa är att ställa följdfrågor och visa intresse, eftersom barn och elever lärt sig att det finns rätt 
eller fel svar. Dessa följdfrågor öppnar upp för eleverna att säga vad de egentligen tycker. 
Resultaten han får fram av arbetet med barn visar på en mångfald av livstankar. Han visar på att 
många barn har jag-inriktade funderingar och många tankar om hur andra än de själva är.

Resultaten som Hartman får fram är olika i olika klasser och årskurser. Men det centrala är att 
han får fram att eleverna har många funderingar kring livet. Hans resultat visat på att barns 
perspektiv på tillvaron vidgas med åldern. Eleverna kan ha funderingar som ligger dem nära till 
hands i skolan, som mobbning, lek, idrott eller livet i skolan i allmänhet. Men det kan också 
handla om livets stora frågor, som till exempel orättvisor, Gud, skuld, framtiden eller döden 
(Hartman, 1984). Hartmans poäng är att öppna upp för att diskutera livsfrågor med barn för att 
se deras tankar men även utveckla dem till att sätta ord på dessa tankar (Hartman, 1992).

Mathews (1982) skriver att man tidigare missförstått barns filosofiska föreställningar. Han 
menar på att det är i litteraturen man kan närma sig en sann förståelse. Moderna klassiker, även 
barnklassiker, är fulla av filosofiska gåtor som roar och engagerar barn. Han menar på att vi alla 
borde bli bättre på att lära oss att filosofera med barn och elever. Han går i kraftig polemik mot 
Piaget och menar på att många avfärdar barns tankar som barnsliga istället för att ta elevernas 
funderingar på allvar. Genom litteraturen kan man filosofera med elever om vitt skilda områden.

Centrala begrepp 

Följande centrala begrepp har sin grund i vår förståelse av de teoretiska perspektiv vi 
använder och förklarar hur vi använder begreppen i vår tolkning av elevernas tankar.

Anknytning
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Nära känslomässig relation, vars kvalité till exempel trygg eller otrygg, är beroende av att 
individen känner sig säker på tillgången till en anknytningsfigur vid fara eller hot om fara, men 
rymmer också en möjlighet till självständigt utforskande. Den primära och sekundära 
vårdnadshavaren utgör den första trygga (eller otrygga) basen. 

Identitet

Människan skapar känslan av ett sammanhållet själv i förhållande till sina val, som gör henne 
till den hon är och kommer att bli. Hon ser sig själv genom den andre och formas i relation till 
de hon möter.

Intersubjektivitet

Känslan av att vara ”själv” i relation till ”andra”, som styrs av de tidiga erfarenheterna och 
upplevelserna hos individen av att vara med någon annan, till exempel den bakgrundston 
föräldern skapar hos barnet genom sitt bemötande i vardagen.

Mentalisering

Förmågan att leva sig in i andra personers tanke- och känslovärld. Påverkas av kvalitén på 
barnets anknytning till sin vårdnadshavare.

Människosyn

Individens eller gruppens förhållningssätt till människan och hennes värde. Styrs av individens/
gruppens värderingar och visar sig i tanke, känsla och handling.

Objektrelation

Förmågan att använda sig av objektet (en annan viktig person) för att skapa ett inre mönster av 
relationer.

Relationer

I denna studie tittar vi specifikt på de relationer eleven har till sig själv, till andra kamrater och 
till vuxna, t.ex. föräldrar och lärare.

Kapitel 3 Metod
Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av gruppsamtalsintervjuer och skriftliga uppsatser 
som elever gjort på två högstadieskolor. Studien har varit en del av vår egen undervisning och 
kan närmast ses som ett bidrag till aktionsforskningen (Bjørndal, 2005), då våra egna elever är 
delaktiga och vi fungerat som ”teachers as researchers”. 

Vår studie grundar sig på undervisningen vi bedrivit i ämnet svenska. Syftet är därför kopplat 
till det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet, där både samtal och tolkning av ett 
verks budskap ingår. Det vi samtidigt ville göra var att ta på oss forskningsglasögonen och titta 
på elevernas tankar med nya ögon och se på detaljerna i ett större helhetsperspektiv. 

Hermeneutiken menar att förståelse alltid faller tillbaka på att man måste relatera till en helhet 
för att nå någon slags innebörd (Larsson, 2005). Vår förförståelse och den tolkning som följer är 
beroende av de personliga erfarenheter vi har och de två perspektiv vi har valt. Våra personliga 
erfarenheter handlar dels om våra erfarenheter som pedagoger och vårt djupgående intresse för 
existentiella frågor, som bland annat tagit sig i uttryck i egna studier i filosofi respektive 
utvecklingspsykologi. 
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Vi använder oss i denna studie av utvecklingspsykologi och existentialism som 
tolkningsperspektiv. Vår önskan är att med hjälp av våra bägge perspektiv synliggöra fenomenet 
elevtankar på ett nytt sätt. Vi vill visa på det unika i elevers tankar, utan att säga att detta är det 
sätt som högstadieelever i allmänhet resonerar kring livsfrågor. Vår studie är därmed av 
kvalitativ art i den bemärkelse att vi vill visa på fenomenet elevtankar och ge elevernas inre 
tankar en ny innebörd, gestalta deras tankar som delar av en helhet, i ljuset av våra två 
perspektiv. 

Urval
Vi utgår från två högstadieklasser, från årskurs 8 respektive årskurs 9, i två olika skolor och 
deras arbete med samma novell. Vi har samtalat om författaren Tove Jansson, läst novellen 
”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962), låtit eleverna skriva en egen text utifrån 
frågor vi själva utformat eller utifrån färdiga skrivuppgifter. De sistnämnda uppgifterna kommer 
från Första novellboken (Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 1998).

Därefter har vi samtalat med våra elever i smågrupper och spelat in samtalen för att kunna gå 
tillbaka och analysera deras svar. De citat vi har valt ut är kopplade till vårt syfte, våra 
frågeställningar och de aspekter som vi utgår från i det teoretiska perspektivet. Ibland har 
elevernas svar påverkat vilka områden vi valt att fördjupa oss i inom den teoretiska ramen. 

Arbetet har därför rört sig åt två håll: helheten har påverkat hur vi sett detaljerna och detaljerna 
har kastat tillbaka sitt ljus mot helheten. Våra teoretiska perspektiv har med andra ord påverkat 
valet av novell och frågor till samtalen och skrivuppgifterna men elevernas respons har lett till 
andra frågor, följdfrågor och till ytterligare förståelse och beskrivning av de perspektiv vi valt. 

Uppläggning och genomförande
Urvalet av våra informanter har varit beroende av det samarbete vi har på de skolor vi jobbar på. 
Vi ville omfatta arbetet med novellen på två olika skolor för att nå en större bredd på svaren. För 
att utnyttja samspelet med eleverna och lämna möjlighet till elevernas egna frågor och våra 
eventuella följdfrågor valde vi att använda oss av en semistrukturerad samtalsintervjuform, som 
skulle kunna liknas vid en fokusgruppintervju (Stukát, 2011). Vi har utgått från formulerade 
frågor i fokusgrupperna, men sedan låtit eleverna själva föra samtalet vidare och ställa egna 
frågor till varandra. När det har behövts, t.ex när samtalen fastnat, tystnat eller tätnat, har vi 
ställt nya frågor och följdfrågor, med syftet att verkligen få syn på elevernas innersta tankar, just 
som Hartman (1984) förespråkar. Vi har inspirerats av Solfors (2008) frågor, men 
vidareutvecklat dem och formulerat nya frågor för att anpassa vår studie och vår åldersgrupp.

Materialbearbetning
Vi har läst igenom 43 uppsatser och intervjuat sex fokusgrupper, med cirka tre till fyra personer 
i varje samtalsgrupp. Vi har lyssnat på alla gruppintervjuerna flera gånger och transkriberat 
kortare delar av fokusgruppintervjuerna som vi finner vara särskilt intressanta, typiska för deras 
intresseområden och relevanta för vår studie (Stukát, 2011). Vi har försökt vara så konsekventa 
som möjligt i hur detaljerat vi återger samtalen och vi har valt att inte redovisa den icke-verbala 
kommunikationen, för att göra läsningen lättare att överblicka (Bjørndal, 2005).

Vi har sökt efter gemensamma mönster i elevernas tolkning av novellens budskap och vilka 
erfarenheter och resonemang de har av de identitets- och livsfrågor som väckts. I ljuset av de 
teoretiska perspektiven har vi funnit ett antal identitets- och livsfrågor som eleverna fått syn på i 
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sin läsning av novellen ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962), i de uppsatser de 
skrivit och i de samtal som följt. Vi har sett på elevsvaren som delar av en större helhet och låtit 
dessa delar kasta tillbaka sitt sken över helheten, som en cirkelrörelse, i hermeneutisk anda. 
”Växlingen mellan ett intresse för intervjupersonernas eget perspektiv å ena sidan och 
forskarens mera teoretiska perspektiv å andra sidan, utgör grundstrukturen i det hermeneutiska 
tolkningsarbetet.” (Gustavsson, 2013). Denna grundstruktur har också utgjort grunden för vår 
tolkning.

Vårt sätt att tolka elevsvaren har varit att hitta gemensamma mönster i det de pratar och skriver 
om, samt koppla dessa identitets- och livsfrågor tillbaka till vår förståelse av perspektiven. De 
huvudsakliga teman som vi funnit hos eleverna och som vi fått syn på i ljuset av våra två 
perspektiv har varit: 

• Människan i relation till sig själv och andra 
• Synen på människan och hennes värde
• Leken, skapandet och berättandets betydelse för människan
• Tankar om människans val, ansvar, frihet och rättigheter 

Tillförlitlighetsfrågor
Som lärare till våra egna informanter riskerar vi att sakna en nödvändig distans och uppfylla 
kravet på formalitet, och därmed inta ett förhållningssätt till vår egen pedagogiska verksamhet 
som Bjørndal (2005) beskriver som intuitiv. Vår tanke har varit att få ökad kunskap om hur 
högstadieungdomar resonerar kring livsfrågor, för att öka lärarkårens kunskap om hur de 
individer vi jobbar med faktiskt tänker. I grund och botten blir det ett aktionslärande, enligt 
Tiller, där vår förhoppning är att denna inlärnings- och reflektionsprocess ska förbättra kvalitén 
på lärares arbete med högstadieungdomar (Bjørndal, 2005).

Genom att vi valt att använda oss av elevtexter och gruppsamtal, har vi kunnat ta del av 
individens egna tankar i texterna, samt få en större förståelse för individernas resonemang i 
relation till andra, i fokusgrupperna. Samtalsformen som utformats i grupperna, som de till 
största delen valde själva, i form av kompisgrupper, tror vi har haft betydelse för att eleverna 
vågat säga som de tänker och känner. Det faktum att vi som lärare har en relation till eleverna, 
tror vi kan påverka elevernas svar (samtal som uppsatser) åt två håll. Å ena sidan kanske de inte 
vågar uttrycka sig fritt, just för att vi också är lärare som bedömer dem i ämnet. Å andra sidan 
var vi noga med att skapa en tillåtande miljö och förklara att det de sa stannade hos oss om de så  
önskade och en atmosfär av tillit skapades, där våra goda relationer till eleverna stärktes av 
deras öppna svar och vårt lyssnande öra.

Etiska aspekter 
Vi har sökt ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Vi frågade föräldrarna muntligt vid ett möte om deras barn fick medverka i en studie och de 
svarade positivt, med vi kunde tyvärr inte försäkra oss om att alla var närvarande. Vi 
genomförde detta arbete som ett led i undervisningen och såg inte samma behov av att be 
föräldrarna om skriftlig tillåtelse, då vi hade genomfört undervisningen oavsett vetenskaplig 
studie eller ej. I efterhand skulle man kunna tänka att vi borde bett föräldrarna om skriftlig 
tillåtelse, men på grund av tidsbrist blev så heller inte fallet.

Det är svårt att förhålla sig objektiv till egna elever. Det förhållningssätt vi har haft under 
intervjuerna är att vara aktiva lyssnare, som är lyhörda för att ställa följdfrågor. Vi har 
uppmuntrat eleverna att inte tänka i termer av rätt och fel och försökt skapa ett utrymme för 
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elevernas egna frågor. Vi har informerat eleverna om anledningen till arbetet med novellen och 
förklarat för dem att de är delaktiga i en vetenskaplig studie. För att skydda deras integritet har 
vi använt oss av fingerade namn. Eleverna har också innan samtalen fått reda på att samtalen 
skulle spelas in, men att endast vi som skriver uppsatsen skulle lyssna på dem. I början av 
arbetet har vi försäkrat eleverna om att det som sägs inte förs vidare, men att vi eventuellt skulle 
citera det de sa och skriver, utan några riktiga namn. 

Kapitel 4 Resultat 
Beskrivning av data/empiri 

Den data vi har fått in av eleverna är i form av uppsatser och samtalsintervjuer i 
fokusgrupper som vi har spelat in. Vi har valt att först beskriva samtalen och texterna 
översiktligt för att sedan analysera valda delar under fyra olika kategorier. 

Högstadieklass A & B
Högstadieklass A går i årskurs 8, i en skola i en grannkommun till Stockholm, och består av 16 
elever, varar 15 närvarade vid gruppsamtalen (Grupp 1-4) och alla 16 lämnade in elevtexten. 

Högstadieklass B går i årskurs 9, i en skola i Stockholms kommun, och består av 29 elever, 
varav 6 närvarade vid gruppsamtalen (Grupp 5-6) och 27 lämnade in elevtexten. 

Vi har valt att titta på alla samtal och på de texter som skrevs av elever som även närvarade i 
samtalsgrupperna. Vi läste dock alla elevtexter som skrivits av samtliga elever. De passage som 
vi citerar är delar av elevers texter där de specifikt tar upp de ämnen vi valt att inrikta vårt arbete 
på. I högstadieklass A valde fyra elever att skriva en egen fiktiv berättelse med titeln ”Barnet 
som blev synligt” och två valde att skriva ett brev med titeln ”Några ord till en elak tant”. De 
sistnämnda uppgifterna kommer från Första novellboken (Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 
1998). 

Elevtankarna redovisas på detta sätt; När elevens namn står före ett citat är det i form av en 
muntlig utsaga, som vi har transkriberat. När elevens namn står inom parentes efter ett citat är 
det hämtat från en text eleven skrivit. Då vi har velat fånga elevernas resonemang och 
engagemang i de olika frågorna har vi valt att citera en variation av både korta och långa citat. 
Vi tror att läsaren genom att ta del av denna mångfald kan få en större förståelse för den djup 
och den bredd vi har funnit i elevernas tankar.

Grupp 1 Erika, Linda, Malin och Nilla
Grupp 1 samtalar om begreppet osynlighet och om varför Ninni är osynlig och varför hon blir 
synlig igen. De kopplar ihop osynligheten med att hon var dåligt behandlad och skrämd och att 
hon blir synlig med att hon kände sig trygg hos muminfamiljen och vågar visa vem hon är. De 
ser en särskild koppling mellan Ninni och muminmamman, som visar henne mycket kärlek. De 
ser Ninni som blyg och osäker och som någon som till en början inte lite fullt ut på familjen, 
vilket hindrar henne i början från att ta emot kärleken. De pratar vidare om ensamma kamrater, 
som ser osynliga ut och diskuterar huruvida man ska våga gå fram till dem och prata med dem. 
De kommer in på lärares och vuxnas människosyn och konstaterar att vuxna har varit barn och 
därför borde veta hur man ska behandla barn.
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Linda: ”Hon var ju så där dåligt behandlad. Det var därför hon var osynlig.” (...)

Linda: ”När hon bet pappan i svansen. Jag fattade inte varför hennes ansikte syntes just då.”

Nilla: ”Då vågade hon visa sig. Då vågade hon visa vem hon är för hon kände sig trygg med 
dem.”

Erika: ”Jag tror att Ninni gillade mamman mycket och därför ville hon inte att nåt skulle 
hända henne och därför försökte hon liksom skydda henne genom att bita pappan i svansen. 
Ja, hon fick ju mycket kärlek.” (...)

Erika: ”Hur tyckte ni hon tog emot kärleken som hon fick? 

Linda: ”Hon var rädd för att komma nära.” 

Nilla: ”Hon var blyg, osäker.”

Erika: ”Hon ville ta emot det (kärleken), komma nära.”

Linda: ”Hon litade nog inte fullt ut på dem.”

Nilla: ”Det är nog inte så lätt att lita på nån som man inte känner fullt ut.” (...)

Nilla: ”Jag tycker att man kan se vissa som typ är ensamma ibland, som sitter ensamma på 
bänken och ser ensamma ut som att ingen bryr sig om att de är ensamma, som att de är 
osynliga.” (...)

Erika: ”Det finns alltid nån för någon. Det finns en människa för nån. Nån har säkert nån som 
liksom inte vågar gå fram.”

Den tillit som här beskrivs kan ses som att eleverna är införstådda med andras liv. De kan 
uttolka novellens budskap och uppvisa förmåga att lyfta novellen till att handla om 
allmänmänskliga företeelser. Eleverna beskriver tryggheten och otryggheten i de nära relationer 
som skildras i novellen och relaterar det till sin egen förståelse av vad tillit är. De synliggör 
behovet av nära relationer.

Benjamin log emot honom, sa med ljus, hes röst: ”Hej! Får jag sitta här?” Theodor nickade 
tyst och Benjamin satte sig ner. Allt var så ovant. Den nye kille ”tittade” på honom! Ett litet 
leende spreds i ansiktet på Theodor. Lågt sa han ”Hej, Benjamin”. Rösten lät ovanligt osäker, 
men han brydde sig inte. Det enda han kunde tänka på var de där nötbruna ögonen, och att de 
s å g honom. (Linda)

Citatet är hämtat ur en elevtext om en person som känner sig ensam och utgör slutet på denna 
uppsats. Elevtexten betonar behovet av att bli sedd, att någonting händer med ens jag när man 
blir sedd. Att eleven betonar just seendet tyder på att det eleven förstår att någonting händer med 
ens existens när en annan människa verkligen ser en. 

Människor som blir mobbade brukar säga att de känner sig som luft, vilket är osynligt. Då går 
människor förbi dem utan att tänka på att de finns, alla känner nog så någon gång (...) När en 
person som aldrig annars har sagt ifrån väl gör det så märker alla att den finns. Vilket ibland 
leder till att de blir modigare. (...) Jag brukar känna mig ensam och osynlig när jag är med 
vissa kompisar, de fryser ut mig ibland. Det finns även andra som blir behandlade på samma 
sätt och när det händer så kan de prata med mig. (Nilla)

Eleven visar här på igenkännande. Men hjälp av litteraturen så kan eleven även gestalta sin egen 
livssituation. Eleven känner och förstår sitt eget själv såsom ensam i världen. Men i denna 
situation tar eleven ändå klivet fram och tar sitt ansvar som medmänniska redo att göra en insats 
för den som hamnat i osynlighet. 
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Linda: ”Och sen folk som är lite ensamma och sånt och kanske inte mår så jättebra, jag vet 
inte om... det är liksom själva eleven som måste ta tag i det, för lärare de ser inte att de mår 
dåligt typ, för vissa är bra på att hålla det inne och inte visa det.” (...)

Linda: ”Just lärare tycker jag kan ha ibland så där nedvärderande åsikter om man inte t.ex 
förstår vad de menar och de måste förklara flera gånger

Erika: ”Det känns ibland som att lärare har lite fördomar.” (...)

Erika: ”Hur tycker ni att en vuxen ska behandla barn då?”

Nilla: ”De ska ju vara snälla och inte slå barn eller utnyttja dem på nåt sätt.”

Erika: ”Alltså jag känner liksom som så här att alla har ju varit barn nån gång så därför borde 
de liksom veta hur de ville bli behandlade när de var barn och då alltså behandla andra barn så 
eftersom ingen liksom när den är barn vill bli behandlade dåligt och därför behandlar man 
liksom inte andra dåligt.”

Nilla: ”Och även om de vuxna blev behandlade dåligt när de var mindre så kan de ju 
fortfarande behandla sina barn eller andras barn bättre, lära sig av det, förbättra det liksom, 
visa att så här ska det vara istället för hur det var då.”

Eleverna har en klar uppfattning av hur den vuxne ska vara och läraren blir ett exempel som 
eleverna kan använda i sin beskrivning och uppfattning av hur vuxna ska vara. De har olika 
erfarenheter av hur vuxna är, men är överens om att vuxna borde veta hur barn ska behandlas 
eftersom de själva varit barn. 

Theodor blev behandlad som luft av alla utom lärarna. Det var som en osagd regel, att han inte 
fanns. Ingen lade märke till honom, och ibland undrade han om han verkligen inte syntes. Det 
var då lärarna gav honom en medlidande blick och han förstod att faktiskt var synlig, men 
eleverna hade liksom glömt bort det. (...) Hans föräldrar trodde att allt var bra, för han hade 
aldrig vågat berätta hur det egentligen stod till. De skulle antagligen inte fatta ändå. (Linda)

Lärare och andra vuxna är inte oftast bättre än ungdomar de heller. De kan också säga taskiga 
saker. Det beror ibland på vilken personlighet man har. (Malin)

Eleverna tycks ha en förväntan på att vuxna borde veta bättre och lärare kan ha funktionen av att  
se eleverna, enligt dem.

Erika: ”Det är ju också det där. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. För hon kom dit och 
bara hade bott hos den typ otäcka tanten och då sen när hon kom dit fick hon ju nästan vara 
som ett barn och leka med de andra, hon fick liksom vila i sin säng, hon blev inte så skrämd.”

Eleven betonar vikten av lek, av att vara som ett barn, när man är barn och känna vila och 
trygghet.

Leka var det bästa som Maja visste. Leka med dockor var det roligaste. Hon vill aldrig förlora 
sin vän, hennes snälla och roliga vän som hon kunde dela hemligheter med. Maja hade allt hon 
hade önskat sig och lite till. Hon hade hitttat sin bästa vän. (Erika)

Jag tror Ninnis ansikte blev synligt igen för att när hon bet pappan i svansen var hon inte lika 
blyg längre och hon vågade ha kul. Hon släppte helt enkelt rädslan och gick vidare. (Malin)

Eleverna lyfter fram leken och lusten som viktig, som något som får otryggheten att släppa. Den 
sista texten kan tolkas som att eleven menar att Ninni tar steget och vågar göra ett eget livsval. 
Att via livet, i detta fall det lustfyllda, fick henne att våga lita på sin inre förmåga att göra val. 
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Linda: ”Det finns folk som väljer att sitta ensamma. Jag vet inte om de väljer att sitta 
ensamma för att de trivs bäst så eller för att de är osäkra på alla andra.”

Nilla: ”Vissa kanske vill att andra liksom ska ta för sig och våga gå fram till dem istället för att 
den personen som alltid är ensam ska gå fram till alla andra som att nån ska liksom bry sig om 
att den finns.”

Erika: ”Man vågar kanske inte fråga dem ibland varför de sitter ensamma för att man liksom 
är rädd för svaret men det är liksom om man gör det, då vet man ju liksom, och de säger att 
man ska gå iväg, då vet man att de kanske vill sitta ensamma och sen om de inte vill göra det 
så vet man det också, så det är ju alltid värt att gå fram till de som sitter ensamma.”

Nilla: ”Men om man vet varför de sitter ensamma eller mår dåligt så kanske det är enklare att 
liksom göra något åt det, liksom försöka kommunicera fråga: Varför blev det så här och vad 
vill du att jag ska göra för att hjälpa dig och så där.”

Här är eleverna inne på att de som är ensamma har valt det. Att man är ansvarig för sina egna 
val. Dessa val ses här som någonting en osäkerhet hos de andra, som att valen de gör leder till 
att man inte förstår den andres livsval. Eleverna kan samtidigt inse att skolkamraterna kan ha 
svår ångest när de får vara i sin egen ensamhet med sig själva. De är även inne på att den som är 
ensam vill att en annan person än dem själva ska göra valet att ta initiativet till att ta kontakt.

Grupp 2 Aron, Gurre, Harald och Natanael
Grupp 2 samtalar om varför Ninni var osynlig och kopplar det till att ingen brydde sig om 
henne. De tar upp exempel från skolans värld och berättar om egna upplevelser av att känna sig 
osynlig. Att känna sig synlig hör ihop med att vara sedd och vara i gemenskap. Hur man ska 
bemöta någon som är osynlig beror enligt någon elev på hur personen själv agerar. Är personen 
respektfull och snäll, så kan man vara det tillbaka. En annan elev menar att man ska vara 
kompis med personen i fråga, och skratta och prata med denne. Eleven poängterar att man ska 
visa respekt, att alla är lika mycket värda. 

Gurre: ”Jag tror att asså att den hära tjejen som heter Ninni, asså hon har behandlats på ett 
dåligt sätt, asså liksom på ett mycket kränkande sätt, mobbad på något sätt, utsatt. Så nu 
känner hon sig liksom svag så hära - det är därför hon är osynlig. Hon vill bara gå bort liksom 
från denna världen. Vad tror ni grabbar?”

Aron: ”Sant. ingen brydde sig om henne.”

Natanael: ”Hon känner sig typ så här att hon var mindre värd, kanske för att tanten typ var 
iskall, hon brydde sig inte om henne. (...)

Intervjuare: Har ni nån gång känt er osynliga och vad har fått er att känna er synliga igen?

Harald: ”Varje dag i mitt liv. Jag sätter mig bara i sängen så är jag osynlig hela dan. Så jag blir 
inte så synlig.

Intervjuare: ”Vad får dig att känna dig synlig igen?”

Harald: ”Inget.”

Gurre: ”Jag känner mig synlig när många kollar på mig. När man går förbi personer. När man 
går hem liksom då faller nivån.”

Harald: ”Fast inte vid middan.” 

Intervjuare: ”Varför inte vid middan?”
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Harald: ”För att jag sitter med min syrra. Och vi sitter och skrattar och skämtar.”

Aron: ”Jag kan inte säga att jag är 100% osynlig för jag har alltid nån att prata med.”

Synligheten kopplas till erfarenheter av att andra ser en eller av att vara i gemenskap, i det 
lekfulla. En av eleverna beskriver sin livssituation med ett fokus på negationen, på frånvaron av 
mening. Ett centralt tema inom existentialismen. Visserligen balanserar eleven sin utsaga med 
att berätta om skrattet med systern men fokuset på negationen är någonting som eleven i 
samtalet vågar ventilera.

Alla dessa dåliga ord gjorde henne så svag att hon blev osynlig. Den elaka tanten använde 
barnet men belöna henne inte och sa inte att hon var bra, duktig utan sa tvärtom att hon var ett 
hopplöst barn. Men när hon kom till Mumintrollen så blev hon skött på ett bra sätt inte som 
hos tanten. Så hon började att få tillbaka självförtroendet och började bli synlig igen för hon 
blev skött på ett bra sätt och hon belönades. (Gurre)

Ett barn kan vara osynligt genom att inte få tillräckligt med uppmärksamhet och eller bli 
ignorerad. (Harald)

Gurre: ”Jag har varit med om liksom kränkningar och allting så här. Jag har gått till typ fem, 
sex, sju stycken skolor, bytt. Så har det varit olika gäng, mobbningar, fyra - tre stycken på en, 
mobbar för utseendet, varifrån man kommer. Så liksom lärarna har gett upp, de är trötta så här. 
Det beror mycket på lärarna, själva skolorna, om de tar tag i det.” (...)

Gurre: ”Inte mobba andra personer. Var snäll mot andra. Visa respekt. Alla är lika värda. En 
stor punkt. Guldregel.”

Eleverna kopplar att vara synlig med att vara rätt behandlad och att få uppmärksamhet. 
Grundvärderingen som bör råda benämns guldregeln, att alla är lika mycket värda.

Jag tror att budskapet är att man inte ska underskatta varandra eller nån. Man ska inte heller 
säga kränkande ord som sänker ner någon så att den vill bli osynlig och bara försvinna. 
(Gurre)

Det viktigaste med berättelsen är att man inte ska behandla barn dåligt, antar jag. (Aron)

Eleverna har en klar uppfattning över den etiska människan. Deras tolkning av huvudbudskapet 
i novellen är en livsåskådning som står för det goda i livet. Intressant är att en elev tolkar 
osynligheten som ett val, bort från kränkningar. 

Ninni blev synlig i slutet av novellen. När muminpappan ramlade från båten och föll i sjön, 
började hon skratta. Hon skrattade som hon aldrig gjorde förut. Det gjorde att hon blev synlig 
igen. (Natanael)

Skrattet, det lustfyllda, lyfts fram som avgörande för att huvudpersonen i novellen blir synlig 
igen. 

Gurre: ”Ta in henne i gruppen. Va med henne liksom, va kompis med henne. Skratta, prata. 
Det är då hennes självförtroende kommer tillbaka.”

Aron: ”Det beror på . Om hon visar respekt, så visar jag respekt tillbaks. Om hon är snäll, så 
är jag snäll tillbaks.

Eleverna lyfter fram levnadsregler och en elev kopplar vänskapen som väsentlig för att stärka 
självförtroendet. Den andra eleven lägger även ett ansvar på den andre. 
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Ett ”osynligt” barn kan också tycka att det är jobbigt att prata inför människor eller få för lite 
uppmärksamhet, så hjälp dem (bara om dem behöver hjälp). (Harald)

Eleven betonar vikten av att hjälpa när det behövs, men också att inte hjälpa när det inte behövs. 
Det finns en ton av behovet av självständighet hos individen som har rätt att säga nej, även till 
omtanken.

Grupp 3 Lars, Pelle, Robin & Sebastian
Grupp 3 samtalar om att Ninni blev osynlig för att hon blev behandlad dåligt och att hon blev 
synlig när muminfamiljen visade henne respekt. Om någon känner sig osynlig ska man tydligt 
försöka få med personen, så att denne inte blir efterhängsen bara, först då blir han synlig igen. 
Enligt dem är novellens viktigaste budskap att man inte ska behandla barn eller någon dåligt, att  
alla är värda att bli synliga och att man ska behandla andra såsom man själv vill bli behandlad.

Pelle: ”För att hon vart behandlad dåligt så vart hon osynlig för ingen brydde sig om henne.”

Osynlig betyder att man inte syns för andra personer. (...) Dom behandlade henne som ett 
osynligt barn. (...) Man ska vara en kompis mot alla så att ingen känner sig osynlig. (Robin)

Eleverna kopplar osynligheten till bristen på omsorg hos andra och att inte vara sedda och 
behandlad för den man är. Vänskapen lyfts återigen fram en viktig faktor för att vara synlig.

Pelle: ”Det är dåligt att man behandlar ett barn så. Eftersom de är yngre borde de behandlas 
mer rätt.” (...)

Sebastian: ”Att man inte ska behandla barn dåligt.”

Robin: ”Att alla är värda att bli synliga.”

Pelle: ”Att man inte ska behandla nån dåligt. Som man vill bli behandlad så ska man behandla 
folk tillbaka.”

Eleverna har en klar moralisk uppfattning och menar att en viktig regel är den så kallade gyllene 
regeln, att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad. Barn ska behandlas extra bra och 
känslan av att vara synlig är något alla borde känna. Den känslan skulle kunna kopplas till 
känslan av vara värdefull. 

Intervjuaren: Hur skulle ni göra om ni mötte en kamrat som kände sig osynlig?

Pelle: ”Typ säga: KOM!”

Sebastian: ”Konstigt om han bara kommer efter.”

Robin: ”Då blir han synlig igen”.

Eleverna uttrycker sig fåordigt men uttrycker vikten av att få med den som är ensam in i 
gemenskapen, att ta initiativ till att den ensamme kommer med, så att den inte bara följer efter. 
När den osynlige kommer med på inbjudan blir den synlig igen.

Grupp 4 Ella, Ester och Lollo
Grupp 4 samtalar om varför Ninni blir osynlig och detta kopplas till att hon var rädd och till att 
hon inte var behandlad rättvist. De tar upp exempel från sitt eget liv och berättar om när de 
känner sig osynliga och vad som får de att känna sig synliga igen. Synlighet kopplas till 
vänskapen de har hos varandra och de förklarar vad den vänskapen betyder för att de ska må 
bra. Samtalet präglas av en värme, som avslutar med att eleverna förklarar hur viktigt deras 
vänskap är för varandra. 
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Ella: ”Barnet blir ju osynligt. Asså hon blir ju behandlat dåligt.”

Ester: ”Nä, det var ju för att hon var rädd. Hon vart osynlig för att hon vart rädd, eller?

Ella: Ah, men rättigheterna. Asså tyckte du hon gjorde rätt. Eller skulle hon behandlas på ett 
annat sätt.”

Ester: ”Sen när hon kom till Mumin då vart hon behandlad mera rättvist.”

Ella: ”Mer kärlek.”

Ester: ”Då vart hon synlig igen för att hon litade på dem.” (...)

Ester: ”Alla är osynliga nån gång ibland. Säg om man säger så här att när man går med 
allihopa i klassen, alla tjejer, då blir man ju osynlig för vi har ju grupper. E, M, N och L de är 
oftast, men när de väl pratar och kanske Ella går dit då blir jag ensam och då blir man som 
osynligast mest och sen blir man synlig igen när man kommer in i gruppen.”

Ella: ”Och jag har blivit kallad i klassen av några killar i år, Fröken Fridegård. Då kommer 
Ester och dom och det får mig att känna mig synlig igen.” 

Lollo: ”När Ester är borta och Ella är sjuk då är jag ju typ ingen att vara med och sen har jag 
nån att vara med.” (...)

Intervjuaren: ”Finns det nåt mer ni vill tillägga?”

Ella: ”Att jag är glad att jag har mina bästa vänner.”

Lollo: ”Jag med.”

Ester: ”Utan dem skulle jag inte va så glad som jag är nu, för jag mår bra i doms närhet.”

Dialogen kan uttolkas som att eleverna insett och förstått att alla kan vara osynliga, med den 
ångest och utsatthet som följer med denna upplevelse. Novellen skapar utrymme för eleverna att 
lyfta och läsa in begreppet kärlek när de resonerar. Det är när de vågar benämna ordet kärlek 
som de kan gå in i en kort passage om livets utsatthet. Här behöver eleverna varandra för att 
kunna förstå sitt egna livs utsatthet.  

Nu hade jag ingen. Jag hade förlorat den enda kompisen jag nånsin haft och nu kändes det 
som om jag inte fanns. (...) Det kom fler och fler personer fram till mig och sa: 

Du är verkligen en helt fantastisk person, glöm inte det. 

Till slut syntes hela jag förutom mitt huvud. När jag plötsligt hörde hur Lea och Mia grät och 
sa:

Förlåt Moa, vi är hemskt ledsna för hur vi behandlade dig. 

Och plötsligt så stod jag där och log. Då kom Leo fram till mig och sa: 

Du kom tillbaks! 

(Ella)

Ett intressant exempel på en elev som vill förmedla vad livet är med hjälp av litteraturen. Den 
utsatta eleven känner när denne är själv frånvaron av vännen. Eleven beskriver hur det är att 
känna att man står själv med sin ångest. När barnet får sin vän tillbaka blir ångesten bara 
kortvarig. 

Texten uttrycker också vikten av att höra bekräftelse. Detta gör personen i berättelsen synlig. 
När relationen som beskrivs i texten helas genom ett förlåt, blir synligheten total.

Ester: ”Ibland är vissa lärare jättebittriga. De flesta är ju glada hela tiden.” (...)
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Ella: ”Att man ska ha bra vänner. Asså man måste alltid... Om man inte alltid skulle ha nån 
som bryr sig så skulle man kanske inte klarar sig asså man skulle bli helt nere.

Lollo: ”Trots att man är annorlunda. Så kan man ändå skaffa bra vänner väldigt enkelt.”

Ella: ”Det spelar ingen roll hur man ser ut utan asså vänner ska respektera andra för den man 
är och hur man än ser ut. 

Ester: ”Och om man inte gör det så är man ingen äkta vän.”

Eleverna resonerar om lärare som vuxna förebilder och ger exempel på goda levnadsregler. De 
understryker vikten av goda relationer och beskriver vad som är en bra vänskap och hur det 
påverkar dem.

Var dig själv och lyssna inte på vad andra säger för du vet att du inte alltid är det som dom 
säger att du är. Var dig själv! (Ella)

Alla är lika mycket värda och alla ska behandlas rätt och vara snäll mot alla. (Ester)

Eleverna ger goda exempel på etiska grundregler. De betonar vikten av att vara som man är, att 
känna sig värdefull och att behandla andra väl.

Ella: ”Jag skulle försöka prata med den. 

Lollo: ”Försöka göra så att den får en trygg miljö.”

Ella: ”Asså lyssna på den. Om man är en bra lyssnare. Då kan man ju lita på varandra. Det är 
ju liksom lättare om man asså delar på smärtan. Så kan man ju hjälpa på det sättet. 

Eleverna talar i relation till vad man kan göra om en kamrat känner sig osynlig. De betonar 
samtalet, tryggheten och tilliten. De kopplar lyssnande till tillit, de ser samtalet som ett sätt att 
dela smärtan. Vänskapen kamrater emellan blir ett slags ”terapeutiskt rum” som grundar sig på 
en känsla av förtroende. Genom att tala om ångesten kan två människors ångest lindras, enligt 
eleven. Existentialister är inne på att litteratur kan få oss att förstå livet bättre. För dem handlar 
det om att det nedskrivna ordet finns som ett sätt att exemplifiera existensen. Det skrivna ordet 
tydliggör helt enkelt och kan få oss att se det vi inte alltid uppmärksammar. Här får det talade 
ordet den betydelsen. Här visar eleven en förståelse för att om man talar så får det talade ordet 
samma innebörd. Man får ur sig sitt inre grubblande och bara det kan få grubblandet att 
upphöra. Ett delande av livserfarenheter får oss att förstå livets existens såsom exempel och för 
oss vidare mot en större förståelse av livet. Detta stämmer överens med den 
utvecklingspsykologiska tanken att barnet genom språket delar världen med andra och 
integrerar på så sätt sina egna känslor.

Ninni vart osynlig tack vare att hon vart rädd och då ville hon inte visa sig själv. (Ester)

Eleven tolkar osynlighet som en metafor för att inte vara sig själv. Att man inte kan dela med sig 
av sitt jag med världen. Hon kopplar osynligheten till ett val personen gör, på grund av rädsla. 
Osynligheten blir en slags avgränsning individen gör för att slippa dela smärtan med andra. 

Grupp 5 Fredrika, Stella och Maria
Grupp 5 samtalar om vad osynlighet är. De känner igen sig i Ninnis situation och ger exempel 
på det. De lyfter novellens budskap och diskuterar vad man kan göra. De har en hel del förslag 
på vad man ska göra. De tycker att man ska inkludera den som är ensam. De tycker att man ska 
hälsa och prata. De har samtidigt gjort mycket för att försöka hjälpa andra människor men de är 
inte helt nöjda. De vill att personerna ska må fullt ut bra och kan känna frustration när det inte 



22

alltid går att hjälpa till. Eleverna oroar sig för de elever som är osynliga och är oroliga över att 
de skulle kunna begå självmord. De diskuterar hur synlighet påverkar ens identitet. De anser att 
alla behöver någon. De har själva känt av diskriminering. De anser att den som är osynlig inte är 
sig själv. De tar upp vikten av att finna sin egen röst. Dessutom anser de att litteraturläsning är 
ett bra sätt att lära sig om vad livet egentligen är.

Fredrika: ”Alla behöver någon. Hur gammal man än är. Man måste känna att det är någon bryr 
sig, att man är älskad”. 

Stella: ”Ja. Barn är mycket känsligare. Lärare har inte fördomar mot elever utan det kan 
förekomma mellan elever. Om lärare blir bemötta illa kan de bli arga. Men då har eleven gjort 
något dumt.” 

Fredrika: ”Barn behöver ju sina föräldrar. Man har alltid ett speciellt band med dem som kan 
vara svårt att förstå. Men det behöver inte vara de biologiska föräldrarna. Bara barnet får 
känna att hon är älskad och att hon trivs i sitt hem så är det samma sak.”

Maria: ”Ja. Man blir behandlad utifrån hur man beter sig. En lärare har något emot elever som 
inte är bra på att uttrycka sig bra på svenska.” 

Stella: Inte vi, för vi har bra svenska. Jag minns när jag praoade. Då kunde jag bemötas av 
fördomar. De blev överraskade över att jag kunde så bra svenska.” 

Fredrika: ”Vissa tänker att så kallade invandrare ska bete sig illa. Det känner jag på bussen 
ibland.”

Stella och Maria: Håller med.

Maria: ”Man behandlas som man själv vill bli behandlad. Det mottot borde fler följa. Ju bättre 
eleverna är, desto bättre blir skolan. Vart jag än går kommer jag känna att folk tänker på att jag 
är invandrare. De säger det inte, men jag känner det.” (...)

Stella: ”Jag kunde känna igen mig i berättelsen, till exempel när man är ny i skolan. Man kan 
känna sig utanför och osynlig då. Jag tror att varje människa har en period när man verkligen 
känner så.” 

Fredrika: ”När jag ser andra elever i korridoren som är ensamma så känner jag mig ledsen. Jag 
känner igen mig i dem.”

Maria: ”Ja, det är det värsta jag vet, när man inte känner sig omtyckt av människorna 
omkring.” (...)

Fredrika: ”Att inte bli omtyckt eller ha någon som bryr sig om en kan påverka en person, göra 
en osäker. Personen kan förlora sin identitet, tappa bort vem man egentligen är och vad man 
står för. Hon blev synlig igen eftersom hon nu äntligen hittade tillbaka till sig själv, visade vad 
hon stod för.”

Eleverna för ett utförligt resonemang om livet. De kommer in på den gyllene regeln och att alla 
behöver någon. Samtidigt förstår de att den andre är själva frihetens gräns när de går in på att 
man som invandrare bara kan få en blick för att få sin frihet inskränkt. De är tvungna att bemöta 
dessa andra för att förmedla att de också äger frihet. De känner att de måste göra detta genom 
välformulerad svenska. Det finns en underliggande ångest över att behöva få bedömande 
blickar. Samtidigt som det finns en vilja att komma med i de andras värld. De vill inte vara 
själva utan vill passa in. Dessa blickar tar fokus från eleverna. Från deras egna personliga frihet 
och inre utveckling. De blir bedömda och dömda. Något vi alla blir från tid till annan. Ett 
tillstånd av inre jag-frånvaro. Denna frånvaro lyfter eleverna senare i samtalet då de går in på att  
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ens identitet kan gå förlorad. I det sammanhanget handlar det om att inte ha någon. De 
formulerar här en dubbel frånvaro; av andra på avstånd och andra i ens närhet. Passagen 
avslutas med att de menar att man måste själv ta klivet och agera i världen för att bli någon, för 
att ta tillbaka sin tappade identitet. Detta görs genom att ta klivet ut och ta ett eget beslut baserat 
på vad man själv anser vara rätt och riktigt, utan att ha fullt stöd för att det verkligen är så. 

Ninni försvann nog inte till insidan, utan mer på insidan. Att förlora sin insida är liksom att 
förlora sig själv. Om man inte är likadan som alla andra eller om man är blyg kan man själv få 
denna känsla av osynlighet eller rentav blekna bort. (Maria)

Man bildar en osynlig bubbla runt sig själv där man bara håller sig till sig själv, man söker en 
viss frihet. Man kanske vill lära känna sig själv då man kanske undrar hur man är som person. 
Man vill helt enkelt ha frihet från exempelvis dömande folk eller från en verklighet som består 
av mycket man inte gillar. Man vill leva i en värld då ingen kan se eller döma. (Stella)

Ett barn behöver kärlek, vård och omsorg. Utan dessa saker försvinner barnets mod, 
personlighet och självkänsla. Det var precis vad som hände med Ninni, på grund av tantens 
beteende växte hennes osäkerhet sig större och större. Hon och hennes karaktär började blekna 
och hon blev till slut helt osynlig. (...) När hon blev omhändertagen på rätt sätt och med 
omsorg fick hon tillbaka sin personlighet och sig själv. (Fredrika)

En elev funderar över osynlighet som skapandet av en bubbla runt sig själv. I denna bubbla 
skapar man sig själv och kan söka sig en viss frihet. Genom att inte vara en del av andra 
människor kan man i den egna bubblan hitta sitt eget jag. Sartre skriver om att den andre är 
frihetens yttersta gräns. Att andra visar min egna frihets begränsning. Elevsvaret läst med 
Sartres teorier i bakhuvudet blir här ett svar och en uppvisad förståelse över att andra människor 
begränsar och visar gränsen för min frihet. Eleven är tvungen att gå in i en bubbla, ett ställe att 
fly till som kan liknas vid icke-varat. Eleven befinner sig där för att skapa sig själv och 
reflektera över sin egen frihet. Detta kan ur Sartres synsätt som att eleven som befinner sig i 
bubblan lever ett liv i icke-varat och på så sätt att man inte kan leva livet i varat fullt ut. Men 
man kan även läsa in det Kierkegaard skriver om valet. Han menar att valet vi gör alltid leder 
till ångest och att vi kan hantera det antingen genom att följa strömmen eller att göra valet 
självständigt och ta fullt ansvar för sitt val. Att ta språnget och välja själv är ett mer korrekt sätt 
att leva. Eleven i bubblan tar åtminstone ansvar och gör sitt val. Något som plågoandar som 
bara följer strömmen inte gör utan befinner sig i ett liv där andra tar beslut och kommer därför 
att leva ett liv i icke-varat.

Eleverna kommer in på tankar om varat som filosofer har grubblat över i 2000 år. Kierkegaard 
som existentialismens fader påminde oss om dess vikt och Sartre spred tanken om varat utanför 
filosofins rum. Att eleverna kan anamma tankar som baseras på denna filosofiska tradition är 
beundransvärt. Den bubbla som beskrivs är en god metafor över människans livsvillkor. Dessa 
elever har inte läst någon filosofi. Deras resonemang grundar sig på de tankar om livet som en 
skönlitterär text har väckt. De har fått tillfälle att frigöra sina tankar i egna texter och ett 
gruppsamtal. Genom att ge uttryck för sitt berättande själv kommer de nära livsfrågornas 
innersta kärna.

Maria: ”Vissa elever använder kränkande ord. I Sverige verkar det ligga i kulturen att det är 
okej att kränka. Jag har rest mycket. De har mer respekt i de länder jag rest till.”

Stella: ”Svenska skolan har blivit ett stort skämt. Eleverna har ingen respekt för lärarna.” 

Maria: ”Lärarna orkar då inte. Att vara lärare idag är inte som att vara lärare för 20 år sedan.” 



24

Stella: ”Exakt. Elever kan säga håll käften och prata inte med mig till lärare. Läraren har ju 
kommit för att hjälpa dig, då ska man inte kränka läraren.”

Maria: ”Jag kan själv få fördomar mot de invandrarkillar som beter sig illa. Jag tänker att det 
typ är en sådan där, trots att jag själv är invandrare som dem. Det beror på hur de har det 
hemma. Om elever säger kränkande saker kan jag inte svara, jag har det inte inom mig. Jag 
kan bara svara, detsamma.”

Eleverna diskuterar hur lärare behandlas och reagerar mot elever som beter sig omoraliskt. De 
reagerar när några de känner viss sociokulturell samhörighet med reagerar omoraliskt. 

Stella: ”Att barn har rätt till lek och fritid. Hon fick det av Lilla My.”

Maria: ”Ja, det visade sig när hon bet pappan i svansen. Hon lärde henne det.”

Fredrika: ”Ja, det är viktigt att hitta sin egen röst, det hjälpte lilla My henne med.”

Stella: ”Får tonåringar inte det här kan det leda till självmord. Ju äldre man blir, desto mindre 
förstår vuxna vårt behov av lek.” (...)

Fredrika: ”Det här med böcker. Jag tycker att man lär sig rätt mycket av böcker. Det blir att 
man känner igen sig själv. En bra författare kan liksom få mig att förstå hur andra människor 
tänker och känner.”

Maria: ”ja, då kan man känna igen det vid senare tillfälle. Och så bara utvecklas det. Det blir 
typ som en debatt.”

Fredrika: ”Om författaren kan få fram själva budskapet på ett bra sätt. Då blir det att man 
tänker på det hela tiden.”

Maria: ”Men ibland behåller man det för sig själv.”

Fredrika: ”Det kan fungera att diskutera såna saker i skolan, men då ska det vara med nåra få 
personer som man känner. Då kan man få ut mer från sig själv.”

En elev talar om att hitta sin egen röst. Att ens egen existens handlar om att bli en självständig 
individ. En annan elev kommer in på att om man inte hittar sin egen röst så kan det leda till 
självmord. Eleverna är här inne på att om man inte får göra egna självständiga val och inte blir 
den man är så förlorar man sig själv. Att eleverna kommer in på att det kan leda till självmord 
kan självklart tolkas som att mobbning leder till självmord. Men deras ord avslöjar att eleverna 
är medvetna över att det finns någonting som är mer kopplat till mänsklig existens bakom. Att 
hitta sin röst kan ta en livstid. Eleverna talar om att vuxna tappar leken. Kanske menar eleverna 
att vuxna tappar sig själva då de inte lever ut efter livets fulla kapacitet? De diskuterar vidare 
litteraturens betydelse. Det framkommer att eleverna anser att läsning lyfter ens förståelse av 
livet. Att läsning blir ett exempel på livet som man kan dra slutsatser av och bära med sig i livet. 
En viktig poäng som existentialister gör är just att använda litteraturen som livets exempel, att 
litteraturen är ett sätt att filosofera. Litteraturen kan också ses som något som får sin plats i det 
potentiella rummet, där det kulturella äger rum, vilket näring åt utvecklandet av symbolerna hos 
eleverna och ger dem känslan av ett verbalt själv.

Maria: ”Vi har en elev i klassen som håller sig för sig själv. Hon gör allt för att visa att det är 
okej. Men man ser ändå att hon mår dåligt av det. Hon har liksom svårt att ta till sig när vi 
säger att hon kan vara med oss.”

Fredrika: ”Precis! Men hon vill inte öppna sig. Det måste ju komma från båda parter. Men det 
har blivit bättre. Vi kramas när vi träffas och så.” 
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Stella: ”Ja, jag kommer att tänka på en kille i klassen, jag har kommit nära honom. Han har 
blivit väldigt sårad av människor förut. Särskilt av killar. Han kommer mycket till mig och vill 
prata. Jag känner ett stort ansvar mot honom. Man vill hjälpa honom, men det är svårt. Man 
säger jag förstår dig och sånt där. Man tänker, tänk om den här personen begår självmord. Vad 
kan jag göra. Man säger gå och prata med en vuxen. Han säger nej, jag vill att du ska hjälpa 
mig. Men jag säger, jag vet inte hur jag ska hjälpa dig. Jag vet inte hur jag ska förändra dig 
och dina tankar om ditt liv. Man känner en skuld om man inte hjälper andra människor.”

Maria: Mm. Man tänker om det händer personen något, så är det mitt fel. Jag mår själv dåligt 
om jag är själv och man har tjafsat med sina kompisar. Då vill jag bara dra täcket över mig.”

Fredrika: ”Tänk då hur det känns att gå omkring så varje dag, det är helt sjukt. När man grälar 
känns det som att en del av en själv är borta.”

Maria: ”Man behöver någon som det klickar med. Det är synd om dem som inte har det. Även 
om mina kompisar och jag är olika så har vi varandra. Våra föräldrar vill att vi hjälper den 
ensamma flickan. Även lärarna.”

Stella: ”Det känns som att lärarna lägger ansvaret på oss. Både på raster och i grupparbeten. 
Jag kan inte säga vi vill jobba själva. Men vi får aldrig göra det, det har hänt en gång.” 

Eleverna diskuterar här ansvar. De känner ett stort ansvar mot de som är ensamma eller som har 
det svårt. De väljer att agera, att göra det bästa de kan. Trots detta anser de att de inte gjort 
tillräckligt. Detta är att leva, enligt existentialismen. Dessa elever vågar ta steget och göra egna 
val, utan att fullt ut veta om det är rätt. De gör det de anser vara rätt. Valen måste vi leva med 
och de leder till ångest. Men vi måste våga ta steget mot existensen och göra dessa val. De är 
inne på att om man inte gör någonting eller om man gör för lite, så kan den andre begå 
självmord. De tar alltså här ansvar inte bara frö sig själva utan även den andre. Ett stort ansvar. 
De menar att det dessutom är så att lärare har givit dessa elever detta stora ansvar. Som 
ansvarstagande tonåringar intar de en stor moralisk position då de gör dessa val. Här ser man ett 
stort behov för eleverna att själva kunna reflektera och diskutera sina val med någon. Men 
existentialistiskt sett har de kommit långt. De kommer att leva med dessa val och denna ångest. 
Men de kommer att leva ett liv som ligger så nära livet-i-sig som det vid denna tid i livet är 
möjligt. 

Jag kommer ihåg när jag gick i årskurs 4 tror jag, då jag såg en betydligt yngre elev sitta själv 
vid några snurrgungor och gråta. Jag fick liksom ont av att se honom sitta där själv och ingen 
som tröstade honom, jag har själv varit i sådana situationer. Valet mellan att vara med den lille 
killen under en rast av 20.000-tals eller att var med kompisar jag i vanliga fall alltid var med 
var lätt... Speciellt om det gör skillnad för den personen. (Maria)

När hon bet pappa i svansen blev hon synlig. Hennes ansikte blev synligt eftersom hon 
faktiskt tagit saken i sina egna händer och gjort någonting åt det. Man blir synlig genom att stå 
upp och tro på sig själv. Man ska också behandla alla lika och på ett rättvist sätt. Om någon 
behandlar någon hemskt kan det leda till att denna person långsamt bryts ner inifrån och blir 
tom. (Fredrika)

Dessa citat är exempel på att eleverna verkligen funderar på hur man ska agera när någon far 
illa. Samtidigt förstår de vikten av att självtilliten och hur denna också kan påverkas av 
omgivningens bemötande.

Grupp 6 Nelly, Mikaela och Fia
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Grupp 6 diskuterade till en början novellen väldigt textnära. De talade om att det är hemskt av 
tanten, att ironi inte är någonting bra och att muminfamiljen var snälla. Men efter en stund 
börjar de diskutera fenomenet osynlighet mer allmänmänskligt. De samtalar om osynlighet från 
två perspektiv. Dels igenkännande och på vilket sätt man kan hjälpa till. Men även att man inte 
ska göra för mycket gentemot personer som är osynliga. Att det räcker med att vara vänlig men 
även att personer som uteslutits kanske gjort sig förtjänta av det. Eleven som trycker på detta 
starkast känner en samhörighet med lilla My. En elev menar att de som är osynliga finns runt 
omkring oss, men att vi tror att de inte finns. De menar även att människor på något sätt alltid 
måste göra någonting när en annan människa mår dåligt. 

Nelly: ”Jag har upplevt det Ninni varit med om men vill inte säga det.” 

Mikaela: ”Jag tror att man är nog blind mot de som är osynliga. Man ser dem inte helt enkelt. 
Man säger att jag tror inte att någon är osynlig, just för att man inte ser dem. Man blundar för 
dem.” 

Fia: ”Att vara osynlig är en oerhört otrevlig och obehaglig känsla. Att inte vara tillräcklig och 
ogillad. Ett exempel är vid grupparbete. Alla lägger fram ett förslag och alla andras förslag 
förutom ditt blir valt. Att vara ironisk och iskall ger en känsla av att man inte betyder något 
och att man bara är ett hinder.” 

Mikaela: ”Finns nog inget man direkt kan göra något åt själv, det är liksom omgivningens 
ansvar att man ska kunna veta att man faktiskt finns där. Alla har väl själva känt av 
’osynlighet’ ibland. Om man till exempel är kvar sist i ett omklädningsrum, så kan man få 
känslan av osynlighet. Man frågar sig själv varför inga väntade och om man inte räcker 
till.” (...)

Fia: ”Den som har hamnat utanför, vad har den gjort för att vara utanför? Det kan bero på att 
personen varit elak. Då tappar man respekten för den. Om man är dum får man inte vara med.” 

Mikaela: ”Det är viktigt att våga vara sig själv. Man måste kunna släppa kontrollen också. 
Man måste stå upp för sig själv.” 

Fia: ”För vuxna ska ge barn frihet men se till att hålla dem borta från det som kan bli dåligt i 
slutändan. Man ska inte forma barn att bli någonting. Det kan man se inom idrotten. Föräldrar 
som vill att barn ska bli till exempel fotbollsspelare. Låt dem själva bestämma vad de vill.”

Mikaela: ”Ja. Det händer att föräldrar styr oss.”

Fia: ”Shit. Jag känner mig som My. Ha, ha! Jag är nog ganska hård men jag vill väl.”

Den första eleven väljer att beskriva sig som utsatt. Det är intressant att ingen av eleverna vill 
veta mer om hennes livshistoria. Detta kan tolkas som att eleverna inte vill gå in på detta 
område av hänsyn och respekt för dennes historia. Men samtalet kommer snabbt in på 
filosofiska djup. Det börjar med att eleven kan känna igen sig i den utsatthet och det illamående 
som osynlighet ger. Sedan gör en av eleverna en viktig observation. Eleven menar att osynlighet 
ständigt finns framför oss men att vi inte ser den. Till och med att detta skulle kunna vara själva 
innebörden av osynlighet. Ingen tror att man har osynliga människor i sin närhet men de finns 
framför oss hela tiden. Alla som resonerar och tänker på osynlighet gör det genom att 
exemplifiera tillfällen i livet då man varit eller sett osynliga människor. Men elevens 
resonemang går ut på att osynligheten är dubbel. Man är osynlig för att man inte har någon och 
det är ingen som ser en. I novellen är Ninni helt osynlig, man ser henne inte rent fysiskt. Men 
muminfamiljen ser det lilla hon gör och gör allt för att locka fram mer. Eleven som resonerar 
kring osynlighet ovan menar att fler än vi tror är precis som Ninni. Ingen ser de osynliga. För att  
de tror sig veta vad osynlighet är men blundar för det som finns framför dem. Resonemanget 
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har en djup filosofisk innebörd, som kan kopplas till flera av existentialismens idéer. Den kan 
till exempel liknas vid Sartres beskrivning av den frånvarande Pierre. Som att människans liv 
ständigt handlar om att fokusera på frånvaron. Vi ser inte varat-i-sig för att vi fokuserar på det 
som inte finns i vår närhet, det vi ser. Elevens tankar skulle kunna visa på att vi borde lära oss 
att se och upptäcka varat, att vi borde återvända till vara-frågans grund, för att komma bort från 
människans ständiga fokus på det frånvarande och därmed icke-varat. Metoden för detta vore att  
gå tillbaka till denna grundfråga och att fokusera på att göra de grundläggande val vi behöver 
göra när vi befinner oss i världen-i-sig. Den intersubjektiva processen blir tydligt här och för 
tankarna till bilden om spegeln där barnet speglar sig mot moderns ansiktsuttryck, men här blir 
resultatet tvärtom. Omgivningen brister i att spegla tillbaka den osynlige individen, den låtsas 
som att den inte ser.

Ett barn behöver sina föräldrars kärlek och värme. Familjen är det viktigaste vi har. Jag tror att 
tanten var en släkting till Ninnis föräldrar och att det var en traumatisk upplevelse för henne. 
Det var därför hon var kall och ironisk. (Mikaela)

Eleven använder traumatisk i sin beskrivning och är tecken på att eleven inser den ångest vi 
människor ständigt bär med oss, och som blir starkare när vi lämnas åt oss själva. Ensamma i 
världen ökar vår medvetenhet om vår egna utsatthet och vår livslott, att välja. Eleven ger uttryck 
för att hon förstår vikten av den tidiga anknytningen till de primära vårdnadshavarna.

Mikaela: ”Jag känner inte att lärare vill ta reda på vad vi egentligen funderar på, innerst inne.” 

Nelly ”Lärare undervisar, de vill inte mest göra sitt jobb och vill gå hem sen. De går inte 
djupare in på det. De kanske inte gör det för att de tror att vi elever kommer känna sig kränkta 
på något sätt.”

Mikaela: ”Ja, de är rädda för att vi ska må dåligt.” 

Fia: ”Min lärare i sexan var så, frågade alltid vad jag menar och så.”

Mikaela: ”Ja, det är som Bosse i SO:n.” 

Nelly: ”Tanten tar inte hand om henne för att hon vill. Måste visa att man bryr sig om barns 
tankar och åsikter och inte nedvärdera dem.”

Fia: ”Som att tanten var ironisk.” (...)

Mikaela: På skolan behandlas alla lika. Det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån 
eller om man är handikappad. Vissa skolor tar inte emot alla elever.”

Nelly: Ja, det läste jag i nyheterna.”

Mikaela: ”Skolan är dålig på att lyssna på elevers tankar och funderingar. Elevråd är ett skämt. 
Samtidigt ger samhället inte skolan det man behöver, som pengar, så det är inte bara skolans 
fel.”

Fia: ”Skolan hör men de lyssnar inte.”

Nelly och Mikaela: ”Exakt.”

Nelly: ”Ja, men vi får det när vi skriver debattartiklar.” 

Mikaela: ”Jag vill ha mer debattartiklar. Där lär man sig att utveckla vad man tycker.”

Nelly: ”Det vill inte jag ha.” 
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Eleverna funderar över att lärare inte lyssnar till vilka de egentligen är, med några undantag. 
Detta visar på en längtan efter inre utveckling. Att få fundera över sin och andras existens. Att 
med hjälp av andras livsöden och nya litterära världar få utveckla sitt inre och sitt begrundande. 

Nelly: ”My ville leka, men hon kunde inte.”

Fia: ”Hon var avskuren från själva verkligheten. Det blev hon hos tanten.”

Nelly: ”Ibland lyssnar inte lärare när vi har för mycket prov, de tycker att vi borde klara av det 
när vi gå i nian.”

Mikaela: ”Men även vi har rätt till fritid.”  (...)

Fia: ”Jag tycker att man kan lära sig mycket av att läsa böcker. Bara de är bra”

Mikaela: ”Jag vet inte om alla böcker har budskap. Men när de har det så lär man sig mycket 
av det.”

Nelly: ”Jag tycker att man kan lära sig om sånt som man inte annars lär sig. Som andra 
människor och livet och sånt.”

Eleverna är inne på böckers betydelse för att förstå existensen. Att de kan lära sig mer i denna 
fiktiva värld än de kan i till exempel skolan. Att många böcker har inneboende budskap som 
man lär sig mycket av. 

Budskapet är att man ska ge folk en andra chans och att alla personer betyder lika 
mycket. (Mikaela)

My försökte lära Ninni några nya lekar, men det hade gått för långt i hennes förra så kallade 
hem. Hon hade inte fått tillåtelse att göra någonting. Hon hade inga vänner att leka med och 
verkade ha glömt meningen i att ha kul. Hon hade varit helt instängd från verkligheten, från 
allt som ett normalt litet barn borde få göra. (Nelly)

Hennes självförtroende stärktes till fullo av att våga släppa på kontrollen lite och ha kul. Hon 
som tidigare inte kunde eller vågade skratta, nu skrattade hon (Fia) 

Nelly: ”Om man ser någon som är osynlig ska man försöka se till att den kommer med i 
gruppen, i gemenskapen. Att den får veta att den är sedd eller hörd. Att man bryr sig om den.”

Fia: ”Jag tycker så här. Det är elakt att blunda för den som är ensam eller utanför. Men man är 
inte alltid ansvarig för att ta hand om den som är ensam. Småhintar är bättre, som att säga hej 
eller berömma om man har fina kläder på sig. Det gör skillnad.”

Nelly: ”Fast jag tycker att man inte har ansvar för någon annans handlingar. Men man har ett 
ansvar mot någon som är utsatt. Man ska få känna att folk bryr sig om en. Man ska vara en 
god människa. Det är sunt förnuft. Man har inte skyldighet att göra något men man gör det 
ändå.” 

Mikaela: ”När Ninni hamnade i familjen så är det familjens ansvar att se till att alla har det 
bra. Man gör som man själv skulle vilja bli behandlad i olika situationer.” 

Eleverna kommer här in på en mycket intressant diskussion om ansvar. En elev menar att man 
inte är ansvarig för andra människor, underförstått att man bara är ansvarig för sig själv. Detta är 
en central tanke inom existentialismen. Där är man fullt ut ansvarig för sitt eget liv. Men efter 
att ha fastställt detta menar eleverna att man trots allt har ett ansvar för de som är utsatta. De 
menar att man inte har skyldighet att göra någonting men att man ändå ska visa sig att man bryr 
sig. Eleverna känner alltså ångest om de väljer att inte handla gentemot den utsatte. En elev är 
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dock inne på att detta ansvar man har gentemot den andre kan vara tillräcklig om man bara visar 
den andre att man ser den, genom att göra saker som kan verka banala. Man kommer på så sätt 
att hjälpa den andre att utveckla sina egna val genom att den vågar använda sin frihet. Men att 
göra för mycket, att helt ta ansvar för den andre kan vara att göra för mycket. Man måste hjälpa 
människor att bli fria nog att göra självständiga val. 

My lärde Ninni att livet är tufft och även det måste man lära sig att hantera. Man kan inte 
vänja sig vid att bli gullad med hela tiden. Att My fanns där och slängde en och annan elak 
kommentar kan anses dumt av henne men jag tänkte flera gånger att My faktiskt har rätt - 
även om det är elakt. Att Ninni utsattes för det, och klarade av det gjorde henne ännu starkare 
och säkrare i sig själv. Att vara klipsk modig nog att synas igen. Lilla My hade tidigare hetsat 
henne till att våga stå upp och ta fighten. (Fia)

I denna novell blir hon synlig för att hon får veta vem hon är och visar vad hon tycker, en fri 
människa. (Nelly)

Dock vet man längst där inne att alla förr eller senare ska dö. Men sådana händelser kan 
förändra allting. Hela ens personlighet kan plötsligt byta bana och man får nya sätt att se saker 
och ting. Mest jobbigt är det för barnen. Även om just Ninni kanske var för ung för att förstå 
så visste hon ändå att en stor förändring i hennes liv hade inträffat. Om barn ska våga och 
kunna få sin röst hörd måste de själva ta initiativet. Dock måste de vuxna och andra i barnets 
närhet bygga upp hennes självförtroende så att de inte slutar som Ninni, osynlig och obetydlig. 
(...) Ninni var inte blyg och osäker. Det var bara ett lager av osäkerhet som växt som en mur 
runt henne när hon fått höra glåpord och andra elakheter. Hon vågade inte visa sitt riktiga jag 
förrän någon var nöjd med hennes riktiga personlighet. (Mikaela)

Eleverna relaterar till olika livssituationer i sina tolkningar av novellen. En elev tar lilla My som 
en lärdom i att våga stå upp för sig själv och vara tuff. En annan elev betonar vilken av att bli 
och vara en fri människa och kopplar samman detta med att veta vem man är och visa vad man 
tycker. Den tredje menar på att döden ständigt är närvarande i våra liv och samtidigt resonerar 
eleven att jaget först kan framträda när man kan förlika sig med sin personlighet. Individen 
måste våga göra sin röst hörd och påverkas positivt av omgivningen för att få ett gott 
självförtroende. 

Analys av elevsvar

Elevernas begrundande har väckts av läsningen av novellen ”Det osynliga 
barnet” (Jansson, 1962). Deras resonemang och funderingar om vad som är viktigt i livet 
för att vara och bli en människa är sammankopplade med deras tankar om sin uppväxt, 
liv och existens. De mönster vi har funnit i deras svar, i relation till våra två perspektiv, 
redovisar vi nedan under fyra huvudrubriker.

Människan i relation till sig själv och andra

Existentialistiskt perspektiv

I den här delen kommer vi främst att utgå från Sartres filosofi när vi tolkar elevernas texter. Han 
skriver att andra människor är viktiga för att vi ska förstå oss själva. Han menar vidare att det är 
i förhållande till andra som vi skapar mening och blir subjekt. Alla elevgrupper nämner andra 
som centrala för andra människor eller för en själv. Många elever beskriver tillfällen då de inte 
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känt sig som en del av en grupp, till exempel vid grupparbeten, när man är ny i klassen eller i 
omklädningsrum. De beskriver här frånvaron av gemenskap, en känsla som är mycket stark hos 
eleverna och som de kommer ihåg mycket väl. Sartre definierar människors liv som en längtan 
efter något och samtidigt en frånvaro av någon. Detta diskuterar de flesta elever. Deras samtal 
och texter handlar om att de står i relation till andra människor eller att andra människor saknas. 
En del elever är inne på att man inte vågar lita på en annan människa utan det är först när man 
har tillit som man vågar visa vem man är. Eleverna diskuterar att det finns någon för alla, en 
slags längtan och förhoppning om att alla har eller kommer att ha en relation till en annan. Detta 
stämmer överens med Sartres tankar om att vi som människor fokuserar på det vi saknar i livet, 
eller icke-varat.

En elev menar att de som är osynliga finns framför oss hela tiden men att vi inte ser dem. Att 
det är detta som är själva innebörden av att vara osynlig. Ingen tror att man har osynliga 
människor i sin närhet men det finns framför oss. Elevens resonemang ligger i linje med Sartres 
tankar. Denna osynlighet som finns där trots att vi inte ser den beror på att människor alltid 
söker det som inte finns där. De fokuserar på icke-varat och inte varat i sig. Eleven som 
observerat att osynlighet finns närvarande för oss alla har samtidigt förstått att osynlighet 
handlar om att på ett drastiskt sätt befinna sig i icke-varat.

En annan elev funderar över osynlighet som skapandet av en bubbla runt sig själv. I denna 
bubbla skapar man sig själv och kan söka sig en viss frihet. Genom att inte vara en del av andra 
människor kan man i den egna bubblan hitta sitt eget jag. Sartre skriver om att den andre är 
frihetens yttersta gräns. Att andra visar min egna frihets begränsning. Elevsvaret läst med 
Sartres teorier i bakhuvudet blir här ett svar och en uppvisad förståelse över att andra människor 
begränsar och visar gränsen för min frihet. Eleven är tvungen att gå in i en bubbla, ett ställe att 
fly till som kan liknas vid icke-varat. Eleven befinner sig där för att skapa sig själv och 
reflektera över sin egen frihet. Detta kan ur Sartres synsätt som att eleven som befinner sig i 
bubblan lever ett liv i icke-varat och på så sätt att man inte kan leva livet i varat fullt ut. Men 
man kan även läsa in det Kierkegaard skriver om valet. Han menar att valet vi gör alltid leder 
till ångest och att vi kan hantera det antingen genom att följa strömmen eller att göra valet 
självständigt och ta fullt ansvar för sitt val. Att ta språnget och välja själv är ett mer korrekt sätt 
att leva. Eleven i bubblan tar åtminstone ansvar och gör sitt val. Något som plågoandar som 
bara följer strömmen inte gör utan befinner sig i ett liv där andra tar beslut och kommer därför 
att leva ett liv i icke-varat.

Sammanfattningsvis kan man säga att alla elever resonerar i linje med Sartre gällande att andra 
människor får oss att förstå oss själva och att eleverna fokuserar på frånvaron av någon. Några 
få resonerar indirekt om varat och icke-varat. Dessa tankar har visat sig vara mycket 
begrundande och djupgående.

Utvecklingspsykologiskt perspektiv

I elevsamtalen och texterna finner vi att eleverna tolkar budskapet i novellen om osynlighet/
synlighet utifrån sina livserfarenheter på detta sätt:

· osynlighet - dåligt bemötande - ensamhet

· synlighet - gott bemötande - gemenskap

Dåligt bemötande hör enligt dem ihop med känslan av osynlighet, utanförskap, otrygghet, att 
vara rädd, blyg, att vara mindre värd och att vilja gå bort från denna värld. Gott bemötande hör 
ihop med känslan av att vara synlig, att ha en identitet, att ha ett band till andra, att ha vänner, 
att ha tillit, att vara självständig och ge och ta emot kärlek.
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Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv skulle detta kunna ses som att det finns en stor 
medvetenhet om behovet av goda relationer till andra jämnåriga och till andra vuxna, för att må 
bra. I de goda relationerna till andra vuxna, och i första hand föräldrar, uttrycks det behov av 
tröst/närhet kontra självständighet, som ges uttryck för i anknytningsteorin. Anknytningen blir 
extra tydlig i beskrivningen av känslan av ett band till föräldrarna, de primära vårdnadsgivarna, 
oavsett om det är de biologiska eller ej. Detta band står, enligt eleven, i relation till att ”barnet 
får känna att hon är älskad och att hon trivs i sitt hem.” Den sunda självkänslan hör för eleverna 
ihop med känslan av att vara sedd av andra, att vara en del av gruppen och att ha en familj och 
goda vänner som tycker om en, som pratar och skrattar med en. Med hjälp av begreppen ur 
objektrelationsteorin blir det subjektiva objektet till i relation till andra, och känner sig då som 
ett ”objekt” - det blir synligt. Självobjektsfunktionerna, speglingen, idealiseringen och 
tvillingsjälen, syns i elevernas svar, i deras skildring av vikten av att vara sedd av kamrater och 
vuxna, i behovet som uttrycks av att ha vänner som älskar en för den man är. Detta speglar i sin 
tur det grundläggande behovet hos individen av att känna att hon inte bara är unik men också lik 
andra. Det dåliga bemötandet tycks skada dessa självobjektsfunktioner, och det är då eleven 
känner sig som mest ”osynlig”.

Synen på människan och hennes värde

Existentialistiskt perspektiv

I stort sätt alla elever diskuterar lärare, hur de ska vara och hur de är. Många fokuserar på de 
brister som lärare kan ha, som fördomar eller att de kan vara ouppmärksamma. Eleverna är 
överens om att lärare har ett stort ansvar i skolan. All elever är inne på att man ska behandla 
andra människor väl. Elevernas tankar är ganska allmänna och här har vi inte fått fram ett fullt 
djupgående bild av deras syn på lärare och människosyn. De redovisar mer exempel på hur 
lärare agerat och beskriver allmänna livsregler, som att vara snäll och inte behandla någon illa. 
Eleverna lägger ett stort ansvar på lärare. Existentialister som Sartre och Kierkegaard menar att 
människor själva alltid har ett ansvar för sina egna handlingar. Men man kan tolka elevsvaren 
gällande lärare som att det handlar om mänsklighet och hur människor ska vara. Läraren blir 
exemplet på den potentiellt etiskt vuxna människan. Läraren blir på så sätt någon att observera 
och att förhålla sig i sina egna livsval.

Eleverna beskriver det som att lärare inte vill veta deras inre tankar. En grupp menar att lärare 
kan vara rädda för att det sättet att närma sig elever skulle kunna skada eleverna. Lärarna är 
därför rädda för att såra eleverna. Några elever har stött på enstaka lärare som visat ett 
engagemang i vilka de är och vad de tänker. Skolan som helhet anser de var dåliga på att bemöta 
elevers tankar eller vad de vill. Elevråd fungerar inte alls enligt eleverna, även om de kan se att 
skolor har lite möjlighet att skjuta till pengar. Några elever är inne på att lärare hör men att de 
inte lyssnar.

Enligt Sartre så handlar filosofi att lägga fokus på människan. Att försöka förstå och ge exempel 
på det faktiska livet för att komma åt vad det innebär att vara människa. Just så tolkar vi 
elevsvaren när de diskuterar lärare. De anser att läraren blir ett exempel på en vuxen som man 
kan ha att relatera till när man ska svara på hur en människa är och ska vara. Det märks att 
eleverna har en klar uppfattning om hur man ska vara som människa. De förklarar inte hur 
människan ska vara utan överlag blir ett exempel på frånvaro av hur en fulländad människa ska 
vara. Några elever nämner lärare som visat ett stort intresse för vilka de är och hur de tänker. 
Dessa lärare tolkar vi som elevernas vuxna förebilder. De anser att man som människa ska visa 
ett intresse för människans inre. 
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Utvecklingspsykologiskt perspektiv

I elevsamtalen och texterna finner vi att eleverna resonerar kring identitets- och livsfrågor 
utifrån sina upplevelser av vuxnas barnsyn, sin egen barnsyn och sin egen människosyn.

Elever ger uttryck för möten med lärare som inte ser och lyssnar på dem, som dumförklarar, 
som har fördomar och ibland är ”jättebittriga”. Barn bör behandlas väl och till och med bättre än 
vad vuxna själva har behandlats som barn, för att de vet hur det är att vara barn. Barns tankar 
och åsikter bör lyssnas på och barn bör ”behandlas mer rätt” eftersom de är yngre. Några ger 
uttryck för att elever inte respekterar lärare längre. 

Elevernas tankar om människan går ut på att alla är lika mycket värda och är värda respekt. Man 
ska behandla andra som man själv vill bli behandlad och vänner ska tycka om en för den man 
är, utan att utseendet spelar roll, eller om man är annorlunda. Eller som en elev säger: ”Alla är 
värda att bli synliga”.

I ljuset av det utvecklingspsykologiska perpektivet kan man se att eleverna har erfarenheter av 
vuxnas oförmåga att leva sig in i barns tanke- och känslovärld, en brist på 
mentaliseringsförmåga som kan störa tilliten till andra. De saknar en lyhördhet hos andra vuxna 
och synliggör problem i det empatiska samspelet lärare - elever emellan. Kanske kan man säga 
att det finns en idealiserad föreställning om hur vuxna ska vara, som inte alltid möter elevernas 
förväntningar. Elevernas syn på människan står i relation till andra: att ge och få respekt, att 
behandla och bli behandlad väl, att vara omtyckt och tycka om andra för den man är. 
Människans värde står i relation till att vara sedd av andra. Sett genom objektrelationsteorins 
glasögon skulle man kunna säga att vi människor, och i synnerhet i relationen vuxna - barn, är 
varandras speglar och skapar det potentiella tredje rummet i förhållande till en känsla av 
förtroende. Sett ur ett utvecklingspsykologiska perspektiv, skulle ”lekområdet” där den 
kulturella ”skolverksamheten” äger rum berikas än mer med produkterna av elevernas 
fantasifulla skapande, om det empatiska samspelet lärare och elever skulle fungera bättre.

Leken, skapandet och berättandets betydelse för människan

Existentialistiskt perspektiv

När eleverna diskuterar lekens betydelse tar de upp lilla Mys betydelse och betydelsen av att stå 
upp för sig själv. Några är inne på skrattets betydelse. En elev är inne på att lek är ett bra sätt att 
hjälpa elever som är osynliga in i gruppen. De flesta håller med om att alla barn har rätt till lek 
och fritid.

Eleverna kommer tidvis in på vad de kan lära sig av texter. Många anser att texter kan lära dem 
mycket som man inte kan lära sig i skolan. Sartre använde sig ständigt av konsten för att visa på 
vad han menar, eftersom den kan exemplifiera livet. Efter att ha genomfört samtalen med 
eleverna har vi märkt att texten har frambringat ett stort djup i elevernas svar. Sartre menar att 
konsten och litteraturen är det man ska använda sig av för att förstå livet och människan.  Vi 
märker att läsningen av texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” (1962) föder många tankar. 
Vi anser att dessa tankar inte hade kommit fram bara av att ställa öppna frågor utan en text som 
stöd. De behöver litteraturen för att väcka elevernas begrundande tankar och funderingar. Vi har 
förvånats över det djup som kommit fram när eleverna med hjälp av novellen har diskuterat 
olika livsfrågor.

Hartman har framhållit att skolan är dåliga på att ställa frågor som handlar om hur elever 
resonerar kring livsfrågor och att när man diskuterar och frågar elever så kommer det fram 
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frågor som visar att eleverna har ett stort intresse och funderingar kring livsfrågor. Mathews 
menar att, liksom Sartre, att man med hjälp av klassisk barnlitteratur kan diskutera och förstå de 
filosofiska gåtor som dessa böcker oftast innehåller. Sartres tankar om att litteratur får oss att 
förstå människan och att det är ett sätt att närma sig livet har vi via eleverna förstått att så är 
fallet. Det är ett utomordentligt sätt att utforska livsfrågor och ett verktyg för att förstå dem. 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv

Någon elev kopplar lekens betydelse med att ”vara som ett barn” och flera uttrycker skrattet 
som nyckeln till att Ninni blir synlig igen. Skrattet och att ”ha kul” beskrivs som något som 
driver bort rädslan och som ger självförtroendet tillbaka. Några elever kopplar specifikt känslan 
av att ha roligt med andra, som något som får eleverna själva att känna sig synliga igen. I det 
empatiska samspelet med andra skapas ett potentiellt rum för lek och kreativitet, vilket stärker 
självkänslan, i enlighet med självpsykologin och objektrelationsteorin. 

I de fiktiva texterna som sex elever valt att skriva finns en möjlighet till en djupare tolkning av 
budskapet i novellen ”Berättelsen om det osynliga barnet” där eleven får vara kreativ och 
använda hela sin personlighet, och det är enbart genom att vara kreativt som individen kan finna 
självet” (Winnicott, 1971, s.94). I tre av dessa texter kopplas synligheten till mötet med en kär 
vän som verkligen ser en, i två av dessa texter betonas hur vuxna ska behandla barn och i den 
sista kopplas synligheten till att bli känd och berömd. Kanske kan man här koppla dessa 
specifika elevtexter till självobjektsfunktionerna och elevernas behov av idealisering, spegling 
och av att ha en tvillingsjäl.

Tankar om människans val, ansvar, frihet och rättigheter

Existentialistiskt perspektiv

Många elever anser att de har ett stort ansvar inför andra människor. De anser att om någon är 
ensam så bör man göra något. Eleverna har olika lösningar på vad man ska göra. Det kan vara 
att hälsa, att berömma, att inkludera att gå fram och prata. Men att de har ett ansvar är de 
överens om. En del går in på att det har med etik att göra, som den gyllene regeln. Andra elever 
beskriver att man känner en stor medkänsla, en medmänsklighet gentemot de som är ensamma 
eller själva.

De beskriver det som att de mår dåligt om de inte skulle göra någonting. En elev går in på att 
elever som mår dåligt och som de inte hjälper kanske kommer att begå självmord.. Några elever 
är inne på att elever som beter sig illa vill de inte vara med. De anser att deras val att vara elaka 
leder till konsekvensen att de inte får vara med i gruppen. Några andra elever säger att de tror att  
de som är ensamma väljer det själva. Samtidigt som några andra elever diskuterar att deras 
klasskompisar kanske mår så dåligt att de kommer att ta sitt liv. Skulle detta ske anser de att de 
själva är ansvariga för att eleven mått så dåligt och därför måste de se till att de mår bra.

För oss är det tydligt att eleverna känner ett stort ansvar och att de funderat mycket kring olika 
typer av livsval. Enligt Kirkegaard består livet av oändligt många valmöjligheter och det val 
man väljer hänger ihop med själva existensen. Man måste alltid välja, och detta val leder till 
ångest. Eleverna diskuterar olika typer av val som de själva eller andra gjort. Men de stoltserar 
inte över sina val utan funderar över om de har agerat korrekt och riktigt. Denna typ av val är 
enligt Kierkegaard det sätt man ska och måste leva med. Man tar språnget ut i livet utan att veta 
om det är rätt eller vilka konsekvenser det kommer leda till.
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Eleverna är klart medvetna om att de har ansvar för andra och för sig själva att välja. Många 
hänvisar till om man inte gör någonting eller om man ser någon som är ensam så mår man 
dåligt. De har förstått att man ska agera samtidigt som de förstått att man är dömd till frihet, 
som Sartre uttrycker det. Genom att agera som eleverna gör i livet så kommer de, enligt Sartre 
att definiera sig själva. Han menar att vi själva måste fylla livet med mening. Eleverna förstår 
det ansvar de har. Men en hel del elever har även förstått att de elever som är ensamma eller mår 
dåligt, inte fullt ut kan förlita sig på att andra kommer att hjälpa dem. Eleverna som är ensamma 
eller mår dåligt måste även själva göra livsval och ta det ensamma språnget. Några elever anser 
att de gjort vad de kunnat och att de elever som mår dåligt måste gå vidare med den mänskliga 
kontakt och hjälp som de har fått. En elev menar att man inte ska göra för mycket, att man 
snarare ska hälsa och ge ärliga komplimanger. Ur ett existentialistiskt perspektiv skulle denna 
typ av mänskligt agerande handla om att långsamt bygga upp en acceptans för den andra 
människans frihet och en förståelse för att den utsatte får göra sina val, stora som små, för att 
utveckla sig själv.

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna anser att man måste agera och välja i livet och 
att man har ett stort ansvar i livet, både mot andra och sig själv.

Utvecklingspsykologiskt perspektiv

I elevernas svar ser vi att ensamheten och osynligheten många gånger är ett val, liksom viljan att  
ha hjälp och att stå upp för sig själv. Ibland vill elever vara ensamma, ibland vill de inte ha 
hjälp, ibland vill de inte visa sig själva. På samma sätt är det inte alltid deras ansvar att andra 
kamrater inte ska vara ensamma, men det viktiga är att finnas till hands om det behövs och ge 
den ensamme ett val: att kunna vara med, en möjlighet att få vara sedd, en möjlighet att ”dela på 
smärtan” (Ella). 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv byggs upplevelsen av ett själv i relation till 
avgränsningen av själv och andra. Det är inte bara gemenskapen som är viktig, även 
avgränsningen mot gruppen och andra är väsentlig. Självständigheten, att göra sin egen röst 
hörd, lyfts fram som viktig och eleverna uttrycker ett behov av att söka och erbjuda tröst och 
skydd men också av att respektera den andres gränser och behov av att vara självt. Det eleverna 
ger uttryck för är sin egen mentaliseringsförmåga, i deras samtal om hur man tyder sina 
medmänniskors signaler om det de behöver är skydd eller vara ”självt”. Förmågan att leva sig in 
i andra kamraters tanke- och känslovärld, mentaliseringsförmågan, är kopplad till de vuxnas 
egen lyhördhet för deras egna behov. Eller som Harald uttrycker det i sin elevtext: ”Ett 
”osynligt” barn kan också tycka att det är jobbigt att prata inför människor eller få för lite 
uppmärksamhet, så hjälp dem (bara om dem behöver hjälp).”

Kapitel 5 Diskussion

Slutsatser

Syftet med denna studie har varit att synliggöra hur högstadieelever tolkar budskapet i 
Tove Janssons novell ”Berättelsen om det osynliga barnet” (1962) utifrån egna 
livserfarenheter och belysa hur de resonerar kring identitets- och livsfrågor. Genom 
analysen av elevernas texter och gruppsamtalen har vi, i ljuset av de teoretiska perspektiv 
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vi valt, försökt få en större förståelse för hur högstadieungdomarna resonerar kring 
identitets- och livsfrågor. Vi väljer att redovisa vår studies slutsatser under studiens bägge 
frågeställningar och slutligen i en sammanfattande slutdiskussion. 

Hur tolkar högstadieelever budskapet i Tove Janssons novell ”Berättelsen 
om det osynliga barnet” utifrån egna livserfarenheter och hur resonerar 
de kring identitets- och livsfrågor?

På individuell nivå diskuterar dessa högstadieelever identitets- och livsfrågor utifrån olika 
infallsvinklar. Vid diskussionerna kunde elevernas tolkningar mötas av deras klasskompisars 
funderingar. Eleverna resonerar kring identitets- och livsfrågor framför allt i relation till behovet  
av att vara själv och vara med andra. De tolkar novellen på ett sätt så att det hjälper dem 
formulera sina egna identitets- och livsfrågor och ger de utrymme att komma på egna svar.

Eleverna tolkar budskapet i Tove Janssons novell utifrån sina egna livserfarenheter av 
osynlighet hos sig själva och andra. De läser mellan raderna och uttolkar det underliggande 
budskap om vad osynlighet är. Flera elever kopplar känslan av att vara synlig, värdefull och 
uppskattad vid att vara sedd och bekräftad av andra. Andra understryker vikten av att stå upp för 
sig själv och göra sin egen röst hörd för att bli synlig. Deras tolkningar utifrån egna 
livserfarenheter består av allt från att känna sig ensam på rasten till att känslan av osynlighet 
kan leda till självmord. En elev menar att osynlighet finns framför oss hela tiden, det är bara det 
att vi inte ser den. En annan att osynlighet handlar om att befinna sig i en bubbla för att bli fri 
från sin omgivning. Eleverna förstår muminfamiljens betydelse för det osynliga barnet Ninni, i 
synnerhet muminmammans och lilla Mys betydelse, utifrån sina resonemang om vikten av nära 
och goda relationer.  De funderar kring vuxnas och i synnerhet lärares bemötande och tar upp 
exempel från sin vardag. Slutligen funderar dessa högstadieelever kring det val de ställs inför 
när en kamrat är ensam eller mår dåligt. De för diskussioner om hur man skulle agera om någon 
kamrat känner sig osynlig och ger uttryck för det etiska dilemmat det innebär.

Hur kan elevernas resonemang kopplas till ett existentialistiskt och 
utvecklingspsykologiskt perspektiv?

Utifrån ett existentialistiskt perspektiv finns det många kopplingar mellan den existentiella 
filosofiska teorin och det som eleverna faktiskt säger. Gällande människans relation till sig själv 
och andra resonerar eleverna i linje med Sartre på så sätt att andra människor får oss att förstå 
oss själva och eleverna fokuserar också på frånvaron av någon. Några få resonerar indirekt om 
varat och icke-varat. Dessa tankar har visat sig vara mycket begrundande och djupgående. 
Eleverna tänker både på de medmänniskor som är närvarande men tänker även i termer av 
avsaknad. När det gäller synen på människan och hennes värde diskuterar eleverna lärare, som 
blir exemplet på den potentiellt etiskt vuxna människan. Det märks tydligt att eleverna har en 
klar uppfattning över hur en människa vara genom att exemplifiera lärares agerande. Några 
elever saknar lärare som intresserar sig för elevernas inre tankar. I leken, skapandet och 
berättandets betydelse för människan så fokuserar eleverna väldigt lite om leken och skapandet. 
Detta tolkar vi som att det inte är någonting som ligger i deras huvudfokus gällande livsfrågor. 
Några elever kommer in på att de lär sig saker om livet genom att läsa texter. Elevernas läsande 
och diskussioner om novellen har lett till långt mer djupgående tankar än vad eleverna 
vanligtvis uttrycker i skolan. Novellen har varit ett värdefullt verktyg för att få syn på livet. När 
det gäller elevernas tankar om människans val, ansvar, frihet och rättigheter visade det sig att de 
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hade mycket funderingar. De var klart medvetna om det ansvar man har som medmänniska. De 
beskrev, vilket existentialister anser vara ett nyckelbegrepp, på den ångest som man bär med sig 
när man väljer. De anser att man ska agera på olika sätt för att hjälpa människor. En hel del av 
eleverna tog på sig ansvaret för om en människa mår dåligt. 

Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv finns det kopplingar mellan de tankar, känslor 
och behov eleverna uttrycker och de områden som berörs av utvecklingspsykologins fokus. De 
utvecklingspsykologiska begrepp som främst berör det eleverna tar upp är i deras relation till sig 
själva och andra. De ger tydligt uttryck för behovet av en trygg anknytning, av trygga relationer 
som inte bara förstår behovet av närhet, skydd och tröst utan också lämnar rum för ett 
självständigt utforskande, som tillåter barnet att stå upp för sig självt och göra sin egen röst 
hörd. Deras resonemang kring människosynsfrågor speglar en pågående utveckling av en 
mentaliseringsförmåga som tar hänsyn till den andres tankar, känslor och agerande. I elevernas 
resonemang kring betydelsen av leken, skapandet och berättandet (det potentiella rummet) finns 
en koppling mellan det lustfyllda och känslan av att vara synlig. Men det potentiella rummet 
betydelse blir inte så tydligt i deras egna utsagor som i det faktum att novellen i sig tycks ha en 
förmåga att väcka tankar och frågor som ger eleverna ett rum att växa, skapa och lära i - genom 
berättandet i text och samtal. En utvecklingspsykologisk tanke som återkommer och speglas i 
deras svar är teorin om reglerande självobjektsfunktioner som betydelsefulla för individens 
utveckling av en sund självkänsla. Eleverna uttrycker tankar som idealiserar andra, och i 
synnerhet viktiga vuxna. De ger också uttryck för behovet av att ha tvillingsjäl, oftast i form av 
en nära vänskap, och att spegla sig i andra, genom positiv bekräftelse.

Sammanfattande slutdiskussion
Elevernas tankar utgår från de själva men berör i mångt och mycket relationen till andra, i 
huvudsak andra kamrater och viktiga vuxna som lärare och föräldrar. De funderar över 
levnadsregler och över sina val i relation till andra. De tar upp identitetsfrågor som berör deras 
självkänsla och känsla av värde, som något som är väsentligt för just barn. Denna känsla 
kopplas till det goda samtalet, till den trygga gemenskapen, till det goda bemötandet. I 
frånvaronav den andre, eller i frånvaron av den goda närvaron, det vill säga det dåliga 
bemötandet eller otrygga gemenskapen, uppstår ångesten och därefter osynligheten. 

På det sättet kretsar dessa högstadieelevers värld främst i gemenskapen, i skolans värld, i 
familjens kärna, till skillnad mot exempelvis de unga vuxna som Gustavsson (2013) som är 
mera jag-centrerade. 

Vi hittar en hel del beröringspunkter mellan elevernas tankar och de utvecklingspsykologiska 
och existentialistiska perspektiv vi har valt. Vi har hittat flera uttalanden och texter där eleverna 
har uttryckt tankar som kan tolkas ligga nära de existentialistiska och utvecklingspsykologiska 
perspektiven. Vi har tittat genom våra teoretiska tolkningsglasögon för att verkligen försöka 
förstå elevsvaren och vi har med hjälp av perspektiven tolkat deras resonemang. Elevernas 
tankar och berättelser om egna erfarenheter har å andra sidan kastat ljus tillbaka på de teoretiska 
perspektiv vi utgått från och elevernas samtal och texter har tjänat som exempel på hur teorierna 
uttrycker sig i praktiken. På det sättet har perspektiven hjälpt oss att få syn på det eleverna pratat  
om och gett oss ett språk för att ringa in de områden eleverna berör i sina texter och samtal. På 
samma sätt har de teman eleverna tagit upp gett oss en större förståelse för att ringa in de 
teorierna vi studerat. Vi har inte kunnat ta med allt eleverna har sagt och skrivit, av tidsbrist och 
utrymmesskäl, och värdet av urvalet av de citat vi studerat närmre kan diskuteras, då bortfallet 
inte blir synligt. 
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Våra tolkningar av elevsvar är framför allt en möjlighet till tolkningar av hur man bättre kan 
förstå elevernas resonemang utifrån två vetenskapliga teorier. Huvudsyftet har dock varit att få 
fram elevernas frågor, deras diskussioner, tolkningar och funderingar, med novellen som 
verktyg för detta och med teorierna som hjälp. 

Det som Hartman (1984, 1992) och Mathews (1982) skrivit om att elever har mer att säga oss 
än vi trodde har varit av stor vikt vid vårt skrivande av detta arbete. Området är relativt 
outforskat och vårt bidrag genom denna uppsats till kunskapsområdet om barns tankar har varit 
att lyfta fram hur högstadieelever tänker. Det deras svar visar på, i form av texter och samtal, är 
att eleverna visar tecken på en större och djupare förståelse av novellen än vad vi förväntade 
oss. Deras resonemang kring identitets- och livsfrågor och tolkning av skönlitteraturen har 
gjorts utifrån egna livserfarenheter, vilka belyst och belysts av de existentialistiska och 
utvecklingspsykologiska teorier vi studerat. I elevernas svar finns utsagor som bekräftar det 
teorierna säger om människan:

•  Människan blir till i relation till sig själv och andra
•  Människans syn på sig själv och andra styr hennes handlingar
•  Människan får syn på livet genom litteraturen, lusten, kreativiteten, symbolen, leken  och 

skrattet.
•  Människan är fri att välja, ta ansvar och göra anspråk på sina rättigheter.

Detta är tankar som eleverna har förmågan och viljan att resonera kring. ”Berättelsen om det 
osynliga barnet” (Jansson, 1962) har varit ett viktigt redskap för att få syn och sätta ord på 
elevernas resonemang kring identitets- och livsfrågor. Deras läsning och tolkning av novellen 
har gett oss, i egenskap av pedagoger, en större förståelse för hur högstadieungdomar tänker.

Sammanfattningsvis väljer vi att kalla föreningen av de två perspektiven till ett möjligt 
existentiellt-relationellt förhållningssätt som utgångspunkt för ett fortsatt pedagogiskt och 
vetenskapligt arbete.

Betydelse 
Vår studie pekar på värdet av att elever utvecklar resonerande analyserande förmågor, för att 
formas till individer som kan möta livet och omvärlden med en sund självkänsla. Skolan 
fokuserar delvis på hårdinlärning och mätbar kunskap. Vår uppsats har med skolans värdegrund 
som stöd och genom djupläsningen av ett skönlitterärt verk fångat elevernas tankar om identitet- 
och livsfrågor. Resultatet i vår analys pekar på att elever måste vara trygga för att kunna lära för 
livet. Att jobba med skönlitteratur på det sätt vi gjort, genom att fördjupa läsningen av novellen i 
form av frågeställningar som bearbetats i texter och ge möjlighet till att utveckla egna tankar 
och ställa frågor i gruppsamtal tycks skapa en djup förståelse hos eleven och för eleven som 
pedagoger kan ha nytta av. 

Som pedagoger för våra egna informanter lade vi märke till en större öppenhet att prata om 
livsfrågor än vad vi förväntade oss. Vissa texter fångade kärnfullt litteraturens kärna och 
somliga samtal fördjupade relationer elever och oss lärare emellan. En stor konsekvens som 
resultatet i vår studie kan få är just detta: att öka förståelsen för att en tillitsfull relation mellan 
barn och vuxna är viktig för att möjliggöra skapandet av ett potentiellt rum där lusten, leken, 
kreativiteten, berättandet och symbolerna får plats. En trygg och tillåtande skolmiljö är väsentlig 
för att eleverna ska få en sund bas att utgå ifrån som stärker deras självkänsla och ger de 
utrymme att lära. Lärarnas medvetenhet om vikten av att skapa en trygg och tillåtande miljö, 
skulle kunna möjliggöra att fler elever fick lust att lära.
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På en plats där vi genomförde studien samtalade vi med samhällets präst, som berättade om 
elever som i konfirmandundervisningen kommit fram och frågat vad denne visste om budskapet  
i novellen ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). En diskussion prästen och 
ungdomarna emellan följde om varför Ninni var osynlig och sedan blev synlig. Kanske skulle 
detta kunna vara tecken på att arbetet med novellen skapat ett fördjupat intresse för livsfrågor 
eller på att novellen fångar upp ett intresse som redan finns hos högstadieungdomarna. Rektorn 
i skolan på samma plats berättade att denne i skolkorridoren hört en elev säga till en annan: 
”Sluta behandla mig så där kränkande, när du gör så känner jag mig som det osynliga barnet”. 
Att litteratur är sprängstoff kan man förstå när elevernas egna tankar om dess budskap sprider 
sig utanför klassrummets och skolans väggar.

Reflektion över forskningsprocessen
Det har varit en spännande gemensam resa att skriva, studera, tolka och analysera tillsammans. 
Att vara två som skriver har sina fördelar och nackdelar, men vi anser att vi dragit nytta av 
varandras olikheter och kompletterat varandra i vårt förhållningssätt till det pedagogiska och 
vetenskapliga arbetet. Grunden har hela tiden varit vårt gemensamma intresse för existentiella 
identitets- och livsfrågor. Om vi hade bestämt oss för en teori, hade processen varit enklare, men 
inte mynnat ut i så många intressanta slutsatser. Vi har också funnit att det finns många bitar vi 
inte kunnat ta i beaktning, på grund av tidsbrist, som t.ex att jämföra svaren i respektive skolor 
och koppla jämförelsen till ett genusperpektiv, till den socioekonomiska och kulturella 
kontexten samt det faktum att klasserna skiljer sig åt åldersmässigt.

Nya frågor/vidare forskning
De nya frågor uppsatsen skulle kunna leda till är: Hur ser ett existentiellt-relationellt 
förhållningssätt ut i skolans praktik? Hur kan vi vuxna bättre förstå ungdomars tankar om livet 
och hur påverkar vår syn på barn lärandet? Vidare forskning behövs för att förstå skillnaden i 
livstankar hos ungdomar i olika åldrar, av olika kön och med olika social bakgrund. Vi anser 
också att det finns ett behov av att genom forskning lyfta fram de människosyner som råder i 
skolans värld.



39

Referenser
Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning. Stockholm: Liber.

Ekengren, H.- E. & Lorentzson-Ekengren B. (Red.) (1998). Första novellboken. Stockholm: 
Natur & Kultur.

Fransson, A. (2007). Att konfronteras med livet - Livsåskådning i Tove Janssons tre bilderböcker 
Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My, Vem ska trösta knyttet? och 
Den farliga resan. (Kandidatuppsats). Halmstad: Sektionen för humaniora, Högskolan i 
Halmstad. Tillgänglig: www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:238251 

Gustavsson, Caroline. (2013). Existentiella konfigurationer: Om hur förståelsen av livet tar 
gestalt i ett socialt sammanhang (Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och 
didaktik, 21). Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. 
Tillgänglig: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:632089 

Grenholm, C.-H., Koskinen L., Reinhold Bråkenhielm, C. & Thorsén H. (1991). Aktuella 
livsåskådningar Del 1. Existentialism, Marxism. Malmö: Nya Doxa.

Hartman, S. G. (1984). Barns tankar om livet. Lund: Natur och kultur.

Hartman, S. G. (1992). Barns livsfrågor som pedagogisk arena. Institutionen för pedagogik och 
psykologi, arbetsrapport nr 34. Linköping: Universitetet i Linköping.

Havnesköld, L. & Mothander, R. P. (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Liber.

Jansson, T. (1962). Det osynliga barnet och andra berättelser. Stockholm: Nordstedts Förlag.

Johansson, E. (2013, november). Självbilden och pedagogens påverkan. Pedagogiska 
magasinet, 4, november, 54-58. 

Laajarinne, J. (2011). Mumin och tillvarons gåta. Falun: Scandbook.

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 25(1), 16-35. 
Tillgänglig: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080 

Lübcke, P. (Red.). (1987). Vår tids filosofi. Del 1. Engagemang och förståelse – tysk och fransk 
filosofi. Stockholm: Forum.

Matthews, G. B. (1982). Barn filosoferar. Stockholm: Norstedts Tryckeri.

Nyquist, K. (2013, november). Böckernas barn - svikna men starka. Pedagogiska magasinet, 4, 
november, 61-64. 

Sartre, J-P. (1964). Fem dramer: Flugorna. Inför lyckta dörrar. Döda utan gravar. Den 
respektfulla skökan. De smutsiga händerna. Stockholm: Aldus.

Sartre, J-P. (1992). Varat och Intet. Göteborg: Korpen.

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad 
från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Solfors, F. (2008) Berättelsen om det osynliga barnet. En studie av två grundskoleklassers 
tolkning av Tove Janssons novell (Kandidatuppsats). Växjö: Institutionen för humaniora, 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:238251
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:238251
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:632089
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:632089
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


40

Litteraturvetenskap. Växjö universitet. Tillgänglig: http://www.uppsatser.se/uppsats/
afb82295ac/

Sommer, D. (2013, november). Barnsynen spökar i klassrummet. Pedagogiska magasinet, 4, 
november, 32-36. 

Stern, D. N. (2003). Spädbarnets interpersonella värld. Stockholm: Natur & Kultur.

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet (2011). God forskningsed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.

Winnicott, D. W. (1971). Playing and reality. London: Tavistock Publ. Svensk övers. (1981, 
nyövers. 1995) Lek och verklighet. Stockholm: Liber. 

http://www.uppsatser.se/uppsats/afb82295ac/
http://www.uppsatser.se/uppsats/afb82295ac/
http://www.uppsatser.se/uppsats/afb82295ac/
http://www.uppsatser.se/uppsats/afb82295ac/


41

Bilagor
Samtalsfrågor (fokusgrupper)

Kommer ni ihåg när vi jobbade med FN:s barnkonvention?

Vad handlar barnkonventionen om?

I novellen ”Det osynliga barnet” så behandlas barn inte så väl, vad anser ni om hur Ninni 
behandlas?

Skulle ni kunna koppla någon eller några utav rättigheterna med novellens budskap? Vilka då?

Skolan jobbar utifrån barnkonventionen, tycker ni att den efterlevs?

På vilket sätt? På vilket sätt gör den inte det? Berätta, beskriv...

Hur bemöts ni av elever, lärare och andra vuxna här på skolan?

Har du något exempel från verkligheten som liknar det Ninni är med om?

Har du någon gång känt dig osynlig? Vad har fått dig att känna dig synlig igen?

Har du sett någon annan skolkamrat som på något sätt varit osynlig? Hur då? Vad har fått 
honom eller henne att bli synlig igen?

Om du skulle träffa en klasskamrat som Ninni i novellen, vad skulle du göra då?

Har du något exempel på kränkande/orättvis behandling i skolan?

Hur ska vuxna agera när det förekommer?

Hur agerar du eller hur skulle du agera om du tycker att någon blir orättvist behandlad/kränkt?

Material: Barnkonventionen, 54 rättigheter
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Studiefrågor (enskilt arbete)

Skriv en berättande text där du resonerar kring budskapet i novellen  “Det osynliga barnet”, 
utifrån dina egna erfarenheter och olika livsfrågor. Ta gärna hjälp av frågorna nedan. 

1. Hur och varför har Ninni blivit osynlig? 

2. Vad betyder det att vara osynlig?

3. Vad gjorde mamman och lilla My för att hjälpa Ninni bli synlig igen? 

4. Vad var det som gjorde att Ninni blev synlig igen? 

5. Varför blev Ninnis ansikte synligt när hon bet pappan i svansen? 

6. Tanten som tog hand om Ninni innan hon kom till muminfamiljen var iskall och ironisk, vad 

menas med det? 

7. Har du sett eller varit med om någonting i verkligheten som påminner om berättelsen om det 

osynliga barnet? Berätta.

8. Vad tror du är berättelsens viktigaste budskap? Vad kan man lära sig av denna berättelse? 

9. Har du sett eller varit med om någon händelse i skolan som påminner om berättelsen? 

Berätta.

10. Hur bemöter elever varandra på din skola?

11. Hur bemöter lärare och andra vuxna elever?
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