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Förord 
Först och främst vill vi tacka alla fantastiska elever i klassen där vi genomförde vårt utveck-
lingsarbete för deras enorma engagemang, lust och tålamod. Naturligtvis också en eloge till 
vårt underbara bollplank till praktikhandledare som stöttat oss mycket, för hennes outtömliga 
gnista och inlevelse. 
 
Därefter ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Bengt-Ola Niemi för den hjälpande 
handen och snabba responsen, vilken har varit ovärderlig.  
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till våra stöttande och tålmodiga familjer som ställt 
upp morgon som kväll med barnpassning, matlagning, chokladinköp samt ständigt stora lyss-
nande men även kritiska öron. 
 
Tack! 
 
Lena Brännlund & Malin Sandström 7 december, 2004. 



 

Abstrakt 
Syftet med vårt utvecklande arbete var att undersöka om det genom skönlitteraturbearbetning 
gick att lyfta fram värderingar och stärka varje enskild elevs jag-styrka så att denne vågar ut-
trycka och stå för sina åsikter samt stoppa kränkningar. Därigenom avsåg vi i förlängningen 
även att förbättra hela gruppens sammanhållning. Arbetet genomfördes under slutpraktiken i 
en årskurs 5. Stöd för vårt utvecklande arbete fann vi i skolans styrdokument, Skolverkets 
fördjupande studie om värdegrunden, Värdegrundscentrums undersökning om värdegrundsar-
betet och Molloys avhandling kring arbetet med skönlitteratur. Mätningen av resultatet skedde 
genom inledande och avslutande enkäter och intervjuer med fyra elever samt klassläraren. 
Resultatet visade att det inte hade skett någon utveckling när det gäller klassens sammanhåll-
ning, men däremot kunde en höjning av elevernas jag-styrka upptäckas i ett hänseende där de 
har fått verktyg för att stoppa kränkningar. För att få tillstånd ett mer tillfredsställande resultat 
skulle arbetet ha utförts under en längre period än sju veckor.         
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Bakgrund 
Vi har under praktikveckor och kontaktdagar upplevt att det är många barn i skolan som mår 
dåligt och har dålig självkänsla; elevernas attityder och värderingar till kamrater såväl som 
personal är många gånger negativa, och kränkande handlingar förekommer. Allt detta påver-
kar naturligtvis även gruppsammanhållningen i en klass negativt. Många är de metoder som 
nämns i forskningen för att få tillstånd att negativa tendenser vänds till positiva inom skolan. 
Då vi båda har ett stort intresse av skönlitteratur valde vi att inrikta oss på skönlitteraturbear-
betningens möjligheter till positiv utveckling inom flera områden. 
 
Vår erfarenhet säger oss att det traditionella sättet att använda skönlitteratur på dominerar i 
många klasser. Med ett traditionellt arbetssätt menar vi att elevernas läsning av skönlitteratur 
begränsas till bredvidläsningsböcker och bänkböcker. Det är sällan eller aldrig fråga om nå-
gon gemensam verksamhet där samtliga elever i en klass läser och behandlar samma text. Vi 
är dock av den uppfattningen att skönlitteratur kan förmedla långt mer än vad som görs vid 
individuella lästillfällen.  

Förankring i styrdokumenten 
Underlaget till vårt utvecklingsarbete fann vi i skolans styrdokument och den lokala skolpla-
nen för skolan där vi genomförde vår undersökning, främst i de nedan uppvisade citaten.  
 
Läroplanen 
Läroplanen är den främsta ledstjärnan inom skolans verksamhet. All undervisning ska utgå 
från värdegrunden och därför valde vi att ha den som utgångspunkt i vårt examensarbete. I 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo94, 
anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet 
1998) under rubriken ”Grundläggande värden” står följande skrivet: 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksam-
heten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 
och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten 
för vår gemensamma miljö. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värdena som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, indi-
videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med de svaga och utsatta är värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Utbildnings-
departementet, 1998, s. 5). 

Utifrån värdegrunden i läroplanen tog vi fasta på vissa av de grundläggande värdena som 
skulle lyftas fram i vårt utvecklingsarbete. Dessa var ”grundläggande demokratiska värde-
ringar”, ”aktningen för varje människas egenvärde”, ”människolivets okränkbarhet”, ”alla 
människors lika värde” samt ”solidaritet med svaga och utsatta”. 
 
Kursplanen 
Som blivande språklärare har vi också ett uppdrag att arbeta med svenskämnet utifrån kurs-
planen i svenska och därför har vi valt att integrera ämnet med just värdegrunden. I kurspla-
nen för ämnet anges tydligt skönlitteraturens betydande roll i undervisningen: ”skolans upp-
gift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till 
deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas” 
(Skolverket 2000, s. 96). Vidare står det att: 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra 
och för det som är annorlunda och för omprövningar av värderingar och attityder. (s. 99) 
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Det anges alltså tydligt i kursplanen att skönlitteraturen har en betydande roll i svenskun-
dervisningen. Ämnets stora möjligheter att låta elevernas olika upplevelser, åsikter och 
värderingar mötas, såväl som att vidga deras förståelse och empati samt att ompröva atti-
tyder och värderingar är vad vi har tagit fasta på.  

 
Lokal skolplan 
I Skol- och förskoleplanen 2000-2004 för skolan där vi har genomfört vårt utvecklingsarbete 
framhålls det att:  

Beredskap till förändring, en god självkänsla och ett bra självförtroende som skapar harmoni och 
trygghet är de viktigaste förutsättningarna för att kunna utvecklas och leva i ett framtida samhälle. 
Det är vår viktigaste uppgift att skapa dessa förutsättningar. (s. 2) 

--- 

Social kompetens hos varje människa är nödvändig och utvecklas genom en grundsyn som bygger på 
ett demokratiskt arbetssätt, solidaritet, respekt och goda färdigheter i kommunikation (s. 2). 

I den lokala skolplanen lyder det långsiktiga målet för 2005 vad gäller mobbning som följer: 
”Förebyggande arbete mot mobbning som gör att det år 2005 inte finns någon mobbning i 
[kommunens] skolor” (s. 6). För att nå upp till detta krävs det att varje enskild elev utvecklar 
en god självkänsla genom stimulering och bekräftning av dess starka sidor. Om detta skriver 
Kennedy (1999) att ”… ju mer vi stärker barns positiva sidor desto mindre av mobbning och 
[utstötning] kommer vi att se” (s. 162). Lind (2001) skriver följande: ”en människa som blir 
bekräftad för vem hon är … är mindre benägen att tala illa om eller mobba någon annan”. (s. 
64). Vidare poängteras det i skol- och förskoleplanen under rubriken ”Självkänsla” att:  

Skolan ska ha en helhetssyn på barnet och eleven. För att den pedagogiska verksamheten ska fungera 
väl måste skolan organiseras så att individen känner trygghet och motivation. I skolan ska alla 
barn/elever få grundlagt en tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas. Det är den vik-
tigaste utgångspunkten för skolans pedagogiska arbete. (s. 7) 

Värdegrunden 
I en fördjupande studie om värdegrunden (Skolverket, 2000) rapporterades att grundläggande 
värden och demokrati är något som växer sig allt starkare i vårt samhälle. Arbetsmarknaden 
och även samhället i övrigt vill ha socialt kompetenta människor och det är skolans uppgift att 
utbilda barn och ungdomar i denna anda. Rapporten visade dock att ”Elever har begränsade 
kunskaper om demokrati. Hur djupt värderingarna verkligen är förankrade kan ifrågasättas 
mot bakgrund av förekomsten av olika former av kränkande behandling som bryter mot vär-
degrunden” (Skolverket 2000, s. 7). Med detta som underlag framhölls det att det måste ska-
pas större utrymme för samtal om värderingar, ställningstaganden och mänskliga rättigheter 
om skolan ska lyckas stärka elevernas demokratiska värderingar. Vidare underströks ett antal 
faktorer som påverkar arbetet med värdegrunden, men ”Det handlar främst om att skapa för-
utsättningar för samtal mellan olika parter i förskolan, skolan och fritidshemmet. Det är i des-
sa samtal som de största möjligheterna finns att påverka barns och ungas värden, normer och 
attityder.” (Skolverket 2000, s. 7) 
 
I studien framkom det också att skolans undervisning sällan tog upp frågor som behandlade 
de grundläggande värdena. Många gånger tillgreps istället vad som benämndes ”brandkårsut-
ryckningar”, dvs. de bakomliggande orsakerna till ”oroshärdarna” ligger latent från ett tillfälle 
till ett annat och bearbetas inte, utan istället ägnade lärarna sig åt att släcka de återkommande 
”eldarna” som blossade upp. Skolverket poängterade att eleverna genom undervisningen mås-
te få uppleva att hela verksamheten kontinuerligt genomsyras av de grundläggande värdena, 
och inte bara förekommer som enstaka värdegrundslektioner.  
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Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet genomförde år 2001 en omfattande undersökning 
om värdegrundsarbetet i skolor och kommuner, av vilken redovisningen refererar till Lind-
gren (2003). I denna framgick att:  

Värdegrundsarbetet verkar i relativt stor utsträckning bedrivas isolerat och vid sidan av det övriga 
skolarbetet och inte som en del av verksamheten i skolan. I den tolkningen kan värdegrundsarbetet 
decimeras till att bli ett mål i sig själv, snarare än ett möjligt medel för utveckling eller förändring. (s. 
15) 

Både Skolverket och Lindgren pekade på att det fortfarande i stor utsträckning var läromedlen 
och betygsfokuseringen som styrde undervisningen. Lindgren uttryckte det på följande sätt:  

Vad gäller skolans demokratifostran, som kan sägas vara värdegrundens huvuduppgift, har det visat 
sig att tolkningen och genomförandet varierar markant mellan olika kommuner och skolor beroende 
på politisk kultur och skolklimat. Delvis antas detta bero på svårigheter att förstå och tillämpa kurs-
planerna, vilket inneburit att strävansmålen i värdegrunden översatts till uppnåendemål, och fokuse-
ring vid betyg [...]  Farhågor har därför uttryckts om att värdegrundsarbetet är satt på undantag. (s. 7) 

Båda studierna visade att ett vanligt argument bland lärare var att inte arbeta med värdegrun-
den på grund av tidsbrist, men det poängterades att detta kan undvikas genom att integrera 
värdegrundsarbetet med kunskapsämnena.   

Skönlitteratur 
Den metod som framförallt nämns i samband med skönlitteraturbehandling i skolan är littera-
tursamtal, ofta tillsammans med vad Svedner (1999) kallar gestaltande litteraturbearbetning. 
De bearbetningssätt han nämner är skrivande, bildskapande och dramatiskt skapande.  
 
Molloy (1996) tar upp litteratursamtalens stora betydelse för elevernas personliga utveckling; 
både kunskapen om oss själva och andra kan förmedlas och utvidgas av skönlitteratur. Med 
utgångspunkt i hur eleverna upplever en skönlitterär text, kan de uttrycka egna och liknande 
erfarenheter.  Om då läraren väljer en text utifrån det innehåll han/hon vill att undervisningen 
ska ha, ges det en möjlighet till ”ställningstagande kring olika problem”. (Molloy 1996, s. 71). 
– i vårt fall värderingar för att stärka varje enskild elev såväl som hela gruppgemenskapen. 
 
I sin avhandling studerade Molloy (2002) hur man i fyra olika klasser arbetade med skönlitte-
ratur. Molloy såg att litteratursamtalen inte fungerade i tre av fyra klasser och anledningen till 
detta kunde vara att lärarna i dessa inriktade sig på att eleverna skulle prata. Däremot, i den 
klass där samtalen fungerade, koncentrerade sig läraren på samtal där eleverna även skulle 
lyssna på varandra. Dessa samtal benämns som ”deliberativa samtal” och innebär att olika 
värderingar och argument får mötas, vilket förutsätter att alla, såväl elever som lärare, respek-
terar varandra. I den klassen använde läraren skönlitteraturen till att bearbeta och diskutera 
frågor, värderingar och konflikter. Molloy uttryckte att:  

Skönlitteratur och andra medier speglar och diskuterar konflikter. Att därför läsa skönlitteratur för att 
lära något om livet, dess möjligheter och även dess konflikter skulle kunna förändra skolämnet 
svenska. Innehållet i detta ämne, dess Vad skulle bland annat kunna vara elevernas livsfrågor och 
skolans demokratiska värdegrund … (s. 310) 

Bettys spegel 
Bettys spegel (Wilke 2003a) är den skönlitterära barn- och ungdomsboken som vi har valt att 
bearbeta. Den handlar om 11-åriga Betty som flyttar från ett litet samhälle till en förort till 
Stockholm. Hon hittar snabbt en kompis i Morgan som visar sig gå i samma klass som Betty. 
I klassen går även Elisabeth, ledaren, som börjar mobba Betty och får till sist alla andra elever 
utom Morgan att delta i mobbningen. Med boken, som är den första i en serie med samma 
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tema, följer även en handledning (Wilke 2003b) med diskussionsfrågor som vi har använt oss 
av till viss del, vilket tydligare framgår av vårt genomförande i bilagorna 2:1-2:11. 

Jag-styrka 
Utas Carlssons (2004) beskrivning av begreppet jag-styrka innebär att ”man står upp för vad 
man känner och behöver samtidigt som man lyssnar efter och tar hänsyn till den andra part-
nerns känslor och behov” (s. 150) i en konfliktlösningssituation. Utifrån den framställningen 
utgick vi ifrån att begreppet skulle kunna omfatta att eleverna vågar uttrycka och stå för åsik-
ter samt lyssna och visa hänsyn, inte bara när det gäller konfliktlösning, utan i alla situationer. 

Forumspel 
Vi har använt forumspelet som ett sätt att bearbeta skönlitteraturen och på det sätt som Byréus 
(1990) har utarbetat eftersom det svarar upp till vårt syfte och kan användas som bearbet-
ningssätt till skönlitteratur då händelser utifrån det lästa tas upp som spel.  
 
Forumspel är, som det uttrycks i undertiteln till Byréus, en ”pedagogisk metod för frigörelse 
och förändring”. Författaren använder ordet forumspel för denna pedagogiska metod, vilken 
är utvecklad ur sociodramats idé om bearbetning kring olika teman och forumteaterns formel-
la struktur.  
 
Sociodrama innebär att deltagarna använder sig av diskussioner och rollspel kring olika teman 
för att de ska öka sin medvetenhet om den egna rollen och förmågan att kunna påverka samt 
för att nå större självkänsla.  
 
Forumteater har sin grund i människans behov att bearbeta den egna verkligheten och ger, 
med stöd av Hägglund och Fredin (2001), ett konkret verktyg att lösa problem och konflikter 
samt träning i att säga ifrån vid orättvisor av olika slag. Modellen utvecklades av Augusto 
Boal på 1960-talet som en speciell form av rollspel och diskussionsteater för de brasilianska 
arbetarna som dagligen utsattes för förtryck och orättvisor. Skådespelarna i Boals teatergrupp 
tog upp folkets aktuella problem och bröt gränsen mellan aktörer och åskådare genom att de 
senare fick möjligheten att ingripa i spelet, byta ut den förtryckta och lösa problemet när det 
nått sin kulmen. Längre fram utvecklades teatern till en pedagogisk metod genom att deltaga-
re i olika grupper själva fick utforma spel kring situationer där de kände sig förtryckta. Nume-
ra finns föreningar runt om i världen som arbetar med Boals teaterform under namnet ”De 
förtrycktas teater”. 
 
Byréus betonar att det i forumspelet ligger en frihet och ett personligt val som innebär att var-
je deltagare själv får ta ställning till om han/hon vill medverka och i vilken utsträckning. Tan-
ken är att forumspel ska vara ett medel för att deltagarna ytterst ska kunna förstå, utforska och 
förändra den egna verkligheten. Byréus ser det största problemet i att människor många gång-
er är passiva betraktare, till och med på sina egna liv. Det mål som strävas efter att uppnås 
genom forumspel är att ändra på detta så att deltagarna istället intar huvudrollen i sina liv. 
Trots att spelen tar upp fiktiva händelser kan deltagarna bearbeta sina egna inre konflikter och 
de tränas i att bryta alla former av förtryck eller, som Byréus hellre uttrycker det, konflikter 
och orättvisor.  
 
Eftersom det är samma problem som deltagarna ställs inför att lösa menar Byréus att delta-
garna förenas och kan på så sätt inspirera varandra till att se att det finns flera sätt att lösa kon-
flikter. Ledarens, eller ledarnas, uppgift är just att uppmuntra deltagarna till så många olika 
förslag till lösningar som möjligt av den orsaken att det inte finns vare sig några rätt eller fel 
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eller en enda ultimat lösning i fråga om ett problem. På samma gång påminns deltagarna om 
hur unik varje individ är, att alla bidrar med något viktigt och att det är gruppen som tillsam-
mans hittar lösningarna till problemen.  

Värderingsövningar 
Under den här rubriken har vi utgått ifrån hur Svedbom och Åberg (1997) framställer värde-
ringsövningar utifrån boken Värderingsövningar i skolan. Metoden kom till Sverige på 1970-
talet via pedagogen John Steinberg. 
 
Själva grunden för värderingsövningar är ”Aktiva värderingar”, vilket är en metod som ut-
vecklades i USA och består av tre delar varav värderingsövningar är en del. Metoden syftar 
till att ”sätta igång en process som ska göra människor medvetna om sina egna attityder, åsik-
ter och handlingar” (s. 12). Syftet är alltså inte att lära ut eller propagera för vissa ”rätta” vär-
deringar och åsikter. Utgångspunkten är att människor inombords bär med sig värderingar och 
attityder men att det gäller att bli medvetna om dem så att de kan användas i situationer där 
det krävs ett ställningstagande.  
 
Genom att använda värderingsövningar i skolan tränas eleverna bl.a. i att uttrycka sin åsikt 
och sedan stå för den, sätta gränser och fatta beslut. Övningarna innehåller fyra steg där det 
första är en fråga eller ett påstående som läraren presenterar. Det andra steget är att eleverna 
enskilt tar ställning och markerar sina ställningstaganden på något sätt. I den tredje delen, 
innehållande smågruppsdiskussioner, presenterar eleverna sina åsikter och lyssnar till kamra-
ternas. Den fjärde och avslutande delen består av en helklassdiskussion så att alla elever får 
tillfälle att höra att det faktiskt finns olika åsikter och att det inte alltid finns givna svar. 
 
Vi valde att arbeta med värderingsövningar som en metod i litteraturbearbetningen, då vi tror 
att det är en bra metod som kan utveckla eleverna i den riktning vi har avsatt. Som Svedbom 
och Åberg uttrycker, är syftena med värderingsövningar exempelvis att öka självkänslan hos 
eleverna, att våga uttrycka och stå för åsikter samt att främja kommunikation såväl som klas-
sammanhållning. I bokens inledning står det följande: 

Många gånger är det svårt att ta ställning, att göra genomtänkta svar som man kan leva i enlighet med 
och känna sig nöjd med. Det finns så många valmöjligheter att förvirringen känns total. Man måste 
försöka att sortera och välja bort. Att lyckas med det innebär ett steg mot att utveckla en identitet ”det 
här är jag”, ”det här tycker jag”. Om man sedan får känna att man accepteras för den man är, stärks 
självförtroendet och förmågan att stå emot påtryckningar. Man inser att från den enes utgångspunkt är 
en ståndpunkt rätt och från den andres kan det se annorlunda ut. (Svedbom, Åberg: 1997, s. 8). 

Konkretiseringar av abstrakta begrepp  
I Lära leva samman (Utas Carlsson 2004) framställer författaren Satirs metod ”krukan, en 
metafor för eget värde” på detta sätt:  

Vi bär alla på en osynlig kruka. När vår kruka är ganska full känner vi att vi betyder något. Vi litar på 
vår förmåga. När vi känner vårt eget värde, har gott självförtroende, är vi redo att se och respektera 
andras värde. När tvärtom vår kruka är nästan tom, har vi låg självkänsla, känner att vi inte duger och 
inte är värda att älska. (Utas Carlsson, 2004, s. 44)  

I arbetet med elever i år 4-6 som beskrivs i boken använde sig författaren av metoden för att 
eleverna lättare skulle kunna uttrycka saker ”som det annars är svårt att tala om” (s. 44). En 
kruka fylldes med vatten och eleverna uttryckte exempel på ord och handlingar som gör att 
vattennivån i krukan sänks respektive ökas.  
 



 6 
 

Vidare beskriver Utas Carlsson det amerikanska undervisningsprogrammet RCCP´s (Resol-
ving Conflict Creatively Program) koncept ”put-ups och put-downs [där] det förra begreppet 
ger uttryck för aktiviteter där man ökar någons självkänsla, det senare för sådana där man 
minskar, eller sänker, den” (s. 169). Författaren översätter uttrycken put-ups och put-downs 
till uppmuntran och nedtryckning och redogör även för en förskolemetod där ”stenord” och 
”snäckord” används för samma begrepp (s. 181).  De första begreppen, uppmuntran och ned-
tryckning, användes i Utas Carlssons utveckling av ett konstruktivt konflikthanteringsprogram 
tillsammans med krukan-övningen. 
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Syfte 
Vårt syfte är att genom skönlitteraturbearbetning lyfta fram värderingar och stärka varje en-
skild elevs jag-styrka så att denne vågar uttrycka och stå för sina åsikter samt stoppa kränk-
ningar. Därigenom avser vi i förlängningen även att förbättra hela gruppens sammanhållning.  
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Metod 
För att få fram en bild om huruvida någon förändring och utveckling har skett i förhållande 
till elevernas jag-styrka och elevgruppens sammanhållning använde vi oss av för- och efter-
undersökningar. Vi valde även att kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder efter-
som det, enligt Repstad (1999), ”ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolk-
ningen” (s. 21). Repstad skriver dessutom att kvantitativa metoder lämpar sig när man vill 
undersöka ”… hur bestämda egenskaper fördelar sig hos ett stort antal människor …” (s. 15). 
Medan kvalitativa används när ”… man vill ha insikter om det grundläggande eller särprägla-
de i en viss miljö, inte minst hur något konkret har utvecklats över tid” (s. 15). 
 
Två veckor innan vår praktik började lämnade vi ut ett brev till alla föräldrar med information 
om vår undersökning och en förfrågan om tillstånd för barnens medverkande i denna (se bila-
ga 1). Ingen av föräldrarna hade några invändningar mot att deras barn skulle medverka. 

Försökspersoner 
Klassen där vi genomförde vårt utvecklingsarbete är en årskurs 5. Där går det 20 elever men, 
eftersom en elev bara tillbringar ett fåtal pass i klassen per vecka och då framför allt på öv-
ningsämnena, medverkade endast 19 stycken under det praktiska genomförandet och därmed 
också på undersökningen. Alla elever förutom en var födda 1993 så de flesta hade hunnit fylla 
11 år innan vi genomförde vårt utvecklande arbete. En elev var dock ett år äldre. Könsfördel-
ningen var relativt jämn med 10 pojkar och 9 flickor. 

Bortfall 
På grund av sjukdom som vinterkräksjuka och influensa var frånvaron ganska hög under det 
praktiska genomförandet, totalt var det 58 frånvarodagar. Intervjuperson 1 var under perioden 
vecka 44 frånvarande vid alla tillfällen pga. sjukdom. Dessutom var det en elev, intervjuper-
son 4, som var bortrest vecka 43-44. Alla elever räknades trots detta med i undersökningen. 
 
Vid det första enkättillfället var det borta två elever pga. Sjukdom men vid det andra var alla 
elever närvarande och svarade på enkätfrågorna. 
 
Enkätundersökning 
Den kvantitativa metoden bestod av att vi lämnade ut anonyma enkäter till eleverna (se bilaga 
4) – både i inledningsskedet och i avslutningsfasen – som rörde sig om hur de uppfattar situa-
tionen i klassen vad gäller trivsel, kompisar, okamratliga beteenden och hinder för lärande 
och trivsel, såväl som deras egen jag-styrka utifrån att våga uttrycka åsikter och stoppa kränk-
ningar. Dessa valde vi att göra i enlighet med Repstad (1999) för att i inledningsskeendet få 
oss en bredare uppfattning om hur eleverna upplevde klassituationen och huruvida den för-
ändrats, samt om och i vilken grad deras jag-styrka förändrats genom vårt utvecklande arbete.  
  
Vi genomförde den första undersökningen på fredagen under den första praktikveckan. Innan 
vi lämnade ut enkäterna till eleverna förklarade vi syftet med den samt poängterade att den 
var anonym så att de inte skulle skriva sitt namn på den. När eleverna fått enkäten gick vi ige-
nom fråga för fråga för att reda ut frågetecken som eventuellt skulle uppstå. Vi förklarade att 
på raderna bredvid alternativet ”annat” i fråga 5 och 6 kunde de skriva om det fanns andra 
alternativ än de vi skrivit ut. På frågorna gällande elevernas jag-styrka ifråga om att stoppa 
kränkningar, fråga 9-10, påpekade vi betoningen ”säga till”. Vi avslutade informationen med 
att säga att de naturligtvis fick fråga oss om det var något de funderade över, vilket ingen 
gjorde.  
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Den andra enkätundersökningen genomfördes på torsdagen den sista praktikveckan. Vi valde 
att bortse från bortfallet i den inledande enkätundersökningen, eftersom vi har för avsikt att 
även för vår undersökningsklass redovisa resultatet uträknat på samtliga elever, då detta är ett 
arbete som inte automatiskt avslutats för att vi genomfört det.  
 
Vi förklarade att eleverna nu skulle svara på samma frågor en gång till, att enkäten var exakt 
likadan som den första vi lämnat ut alldeles i början av vår praktik, för att vi ville se om det 
skett någon förändring på hur de upplevde sammanhållningen i klassen och deras egen jag-
styrka. Återigen poängterade vi att enkäten var anonym och pratade kort kring de olika frå-
gorna. Nu hade vi även fått ett tips av klassläraren på att ”oschysst” var ett annat ord som ele-
verna var vana vid istället för ”okamratligt beteende” (fråga 5, 9 och 10), så vi förklarade att 
okamratlig och oschysst betyder samma sak. Den här gången var det en flicka som funderade 
länge kring fråga 6 och frågade oss båda om vi skulle förstå vad hon menade om hon skrev på 
ett visst sätt.  
 
Lärarintervju  
De kvalitativa metoderna utgjordes av två delar. Den första delen omfattade inledande och 
avslutande intervjuer med klassläraren Vi bestämde oss för att även intervjua läraren eftersom 
vi ville veta hur denne såg på sammanhållningen och elevernas jag-styrka då lärarens och 
elevernas perspektiv kan se olika ut. 
 
Den inledande intervjun genomförde vi på torsdagen under vår första praktikvecka. Här ställ-
de vi frågor kring elevernas självförtroende och sammanhållningen utifrån värdegrunden (se 
bilaga 6).  
 
På torsdagen under vår sista praktikvecka ställde vi de avslutande frågorna till läraren (se bi-
laga 8). I den inledande intervjun hade vi fått en bra grund i historien kring gruppen, vilken 
självkänsla eleverna hade samt i hur hög grad värdegrundsuttrycken efterlevdes. Därför valde 
vi att i denna avslutande intervju koncentrera frågorna kring huruvida det skett någon utveck-
ling när det gällde elevernas jag-styrka och sammanhållningen i klassen.  
 
Alla intervjuer som vi utförde spelades som tidigare nämnts in på kassettband som vi sedan 
lyssnade på och skrev av ordagrant.   
 
Elevintervjuer 
Den andra delen av den kvalitativa undersökningen bestod av att vi utförde inledande och 
avslutande intervjuer med fyra elever eftersom vi, utöver hela klassens syn på situationen, 
ville gå djupare in på elevernas uppfattningar och tankar angående förhållandena i klassen och 
deras egen jag-styrka. De elever vi intervjuade valdes ut genom ett s.k. stratifierat urval som 
kännetecknas av att man delar upp en urvalsgrupp utifrån de kriterier man vill att det slutliga 
urvalet ska representera. Vi delade in klasslistan i en pojk- och en flickgrupp då vår önskan 
var att ha en jämn könsfördelning. Därefter skrev vi ner elevernas namn på lappar och så drog 
vi två namnlappar ur vardera hög. 
 
Vi förklarade för alla elever att vi skulle intervjua ett par av dem, hur urvalet gått till och vart 
intervjuerna skulle genomföras. Vi hade fått tillgång till ett mysrum i särskolans lokaler med 
hängmatta, puffar, madrass, kuddar och dämpad belysning.  
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På fredagen den första praktikveckan passade det bäst att genomföra den första intervjun som 
skedde med en flicka. Därefter genomförde vi de tre andra under måndagen. En av pojkarna 
som valts ut ville absolut inte intervjuas så vi var tvungna att dra ett nytt pojknamn. 
 
När vi kommit till mysrummet förklarade vi för respektive intervjuperson att vi skulle spela in 
intervjun på ett kassettband för att vi säkert skulle få med allt som sades, men att han/hon inte 
skulle vara orolig för att någon annan än vi kandidater skulle höra bandet. Därefter småprata-
de vi lite och när eleverna kände sig redo startade vi bandet och började ställa frågorna. Vi 
hade skrivit en intervjumall med olika frågor som underlag (se bilaga 10) som vi till stor del 
följde, men eftersom barnens svar skilde sig åt leddes samtalen ibland över till följdfrågor 
kring det eleverna pratade om. 
 
De avslutande intervjuerna inleddes på tisdagen den sista praktikveckan med samma elever i 
samma ordning som valts ut till de inledande intervjuerna. Proceduren kring intervjuerna såg 
likadan ut som förundersökningen. Här ställde vi däremot olika frågor beroende på vad re-
spektive intervjuperson pratat om tidigare.  

Genomförande 
Tidsplan 
 

 
TERMIN 7 
HT 2003 
 

  
TERMIN 8 
VT 2004 

 
TERMIN 9 
HT 2004 

  Information               PM färdigställs                    Genomförande 
       Planering                             Sammanställning 
 
 
I oktober under höstterminen 2003 informerades vi om vårt kommande examensarbete. Då 
började vi tillsammans fundera kring olika inriktningar som vi båda var intresserade av. Det 
föll sig naturligt att det skulle handla om värdegrunden alternativt skönlitteratur. Eftersom vi 
precis läst Molloys (1996) Reflekterande läsning och skrivning kunde vi enas kring att sam-
manföra de olika ämnena. 
 
I mars 2004 innan kursen PÄE002, Examensarbete 5p, startade skulle teoridelen vara klar 
innehållande bakgrund, syfte och metod. I slutet av april hade vi slutseminarium där vi fick 
vår PM godkänd och tilldelades vår handledare.  
 
Vårt utvecklingsarbete genomfördes vecka 40-47 under vår slutpraktik. Därefter samman-
ställdes de övriga delarna som skulle utgöra hela vårt examensarbete.  
 
Praktiskt genomförande 
Med bakgrund av Skolverkets och Värdegrundscentrums studier om värdegrundsarbetet (se s. 
3) valde vi att högläsa och bearbeta barn- och ungdomsboken Bettys spegel gemensamt i vår 
undersökningsklass. Vi tog fasta på bearbetning genom det deliberativa (litteratur)samtalet 
och dramatiskt skapande i form av värderingsövningar, forumspel och konkretiseringar av 
abstrakta begrepp såsom självförtroende, uppmuntran och nedtryckningar. Genom att utveck-
la alla elevers jag-styrka kan klassens sammanhållning förbättras med underlag av Kennedys 
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och Linds påståenden (se s. 7). Således hade vi för avsikt att stärka elevernas jag-styrka och 
sammanhållningen i klassen genom att samtala om centrala delar i boken, konkretisera ab-
strakta begrepp, ta ställning till olika frågor genom värderingsövningar, samt bearbeta och 
lösa problem genom forumspel. Här nedan följer en koncentrerad framställning av det prak-
tiska genomförandet i praktikklassen, för en utförlig beskrivning av lektionsupplägget se de 
hänvisade bilagorna: 
 
v. 40 (I)  måndag  1) färgpresentation (2:1) 
      2) presentation av vårt utvecklande arbete 
 
   tisdag  1) döpning av Neztor: introduktion till värderingsövning (2:1) 
      2) Eleganta Eleonore/intro. sten- och snäckord (2:1) 
 
   torsdag  1) lärarintervju 
    
   fredag  1) elevintervju 1 
      2) enkätundersökning  
 
 
v. 41 (II)  måndag  1) elevintervjuer 2-4 
 
   tisdag  1) läsning kap. 1-2 (2:2) 
      2) monolog kring olikheter 
      3) litteratursamtal: känslor 
    
   onsdag  1) läsning kap. 3-4 (2:2) 
      2) litteratursamtal/skuggspel: ledare och konformitet 
 
   torsdag  1) läsning kap. 5-6 
 
 
v. 42 (III) måndag  1) läsning kap. 7-8 (2:3) 
      2) forumspel 
    
   onsdag  1) läsning kap. 9-10 (2:3) 
      2) forumspel 
 
 
v. 43 (IV) måndag  1) läsning kap. 11-12 (2:4) 
      2) litteratursamtal: krukan/sten- och snäckord 
    
   onsdag  1) läsning kap. 13-14 (2:5) 
      2) värderingsövning: ”Alla som…” 
      3) Värderingsövning: 4-hörn 
 
 
v. 44 (V)  måndag  1) läsning kap. 15-17 (2:6) 
      2) subjektiv förankring: krukan/sten- och snäckord/listning 
    
   onsdag  1) läsning kap. 18-20 (2:7) 
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      2) värderingsövning/forumspel: dilemma 
      3) litteratursamtal: självförtroende och medlöpning 
 
   torsdag  1) läsning kap. 21-22 
 
   fredag   1) Elevreflektioner: krukan (bilaga 3:3) 
 
 
v. 45   studiedagar  
 
 
v. 46 (VI) måndag  1) läsning kap. 23-24 (2:8) 
      2) samtal: elevreflektioner krukan 
      3) litteratursamtal: självförtroende/mobbning/kränkningar 
 
   tisdag  1) värderingsövning: handuppräckning (2:9) 
    
   onsdag  1) samarbetsövning: ”Alla på en stol” (2:9) 
 
 
v. 47 (VII) måndag  1) förtydligande och sammanfattning (2:10-2:11) 
 
   tisdag  1) elevintervjuer 1-2 
    
   onsdag  1) elevintervjuer 3-4 
      2) positiva omdömen (2:11) 
 
   torsdag  1) lärarintervju 
      2) enkätundersökning 
 
   fredag  1) utdelning av hjärtan (2:11) 
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Resultat 

Enkäter 
Här redovisar vi det resultat som framkommit av enkäterna. På grund av bortfallet i den inle-
dande undersökningen kan flickornas resultat ibland skilja sig marginellt och då har vi valt att 
inte kommentera. När det är stora skillnader som inte bara kan förklaras genom bortfall har vi 
dock gjort det. Det fullständiga resultatet redovisas genom stapeldiagram på bilagor hänvisade 
till varje fråga.  
 
Resultatet på frågan ”Hur trivs du i klassen?” visar att förändringen främst har skett bland 
flickorna där ca hälften tycker att trivseln har försämrats (se bilaga 5:1). 
 
Vid jämförelse av resultaten vid de inledande respektive avslutande enkäterna framgår det att 
flickorna har fått färre kompisar. Frågan lyder: ”Har du kompisar i klassen?”  (se bilaga 5:2). 
 
På frågan ”Brukar någon i klassen reta dig?” kan bara marginella förändringar upptäckas (se 
bilaga 5:3). 
 
Resultatet som redovisas på frågan ”Vilka okamratliga beteenden finns i klassen?” går åsik-
terna isär bland pojkar och flickor om man jämför med vad de respektive grupperna har svarat 
i den inledande och avslutande enkäten. Bland pojkarna framkommer det att öknamn har ökat 
och flickorna anser att fula ord har gjort det. Överlag så har det framkommit att utfrysning 
förekommer i klassen, vilket det inte ansågs göra tidigare (se bilaga 5:4). 
 
Förändringen på frågan ”Vad hindrar dig från att lära och trivas i skolan?” kan märkas bland 
pojkarna som har ändrat sin inställning vad gäller alternativet ”inget”. 20 % anger nu att det är 
”annat” som stör deras lärande och trivsel. De anser alltså nu att hindren har ökat (se bilaga 
5:5). 
 
Den förändring som märks tydligast när det gäller frågan ”Brukar du säga vad du tycker i 
klassen?” är att en del av flickorna nu aldrig utrycker sina åsikter, tidigare var det ingen som 
svarat på det alternativet. Bland pojkarna har 10 % från vardera alternativen ”alltid” och ”ald-
rig” ändrats till ”ibland” (se bilaga 5:6). 
 
Resultatet på frågan ”Brukar du säga vad du tycker i klassen även om någon annan tycker 
olika?” visar att flickornas jag-styrka har ökat. Förändringarna när det gäller pojkarna är att 
resultatet både minskat och ökat i fråga om att våga uttrycka åsikter (se bilaga 5:7). 
 
Frågan ”Brukar du säga till den som är okamratlig mot dig?” visar en utveckling då det sam-
mantaget pojkar och flickor är fler elever som nu vågar säga till den som är okamratlig jäm-
fört med tidigare (se bilaga 5:8).  
 
I jämförelsen mellan de olika undersökningarna upptäcks bara små förändringar när det gäller 
frågan ”Brukar du säga till den som är okamratlig mot någon annan?” (se bilaga 5:9). 
 
Resultatsummering 
Resultatet på enkäterna visar att flickornas trivsel har minskat och att de ansett sig ha färre 
kompisar. De tycker också att fula ord har ökat medan pojkarna anser att öknamn har gjort 
det. Bland samtliga elever framgår det att öknamn är ett förekommande okamratligt beteende 
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i klassen, något som inte framkom tidigare. Pojkarnas hinder för trivsel och lärande har ökat. 
Jag-styrkan gällande att våga uttrycka åsikter har minskat bland flickorna medan den både 
ökat och minskat bland pojkarna. Jag-styrkan när det gäller att våga uttrycka åsikter även om 
någon annan tycker olika ser mönstret för pojkarna likadant ut medan flickornas jag-styrka i 
detta avseende ökat. Förmågan att stoppa kränkningar riktade mot sig själva har ökat bland 
samtliga elever. På frågorna angående retningar och förmågan att stoppa kränkningar riktade 
mot andra har det inte skett några förändringar.  

Lärarintervju  
I den inledande intervjun framkommer det att historien kring gruppen har varit utmärkande av 
konflikter, negativ stämning och tydliga grupperingar, främst bland flickorna där det har varit 
två separerade grupper. Det har lagts ner mycket arbete på att stärka de grundläggande värde-
na vilket gett resultat men ändå kvarstår mycket som behöver utvecklas (se bilaga 7).   
 
Läraren kan inte riktigt svara på frågan om eleverna fått större jag-styrka och självförtroende 
eftersom sådana sidor är så svåra att mäta, dock anser hon att eleverna vågar mer och att vi 
har startat en process där eleverna reflekterar och funderar mer som slutligen kommer att leda 
till någon slags utveckling.  
 
När det gäller sammanhållningen tycker sig läraren märka att eleverna känner att det är ett 
mer tillåtande klassrumsklimat och att de vågar framföra sina åsikter. En bidragande orsak till 
detta kan vara att vi konkretiserat vissa abstrakta begrepp, såsom uppmuntran och nedtryck-
ning. Därmed inte sagt att det lett till en positiv utveckling för alla elever då vissa av pojkarna 
har varit jobbiga och flickorna har slitits med grubblerier kring kamratskapen och hur de mår 
(se bilaga 9). 

Elevintervjuer 
I detta avsnitt har vi sammanfattat resultatet från intervjuerna. För att se hela sammanställ-
ningen på respektive intervju se de hänvisade bilagorna. Vi har inte refererat intervjuerna or-
dagrant eftersom vi ansåg att det kan vara avslöjande. 
 
Den första eleven vi intervjuade, en flicka, anser inte att klassen och dess sammanhållning har 
förändrats. Med avseende på jag-styrkan upplever hon inte att den har förbättrats: själv anser 
hon sig ha fått sämre självförtroende, ändå har hon öppnat sig och börjat prata mer med alla 
klasskompisar, både med pojkarna och även med flickorna i ”den andra gruppen”. Jag-styrkan 
gällande att uttrycka och stå för sina åsikter har dock inte förändrats: oftast står hon för det 
hon tycker, men precis som tidigare anser hon att det är svårare när andra tycker olika. Där-
emot har hon fått redskap för att stoppa kränkningar genom att säga ”Stopp” (se bilaga 11:1). 
 
Den andra intervjupersonen, ytterligare en flicka, tycker inte att klassens sammanhållning har 
förändrats så mycket. En del positiva förändringar har dock skett i gruppen: man är öppnare 
inför att vara kompis med det motsatta könet och att man får tycka vad man vill. Det senare 
nämnda är tudelat eftersom det finns elever som använder detta på ett negativt sätt också. Jag-
styrkan har inte utvecklats när det gäller att våga uttrycka och stå för åsikter, eftersom kom-
pistryck gör att hon inte alltid vågar säga vad hon tycker. Däremot har hennes insikt ökat i 
fråga om att stoppa kränkningar då hon har förstått att istället för att ge igen är det mer kam-
ratligt att säga ”Stopp” (se bilaga 11:2). 
 
Intervjuperson nummer tre, en pojke, har blivit observant på att okamratliga beteenden såsom 
retningar, fula ord och öknamn förekommer. Han anser dock inte att det skett någon föränd-
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ring på sammanhållningen. Sina åsikter uttrycker han heller inte gärna om någon tycker olika, 
vilket inte har förändrats (se bilaga 11:3). 
 
Den fjärde eleven vi intervjuade, också en pojke, har inte sett någon stor förändring på sam-
manhållningen i klassen, men anser att fula ord förekommer lite mindre än tidigare och tycks 
märka att en del andra elever har fått bättre självförtroende. Trots att han redan hade en bra 
självkänsla har han utvecklats i det avseendet att han numera har lärt sig att säga ”Stopp!” (se 
bilaga 11:4). 
 
Resultatsummering 
Som framgår av elevintervjuerna när det gäller sammanhållningen anser inte någon av elever-
na att det skett någon utveckling; men intervjuperson har öppnat sig för klasskamraterna; per-
son två anser att klasskompisarna är mer toleranta gentemot kille-tjej relationer och att respek-
tera åsikter; intervjuperson nummer tre har blivit mer observant på att det förekommer okam-
ratliga beteenden; och en elev anser att fula ord förekommer lite mindre. Beträffande jag-
styrkan att uttrycka åsikter anser ingen av intervjupersonerna att det har skett någon utveck-
ling. Tre elever tycker att de fått redskap för att stoppa kränkningar.  
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Diskussion 

Validitet 
Validitet beskrivs av Patel & Davidson (1994) som ”att vi undersöker det vi avser att under-
söka” (s. 85). Gällande elevernas syn på sammanhållningen, fråga 2-6 på enkätundersökning-
en, omfattande trivsel, kompisar, okamratliga beteenden och hinder för lärande och trivsel, 
anser vi att vi har nått upp till det kravet, eftersom alla dessa frågor spelar in för att elevgrup-
pen ska känna att det är en god sammanhållning. Dock anser vi nu att fråga 4 om retningar är 
överflödig eftersom den återkommer som alternativ även senare i fråga 5. Den andra gruppen 
av frågor, nummer 7-10, för att undersöka elevernas jag-styrka tycker vi också mäter det vi 
avser på ett tillfredsställande sätt: att uttrycka åsikter och att stoppa kränkningar. Däremot 
inser vi i efterhand att vi här skulle ha tagit med frågor som handlar om att lyssna, stå för åsik-
ter/handlingar samt visa hänsyn, då det är lika viktiga delar i jag-styrkan.  
 
När det gäller intervjufrågorna som ställdes till eleverna i inledningsskeendet så ser våra re-
flektioner likadana ut som de gör här ovan i samband med enkätundersökningen. Beträffande 
de avslutande intervjuerna anser vi att frågorna som då ställdes mäter det vi hade för avsikt att 
mäta eftersom de var utformade efter var och en av intervjupersonernas tidigare svar, samt 
kopplade till huruvida de ansåg att det skett någon förändring på jag-styrkan och samman-
hållningen.  
 
Den förberedande och avslutande lärarintervjun gjordes i syfte för att få en inblick i elevgrup-
pens historia, sammanhållningen och jag-styrkan utifrån värdegrunden och lärarens syn på om 
vårt arbete har varit utvecklande. Det tycker vi är en bra metod. 

Reliabilitet 
Patel & Davidson (1994) förklarar att reliabilitet är försäkran om ”att vi vet att vi gör [under-
sökningen] på ett tillförlitligt sätt” (s. 85). Genom att vi innan vi lämnade ut enkäterna till 
eleverna gick igenom fråga för fråga, anser vi att sannolikheten ökade att de skulle förstå den, 
precis som författarna påpekar. Däremot kan vi i efterhand konstatera att tillförlitligheten inte 
var hög nog, eftersom två elever skrivit egna alternativ på fråga 8 i den inledande respektive 
avslutande enkäten. Svaren som angetts är ”nästan jämt”, vilket vi i båda fallen skrivit in i 
resultatet som ”ibland”. Svarsalternativen på frågorna 7-10 är för vagt formulerade då 
”ibland” kan tolkas så brett, något som säkert påverkar resultaten kring elevernas jag-styrka 
till något mera positivt. Dessutom inser vi nu att vi även skulle ha använt oss av observationer 
eftersom det är något vi kunnat använda oss av hela tiden då vi tycker att enkäter och inter-
vjuer i stor utsträckning mäter dagsformen på eleverna. Det är möjligt att vi skulle ha fått ett 
annat resultat om vi idag genomförde undersökningen på samma sätt. 
 
I de inledande elevintervjuerna använde vi oss i hög grad av standardiserade frågor eftersom 
vi, precis som Patel & Davidson påpekar, ville dra slutsatser. Standardiserade intervjuer ut-
märks av att frågorna, som är identiska, ställs i samma ordning till var och en av intervjuper-
sonerna, och då kan vi ”räkna med förhållandevis god reliabilitet” (Patel & Davidson, 1994, s. 
87). Dock har de avslutande intervjuerna en låg standardisering eftersom vi anpassade frågor-
na efter vad intervjupersonerna sagt i de inledande.  
 
Tillförlitligheten tryggas när det gäller både elevintervjuerna och lärarintervjun då vi använde 
oss av bandspelare och efteråt nedtecknade vad varje intervjuperson sagt ordagrant. Att en 
intervjuaraffekt inte uppträtt kan vi dock inte garantera vid någon av intervjuerna eftersom vi 
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skapat en god relation till alla intervjupersoner och det kan hända att de ville vara lojala mot 
oss och därmed svarat i överensstämmelse med våra förväntningar, vilket Patel & Davidson 
vidare skriver.  

Resultatdiskussion  
Vid den första lärarintervjun framkom det att det var stora skillnader mellan flickorna och 
pojkarna i klassen: pojkarna tog mest plats och flickorna hade problem med kamratskapen. 
Därför har vi valt att titta på resultatet av enkätundersökningen i ett genusperspektiv. Däremot 
har vi inte tagit hänsyn till detta i bakgrunden och syftet, eftersom det uppdagades under prak-
tiken men aldrig varit vår grundtanke. Anledningen till att vi i enkätresultatet valde att skilja 
de båda grupperna åt var, som vi tidigare poängterat, att vår intention är att redovisa resultatet 
även för undersökningsgruppen. Arbetet kvarstår trots allt för läraren att föra processen vida-
re.  
 
Av enkäterna framgår det att flickornas trivsel har minskat från mycket bra till bra. Det visar 
sig också att mönstret har förändrats när det gäller kompisar: från att tidigare ha omfattat 
många till att nu omfatta några. Vår förklaring till dessa förändringar tror vi kan återfinnas i 
att vi har sett att, under tiden vårt utvecklande arbete pågått så har flickorna haft en turbulent 
tid där mycket kretsat kring kompisar, självförtroende och ledare. Läraren anger också detta i 
den avslutande intervjun, att det ”är … saker som har seglat upp”.  
 
En viktig sak som har skett i flickgruppen är att de, precis som Molloy (1996) uttrycker, kun-
nat förankra innehållet i boken till den egna verkligheten. Vid utvecklingssamtal och vid ett 
tillfälle när klassläraren hade samtal med flickorna kring kamratskapen har de kunnat dra jäm-
förelser med händelser i boken och även satt ord på företeelser som vi använt oss av vid bear-
betningarna, såsom ledarskap, självförtroende samt sten- och snäckord.  
 
I hela klassen har vi kunnat se att det dessutom skett en höjd medvetenhet kring de olika mo-
menten som vi arbetade med, exempelvis okamratliga beteenden som att ge igen, talutrymme 
och säga ”Stopp!”. Klassläraren har integrerat detta i den dagliga verksamheten som bl.a. 
Skolverket (2000) förordade, vilket för oss känns väldigt viktigt då vi vill att den process som 
vi startat ska fortsätta. Det är också en bekräftelse för oss att detta ses som en viktig del i 
skolarbetet hos den redan etablerade läraren.  
 
”Krukan övningen” i kombination med sten- och snäckord åskådliggjorde på ett tydligt och 
konkret sätt hur den kränktes självkänsla påverkades av nedtryckning och uppmuntran i en-
lighet med Utas Carlsson (2004). Läraren angav just att vi verkligen lyckades i vårt arbete 
med att konkretisera detta. Av den första elevintervjun framgår det att den flickan har funderat 
i banor kring självförtroende efter krukan-övningarna, exempelvis vad som händer när man 
”får ta mycket skit”. Hon anser att hon har fått sämre självförtroende, vilket vi snarare tycker 
visar på att en process har startat och att med den följer en större insikt om sin egen och andra 
personers roller i gruppen.  
 
Den andra flickan som vi intervjuat har hela tiden dragits med en känsla av utanförskap och 
en tydlig mur mellan de båda flickgrupperna.  Om man tittar på historien kring flickgruppen, 
så har trivseln och kamratskapen inte varit alldeles bra hela tiden. Vi tror att det här är ett ar-
bete som ständigt måste pågå, således går det inte förvänta sig att problemen löser sig efter sju 
veckor av intensiva pass.  
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Dock har drygt en femtedel av flickorna börjat trivas bättre, vilket är positivt. Detta tror vi i 
stöd av lärarintervjun kan ha att göra med att ”dörrar har öppnats” till en större gemenskap. 
Tidigare var flickorna väldigt låsta vid de två etablerade grupperna men eftersom de blev mer 
och mer medvetna om detta så började de också, med hänvisning till den första elevintervjun, 
att rikta blickarna över den tidigare uppsatta gränsen som skilde de båda flickgrupperna åt. 
Detta kommer förhoppningsvis i framtiden att leda till en bättre sammanhållning. 
 
Av elevintervjuerna framgår det att trivseln och sammanhållningen till stor del påverkas nega-
tivt av att okamratliga beteenden såsom fula ord, öknamn och retningar fortfarande förekom-
mer. Intervjuperson 3 hade sedan vårt utvecklande arbete inletts blivit mer uppmärksam på att 
dessa faktiskt förekom, medan intervjuperson 4 anser att fula ord förekommer lite mindre än 
tidigare.  Flickornas upplevelser av att fula ord förekommer i högre utsträckning i enkäten har 
vi inte någon direkt förklaring till, men en stor del i vårt arbete har just handlat om att stoppa 
kränkningar som fula ord. Trots lärarens uppfattning om att fula ord inte ”normaliserats” 
bland eleverna, tror vi att vårt intensiva arbete med detta säkert kan ha höjt medvetenheten 
hos flickorna.  
 
Eftersom en av eleverna vi intervjuat blivit mer uppmärksam på att okamratliga beteenden 
förekommer i klassen kan det urskiljas att övningarna vi använt ändå gett ett resultat i det av-
seendet att medvetenheten har ökat. Däremot krävs ett fortsatt arbete för att medvetenheten 
ska leda till förändring i elevernas beteenden.  
 
Det har varit uppenbart för oss under praktiken att elevernas, framförallt pojkarnas, verktyg 
för att visa att de blir arga eller ledsna har begränsats till att ta till salvor av fula ord och svor-
domar. För att få till stånd en förändring där inga fula ord förekommer tror vi att det krävs en 
grundläggande och fortlöpande undervisning även i konstruktiv konflikthantering. Även om 
alla elever nu är högst medvetna om att kränkande ord i själva verket är nedtryckande – och 
sänker en persons självkänsla – så kan det vara svårt att ta till sig det utan att först ha fått öva 
på andra tillvägagångssätt vid olika situationer när man blir arg eller ledsen. Att utfrysning 
nämns i de avslutande enkäterna men inte i de inledande har vi inte någon förklaring till efter-
som de två första intervjupersonerna nämner utfrysning som ett förekommande okamratligt 
beteende i klassen. 
 
Av enkäterna framgår det att den stora majoriteten av pojkarna och en liten del av flickorna 
inte hindrades i sitt lärande och sin trivsel. Dock anser hälften av flickorna och ett par av poj-
karna att det är för bråkigt i klassrummet. Flickornas och pojkarnas sammantagna syn på 
klassrummet som en plats för lärande och trivsel går alltså isär. Vi har sett att flickorna i stör-
re grad måste träna sin jag-styrka genom att uttrycka åsikter och lösa problemen inom grup-
pen, medan vissa av pojkarna skulle behöva öva upp sin förmåga till lyssnande och lyhördhet. 
Att någon av pojkarna har ändrat sig från att alltid uttrycka sina åsikter till att bara göra det 
ibland anser vi således vara positivt, eftersom det finns ett par pojkar som hela tiden uttrycker 
åsikter oavsett innehåll på bekostnad på andra, framförallt flickorna. Detta nämns dessutom 
av intervjuperson 2 som en negativ utveckling av vårt arbete som utnyttjas på ett dåligt sätt då 
vissa elever utnyttjar tanken att alla åsikter ska respekteras. 
 
Ett överraskande resultat som vi skulle vilja kontrollera närmare är just elevernas uppfattning 
om att uttrycka sina åsikter, fråga 7-8, eftersom alternativet ”ibland” kan tolkas väldigt brett 
och inrymma alltifrån ”nästan jämt”, som två av eleverna skrivit som egna alternativ, till ”näs-
tan aldrig”. Säkert kan detta också inverka på skillnaden i resultatet mellan den inledande och 
avslutande enkäten. De som tidigare svarat ”ibland” har ändrat sig till ”aldrig” eller ”alltid”. 
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Intervjupersonerna har angett att det är svårare att uttrycka sina åsikter när någon annan tyck-
er annorlunda, vilket beror på kompistryck och att det finns negativa ledare i klassen som på-
verkar de andra. Dock tycks intervjuperson 4 märka att en del elever har fått bättre självför-
troende, men han gav ingen förklaring till hur det yttrade sig. Läraren har också svarat i den 
avslutande intervjun att det numera är ett mer tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar 
framföra sina åsikter i större utsträckning.  
 
Resultatet och diskussionen i styckena ovan visar att det inte har skett någon tydlig utveckling 
när det gäller sammanhållningen i klassen. Inte heller någon generell förbättring av elevernas 
självförtroende har gått att mäta. Vi anser dock i och med detta i enlighet med lärarintervjun 
att vi har startat en process som förhoppningsvis ska leda framåt, och fortsättningsvis utveckla 
individ och grupp. Värderingsövningarna har således varit en bra metod för att väcka elever-
nas medvetenhet om sina värderingar genom att ta ställning, uttrycka och sedan stå för sina 
åsikter i de efterföljande diskussionerna. 
 
Ett resultat som framgick av enkäterna och som vi gärna ändå vill lyfta fram som tillförlitligt 
trots resonemanget ovan kring alternativet ”ibland” är förmågan att stoppa kränkningar, fråga 
9, där det framgår att det är fler elever som vågar säga till den som är okamratlig. Anledning-
en till detta är att det också har framkommit under elevintervjuerna. Intervjupersonerna 1, 2 
och 4 anger alla att de har fått redskap för att stoppa kränkningar genom att säga ”Stopp”. 
Forumspelet som metod att stoppa kränkningar utföll alltså väldigt bra, att döma av elevinter-
vjuerna. Dock framgår det av intervjupersonerna att det skulle behövas mer träning för att 
kunna använda det spontant i verkligheten. Efter att ha provat oss fram insåg vi att korta sce-
ner fungerar bäst och att man bör sitta i ring med spelplatsen i mitten för att behålla fokus och 
få större inlevelse och engagemang.  
 
Efter övningen ”alla på en stol” inser vi att vi borde ha använt oss mer av samarbetsövningar 
för att stärka sammanhållningen, vilket också framkommer av elevintervju 2. I klassen har det 
varit mycket svårt att leka när det är fråga om tävling, då det alltid leder till bråk och rivalitet. 
Därför var det så positivt att se eleverna i detta sammanhang och att även om det inte var en 
tävling så påverkade det inte elevernas engagemang. 

Fortsatt forskning 
Till att börja med vill vi betona att detta har varit ett oerhört intressant arbete som vi båda 
känner är något som vi vill fortsätta arbeta med under en längre period än sju veckor. 
 
Momentet med skriftliga elevreflektioner har vi i efterhand insett att vi skulle ha använt oss 
av i större utsträckning, dels som instrument för att mäta resultatet istället för enkäter men 
även som underlag för lektionsplaneringar.  Det skulle ha varit intressant att genomföra sam-
ma undersökning under en längre tid för att se vart den inledande processen lett och då an-
vända elevreflektioner, observationer och lärarintervju som mätinstrument.  
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Bilaga 1 

[Ort] i september 2004  
 

Till föräldrar med barn i årskurs 5 
 
Hejsan, 
vi som skriver detta heter Malin Sandström och Lena Brännlund. Vi går den sista terminen på 
lärarutbildningen och ska nu göra den avslutande praktiken i Era barns klass. Under vecka 40-
47 kommer vi att vara tillsammans med [klassläraren], som är vår handledare, och då göra 
vårt examensarbete. Modellen för examensarbeten på Luleå tekniska universitet består av att 
studenterna ska genomföra ett utvecklande arbete utifrån någon pedagogisk metod tillsam-
mans med eleverna i en klass. Vi har valt att arbeta med en skönlitterär bok och i anslutning 
till läsningen av denna bearbeta olika frågor och problem med syftet att stärka gemenskapen 
och toleransen i klassen. I inledningen av praktiken kommer vi att genomföra enkätundersök-
ningar och även intervjuer med frågor som bl.a. handlar om hur barnen upplever klassmiljön 
och sina egna roller. Om Ni inte vill att Ert barn ska svara på våra undersökningar ber vi Er att 
meddela oss detta genom att ringa till någon av oss (se telefonnummer nedan). Ni är natur-
ligtvis också välkomna med övriga frågor. Vi ser fram emot att tillbringa dessa veckor med 
Era barn och [klassläraren].  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lena Brännlund  (tele: …) 
 
 
 
Malin Sandström  (tele: …) 
 



Bilaga 2:1 

V. 40 (första praktikveckan) 

Färgpresentation 
Tid:  ca 40 min. 
Syfte:  att med fokus på egenskaper göra presentationen på ett mindre traditionellt 

sätt  
Material:  ett A4 per person 
 valfritt teckningsmaterial (vattenfärger, kritor, tusch, fingerfärg osv.) 
 
Genomförande: Eleverna fick i uppgift att rita en teckning med hjälp av endast två färger 

som på något sätt skulle beskriva dem som person. Därefter presenterade 
sig alla, inklusive vi fröknar, en efter en utifrån färgerna och bilderna. 

Döpning av Neztor 
Tid:  ca 50 min. 
Syfte:    att introducera värderingsövningar. 
Material:   koncentrationsboll 
    smålappar till varje elev 
    blädderblock 
 
Genomförande: I vårt utvecklande arbete använde vi ibland oss av en ”koncentrationsboll”, 

ungefär som indianernas fjäder, för att markera vem som har ordet och 
därmed vem vi ska lyssna på. Idén fick vi genom Utas Carlssons (2004) 
bok Lära leva samman där läraren använde sig av en gummidocka för 
samma syfte. Eleverna fick nu komma med namnförslag på vad denna 
skulle heta. De skrev sitt förslag på smålappar som lades i en skål och se-
dan skrevs förslagen upp på ett blädderblock. Därefter hade vi en sluten 
omröstning – en introduktion på en värderingsövning – där eleverna låg 
böjda över sina bänkar med ögonen slutna, och när vi sade förslaget som de 
ville rösta på räckte de upp en hand.  

Eleganta Eleonore 
Tid:                       ca 60 min. 
Syfte:  att introducera sten- respektive snäckord och att ge varandra positiva 

omdömen. 
Material:   - 
 
Genomförande: vi satt i ring på stolar och började med att gå igenom sten- och snäckord 

(kränkande respektive bekräftande ord), se Utas Carlsson s. 181. Vi 
poängterade att vi i denna övning skulle träna på att säga de sistnämnda. 

 
Var och en av eleverna skulle få ett nytt ”förnamn” genom att 
klasskamraterna gav förslag på positiva adjektiv som beskrev personen och 
som började på samma bokstav som dennes riktiga förnamn. Kamraterna 
gav förslag och den aktuelle eleven valde mellan de alternativa adjektiven 
som han/hon gillade (se Lind, 2001, s. 42). Även vi lärarkandidater var 
med i övningen och eleverna fick börja med att komma med förslag på 
namn till en av oss som uppvärmning. När alla fått sina nya namn hjälptes 
vi åt att repetera namnen, adjektiv + förnamn, som vi satt i ringen. 



Bilaga 2:2 

 
V. 41 (andra praktikveckan) 

Läsning kap 1-2: litteratursamtal om olikheter och känslor 
Tid:  ca 80 min. 
Syfte:  att lära sig att prata om och lyfta fram olika känslor.  
Material:  blädderblock 
 frågor (se nedan) 
 
Genomförande:  De två första kapitlen i boken lästes, där fick vi möta huvudaktörerna i 

boken, och nosa lite på vad den kommer att handla om. Vi använde oss av 
högläsning och under tiden eleverna lyssnade hade vi gett de lov att rita. 

 
Vi inledde litteratursamtalet med att prata om att olikheter är så positivt 
och att inget eleverna uttryckte när vi pratade om boken var rätt/fel så att 
de inte skulle bli hämmade. 

 
Därefter pratade vi om de 4 känslogrupperna (glad, ledsen, arg, rädd) och 
skrev upp dem på ett blädderblock. Sedan fick eleverna brainstorma övriga 
känslor som också skrevs på blädderblock. Slutligen frågade vi eleverna: 
 
Finns det känslor som kan vara negativa?  
Kan det finnas känslor som är negativa att visa eller prata om?  
Vilka känslor hade Betty i dessa inledande kapitel?  

 
Vi kom underfund med att vissa av elevernas förslag på känslor visste vi 
inte riktigt om det kunde räknas till känslor, men vi bestämde oss för att 
alla elevernas förslag skulle få gälla.  

Läsning kap 3-4: litteratursamtal/skuggspel om ledare och konformitet 
Tid:  ca 40 min. 
Syfte:  att väcka tanken att människor ibland följer en ledare och att det kan vara 

en negativ sådan.  
Material:   frågor (se nedan) 
 

Genomförande:    kapitel 3 och 4 behandlade utanförskap och ledare. Vi valde att lägga 
tyngdpunkten på ledare. I bearbetningen använde vi oss av skuggspel 
och delade in eleverna parvis efter hur de satt. Elevparen stod mitt 
emot varandra. En i paren skulle vara den som ledde och den andra 
följare, sedan fick de göra rörelser som den andre skulle följa, efter en 
till två minuter bytte de. 

 
Därefter följde en diskussion i helklass utifrån frågorna:  
Vad var vi ute efter? Varför? Vilken roll var lättare att spela? Finns det 
negativa ledare? Har ni varit utsatt för någon sådan? Hur var Elisabeth som 
ledare? Varför? Hur kände sig Malin? Varför lydde Malin Elisabeth?  
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V. 42 (tredje praktikveckan) 

Läsning kap 7-8: forumspel 
Tid:  ca 80 min. 
Syfte:  att få eleverna att pröva olika sätt att stoppa en kränkning och att bidra till 

att öka jag-styrkan. 
Material:  kopior av sidorna 40-43 ur Bettys Spegel (se bilaga 3:1) 
 
Genomförande:  Introduktion av forumspel utifrån en scen ur boken Bettys spegel. Rollerna 

var Betty, Elisabeth, Malin, Morgan, Bettys mamma och fröken. Vi gav 
roller till sex olika elever. Dessa spelade först upp hela stycket som vi valt 
ut precis som det stod i boken. Sedan följde andra uppläsningen och då 
räckte eleverna upp händerna när de ville byta ut Betty, huvudpersonen i 
boken och den förtryckta.  

 
Eleverna ville gärna byta ut Elisabeth också – de kunde inte riktigt förstå 
varför inte hon kunde bytas ut när det var hon som ställde till allt. 
Naturligtvis var detta kloka tankar – i verkligheten är det mobbarens 
beteende som ska förändras. Vi påpekade att man byter ut den förtryckta 
för att själv få redskap till att bryta förtryck eller konflikter. 

Läsning kap 9-10: forumspel 
Tid:  ca 60 min. 
Syfte:  se ovan. 
Material:  kopior av sidorna 53-54 (se bilaga 3:2) 
 
Genomförande:  Tre roller denna gång: Betty, Elisabeth och Morgan. Genomförandet såg ut 

som ovan fast denna gång ropade eleverna ”Stopp!” när de ville byta ut den 
förtryckta.  
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Vecka 43 (fjärde praktikveckan) 

Läsning kap 11-12: litteratursamtal om krukan/sten- och snäckord 
Tid:  ca 80 min. 
Syfte:  att på ett tydligt och konkret sätt åskådliggöra hur den kränktes självkänsla 

påverkas av kränkningar. 
Material:  kruka 
 hink 
 slev 
 vatten 
 
Genomförande:  Till att börja med påminde vi eleverna om stenord som vi använt som del i 

övningen i Eleganta Elenore (se bilaga 2:3).  
 

Vi fyllde en kruka med vatten. Eleverna fick i tur och ordning säga saker 
som hade hänt med Betty som var nedtryckande, både stenord och 
kränkande handlingar. För varje sak som lyftes fram tömde vi bort en 
skopfyll med vatten i en hink. När eleverna sagt alla saker var krukan 
tömd.  

 
Vi hade valt att inte säga syftet med övningen eller vad krukan 
symboliserar. När krukan väl var tom frågade vi eleverna vad de trodde att 
krukan var till för: Varför hade vi tagit med oss den och vad kunde den ha 
för betydelse för Betty?  
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Läsning kap 13-14: värderingsövningar 
Tid:  ca 65 + 15 min. 
Syfte:  att lyfta frågor kring kamratskap, få eleverna att uttrycka sina värderingar 

och handla därefter. 
Material:  frågor (se nedan) 
 
Genomförande:  Värderingsövning tema KOMPISAR: ”Alla som…” (se Hägglund & 

Fredin, 2001, s. 15). Eleverna satt i ring på varsin stol. En av oss läste ett 
påstående som eleverna skulle ta ställning till genom att ställa sig upp och 
byta plats om de höll med eller sitta kvar om de inte höll med. Vi 
kandidater sa alla påståenden så ingen av eleverna blev utan stol att sitta på 
och därmed inte den som skulle säga nya påståenden. När eleverna tagit 
ställning fick en elev ur respektive grupp – de som bytt plats och de som 
satt kvar – motivera sitt ställningstagande. Vi använde oss utav Neztor när 
vi fördelade ordet. Följande tog eleverna ställning till: 

   
Det är skillnad mellan att vara kompis och bästis. 

 Killar och tjejer leker på samma sätt. 
Man kan vara kompis med en av motsatt kön. 
”        ”     ”      bästis  ”       ”  ”    ”            ” 
Man kan bara ha en bästis. 
Man kan bara ha en bästis om man är tjej. 
Det är lättast om man bara är två som leker eller är tillsammans. 
Man måste tycka lika som sin kompis. 
Man måste alltid vara med sin bästis. 
Det är viktigt att ha en bästis. 
Det är viktigt att man är lik sin kompis. 
Det är viktigt att man känner att man kan vara sig själv när man är med 
någon. 
Att berätta ”hemlisar” är det värsta en kompis kan göra. 

 
Material:  4 stycken A4 med texterna ÄRLIG, ROLIG, SNÄLL och ÖPPET 
 
Genomförande: Värderingsövning 4-hörn (se Byréus, 2001, s. 38). Nu bytte vi 

värderingsövning till 4-hörn som en lugnare avslutning. Frågan eleverna 
skulle fundera kring och ta ställning till löd: Vad är det som är viktigast hos 
en kompis? Alternativen var ärlig, rolig, snäll, öppet. När de bestämt sig 
för det alternativ som stämde bäst överens med deras värdering gick de och 
ställde sig i det hörn där det alternativet var fastsatt. När alla elever 
markerat sitt val följde en diskussion där eleverna själva räckte upp handen 
om de ville lyfta fram sin åsikt.  
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V. 44 (femte praktikveckan) 

Läsning kap 15-17: subjektiv förankring krukan/sten- och 
snäckord/listning 
Tid:  ca 80 min. 
Syfte:  att förankra denna metod i elevernas verklighet där de återigen kan förstå 

hur den kränktes självkänsla påverkas av kränkningar samt att lyfta 
medvetenheten kring vilka ord som upplevs bekräftande respektive 
nedtryckande av kamraterna. 

Material:  kruka 
 hink 
 slev 
 vatten 
 anteckningsmaterial (läraren) 
 
Genomförande:  Vi satt i ring med krukan fylld till bredden med vatten. Eleverna fick i 

uppgift att i tur och ordning säga ett kränkande ord som de inte tyckte 
skulle få förekomma. Vi antecknade alla ord och listade dem, enligt förslag 
från jämställdhetskonsulenten Doris Marydotter (se besökstips s. 23) vars 
föreläsning vi lyssnat på. För varje kränkande ord tömdes en slevfull ut 
från krukan. Vi betonade att det är fråga om en subjektiv bedömning – 
ingen annan kan säga vad var och en upplever som kränkande. Stenorden 
lämnade vi över till klassläraren för att hon skulle kunna använda dem 
fortsättningsvis. 

 
Därefter hade vi en diskussion kring hur en person känner det som har en 
tom kruka.  

 
Nästa moment var att säga bekräftande ord i tur och ordning för att återigen 
fylla upp krukan. De bekräftande orden eller snäckorden var ord eller fraser 
som eleverna själva kände att de ville höra. Här diskuterade vi även om det 
gick att ”reparera” en tömd kruka genom att säga bekräftande ord – att 
personen med en tom kruka skulle återfå sitt själförtroende.  

 
Snäckorden listades även de, förstorades upp och hängdes upp på väggen i 
klassrummet som komihåg och som affirmation. 
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Läsning kap 18-20: värderingsövning/forumspel – dilemma och 
litteratursamtal självförtroende och medlöpning 
Tid:  ca 60 min. 
Syfte:  att lyfta fram värderingar och våga handla i enlighet med dessa. Att stärka 

medvetenheten kring risken att påverkas av ett negativt grupptryck.  
Material:  scen ur Bettys spegel, s. 86-87 (se nedan för sammanfattning).  
 
Genomförande:  vi läste upp scenen ur boken som slutade med ett problem som eleverna 

skulle spela upp och sedan lösa: Elisabet (ledaren) står på skolgården med 
ett gäng flickor omkring sig. Betty sitter ensam. Flickgänget viskar om 
henne och pekar på henne. Elisabet viskar något till Malin (medlöparen) 
som ser tveksam ut men går fram mot Betty för att göra det dumma som 
Elisabet sagt åt henne att göra. Malin vill egentligen inte men hon vågar 
heller inte säga emot Elisabet och skaran kring henne.  

 
Därefter fick eleverna enskilt fundera kring frågan ”Vad skulle du ha gjort 
om du var Malin?”, ”Vilka konsekvenser skulle ditt handlande få?” och 
”Hur mycket vatten är det i Malins kruka?”. Sedan satt de sig i tre grupper 
om fyra (en grupp med tre) så som de satt. I grupperna gick de igenom de 
olika alternativen.  

  
 Efter det spelade vi om scenen, men nu fick alla vara Malin och pröva sin 

lösning på problemet. Vi skrev upp förslagen på tavlan och därefter följde 
en diskussion i helklass rörande elevernas förslag. Ett par av eleverna ville 
efter detta ändra sin ståndpunkt för att handla i enlighet med ett annat 
förslag som de tyckte löste problemet på ett bättre sätt. Därefter samtalade 
vi i helklass om de båda andra frågorna som eleverna funderat på. 
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V. 46 (sjätte praktikveckan) 

Läsning kap 23-24: elevreflektioner på krukan och litteratursamtal 
helklass självförtroende/mobbning/kränkningar  
Tid:  ca 60 min. 
Syfte:  att lyfta fram elevernas tankar kring hur självförtroendet påverkas av 

kränkningar. 
Material:  OH på elevreflektioner  
 
Genomförande:  innan eleverna gick på lov vecka 44 hade de fått i uppgift att skriva ner 

sina tankar efter krukan-övningen. Vi sammanställde elevreflektionerna 
och nu visade vi dem på OH samtidigt som vi läste alla tankar högt. Vi 
pratade om hur det kändes att se och höra sina egna reflektioner – som ett 
steg i att visa sina tankar och åsikter och sedan kunna stå för dem. Därefter 
flöt samtalet in på var vattnet tog vägen som gått förlorat genom 
stenord/kränkningar och till följd av detta föll det sig naturligt att fortsätta 
med att föra över diskussionen till ett par litteraturfrågor som vi skrivit upp 
på tavlan.  

 
Syfte:  att höja medvetenheten kring förtryckarens roll, öka kunskapen kring 

varför vi kränker andra, samt handlingsalternativ om någon kränker oss 
själva eller andra. 

Material:  frågor (se nedan)  
 
Genomförande:  Diskussionsfrågor: 

  Varför blir just Elisabet mobbare? Denna fråga utgick från 
lärarhandledningen till Bettys spegel (se Wilke 2003b).  
Varför använder vi stenord/kränkningar?  
Hur kan vi markera om någon säger stenord till oss eller någon annan? 
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Värderingsövning: handuppräckning (sluten) 
Tid:  ca 40 min. 
Syfte:  att uttrycka åsikter och stå för dem. 
Material:  en ägghalva i papp till varje elev 

två påståenden (se nedan)  
 
Genomförande:  Först använde vi oss av en ”uppvärmning” inför värderingsövningen som 

vi hämtat ur Wahlström (2000, s. 26). Vi hade klippt ut ägghalvor i kartong 
och delat dessa i två delar. Eleverna delade in sig hur de skulle sitta i 
diskussionsringen genom att hitta ”pusselbiten”/delen som passade till 
deras ägghalva. Detta gjorde vi för att bryta grupperingarna som tidigare 
varit så tydliga. 

  
Här påminde vi eleverna om vad en värderingsövning var och att vi gjort 
en liknande i samband med döpningen av Neztor. Eleverna blundade och 
räckte upp handen när ett påstående stämde överens med deras 
åsikter/erfarenheter. 
 

  Påstående 1: Betty kunde ha blivit hjälpt även om hon inte hade haft 
spegeln. Denna finns som diskussionsfråga i Wilkes (2003b) handledning.  

 
Påstående 2: Betty borde ha hämnats och gett igen på Elisabet.  
 
Därefter diskuterade vi kring elevernas värderingar genom att de elever 
som ville framföra sina ställningstaganden begärde ordet. 

Samarbetsövning: ”Alla på en stol” 
Tid:  ca 30 min. 
Syfte:  att samarbeta, ha närkontakt, ha roligt, lösa problem och genom det stärka 

sammanhållningen. 
Material:  en stol per elev 
 medryckande musik 
 CD-spelare med pausfunktion  
 
Genomförande:  denna övning är en variant på ”Hela havet stormar” men här ingår ingen 

uteslutning: alla elever sitter på varsin stol som står med ryggarna mot 
varandra. När ledaren startar musiken ska alla elever gå runt stolarna och 
när musiken tystnar ska eleverna sätta sig på stolarna. För varje runda tas 
en stol bort så det gäller för eleverna att hjälpas åt och lämna plats åt 
varandra. Slutligen finns alltså bara ett par stolar kvar fast det är 
fortfarande alla elever som ska rymmas på stolarna (se Hägglund & Fredin, 
2001, s. 23). 
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V. 47 (sista praktikveckan) 

Sammanfattning självförtroende/uttrycka och handla/ställningstagande 
genom illustrationer på tavlan 
Tid:  ca 30 min. 
Syfte:  att förtydliga krukan-övningen, ramen kring vår handlingsfrihet samt valet 

som vi människor gör när vi ställs inför olika situationer. 
Material:  illustrationer (se nedan)  
 
Genomförande:  Under den första rubriken pratade vi om självförtroende/krukan-övningen. 

Vi pekade på att det är viktigt att man gör ett val utifrån det man tycker och 
att man sedan står för sina uttryckta åsikter och handlingar. Vi påminde 
även eleverna om att alla duger precis som de är och att de är bra. 

SJÄLVFÖRTROENDE 
 

Våga tycka, uttrycka och handla 
Göra ett val 

Stå för sina åsikter/handlingar 
 

JAG DUGER! 
JAG ÄR BRA! 

  
 

Inom den andra rubriken tog vi upp att alla människor har rätt att tycka 
som man vill, att ingen kan säga att ens tankar är rätt eller fel. Däremot 
måste man tänka på att inte uttrycka eller handla på ett sådant sätt så att 
man kränker eller sårar en annan människa. I vår åsiktsfrihet är det viktigt 
att tänka på att vi har en ram. 

 
Kränkt 

 
 

Rätt/fel 
 

• Tycka 
• Uttrycka 
• Handla 

 
 

Sårad 
 

Den sista rubriken rymde vägskälet som vi alla hamnar i när vi uttrycker 
våra åsikter eller utför en handling. Då gäller det att man tänker efter och 
försöker förutse konsekvenserna av det man säger eller gör. Vad innebär 
det om jag går åt höger? Då blir det si. Och om jag går åt vänster? Då blir 
det så. Vi pratade även om att det kan vara svårt att välja väg och ibland 
blir det inte som man tänkt sig – vi vuxna gör inte heller rätt alla gånger – 
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men då är det viktigt att man står för sin åsikt eller handling. Samt att, 
framförallt, när man gjort fel att be om förlåtelse. 
 

 
VÄGSKÄLET 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

Positiva omdömen 
Tid:  ca 30 min. 
Syfte:  att se varandras positiva sidor, uttrycka dessa och själv få bekräftelse. 
Material:  en klasslista med alla elevers namn på till varje elev 
 rött papper som klipps till hjärtan motsvarande antal elever 
 fina pennor 
 
Genomförande:  eleverna skrev enskilt tre saker de tyckte var positivt med kamraterna på 

sin klasslista. Därefter samlade vi in alla, sammanställde, klippte ut hjärtan 
där vi skrev de positiva omdömena och gav därefter alla elever varsitt 
hjärta.  

 
 

humoristisk    positiv 
 

snäll          duktig  

Lena 
 
 

rar 
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Forumspel 1 (utdrag ur Bettys spegel) 
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Forumspel 2 (utdrag ur Bettys spegel) 
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Den här enkäten är anonym – ingen kommer att veta vad du skrivit

Svara genom att kryssa i den ruta som stämmer överens med det du tycker

1. Jag är…
Pojke Flicka

2. Hur trivs du i klassen?
Mycket bra Bra Ganska bra

Dåligt

3. Har du kompisar i klassen?
Inga En Några (2-3 stycken)

Många (4 stycken eller fler)

4. Brukar någon i klassen reta dig?
Ja Nej

5. Vilka okamratliga beteenden finns i klassenbeteenden finns i klassen
Öknamn Fula ord Retningar

Våld Utfrysning Inga

Annat: 

6. Vad hindrar dig från att lära och trivas i skolan?
För bråkigt i klassrummet Jag har inga kompisar

Några i klassen är okamratliga och elaka Inget

Annat: 

7. Brukar du säga vad du tycker i klassen?
Alltid Ibland Aldrig

8. Brukar du säga vad du tycker i klassen även om någon annan tycker olika?
Alltid Ibland Aldrig

9. Brukar du säga till den som är okamratlig mot dig?
Alltid Ibland Aldrig

10. Brukar du säga till den som är okamratlig mot någon annan?
Alltid Ibland Aldrig

Tack för dina svar! Malin & Lena
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Hur trivs du i klassen? (fråga 2)
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Figur 1. Trivsel i procent separerat på samtliga elever, flickor respektive pojkar 
i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Trivseln i klassen har minskat om man tittar på samtliga indelningsgrupper i kategorin 
”mycket bra”. Den största förändringen går att urskilja på flickorna där 46 % anser att trivseln 
har minskat från ”mycket bra” till ”bra”. Samma mönster kan upptäckas bland pojkarna, men 
det är inte lika stor skillnad. 
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Har du kompisar I klassen? (fråga 3) 
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Figur 2. Antal kompisar i procent separerat på samtliga elever, flickor 
respektive pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Av figuren framgår att alla elever i klassen har kompisar, och de allra flesta har mer än två 
stycken. I klassen som helhet är det små förändringar, däremot blir det tydligare när man tittar 
på flickornas staplar där det visar sig att en förändring har skett eftersom 38 % anser sig ha 
fått mindre kompisar. 
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Brukar någon i klassen reta dig? (fråga 4)
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Figur 3. Retningar i procent separerat på samtliga elever, flickor respektive 
pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Figuren visar att majoriteten av eleverna inte brukar bli retade av sina klasskamrater. Vid 
jämförelse av resultaten framgår det att det inte skett några större förändringar. 
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Vilka okamratliga beteenden finns i klassen?  (fråga 5) 
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Figur 4. Okamratliga beteenden i procent separerat på samtliga elever, flickor 
respektive pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Som figuren visar anser en minoritet av eleverna att det inte förekommer okamratliga 
beteenden i klassen. De vanligaste förekommande är öknamn, fula ord och retningar. 
Flickorna anser att fula ord har ökat i användning medan pojkarna anser tvärtom. Det motsatta 
mönstret kan ses vad gäller öknamn. De alternativ som eleverna själva angett i den första 
enkäten är att ”man skyller på andra”. I förundersökningen framkommer inte ”utfrysning” 
som förekommande okamratligt beteende, medan det gör det i efterundersökningen menar 
både flickor och pojkar. 
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Vad hindrar dig från att lära och trivas i skolan? (fråga 6) 
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Figur 5. Hinder för lärande och trivsel i procent separerat på samtliga elever, 
flickor respektive pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
En stor del av eleverna hindras inte av något i sin trivsel och sitt lärande. Nästan hälften av 
flickorna i förundersökningen och hälften i efterundersökningen anger att det är för bråkigt i 
klassrummet. En stor del av pojkarna anser också detta. På alternativen ”annat” har två av 
pojkarna angett att ”det är för livat” och ”jag hatar skolan” i den inledande enkäten. I den 
avslutande är synpunkterna att ”det är för stökigt” och ”det är för tråkigt”. På den avslutande 
enkäten har en av flickorna skrivit på annat att "ibland känns det som om jag inte har några 
kompisar men jag har det på ett sätt ändå”.  
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Brukar du säga vad du tycker i klassen?(fråga 7)
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Figur 6. Uttrycker åsikter i procent separerat på samtliga elever, flickor 
respektive pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Majoriteten av eleverna anger att de uttrycker åsikter ”ibland”. Vissa förändringar kan påvisas 
med hjälp av figuren: alternativet ”aldrig” förekommer bland flickorna i efterundersökningen 
vilket det inte gjorde tidigare. Samma alternativ har reducerats om man jämför pojkarnas båda 
staplar.  
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Brukar du säga vad du tycker i klassen även om någon annan tycker olika? (fråga 8)
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Figur 7. Uttrycker åsikter även om någon annan tycker annorlunda i procent 
separerat på samtliga elever, flickor respektive pojkar i jämförelse mellan för- 
och efterundersökningen. 
 
Av figuren framgår det att de flesta elever uttrycker sina åsikter även om någon annan tycker 
olika, framallt pojkarna är duktiga på detta. Skillnaden framstår främst bland flickorna 
eftersom 29 % som tidigare aldrig framförde sina åsikter numera anses göra det ibland. Bland 
pojkarna har de som alltid respektive aldrig gör det ökat med 20 % vardera.  
 



 Bilaga 5:8  

Brukar du säga till den som är okamratlig mot dig? (fråga 9)
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Figur 8. Säger till den som är okamratlig i procent separerat på samtliga elever, 
flickor respektive pojkar i jämförelse mellan för- och efterundersökningen. 
 
Som figuren visar är flickorna totalt bättre än pojkarna på att säga till den som är okamratlig 
mot dem eftersom det är färre som aldrig brukar göra det. Pojkarna sprider sig jämnare mellan 
de olika alternativen men är mer konsekventa med att alltid säga till. Vid betraktning av 
förändringen framgår det att större andel av pojkarna ibland eller alltid säger till. Bland 
flickorna har det skett en ökning till att alltid säga till. 
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Brukar du säga till den som är okamratlig mot någon annan? (fråga 10) 
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Figur 9. Säger till den som är okamratlig mot någon annan i procent separerat 
på samtliga elever, flickor respektive pojkar i jämförelse mellan för- och 
efterundersökningen. 
 
Av figuren framgår det tydligt att de flesta elever försöker bryta ett okamratligt beteende som 
riktas mot någon annan än de själva. Det har bara skett marginella förändringar.  
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Frågemall lärarintervju 
 
De första frågorna (fråga 1-10) gäller sammanhållningen i klassen kopplat till värdegrunden, 
och den andra gruppen frågor (11-14) gäller lärarens syn på elevernas jag-styrka.  

 
1. Hur anser du att sammanhållningen är i klassen? 
2. Har det alltid sett ut så här? 
3. Är eleverna öppna inför olikheter mellan varandra? 
4. Respekteras skilda åsikter? 
5. Uppvisar alla medkänsla och solidaritet med svaga och utsatta? 
6. Hur är toleransen mellan könen? Förekommer kränkande ord? 
7. Anser du att flickorna och pojkarna ser jämlikt på varandra? 
8. Är alla i klassen lika mycket värda? 
9. Är det någon/några som är utanför gemenskapen? 
10. Hur har ni arbetat med värdegrundsfrågor tidigare? 

 
 

11. Vågar eleverna säga vad de tycker? 
12. Även om andra tycker olika? 
13. Tar alla elever lika mycket plats i klassen? Könsmässigt? 
14. Hur brukar eleverna hantera situationen om någon är okamratliga mot dem själva 

eller någon annan? 
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Inledande lärarintervju: sammanfattning 
Eleverna i denna klass gick år F-3 i två olika klasser där vår handledare, den nuvarande 
klassläraren, arbetade två dagar i veckan i den ena gruppen från det att de gick i 3:an. När 
eleverna började i år 4 slogs klasserna ihop. Sedan hopslagningen har man arbetat mycket 
med olika slags övningar för att stärka gruppgemenskapen, bl.a. utifrån LionsQuest –
materialet Tillsammans, eftersom klassläraren upptäckte att det var tydligt att det var ”vi och 
dom” i början av höstterminen i 4:an. Främst bland tjejerna såg man fortfarande klassen som 
två grupper.  
 
Mellan flickorna förekom det ”mycket prat bakom ryggen, de kunde inte prata med varandra 
och det fungerade inte på fritiden”. Elevhälsan har varit inkopplad för att stärka gruppkänslan 
och flickornas självförtroende: de har träffats i tjejgrupp där de pratat om känslor, kamratskap 
samt tolerans, acceptans och förståelse för olikheter, vilket faktiskt har blivit mycket bättre 
nu. 
 
Även bland killarna har det varit en negativ stämning som varit mer tydligt: ”det har både 
hörts och synts tydligt” genom ord, handlingar och kroppsspråk. Genom att läraren pratade 
mycket om problemen, tog upp dem på utvecklingssamtal och hade en regelbunden kontakt 
med föräldrarna har deras tolerans och attityder mot varandra utvecklats oerhört mycket. 

 
Elevernas tolerans inför olikheter mellan varandra går nu åt rätt håll, trots att det ”fortfarande 
inte är önskvärt bra än i dag”. Att eleverna jobbar i olika böcker, med olika fröknar, i olika 
grupper, med olika ämnen, olika snabbt är det dock ingen som reagerar över. 
 
Även när det gäller respekten för att människor har skilda åsikter kan läraren tycka sig märka 
att det skett en utveckling från hur det såg ut i början av år 4. Exempelvis på klassråden när 
eleverna kommer med olika förslag så ”lyssnar de på varandra utan att lägga någon värdering 
i det klasskamraterna tycker”.   
 
Förmågan att uppvisa medkänsla och solidaritet med svaga och utsatta har klassen jobbat med 
och där är eleverna också på rätt väg. Svaga, utsatta elever i gruppen är eleverna duktiga på att 
visa hänsyn mot. Emellertid förekommer ju utsatthet, kränkningar och mobbning oftast där 
inte vuxna finns med så därför har skolan klasstödjarna som också ”ska vara de vuxnas 
förlängda öron och ögon och fånga upp det som förekommer exempelvis under raster”. Två 
elever ur varje klass i år 4-6 träffas regelbundet med en lärare och kollar stämningen: om det 
är någon som ofta går utanför, får höra suckar eller miner bakom ryggen o.s.v. Dessutom kan 
barnen gå till en klasstödjare och prata om de inte vill gå till fröken eller någon annan vuxen.  
 
Det var mycket slående tidigare att flickorna och pojkarna inte såg jämlikt på varandra. Då 
hade killarna hela arenan. ”Det fanns ingen plats för flickorna [eftersom] inte alla, men många 
av killarna var dominanta, de hade allt pratutrymme, de tog tid av fröken, de tog tid i 
klassrummet, de syntes, märktes och hördes. Flickorna hade tagit ett steg tillbaka automatiskt 
för att det inte fanns plats för dom. Det är fortfarande obalans: många killar har alldeles för 
mycket plats, de pratar för mycket på bekostnad av att de andra som får mindre prattid blir 
tystare”.  
 
När arbetet med planen mot kränkande behandling var intensivt under vårterminen var det 
tydligt att barnen blev mer uppmärksamma på när någon blev kränkt och då vågade barnen 
även påpeka det – ” det där var ju en kränkning, du kränkte mig”. Dessutom antecknar läraren 
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alla kränkningar, vilket barnen vet om, och pratar med den som utfört kränkningen samt 
skriver det i kontaktboken (en bok där eleverna utvärderar veckan, uttrycker om det är något 
särskilt som hänt och tar sedan hem den under helgen så att föräldrarna får titta igenom den 
och även de uttrycka funderingar och tankar till läraren). På detta sätt får föräldrarna också får 
veta det. Föräldrarna är även involverade i programmet mot kränkande behandling via 
skolrådet tillsammans med barnen, elevhälsan och skolpersonalen. 
 
Läraren tycker inte att de kränkande orden som förekommer bland barnen har blivit 
”normala” eller ”tillåtna” så att barnen inte längre reagerar.  
 
Självförtroendet bland eleverna menar läraren att det behövs jobbas mycket mer med. Det 
finns ganska många barn i gruppen som skulle behöva jobba extra mycket med självkänslan, 
även om det också här har sett en stor utveckling jämfört med tidigare.  
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Avslutande lärarintervju 
 
Kan du märka om det skett någon utveckling när det gäller elevernas självförtroende och jag-
styrka under vårt arbete? Om ja – på vilket sätt? 
 

 
Har du märkt någon utveckling på sammanhållningen? Hur i så fall? 
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Avslutande lärarintervju sammanfattning 
 
Läraren tycker att det är svårt att bedöma huruvida det skett någon utveckling när det gäller 
elevernas självförtroende och jag-styrka under vårt arbete, eftersom det är saker som är så 
svåra att mäta. Bland de elever som främst skulle behöva få större självkänsla och jag-styrka 
kan hon bara hoppas att det har lett till en utveckling. ”Utveckling pågår ständigt” säger hon, 
så vårt arbete har definitivt lett till en utveckling men det är svårt att exakt svara på vad. 
Däremot kan hon säga att vi ”har satt igång en process, att [vårt arbete] har startat något hos 
eleverna där de reflekterar och funderar mer [samt] vågar mer”. Under tiden vi utfört vårt 
utvecklingsarbete ”är det ju saker som har seglat upp”. Dessutom anser hon inte att ett sådant 
här arbete kan ge ett klart mätbart resultat på sju veckor, men att eftersom processen startat 
kommer det att framöver leda till utveckling.  

 
På sammanhållningen i klassen kan läraren ”märka att det är dörrar som har öppnats, där 
eleverna känner att det är ett mer tillåtande klimat, att de vågar framföra sin åsikt eftersom 
[vi] har jobbat mycket med det under perioden”. Att det ”är några som har varit jobbiga” har 
läraren också märkt, men hon vet inte exakt vad det beror på. En förklaring kan ligga i att ”det 
här kan ha varit jobbigt för vissa killar, att öppna upp och blotta sig själv, [att uttrycka] ‘det 
här tycker jag och det står jag för’, många gömmer sig bakom en fasad och där är det skönast 
att vara och köra sin jargong och sin stil”. Det har ju också seglat upp bland tjejerna 
funderingar som ”Men jag mår ju inte så bra. Hur har jag det med kompisar?”. Det läraren 
tycker att vi har lyckats jättebra med är ”att konkretisera, det här med stenord och snäckord, 
de har fått ord för kränkande ord”. 
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Frågemall inledande elevintervjuer 
 
De första frågorna (fråga 1-6) gäller sammanhållningen i klassen, och den andra gruppen 
frågor (7-11) gäller elevernas syn på deras egen jag-styrka. 

 
1. Hur ska en jättebra klass vara? 

Motivera 
2. Har ni en jättebra klass? 

På vilket sätt är den bra/inte bra? 
3. Trivs du i klassen? 

Varför/varför inte? 
4. Hur borde det vara i klassen för att du skulle trivas bättre? 
5. Förekommer okamratliga beteenden?  

I så fall – vilka? 
6. Finns det ledare i klassen? 

I så fall – är dessa positiva eller negativa? Motivera  
 

 
7. Brukar du säga vad du tycker? 

Om inte: varför inte? Har det alltid varit så? 
Om jakande svar: Brukar du alltid göra det – vid alla tillfällen? Har du alltid gjort 
det? 

8. Brukar du säga vad du tycker även om andra tycker olika? 
Följdfråga: se fråga 7. + Är det någon skillnad på de båda frågorna?  

9. Brukar du säga till om någon är okamratlig mot dig? 
Följdfråga: se fråga 7.  

10. Brukar du säga till om någon är okamratlig mot någon annan?  
Följdfråga: se fråga 6. 

11. Vad anser du om ditt självförtroende? 
Berätta 
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Sammanfattning elevintervjuer 

Inledande intervju med elev 1 (flicka) 
Den här flickan anser att klassen är okej eftersom hon har kompisar, främst i den ena av två 
tjejgrupper. Hon skulle vilja umgås mer med de andra tjejerna men så är det inte ännu. 
Klassen är ganska bra ”men inte den bästa”, en anledning är att det är mycket bråk främst från 
killarnas sida, där öknamn och fula ord är vanligt förekommande. Alla killar i klassen har 
någon att vara med, bland flickorna är det främst en som brukar vara ensam ibland. En ledare 
finns i hennes tjejgrupp och en bland killarna. 
 
Hon vågar inte alltid säga vad hon tycker, särskilt inte när andra tycker olika. Rädslan för att 
någon ska tycka att hon är konstig, och att hon skulle bli utanför gör att hon undviker att säga 
sin åsikt ibland. Hennes självförtroende är bättre nu än tidigare, hon vågar vara sig själv och 
tycka mer som hon vill. Förut ville hon ”mer som passa in”.  
 
Hon säger ifrån om någon är okamratlig, men på ett otydligt sätt; hon känner att hennes ord 
inte väger så tungt alla gånger. Ibland säger hon också till fröken. Beroende på vad det 
handlar om och hur insatt hon är i konflikten säger hon till den som är okamratlig mot någon 
annan. 

Avslutande intervju med elev 1 
Om man bortser från mobbning o d är klassen ganska bra. Hon tycker inte att det har 
förändrats så mycket men det har blivit lugnare på lektionerna, även bland killarna. 
Gemenskapen har inte blivit bättre, för killarna tar plats och respekt för vuxna saknas. Det 
finns några i klassen som fortfarande är utanför, ”ingen lägger som märke till dem”. 
 
Nu är det lite si och så med kompisar, hon tycker att hon får ”ta emot mycket skit” av en av de 
andra flickorna. Här nämnde hon kopplingen till boken genom att säga att ”man mobbar väl 
för att man själv mår dåligt, för att känna sig bättre och då trycker man på andra, men har man 
problem ska man inte låta det gå ut över andra för då får ju alla problem”. Hon har dock börjat 
prata lite mer med den andra tjejgruppen, vilket gör att det känns bättre; hon är inte lika 
beroende av att passa in i ”sin” grupp som hon var tidigare. I den gruppen är man nämligen 
rädd för en ledare, det känns enklast att hålla sig till henne då det blir minst konflikter. Hon 
själv har kommit fram till att bryta med den flickan eftersom hon inte har det bra i deras 
kompisrelation, detta har hon insett de senaste veckorna. 
 
Hennes självförtroende har med anledning av det ovan nämnda försämrats den senaste tiden. 
Hennes kruka är definitivt inte full. Hon har fått insikt i att krukan töms jättelätt och även om 
man får höra fina komplimanger så kan det aldrig väga upp det dåliga. Trots allt så har hon 
börjat försöka ”öppna sig”, både mot killar och tjejer, och visa att hon finns. Hon har börjat 
försöka förändra sig själv för hon är ”less på det gamla” som hon inte mår bra av.  
 
Oftast försöker hon stå för vad hon tycker, men om majoriteten tycker olika är det svårt. Det 
finns ledare i klassen som är negativa sådana; de är ”hårdare” och tar övertaget. Hur det ska 
förändras vet hon inte. Hon har lärt sig hur man säger ”Stopp”, fast det är svårt: det är lätt att 
man säger det första bästa som inte alltid är det bästa. Träning skulle göra det lättare.  
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Inledande intervju med elev 2 (flicka) 
Den här flickan anser att klassen inte är så bra pga. hopslagningen, det är tydligt att de är två 
grupper och att det finns en rivalitet mellan dessa, man håller inte sams, killarna ska spela tuff 
och alla viskar om varandra. Hon trivs inte riktigt, känner att hon inte passar in då hon är olik 
de andra tjejerna. För att trivas bättre skulle det inte förekomma fula ord och inte så mycket 
klagande.  
 
Öknamn och fula ord förekommer, detta sägs ”när, var och hur som helst”. När det gäller 
okamratliga beteenden riktade mot sig själv så säger hon till genom att ge igen eller säga till 
fröken. När de okamratliga beteenden riktas mot någon annan säger hon till om det är någon 
hon tycker om, då säger hon till den som är dum och pratar med och peppar den utsatte. Ingen 
sympati finns för klasskamraterna som bara ”säger tillbaks”.  
 
En kille nämns som ledare och två bland tjejerna, men hon vill inte lyssna på dem. För det 
mesta säger hon vad hon tycker, även om någon tycker olika. Av egna erfarenheter har hon 
lärt sig att man ska vara sig själv och att det känns bra att vara det. Hon tycker att man ska få 
vara kompis kille/tjej. 

Avslutande intervju med elev 2 
Klassen är fortfarande inte ”sådär 100”: det är stökigt, och det är tydligt att de är två grupper. 
Hon trivs ännu inte helt bra, det förekommer fortfarande fula ord och öknamn. Dock har 
klasskompisarna blivit öppnare för att man kan vara kompis killar och tjejer. Samma ledare 
nämns och dessa är inte heller goda ledare eftersom de utnyttjar andra. Hon säger att hon är 
sig själv, men säger sedan att hon inte alltid vågar säga och stå för vad hon tycker p.g.a. 
kompistryck. Känslan av utanförskap finns också kvar. Trots detta anser hon att hon duger 
fastän hennes kruka är oförändrad, dvs. den är halvfull, men hon vill inte att den ska bli full 
för då kanske hon blir en ledare.  
 
Okamratliga beteenden förekommer fortfarande och hon ger också igen, men hon har en 
större medvetenhet att det är oschysst. Istället tycker hon själv att hon kan säga ”Stopp!”, hon 
har prövat det men med dåligt resultat. Om någon annan blir utsatt gör hon likadant som 
tidigare. Hennes inställning till att vända sig till fröken har blivit mer positiv.  

  
Den här flickan tycker att hon har lärt sig mycket av vårt arbete: t ex så kommer hon att 
försöka säga ”Stopp!” i fortsättningen också. ”Alla på en stol” gav henne mest och hon vill ha 
mer av sådana övningar för där visade klasskamraterna ett verkligt ”teamwork”. En sak som 
förändrats i klassen är att stora delar av gruppen har lärt sig att man får tycka vad man vill, en 
förändring som inte är genomgående positiv eftersom en del använder detta i negativ 
bemärkelse: ”jag får tycka vad jag vill”. 
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Inledande intervju med elev 3 (pojke) 
Den här pojken tycker att klassen är ganska bra, men fyra killar spelar tuff och förstör också 
för de andra, vilket blev uppenbart när två klasser slogs ihop till en Han tycker att det här 
beteendet är dumt, men han säger inte till. Han trivs dock i klassen för han har kompisar, ”det 
är viktigt”. Inga okamratliga beteenden förekommer: ”ingen blir retad och fula ord 
förekommer inte så ofta”. Ingen är heller utanför, alla har någon kompis. Det är likväl en 
pojke som ofta är ensam, men det är självvalt. Ingen i klassen bestämmer förutom fröken. 
 
Han säger till den som är okamratlig mot honom, och säger till fröken om någon är okamratlig 
mot någon annan. Han har bra självkänsla och gör inte om sig för att passa in, däremot säger 
han bara ibland vad han tycker och om någon tycker olika är han tyst. 

Avslutande intervju med elev 3: sammanfattning 
I den avslutande intervjun säger pojken att killarna har slutat spela tuff och det känns bättre, 
men sen säger han att de i alla fall gör det och nu är det sex stycken. Det är också orsaken till 
att klassen fortfarande inte är jättebra. Nu har han blivit observant på att okamratliga 
beteenden förekommer, såsom retningar och öknamn. Mycket fula ord förekommer också, 
vilket är ”dumt för man ska ju inte säga fula ord”. Övningarna vi arbetat med har inte gett 
honom något och han anser inte att det skett någon förändring, men det har ändå varit ”ganska 
bra att jobba med det här”. 
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Inledande intervju med elev 4 (pojke) 
Den sista intervjupersonen, en pojke, säger att han trivs i klassen men skulle egentligen vilja 
gå i 4: an för att han har lite mer kompisar där. Kompisar finns det även i hans klass, men han 
är ofta ensam på rasterna vilket är självvalt, enligt honom. De andra i klassen har också 
kompisar. Klassen tycker han är ganska bra, men det förekommer en del fula ord och det är 
lite stökigt i klassrummet vilket gör att det blir svårt att få arbetsro. Enligt honom finns det en 
skillnad mellan pojkarna och flickorna i klassen; pojkarna ”är mer dom som leker och så svär 
de mer”. Några riktiga ledare kan han dock inte se att det finns.  
 
Okamratliga beteenden förekommer i klassen, särskilt på rasterna, han själv är oftast inte 
närvarande så han kan inte reagera på detta. Fröken får dock alltid veta vad som hänt och hon 
tar upp det på lektionerna. Om någon är okamratlig mot honom säger han till genom att 
berätta för fröken eller någon annan fröken, vilket han tycker är ett bra sätt. Okamratliga 
beteenden mot andra reagerar han också mot, han går också då till fröken, men ibland säger 
han även till den som kränker.  
 
Han säger alltid vad han tycker i klassen, även om någon tycker olika. 

Avslutande intervju med elev 4 (pojke) 
Det här med att han hellre skulle vilja gå i 4.an har avtagit, även om han har kompisar där 
också. Förändringen beror på att han ”har tänkt sedan sist”. Han har inte sett någon märkbar 
förändring de senaste veckorna: ”alla är ändå med alla på rasterna”. Däremot tycker han att 
fula ord förekommer lite mindre än tidigare, ”men det är ingen jättestor skillnad”. Det har 
varit roligt att jobba med det här och han har lärt sig mycket, speciellt att säga ”Stopp” och så 
har han sett att en del andra har fått bättre självförtroende – han själv hade redan bra 
självkänsla. Han har aldrig behövt säga ”Stopp” i verkligheten men tror att han skulle kunna 
det om det behövs.  




