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Förord 
 
Vi vill i vårt förord rikta ett stort tack till våra praktikklasser som skänkt oss stor glädje och 
motivation i vårt gemensamma arbete. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vårt 
examensarbete. Tack. Vi vill även passa på att tacka våra praktikhandledare för deras tålamod 
och samarbetsvilja trots att vi tog så mycket tid i anspråk. Samtidigt tänker vi givetvis på de 
skolor som vi haft turen att få avsluta vår utbildning på, ni har skänkt oss värdefulla 
erfarenheter. 
 
Vi vill också rikta ett tack till vår vetenskaplige handledare Arne Forsman som väglett oss och 
givit oss tänkvärda reflektioner under arbetets gång.  
 
Under vårt intensiva arbete har våra familjer fått utstå en mängd prövningar vi vill därför ta 
tillfället i akt och be om ursäkt, men samtidigt tacka för det stöd och tålamod ni skänkt oss. 
 
Sist, men inte minst, vill vi tacka varandra för det stöd, den uppmuntran och de intressanta 
diskussioner som vi delat. Detta hade inte fungerat om vi inte haft varandra. 
 
Arvidsjaur den 23 November 2004 
 
Susanne Johansson 
Erika Lindkvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Abstrakt 
 
Detta utvecklingsarbete genomfördes under vår slutpraktik på två olika högstadieskolor i 
Norrbotten. Syftet med vårt arbete var att se om vi genom samtal med eleverna kunde väcka 
reflekterande tankar rörande deras beteende mot andra. Vår metod gick ut på att i halv- och 
helklass samtala om vissa utvalda områden rörande etik och moral. För att se om vi uppnått 
det syfte vi eftersträvat har vi använt oss av loggböcker, enkät och intervjuer. Resultatet vi 
fick visade att eleverna upplevde detta utvecklingsarbete som viktigt och att de kunde se vissa 
positiva förändringar i klassens beteende. Vi är själva, utifrån vårt syfte, nöjda med det 
resultat vi fått eftersom vi i elevernas loggböcker har kunnat se reflekterande tankar av olika 
djup. Däremot tror vi att en lägre arbetsperiod hade gett ett tydligare resultat.  
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Vi har som lärarstuderande spenderat en hel del tid i dagens skola, den som vi i framtiden 
även ska vara verksamma inom. Det vi har reagerat på är den allt hårdare stämningen eleverna 
emellan. Trots det faktum att respekt mot medmänniskor är ett av de grundläggande värdena i 
styrdokumenten så är det ett kapitel i undervisningen som glömts bort. Väldigt få lärare talar 
om detta med sina elever, förutom om problem redan uppstått. Vi vill med vårt hermeneutiska 
utvecklingsarbete försöka väcka reflekterande tankar hos eleverna kring deras beteende mot 
andra, alltså ge dem en medvetenhet om att deras uppträdande har och får konsekvenser, och 
vad dessa kan vara.  
 

”Man får bara vad man ger, och man ger bara vad man redan fått.” 
                                                                                   Karin Boye 

 
 
Styrdokument 
 
Konventionen om barnets rättigheter 
Sedan 1989 har Förenta Nationerna en konvention för barns rättigheter. Den tillkom för att 
skydda barnen i samhället. Sverige var ett av de första länderna som skrev under 
”barnkonventionen”, detta innebär att riksdagen, regeringen, landstingen och kommunerna 
alltid ska tänka på vad som är bäst för barnen i sitt beslutstagande.  
 
I konventionen samlas totalt 54 artiklar, det vill säga 54 regler för hur man ska förhålla sig till 
barns rättigheter. Några av dessa lyder sammanfattningsvis som följer: 
 
Artikel 2. Alla regler i konventionen gäller alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga 
barn får bli diskriminerade. 
Artikel 12. Vuxna ska lyssna på barn, detta inkluderar även lärare.  
Artikel 13, 14 och 15. Barn har rätt att säga vad de tycker, tänka fritt, utöva valfri religion 
och medverka i föreningar. 
Artikel 29. Varje barn ska få utvecklas så mycket som det går. Barnet ska vara väl förberett 
för sitt liv som vuxen. Barnet ska lära sig om mänskliga rättigheter och att alla människor är 
lika värda. 
 
Ovanstående är ett utdrag från den sammanställning som Regeringskansliet (2001) gjort 
speciellt för barn. 
 
Skollagen 
Sveriges skollag skrevs 1962 (reviderades 1985) och är en lag med grundläggande 
bestämmelser om skolan och innehåller föreskrifter om barn och ungdomars rätt till 
utbildning, om skolplikt, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer samt 
skolhälsovård: 

 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan: 
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1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.    
 

(Utbildningsdepartementet 1985:1100, 1 kap 2 §) 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
Läroplaner utfärdas av regeringen och är riktlinjer för verksamheten inom det offentliga 
skolväsendet. Läroplanerna bygger på skollagen. Lpo 94 anger mål att sträva mot samt mål att 
uppnå när det gäller elevernas kunskaper. I läroplanerna anges också det ansvar som ligger på 
de olika befattningshavarna. 
 
Enligt Lpo 94 ska skolan främja förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse 
samt utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. I kapitlet 
saklighet och allsidighet kan man läsa att skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 
uppmuntra att de förs fram. Skolans uppdrag är vidare enligt Lpo 94 att överföra 
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att 
leva och verka i samhället: 
 

Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev  

• Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter, 

• Respektera andra människors egenvärde, 
• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor, 
• Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och  
• Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

(Utbildningsdepartementet 1998:23) 
 
 

Etik och Moral 
(Se begrepp s.11 för definition) 
 
Mot bakgrund av det som står i de ovannämnda styrdokumenten har vi som studenter och 
verksamma inom dagens skolmiljö reflekterat över de få tillfällen som lärare verkligen 
samtalar och reflekterar med sina elever kring etik och moral kopplat till beteende. Väldigt 
lite tid ägnas åt elevernas behov av att vädra sin livssyn och sina erfarenheter. Vi kunde i 
litteraturen hitta andra, som Franck, Colnerud och Granström med flera, som även de hade 
åsikter kring vikten av detta. Deras uppfattningar redovisas nedan.  
 
Enligt Franck (2003) är varje människa unik och gör genom sin blotta existens en skillnad i 
världen - världen skulle inte vara sig lik denna person förutan. Men förutsättningarna för 
denna människa att själv uppleva mening skulle påtagligt försämras om inte vissa 
grundläggande behov blev tillfredsställda. Det är här etik och moral kommer in i bilden. Etik 
och moral utgör under gynnsamma omständigheter en existentiell motvikt till elitism och 
liknande över- och underordningar där enskilda människor, och grupper av människor, spelas 
ut mot varandra, och där vissa blir vinnare och andra förlorare. Därför tycker Franck att det är 
av största vikt att med eleverna reflektera över deras etik och moral. Rätten att uppleva 
mening i livet är förbehållslöst universell. Därför omfattar också etiken och moralen alla 
människor med en plats i tillvaron.  
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Etisk fostran av eleverna är enligt Colnerud och Granström (1995) att socialisera dem till 
rådande kulturmönster. Enligt skollagen och läroplaner är detta en viktig uppgift för skolan 
och därmed för lärarna. Denna uppgift har de flesta lärare ansett vara angelägen men den är 
sannolikt svårare att upprätthålla i ett samhälle där ett enhetligt normsystem inte längre är 
självklart. Vidare framhåller författarna att lärare i dagens skola ställs inför svåra etiska 
reflektioner beträffande sina egna beteenden gentemot eleverna men upplever sannolikt också 
en osäkerhet i sin uppfostrande roll. Vi kan enligt Colnerud och Granström förvänta oss en 
etisk diskussion i skolan, både med anledning av de svårigheter som är knutna till skolans 
specifika roll som uppfostrande institution och med anledning av det allmänna intresset för 
etiska frågor.  
 
 
Socialisation 
 
Under vår praktik slogs vi av den förändring i elevernas attityder, hur eleverna tänker, känner 
och handlar mot varandra och läraren, som skett från den tiden vi själva var grundskoleelever. 
Dagens ungdomar verkar ha upplevt en annan socialisation än den vi genomgick. Enligt 
Giddens (1994) är socialisation en process där barnet successivt blir medvetet och erhåller de 
kunskaper och färdigheter som behövs i den kultur där han/hon lever. Dagens elever har 
präglats av andra beteenden och värderingar, vad detta kan bero på har många forskare olika 
teorier om. 
 
Thorsén & Olivestam (1991) menar att tidigare generationers ungdomar fick i hem, skola och 
kyrka klara regler att följa. Dagens generation växer upp i ett samhälle där regler och livsstil 
inte är lika självklara. Samlevnads- former i familj och kamratskap, förenings- och yrkesliv är 
inte längre de traditionella. De nya livsformerna komplicerar livet i samhället. Konflikter 
uppstår lätt. Konfliktlösning är inte heller lika enkel när fasta livsmönster inte längre finns och 
när det sociala närverket har förändrats  
 
Lamer (1991) anser att det finns anledning att anta att dagens samhälle och dess livsstil har 
medfört att beteendestörningar hos barn och ungdomar har blivit vanligare. Antalet 
ensamstående föräldrar har ökat, barnen har färre vuxenkontakter, det finns inte särskilt 
många personer i de sociala nätverken och jämfört med förr finns det färre sociala 
inlärningsmöjligheter i deras omgivning. Sådana uppväxtmiljöer gör barnen mer sårbara, 
eftersom färre vuxna finns tillhands att samtala och reflektera med. Författaren anser vidare 
att resultatet av detta också är att allt fler barn saknar den sociala kompetens de behöver för att 
på ett positivt sätt klara av sin vardag. Samtidigt har snabba samhällsförändringar och en 
mångfald i värderingar bland annat lett till att uppfostran idag är mer krävande än tidigare – 
att uppfostra barn innebär bland annat att välja och prioritera mellan olika värden och 
värderingar. Familjen har i detta sammanhang en självklar plats, men även daghem och skola 
får en viktig roll i stärkandet av dessa värden hos den uppväxande generationen, eftersom 
dessa värden i framtiden kommer att styra deras beteende.  
 
Norell Beach (1995) finner att personalen på skolor och daghem måste ansvara för att stoppa 
allt destruktivt beteende, vare sig det gäller att någon slåss, kränker någon eller slår sönder 
saker. Känslan – att vara arg, besviken, avundsjuk eller vad det än handlar om – måste få 
finnas och samtalas om, det gäller att lära sig rimliga sätt att få utlopp för den, att hejda sig 
lite och reflektera. Författaren trycker dock på att man naturligtvis inte kan kräva att alla barn 
ska älska varandra, men man kan kräva att alla behandlar varandra med respekt och visar 
kamratlighet och solidaritet med gruppens alla medlemmar.  
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Reflektion  
 
För att förstå sig själv och sin omgivning måste människor kunna reflektera över sitt eget och 
andras beteende. Att lära eleverna att reflektera är för oss en svår uppgift men med stöd av 
nedanstående teorier tror vi oss kunna se en möjlighet. Vad som krävs av oss och av eleverna 
för att detta ska kunna genomföras återstår att ta reda på. 
 

Att se självet som en reflekterande process, genom vilken en person kan hantera sig själv som ett 
objekt, innebär möjlighet att distansera sig från sitt handlande och betrakta det ur olika perspektiv. 
Genom denna reflekterande process på skapas och förändras vår medvetenhet om vår värld, en värld 
med mening.   

(Wilhelmson 1998:48) 
 

Enligt Franck (2003) är det våra moraliska förhållningssätt och den etiska reflektionen över 
dem, som gör det möjligt för oss att skapa våra relationer så att så många som möjligt ska få 
del av just förutsättningarna för att uppleva mening. Etisk reflektion tillsammans med 
ungdomar får enligt Franck inte ta formen av en moralistisk predikan, utan ska komma till 
uttryck i ett samtal om empati där lyhördheten och respekten för unga människors val att 
bruka sin moraliska frihet under ansvar ges plats och stort utrymme. Vidare anser Franck att 
oavsett vilka moraliska frågor man i skolans värld gör till föremål för etisk reflektion är det 
betydelsefullt att man är ärlig och inte ger sken av att det skulle existera något moraliskt facit 
vilket elever – och personal – har att plugga in. En av poängerna med sådan reflektion är att 
visa på de komplicerade förhållanden som ofta kan knytas till moraliskt intressanta vägval. 
Det handlar här om att tillägna sig etiskt och existentiellt relevanta metoder för reflektion och 
argumentation, vilka kanske kan komma att underlätta ett personligt och välmotiverat 
beteende. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) anser att reflektion handlar om hur vi tänker, ifrågasätter, 
prövar och systematiserar våra tolkningar och de insikter dessa leder till. Författarna tror 
emellertid att det är viktigt att försöka styra reflektion så att man kan få god kvalitet i den. 
Kvalitet kan här definieras som graden av kritisk prövning och eventuell omprövning av 
tidigare tankesätt. Idén med reflektion är att denna lägger någon ny kvalitet till tidigare 
kunnande, tänkande och begreppsanvändande. Lärande är naturligtvis en övergripande 
benämning på detta. Vidare framhåller Alvesson och Sköldberg att reflektion kan betraktas 
som en viss slags aktivitet. Det är något som man har allt för lite tid för. Författarna vill 
hellre att man förstår reflektion som en särskild slags kvalitet, ett förhållningssätt till sig själv 
och den värld man möter. Reflektion handlar alltså enligt författarna inte enbart om att förstå 
världen utan att förstå sitt eget tänkande och sina förhållningssätt. 
 
 
Samtal 
 
Vårt syfte bygger på vår tro att lärare genom att samtala med eleverna kan väcka tankar och 
reflektioner kring deras situation och vardagsliv. I den litteratur som finns i ämnet har vi fått 
stöd för vår övertygelse för detta, bland annat från Lahdenperä (1983) som också anser att 
man genom samtal kan förbättra relationerna eleverna emellan och bearbeta attityder och 
fördomar. Även Wilhelmson (1998) menar att dialogens väsen är ordet som består av två 
dimensioner, reflektion och handling. Ett ord utan handlingsdimension leder till tomt prat. En 
handling utan reflektion leder till aktivism, handling för handlingens egen skull. Dialogen 
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kräver en tro på människan, en elitistisk kunskapssyn omöjliggör dialog. Att genom 
gruppsamtal skapa gemensamma föreställningar är kollektivt lärande menar författaren. 
Genom interaktion med andra lär sig individen nya kunskaper och erfarenheter på ett sätt som 
ingen kan göra ensam. 
 
Franck (2003) vidhåller att det är givet att den universella rätten att uppleva mening läggs som 
en grund för moraliska förhållningssätt och etisk reflektion, genom detta blir etikens 
grundläggande metod kommunikation, samtal och dialog. Moraliskt intressanta situationer 
upphör aldrig att existera, och så länge sådana situationer uppstår kommer människor att – i 
teori och i praktik – ha delade meningar om hur de bör hanteras. Att bli tagen på allvar, att få 
höra att ens sökande är något bra och något mänskligt, att bli bemött med värdighet och 
respekt för de val man gör är som ett slags moralisk rit att genomgå, som ett steg ut i livet och 
dess allra innersta rum. Samtalandets pedagogik är en sådan moralisk rit, som när den 
fungerar enligt Franck leder in i livskunskapens världar. De existentiella världar där det är en 
kunskap om människans livsväg som står i centrum. Men Franck menar vidare att den bara 
kan fungera om läraren ikläder sig rollen av engagerad medvandrande mentor, en person som 
med utgångspunkt i sin egen livserfarenhet har kommit några steg längre på vägen till en 
förståelse av vad det innebär att leva som fri och ansvarstagande människa men som samtidigt 
är medveten om att ingen någonsin blir fullärd på livskunskapens område.  
 
Gruppsamtal 
Vi har enligt vårt arbetssätt definierat klassen som en grupp, även om en grupp vanligtvis 
brukar bestå av betydligt färre deltagare. Eftersom samtalet i en stor skara människor kan 
liknas vid samtal i grupp anser vi oss behöva den information som framkommit i forskningen 
runt gruppsamtal. Detta är något vi kan ha nytta av, trots skillnaden i indelning.  
 
Lahdenperä (1983) påstår att det är ofta så att vuxna inte känner och inte har tid till att lyssna 
till barnen och vad som oroar dem. Gruppsamtal är ypperliga tillfällen för läraren att lära 
känna olika sidor hos sina egna elever, och förbättra kontakten mellan eleven och lärarna. 
Under gruppsamtalen ges det tillfälle att bearbeta beteenden i klassen. Det finns alltid elever 
som är udda, mobbade eller mindre omtyckta. Oftast har dessa elever dåligt självförtroende. 
Enligt författaren finns det särskilda riktlinjer för gruppsamtal: 

 
• Det är viktigt att vara i samma lokal – helst i ett rum där det inte finns andra stolar än de 

som behövs (med tanke på gruppsammanhållningen). 
• Det är viktigt att du håller ramarna för gruppsamtal: helst ingen handuppräckning, bara 

om det är nödvändigt för att få ordning i gruppen. Handuppräckningen bör diskuteras i 
gruppen så att man utformar ett kontrakt om det. 

• Eleverna kan försöka styra ditt agerande att påminna om klasslärarens. Tänk efter om det 
är så. Det är viktigt att hålla sin egen stil. 

• Uppmärksamma alla elever på något sätt. De ska känna att du bryr dig om dem.  
• Det är viktigt att det som eleverna tar upp styr (inte dina frågor) så att du spinner vidare 

och djupare på det som de har tagit upp. Du kan fråga de andra i gruppen om de har känt 
sig som eleven i fråga osv. men håll fast i ursprungsämnet: fokusera på det som har med 
gruppens relationer att göra. 

 (Lahdenperä 1983:55) 
 
Wilhelmson (1998) finner att framgångsrik gruppdiskussion, i meningen problemlösande är 
beroende av interaktionsnivån i grupperna. Denna karaktäriseras antingen av ett öppet eller 
slutet förhållningssätt. När eleverna använder sig av ett öppet förhållningssätt är deras samtal 
hypotetiska och sonderande. De ställer frågor till varandra och gör antaganden som de testar 
mot sin egen erfarenhet, de uppnår en ny förståelse när de omorganiserar sina tankar genom 
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att prata sig fram. Wilhelmson säger att de öppna grupperna präglas av samarbete, trygghet, 
jämbördighet och aktivt deltagande, de tar upp och utvecklar varandras inlägg, motsättningar 
tas upp till öppen diskussion. Det slutna förhållningssättet å andra sidan innebär att eleverna 
inte förmår använda varandras förslag för att utveckla sina tankar. De begränsar sig till den 
förelagda uppgiften, de ställer bara frågor om detaljinformation, de svarar genom att 
etikettera, inläggen består av påståenden som antingen accepteras förbehållslöst eller avvisas 
utan diskussion.  
 
 
Begrepp  
 
Nedan definieras begrepp som på olika sätt tas upp i den litteratur som vi använt oss av och 
som kan behöva förklaras mer ingående.  
 
Attityd  
Enligt National Encyklopedin: 

 
Kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt. Attityd är allt sedan 1920-
talet en viktig term inom socialpsykologin och andra socialvetenskaper. Ordet har dock använts i 
vetenskapen längre än så. Darwin använde till exempel attityd om människors och djurs 
kroppsorienteringar och ställningar, gester, miner och läten, som han fann vara artspecifika för 
känslor. Han definierade attityd som något yttre eller ett beteende som kan observeras. Hans 
definition användes senare av G. H. Mead, som ansåg att den sociala omvärldens attityder, som 
möter varje individ allt ifrån den tidiga barndomen, bidrar till att forma det unika kognitiva, 
intellektuella kompetenser som möjliggör mänskliga former för samarbete och samhällsliv. 

 (NE, Band II s. 104) 
 
Beteende 
Enligt National Encyklopedin: 

 
I psykologin en term med delvis annan innebörd än i vardagsspråket. Inom psykologin anser man att 
beteendet hos människor och djur är ett av psykologins väsentligaste studieobjekt. […] Man har 
inom psykologin allmänt anammat synsättet att beteendet inte enbart uttrycker individens anpassning 
till en omvärld utan även utformats i ett samspel (en interaktion) mellan individ och omvärld. 

(NE, Band II s. 498) 
 
Diskurs 
Enligt National Encyklopedin:  

 
I dagligt tal samtal, dryftning. […] En allmän men användbar betydelse har vuxit fram. Den bygger 
på uppfattningen att hela vårt förhållningssätt till verkligheten uttrycks genom diskurser, och att 
diskurser så starkt styr vår verklighetsuppfattning att vi är fångade i den. […] Våra ords och därmed 
tankars innebörder styrs enligt detta förhållningssätt av i vilken diskurs vi befinner oss, och 
missförstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra ”inte är i samma 
diskurs”.  

(NE, Band V s. 21) 
 
Empati 
Enligt National Encyklopedin: 

 
Innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. Förmågan till empati är 
väsentlig i olika typer av vårdarbete, men även i mer vardagliga mänskliga relationer. Vanligen 
förmedlas den empatiska förståelsen av en bekräftande handling (minspel, kommentar). En 
förutsättning för empati är förmågan att kunna skilja mellan egna känslor och motpartens. 

(NE, Band V s. 468) 
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Etik  
Enligt National Encyklopedin: 

 
Har att göra med karaktären, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren 
av så väl filosofin som teologin. Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses med 
moral människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta värderingar. 
En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses den 
teoretiska reflektionen över moralen och dess grund. 

(NE, Band V s. 626)  
 
Moral 
Enligt National Encyklopedin: 

 
Är uppfattningen om rätt och orätt. En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller 
underlåter att göra, medan deras etik är deras reflektioner över de berättigade i vad de gör eller 
underlåter att göra. 

(NE, Band XIII s. 445) 
 
Normer 
Enligt National Encyklopedin: 

 
Det ”normala” eller godtagna beteendet i till exempel en social grupp; konvention, praxis. Ett 
normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. De är i 
allmänhet intimt förbundna med sociala värden och de utgör medel för att förmedla tillstånd som 
värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar den. De formella lagarna uttrycker en del av 
samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk. 

(NE, Band XIV s. 263) 
 
Prosociala handlingar 

 
Kan kortfattat ses som handlingar som syftar till att stödja, hjälpa och vara till nytta för andra, dvs. 
positiva handlingar som innebär motsatsen till negativa handlingar som våld, mobbning och 
kriminalitet. 

 (Lamer, 1991:7) 
 
Värderingar 
Enligt National Encyklopedin: (under sökordet tradition) 

 
De mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte. Det kan uppdelas i inre 
tradition (synsätt, värderingar, tro, ideal etc.) och yttre tradition: manifestationer som verbal 
tradition (ord, utsagor, texter etc.), beteendetradition (moral, sed, arbetsformer etc.), institutionell 
tradition (gemenskapsstruktur, rangordning, organisation) och föremålstradition (lokaler, kläder, 
redskap etc.). De olika traditionsformerna samverkar normalt men kan också uppträda var för sig 
och blir då snart svårtydda: ramsor, obegripliga bruk, förstelnad organisation, besynnerliga 
föremål. När verbal tradition har nedtecknats kan muntlig och skriftlig tradition ömsesidigt 
påverka varandra. Tradition och tradering undersöks idag, med varierande terminologi, inom 
många vetenskapsgrenar. 

(NE, Band XVIII s. 367) 
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Teorier 
 
För att leva och verka i dagens samhälle måste människan kunna tolka andras beteende och 
förstå de oskrivna regler som rör socialt samspel, om hon inte följer dessa regler eller aldrig 
lärt sig dem är det oundvikligt att det kommer att uppstå konflikter. För undersökningen är det 
relevant att veta vad det finns för olika teorier kring barn och ungdomars moralutveckling. För 
att på så sätt få en bättre förståelse för vad som ligger bakom deras beteende och vad vi kan 
tänkas möta i klassrummen. Enligt Nationalencyklopedin (1989) är teorier en grupp 
antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 
kunskap om dem.  
 
Varje människa genomgår en socio-emotionell utveckling och en viktig del av denna är 
moralen, vilken påverkas av utvecklingen av tänkandet och känslan hos barnen. I boken 
Utvecklingspsykologi – från foster till vuxen av Hwang och Nilsson (1995) redovisas följande 
teorier rörande barnets samvete: 
 
Psykodynamiskt synsätt 
Sigmund Freud (1856-1939) grundade den psykodynamiska teorin grundad på en ganska 
pessimistisk människosyn där man ständigt utsätts och lider av de motsättningar som 
uppkommer mellan biologi och kultur. Kärnan i denna teori går ut på att varje människa bär 
på ett arv som dels innehåller problem och konflikter från barndomen, dels ett sätt att hantera 
konflikterna. Denna teori visar också på vikten av en positiv personlighetsutveckling hos barn 
eftersom man kan hantera konflikter och stress i vardagen baserat på hur man upplevt dessa 
under uppväxttiden. 
 
Freud var i första hand intresserad av överjaget (i stort sett detsamma som samvetet), vilket 
han menade vara det viktigaste i moralutvecklingen. Innan överjaget är fullt utvecklat möter 
barnen hinder i denna omedelbara behovstillfredsställelse, och samtidigt föräldrarnas krav på 
att rätta sig efter regler och normer. Personer i barnens omgivning belönar och bestraffar 
barnens handlingar utifrån om det stämmer med accepterade krav och normer eller ej. Som ett 
led i utvecklingen gör barnen dessa påbud och krav till sina egna – därmed internaliseras de – 
och tillsammans med en identifikation med föräldrarna utvecklas överjaget. Det finns normalt 
starka upplevelser av straff och skuld kopplade till överträdelser till normerna. Den 
skuldkänsla som uppstår när man bryter mot internaliserade normer är egentligen en form av 
självbestraffning, eller en rädsla för ett sådant straff. Vi kan därmed säga att Freuds överjag 
utgör en form av ”måste – samvete”. Sammanfattningsvis kan man säga att Freud anser att 
barnen styrs av sitt samvete på grund av att de lärt sig normer, värden och beteenden som är 
accepterade av omvärlden. De lär sig vilka beteenden som är positiva och vilka som är 
negativa. 
 
Inlärningsteori 
Inom detta område var forskare som John B. Watson (1878-1958), Ivan Pavlov (1849-1936) 
och Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) de drivande krafterna. De senare forskarna 
verksamma inom detta område har inriktat sig på den så kallade Sociala inlärningsteorin, 
Albert Bandura räknas till dessa. 
 
Inlärningsteori baseras på att barn kan styra sina handlingar efter de belöningar och 
bestraffningar som de ser att andra får när de handlar på olika sätt. Moderna 
inlärningsteoretiker menar att en första början till barnens samvete är när föräldrarna reagerar 
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positivt eller negativ på vad barnen gör, och barnen styr så dessa sina handlingar efter vilka 
konsekvenser föräldrarna förväntar sig. Det finns yttre kontrollmekanismer i form av 
föräldrarnas reaktioner – belöning och bestraffning av barnens beteende – och inre 
mekanismer, vilka handlar om bra eller dåliga känslor inför det man gör – gott respektive 
dåligt samvete. Det är inte enbart det egna beteendet som påverkas av sådana 
inlärningssituationer. Även förmågan att förstå andras reaktioner och att förstå en annan 
människas perspektiv förbättras genom att barnen får höra hur andra upplever en händelse. 
Förutom föräldrarnas belöningar och bestraffningar utgör modellinlärning en viktig 
påverkansfaktor. Det är de starka människorna och de som har makt, som barnen uppfattar 
det, som barnen tar efter. Härav talesättet ”barn gör inte som du säger utan som du gör”.  
 
Kognitiv teori 
Naturvetaren och biologen Jean Piaget (1896-1980) grundade sin kognitiva teori på hur 
människans tankar är uppbyggda och utvecklas och hur de i sin tur påverkar förståelsen av 
världen och människans beteende. Piaget kom fram till att det finns fyra stadier i barns 
kognitiva utveckling och att dessa bygger på att barnens tänkande skiljer sig mellan de olika 
stadierna. Den mentala processen hos barn och vuxna står i centrum i den kognitiva teorin och 
Piagets strävan efter att förstå barns nyfikenhet och tänkande har lett till en ny syn på barns 
inlärning. 
 
Jean Piaget studerade huvudsakligen hur barnen i sina lekar formar uppfattningar om rätt och 
fel. Mellan 8 och 12 års ålder uppstår vad Piaget kallade en autonom moral 
(”samarbetsmoral”) eller moralisk subjektivism. Barnen tar då hänsyn till avsikter när de ska 
bedöma egna och andras beteende, inte enbart till resultatet. Detta kräver att barnen lämnar 
sitt egocentriska perspektiv och reflekterar över hur en annan människa upplever en situation. 
Piaget menade att det är det nära samspelet med jämnåriga som styr utvecklingen av moral. 
Konflikter med andra barn och lösningen av dem stimulerar dem att se andras perspektiv och 
förstå hur dessa tänker och fungerar. Därför blir barnen både mer förstående och mer 
samarbetsinriktade när det gäller att följa och ändra reglerna.   
 
Kohlbergs teori 
Lawrence Kohlberg (1927-1987) utvecklade en stadieteori om moralutvecklingen med tre 
nivåer, vilka var och en består av två delstadier. Utgångspunkten för hans teori är att barns 
etiska övervägande förändras i takt med att deras reflekterande förmåga förbättras. Kohlberg 
utformade korta historier, vilka barnen fick ta ställning till för att han skulle förstå hur barnen 
tänkte i moraliska spörsmål. Det är hur människor samtalar och reflekterar moraliskt som 
avgör deras nivå och stadium, inte vilka slutsatser de kommer fram till. Enligt Kohlberg 
befinner sig de flesta 10 åringars moraliska tänkande på stadium ett eller två, de flesta vuxna 
kommer sällan upp ens till de femte eller sjätte stadierna. Man måste ha en viss livserfarenhet 
och fått erfara ett visst ansvar innan man når stadium fem. Barn har lättare att samtala utifrån 
sina egna erfarenheter och utifrån frågor som de har diskuterat med sina kamrater. Barn i 
skolåldern kan i sitt beteende skilja mellan sociala konventioner och etiska principer. Äldre 
barn inser också att människor ibland följer konventioner istället för moralregler. När barn 
kan reflektera över och sätta sig in i en annan persons situation har de lättare att visa ett 
sympatiskt och empatiskt beteende. 
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Sammanfattande tankar  
 
Vi har hittills kommit fram till att dagens ungdomar lever i ett samhälle där de sociala 
normerna och livsstilar inte alltid är så tydliga som de varit. Med tanke på hur stor vikt det 
läggs vid barnens miljö och uppfostran i den psykologiska utvecklingen av moralen, kanske 
det inte är så konstigt om det kan vara svårt för dem att hitta rätt i djungeln av livsstilar. I 
styrdokumenten framgår det tydligt att det är skolans uppgift att forma dem till individer som 
kan sätta sig in i andra människors situation och kunna göra etiska ställningstaganden utifrån 
egna åsikter och värderingar. Men hur ska vi som lärare kunna uppnå detta? Alla människor 
behöver en etik och moral för att kunna fungera i vårt samhälle, det ska enligt Franck (2003) 
verka som en motvikt till alla över- och underordningar som lätt uppstår, vi är alla lika mycket 
värda. Ett sätt att nå detta mål kan vara samtal, där de deltagande inte bara får lära känna 
varandra utan även därigenom också ompröva sina egna uppfattningar och reflektera över sitt 
beteende, och därmed kommer vi in på vår undersöknings syfte och metod. 
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte är att genom samtal väcka reflekterande tankar hos eleverna kring deras beteende 
mot andra. 
 
 
Avgränsning 
 
Vi kommer att använda oss av de publikationer som vi anser vara relevanta med avseende till 
vårt syfte. Detta kan innebära att vi väljer bort visst material på grund av att det inte bidrar till 
vårt arbete eller att vi inte finner det gynnande för slutresultatet. Naturligtvis innebär vårt 
ämnesval att vi kommer att beröra ett flertal aspekter av elevernas vardagssituation. Däremot 
kommer vi inte att fördjupa oss vidare i beteendet mobbning, eftersom alla skolor i Sverige 
förutsätts arbeta aktivt i kampen mot mobbning och skall ha en arbetsplan för detta. Vi vill 
med andra ord enbart diskutera och resonera med eleverna runt situationer och teman som de 
möter i sin vardag. Inte predika, utreda eller förklara deras attityder och handlanden. De 
teman vi valt att ta upp med eleverna är respekt, språkbruk, svek och samvete. 
 
När det gäller resultaten av vårt utvecklingsarbete så kommer hänsyn endast att tas till om vi 
uppnått det syfte som vi föresatt oss. Detta innebär att vi inte har för avsikt att göra någon 
form av jämförelse, varken mellan kön, årskurs eller ort. 
 
 
Metod 
 
Vår undersökning om samtalets och reflektionens betydelse för elevernas beteende har skett 
genom att använda samtal och loggböcker. Vi har under sex lektionstillfällen, en timme per 
vecka, samtalat med eleverna kring vissa förutbestämda ämnen (Bilaga 1). Metoden att 
använda loggböcker har genomförts genom att återkommande dela ut dessa vid varje lektions 
slut. Detta för att vi ville ha respons från eleverna gällande det vi diskuterat för att se deras 
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egen utveckling och för att de själva skulle få reflektera över vad som sagts. Självklart 
behandlades alla uppgifter som lämnades i loggböckerna konfidentiellt.  
 
Vår metod att mäta resultaten av samtal och loggböcker har varit loggböckerna, enkät och 
intervjuer. Frågorna i dessa kom att beröra hur eleverna upplevt ämnet som diskuterats, själva 
samtalen kring dessa och om det hade skapat några reflektioner hos dem före och efter våra 
lektioner tillsammans.  Vi kom att använda oss av strukturerade intervjuer på grund av att vi 
utfört undersökningen på två olika orter. Detta var ett sätt att säkerställa att vi genomförde 
undersökningen på ett mer tillförlitligt sätt.  
 
Enkäterna delades ut till hela klassen vid det sista tillfället. Vi utsåg även, genom lottning, två 
elever i varje klass som skulle intervjuas. Detta för att ingen elev skulle känna sig utanför eller 
bortvald. Om en ”lottad” elev ej ville medverka i intervjun drogs en ny, allt skedde på frivillig 
basis. För att vi skulle kunna genomföra vår undersökning med högsta tillförlitlighet använde 
vi oss av kassettbandspelare vid intervjuerna. 
 
Metodiska överväganden 
 
Förhållningssätt 
Eftersom vårt syfte bygger på en förståelse av elevernas situation och beteende blir vår 
undersökning av hermeneutisk art. Inom detta förhållningssätt använder man sig av 
kvalitativa undersökningsmetoder och tolkningssystem, vilket då också påverkar vårt val av 
metod. Men för att få ett så tillförlitligt och trovärdigt resultat som möjligt använde vi oss 
också av en kvantitativ metod bestående av enkät.  
 
Loggbok 
Loggböcker är enligt Patel och Davidsson (1994) en form av självrapportering som kan 
användas för att samla information. Med loggböcker menar författaren i det här avsnittet 
sådana dagböcker människor för eller skriv kring det ämne av intresse för undersökningen. Å 
andra sidan kan forskaren använda loggböcker för att ta reda på individens perspektiv på sin 
egen tillvaro.  Man kan alltså använda loggboken för att få information som lämpar sig för 
kvalitativ bearbetning. Hur undersökaren använder loggboken beror på vilken typ av 
bearbetning som behövs för att besvara det preciserade problemet.  
 
Intervjuer 
Enligt Merriam (1993) ska man när man är intresserad av något som hänt och som inte 
kommer att upprepas, till exempel en viss händelse och dess effekter på omgivningen, fråga 
de inblandade hur de upplevde situationen. Intervjuer är ett sätt att ta del av andra människors 
känslor och tolkning av sin omvärld. Denna teknik är en av de bästa för att studera individen. 
Merriam anser även att man ska välja vilken typ av intervju man vill ha genom att ta ställning 
till strukturen, denna ska passa syftet på undersökningen. Om man använder sig av 
strukturerade intervjuer ska man i förväg bestämma vilka frågor man ska ställas och i vilken 
ordning dessa ska komma.  
 
Registrering och bedömning 
Merriam (1994) framhåller att ljudbandsinspelning är den vanligaste metoden för att registrera 
informationen för att underlätta för analys och tillgänglighet. Eftersom man i kvalitativa 
undersökningar är ute efter informantens personliga perspektiv utsätts man även för risken att 
informationen är förvrängd eller överdriven. Det är dock upp till intervjuaren att bedöma 
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trovärdigheten av det som sägs och om tvivel finns kan man jämföra eller på annat sätt 
försöka utröna om det som sagts är rimligt  
 
Enkät  
Patel och Davidsson (1994) förklarar att intervjuer och enkäter är tekniker för att samla 
information som påminner mycket om varandra och därför har många gemensamma riktlinjer 
och användningsområden. En enkät är konstruerad så att alla individer i undersökningen 
svarar på samma frågor i samma ordning. Precis som med intervjuer är enkäten beroende av 
individernas villighet att svara på frågorna. De inblandade personerna kan motiveras genom 
att på olika sätt tydliggöra vikten av att de medverkar. Vi valde att använda en skala med 
endast fyra alternativ för att undvika centraltendensen. Författarna menar att det finns en viss 
benägenhet hos människor att undvika ändpunkter och dra sig in mot mitten, eftersom vi ville 
att eleverna absolut skulle ta ställning gjorde vi en fyrgradig skala. 
 
Enkätfrågor 
När man utformar en enkät är det enligt Patel och Davidsson (1994) viktigt att inleda och 
avsluta med neutrala frågor som kan röra bakgrundsinformation om försökspersonerna eller 
sånt som upplevs viktigt av dem. En enkät har en hög grad av standardisering och 
strukturering och vi måste därför täcka alla delområden och se till att svarsalternativen är 
relevanta. Detta är viktigt på grund av att enkäter inte har några möjligheter till 
kompletteringar. 
 
 
Försökspersoner 
 
Vi har genomfört vår undersökning i två högstadieklasser i två kommuner i Norrbotten. Detta 
var ett utvecklingsarbete och därför var det inte relevant för oss att göra en jämförelse mellan 
de två klasserna. Eftersom det för vår undersökning inte heller var relevant med 
könsfördelning valde vi att inte ta upp detta i rapporten. På grund av att vi arbetat både i hel- 
och halvklass varierade antalet elever mellan ca 10 till 26.  
 
Bortfall 
 
Elever som av någon anledning inte kunnat närvara vid våra lektioner, har därmed inte vid 
dessa tillfällen kunnat bidra med sina åsikter i loggböckerna. I årskurs nio var två elever vid 
varje tillfälle, utom det sista, ej närvarande på grund av annan skolaktivitet.  I årskurs åtta var 
det vid första tillfället tre frånvarande, andra tillfället en och det tredje också en. Vid de 
resterande lektionstillfällena var alla närvarande.  
 
 
Material 
 
Det material vi har använt oss av är diskussionsunderlag, film från AV-centralen – 
Ungdomspanelen diskuterar svek, loggböcker, enkät, intervjuer och bandspelare (se bilagor 1, 
2 och 3). 
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Genomförande 
 
Tidsplan 
 
Vårterminen 2004 
 
Val av arbetsområde som sedan preciserades 
och förankrades och underbyggdes i ett PM. 
Efter detta godkänts påbörjade vi vår 
informationsinhämtning och inläsning av 
ämnet.  

Höstterminen 2004 
 
Under sommaren färdigställdes den 
teoretiska bakgrunden, lektionsplanering, 
enkäter och intervjufrågor. 
Utvecklingsarbetet genomfördes under 
veckorna 40-47. Därefter sammanställdes 
resultaten och arbetet bearbetades 
tillsammans med vår handledare. 

 
Vi har en gång i veckan (6 veckor) under 40-60 minuter diskuterat, enligt oss, relevanta 
frågeställningar rörande elevers attityder, moral och etik, enligt lektionsunderlag. Eftersom vi 
bor i olika kommuner har vi tillsammans diskuterat fram en lista på intressanta 
frågeställningar och ämnen att ta upp i klasserna. Detta för att vi skulle hålla oss på en 
likvärdig nivå och ta upp samma teman (Bilaga1). Vi ville att elevernas upplevelser och 
diskussioner runt dessa skulle utgöra grunden för våra lektioner och därför arbetade vi inte 
utifrån fler frågeställningar. Hel- och halvklass indelningen motiverade vi med att det på så 
sätt är lättare att komma nära eleverna, och för dem i sin tur att våga tala inför varandra.  
 
Sista lektionstillfället styrdes till stor del av elevernas önskemål om diskussionsämne, utifrån 
det vi diskuterat och tagit upp i samband med de tidigare lektionstillfällena. Lektionen 
avslutades med en av oss färdigställd enkät (Bilaga 2). Efter sista lektionstillfället genomförde 
vi även de intervjuer med eleverna som vi föresatt oss (Bilaga 3). 
 
 
Resultat 
 
Vår undersökning var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, men eftersom syftet och 
största delen av vår metod var av den senare åskådningen har vi granskat och tolkat våra 
resultat utifrån deras kvalitativa kvalitéer. 
 
Enkät 
 
Vi har valt att inte redovisa fråga två och sju eftersom dessa faller utanför ramen för vårt 
syfte. Eftersom vårt utvecklingsarbete är av kvalitativ art anser vi att rådatan inte behöver 
redovisas här utan kan beskådas i bilaga 4. 
 
Nedan redovisas kategoriskt sammanställningen av enkätsvaren: 
Kategorierna delas in i instämmer och instämmer inte, efter utformningen på enkäten. 
 
Påstående 1. Jag tycker att vi på vår skola beter oss schyst mot varandra. 
Här ser vi att kategorin instämmer med sina ca 68 % överväger som svarsalternativ. 
 
Påstående 3. Om jag ser någon i klassen bete sig illa mot någon annan så reflekterar jag ofta 
varför han/hon gjorde så. 
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Här ser vi ett svagt övertag hos instämmer alternativen, ca 52 %. (Men alla svar är dragna 
mot mittalterntativen d.v.s. 2 och 3 på skalan.) 
 
Påstående 4. Jag tror att man kan förebygga bråk och problem i klassen genom att 
tillsammans samtala om bra/dåliga beteenden. 
Här vägde instämmer kategorin tyngst med ca 70 %. 
 
Påstående 5. Om det hänt något dåligt på skolan brukar jag reflektera över det när jag 
kommer hem. 
Instämmer kategorin fick här ca 68 % av svaren. 
 
Påstående 6. Ibland säger jag saker till mina klasskompisar utan att reflektera över hur det 
får dem att känna sig. 
Här får kategorin instämmer inte ca 65 % av svaren. 
 
Loggböcker 
 
Tillsammans har vi gått igenom elevernas loggböcker och utifrån vårt syfte valt ut de delar av 
dessa som är relevanta. Vi kommer inte att redovisa namn eller kön på eleverna. Styckena 
som redovisas är ordagranna citat. 
 
Lektionstillfälle 1 och 2. Syftet med lektionen var att genom samtal med eleverna reflektera 
över begreppet respekt. 
 
”Alltid så försöker man väl respektera sina medmänniskor även om det är svårt. Ärligt talat 
(skrivet) så brukar jag fundera över sånt här ibland. ” 
 
”Jag tycker att det är bra att prata om sånt här för då tänker man verkligen efter vad som 
innebär med RESPEKT.” 
 
”Allt jag vet säkert är att jag själv inte alltid respekterar andra därför att jag tror jag är för 
öppen om vad jag tänker och tycker om personer och förlorar då deras respekt och jag förlorar 
respekten för dem då jag inte kan känna att jag har rätt bild om hur de är.” 
 
”Tycker att det var bra fick nya insikter om hur folk och sig själv är.” 
 
”Jag tycker att det kan vara bra att göra sånt här ibland, för man får som tänka till lite hur det 
egentligen är.” 
 
”Man börjar att tänka efter.” 
 
”Jag tycker att det har varit ganska bra, man börjar tänka lite på hur man behandlar andra 
människor, och det finns säkert vissa som tyckte att det var jobbigt, kan jag tänka mig”. 
 
”Lärorikt, jag menar förr trodde jag att alla hade det så perfekt och bra, men nu så har man 
fattat att alla är som jämlika! Respekt är nog det viktigaste som finns mellan folk.” 
 
”Jag tycker att det varit intressant för att jag fick lära känna de andra lite mer. Vad de 
egentligen tänker om andra och sånt”  
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Lektionstillfälle 3. Syftet med denna lektion var att samtala och reflektera kring elevernas 
språkbruk och rykten. 
 
”Jag har nog som många andra kallat nån nåt smeknamn som de inte själv gillat! Ibland 
märker man nog inte själv när man sårar någon.” 
 
”Det var mer dumma ord än snälla ord… jag tycker att dagens folk har blivit dummare än 
förr…” 
 
”Öknamn är också väldigt jobbigt för att då kan man börja leva upp till dom.” 
 
”Öknamn har jag ändrat uppfattning om idag. Förut när jag hörde att någon hittat på ett 
öknamn om någon annan så kunde jag säga att det var bra, men har börjat inse att om någon 
skulle hitta på ett öknamn om mig så skulle jag förmodligen bli ledsen.” 
 
Lektionstillfälle 4. Syftet med denna lektion var att samtala med eleverna runt löften och 
svek. 
 
”Ett svek är nå som nog ingen vill vara med om men alla har eller kommer bli. Svek kan vara 
mellan många. Saker man lovat men inte håller är en sak och det händer mig jämt nästan.” 
 
”Men någon jag ser mår dåligt i mina ögon är min mor jag har svikit och ljugit henne rakt upp 
i ansiktet ungefär 2 000 000 gånger, det är inte så kul men jag gör inget åt det jag gör bara om 
det.” 
 
”Jag har blivit rejält sviken 3gånger i mitt liv. Och det har alltid haft med min pappa att göra. 
Han är inte en dålig pappa bara det att han reagerar och agerar konstigt.” 
 
Lektionstillfälle 5. Syftet med denna lektion var att samtala med eleverna kring begreppet 
samvete. 
 
”Jag tror att alla människor mer eller mindre har ett samvete fast man tar bara ut dom på olika 
sätt.” 
 
”Dåligt samvete har jag ofta! Jag försöker att inte prata dumt om någon. Men nu för tiden 
pratar ju nästan alla om varandra (tror jag i alla fall). Jag tycker att det är bra med sånt här så 
vi ungdomar får tänka till.” 
 
”Det är bra om man har bra samvete för då är man mer positiv mot sig själv.” 
 
”Att ha dåligt samvete är inte roligt. Man blir tokig av att ha det, man vill få det man 
gjort/sagt ogjort. Det kryper i hela kroppen av ångest.” 
 
”När man gjort något och kan berätta det för någon är det mycket lättare för man kan prata av 
sig. Och då kan man på något sätt bli av med det, vad man än har gjort.” 
 
”Ibland måste man ljuga för att inte få dåligt samvete för något. Det har då jag gjort nångång.” 
 
”Jag har lärt mej rätt så mycket ändå, kanske utvecklats lite mer som person” 
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”Jag tycker att det är bra att lärare tar upp sånt här med eleverna för det får oss att tänka om.(i 
alla fall mig.)”  
 
Intervjuer 
 
Nedan redovisas de svar som i relation till vårt syfte visar på en positiv eller negativ 
utveckling. Intervjuerna kan läsas i sin helhet i bilaga 5.  
 
Alla negativa svar:  
Intervju två. Fråga 3 – Har det samtalet och din reflektion förändrat ditt beteende mot andra? 
Svar: ”Nej, jag vet inte.” 
 
Intervju tre. Fråga 3 - Har det samtalet och din reflektion förändrat ditt beteende mot andra? 
Svar : ”Ja och nej. Man tänker inte så mycket på vad man säger.” 
Intervju tre. Fråga 4 – Har du märkt någon skillnad på hur ni beter er mot varandra i klassen 
sedan vi startade våra samtal? 
Svar: ”Nej, det är samma.”  
Intervju tre. Fråga 5 – Har du börjat reflektera över hur du beter dig mot andra i din 
omgivning, t.ex. vad du säger till andra? 
Svar: ”Nej, det gör jag inte.” 
Intervju tre. Fråga 7 – Tror du själv att sådana samtal kan förändra ungdomars beteende 
mot varandra? 
Svar: ”Ja, man tänker på det när man pratar om det men jag tror inte att det förändrar något.”

  
Exempel på positiva svar: 
Intervju ett. Fråga två – Vad var det med just det samtalet som fick dig att reflektera? 
Svar: ”Lite grand, man lyssnar på när andra pratar och så.” 
 
Intervju två. Fråga fyra- Har du märkt någon skillnad på hur ni beter er mot varandra i 
klassen sedan vi startade våra samtal? 
Svar: ”Ja, i allmänhet, alla blickar man ger varandra. Det är bättre stämning i klassen.[…] Det 
blir bara mindre och mindre nu när vi får prata med varandra. Det har hjälpt oss jättemycket 
som klass tror jag.” 
 
Intervju tre. Fråga sex – Tycker du att samtal kring beteenden och respekt mot andra är viktigt 
 i skolan? 
Svar: ”Ja, så folk får veta hur folk tar sånt där, om ord och sånt.” 
 
Intervju fyra. Fråga sju: Tror du själv att sådana samtal kan förändra ungdomars beteende 
mot varandra? 
Svar: ”Det tror jag säkert, man börjar fundera på det och hur man ställer sig till vad andra 
pratar om.” 
 
Sammanfattat resultat 
I enkäten kan vi se hur eleverna just nu upplever samtal, beteende och reflektion i sin 
skolvardag. Här kan vi utläsa att de ofta reflekterar över negativa händelser som sker på 
skolan och att de inte säger saker till varandra utan att reflektera över hur mottagaren kan 
uppleva kommentaren. Det är 70 % av eleverna som tror att man genom samtal kan förändra 
ungdomars beteende. Resultaten av enkäten visar alltså på att eleverna reflekterar kring 
händelser de upplever i skolsituationen och att de tror på vårt syfte. 
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Loggböckerna visar på att en stor majoritet av eleverna reflekterar över det som diskuterats 
under lektionstillfällena men även över andra händelser de sett och upplevt. Dessutom 
uttrycker många elever en ökad insikt av att de inte är ensamma i sina funderingar och att de 
genom lektionerna lärt känna varandra på ett djupare sätt. Även här utrycker eleverna att de 
tycker att det är bra att de får prata om dessa teman, vilket stärker faktumet att vi uppnått vårt 
syfte. 
 
Vid de fyra intervjuerna framkom att den förändring som 3 av eleverna tyckte var mest 
markant var att det var tystare i klassen, man visade varandra mer respekt genom att inte 
avbryta utan att lyssna på varandra. Samtliga tyckte att det var viktigt att få prata om beteende 
och respekt mot andra i skolan och tre av de fyra trodde att man genom samtal kan förändra 
ungdomars beteenden mot varandra. Detta var för oss respons på att eleverna ansåg att vår 
metod var bra och att de teman vi valt var relevanta. 
 
 
Diskussion 
 
 
Reliabilitet 
  
I loggböckerna har vi aldrig kommenterat eller på annat sätt ifrågasatt eller värderat det som 
skrivits, den eventuella utveckling i elevernas reflekterande som visas där ska utvecklas 
genom våra samtal och elevens egna tankar, inte från något som vi gett de enskilda eleverna. 
Vi ville som Patel och Davidsson (1994) påtalar ta reda på individernas perspektiv på sin egen 
tillvaro. När vi sedan bearbetade materialet i loggböckerna läste vi båda två igenom dem för 
att på så sätt se om vi tolkat elevernas texter på samma sätt.  
 
Innan vi delade ut enkäterna förklarade vi hur den var konstruerad, att det var påståenden som 
de skulle ta ställning till genom att kryssa på det värdet som de tyckte stämde bäst överens 
med hur de kände. Detta för att ingen skulle missuppfatta enkäten och på det sättet dra ner 
reliabiliteten. Vi delade själva ut enkäten samt samlade in den när eleverna var färdiga, vi var 
närvarande under hela tiden. Vi har inte fått några indikationer på att någon elev inte förstått 
enkäten, så som överhoppade frågor. Detta stärker också att frågorna var relevanta eftersom 
Patel och Davidson (1994) understryker att enkäter har en hög standardisering och relevans 
om alla delområden täcks. Däremot finns ett fåtal elever som kryssat mellan två värden och 
detta kan visa på att vi skulle ha behövt fler alternativ, samtidigt undvek vi att ge fem värden, 
detta för att motverka centrering. 
 
Till intervjun hade vi tillsammans utarbetat ett antal frågor, både som stöd för oss själva och 
för att öka tillförlitligheten i undersökningen. För att det inte skulle bli skillnad i intervjuerna 
då vi genomförde dem på två olika orter. Enligt Patel och Davidson (1994) är en 
standardiserad intervju att föredra om man vill kunna jämföra eller generalisera. Dessutom 
använde vi oss av bandspelare för att senare kunna lyssna igenom, skriva ner och tolka 
intervjuerna tillsammans, enligt författarna så kallad interbedömarreliabilitet. De elever som 
skulle intervjuas informerades om vad frågorna skulle handla om, att deras deltagande var 
frivilligt samt att det bara var vi som skulle ha tillgång till kassettbanden.  
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Validitet 
 
I loggböckerna avsåg vi att eleverna skulle skriva ner sina tankar och reflektioner, men 
eftersom vi inte kan vara säkra på att alla elever skrivit ner vad de verkligen känner, tycker 
och tänker måste vi lita på att de har varit ärliga i sina noteringar. Vad vi däremot kan säga är 
att vi har tolkat deras texter som att de förstått att detta var avsikten. När vi utformade enkäten 
var syftet att få en bild av elevernas beteende mot varandra och hur de upplevde samtal och 
reflektion i sin skolmiljö. När vi konstruerade påståendena i enkäten försökte vi koncentrera 
oss kring detta. Vi är relativt säkra på att alla elever förstod vår enkät eftersom vi vid tillfället 
var tillgängliga för frågor men ingen sådan yttrades. Intervjufrågorna konstruerades även de 
med våra ledord samtal, reflektion och beteende i åtanke. I en av intervjuerna förstod inte 
eleven vad som menades med en fråga och vi fick därmed förklara denna med andra ord men i 
övrigt fanns det inga oklarheter. När det gäller innehållsvaliditeten i enkät och intervju kan vi 
också säga att vår vetenskapliga handledare sett över frågorna och godkänt dessa. 
 
Avslutningsvis kan vi säga att vår undersökning genom sina tre metoder ger en samtidig 
validitet. Vi har studerat vårt utvecklingsarbete utifrån tre olika undersökningsmetoder, så 
kallad triangulering. Detta har givit oss en säkrare bild av att resultatet och 
mätningsmetoderna varit valida. De har alla tre visat på samma utveckling. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi kände redan efter att ha genomfört våra första praktikperioder att något förändrats i dagens 
skola. En allt tuffare psykosocial miljö och hårdare beteende eleverna emellan var det som 
mötte oss på skolorna. Då väcktes hos oss en tanke om hur man eventuellt skulle kunna 
förändra denna negativa trend. Vi har även i vår utbildning fått kunskap om vad 
styrdokumentet säger om detta, Lpo94 tar bland annat upp att ”skolan skall sträva efter att 
varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”. Vårt syfte blev därför att genom samtal 
väcka reflekterande tankar hos eleverna rörande deras beteende mot andra. Vi valde att arbeta 
med gruppsamtal som metod, där vi diskuterade vissa förutbestämda teman. Detta med stöd 
från exempelvis Franck (2003) som säger att man för att motverka att vissa blir vinnare och 
andra förlorare ska låta eleverna reflektera över sin etik och moral. Samt Norell Beach (1995) 
som anser att personal på skolor och daghem måste ansvara för att stoppa allt destruktivt 
beteende.  
 
Lahdenperä (1983) påstår, som även vi tycker oss se, att det ofta är så att vi vuxna inte känner 
och inte har tid till att lyssna på barnen och vad som oroar dem. Vi ansåg att vi genom att 
avsätta en lektion i veckan för samtal och reflektion skulle kunna ägna tid åt sådant som lärare 
annars inte prioriterar men som är av stor vikt för elevernas personliga utveckling, detta med 
stöd i de psykologiska inlärningsteorierna. Där kan vi läsa att den psykodynamiska teorin 
baseras på att barnen styrs av sitt samvete på grund av att de från sina föräldrar lärt sig vilka 
normer, värden och beteenden som är accepterade av samhället. Inlärningsteorin kombinerar 
föräldrarnas inflytande med att barnen tar efter de vuxna i sin omgivning som de ser har makt, 
medan den kognitiva teorin framhåller att det är i samspel med jämnåriga som moralen 
utvecklas. Kohlberg anser att barnens etiska överväganden förändras i takt med att deras 
reflekterande förmåga förbättras. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) är idén med 
reflektion just att denna lägger nya kvalitéer till tidigare kunnande, tänkande och 
begreppsanvändande och om man till detta lägger Francks (2003) påstående att moraliskt 
intressanta situationer aldrig upphör att existera borde samtalen med eleverna vara givande. 
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Resultaten av enkäten visar på en positiv tendens eftersom största delen av svaren ligger på 
plussidan av skalan.  Majoriteten av eleverna upplever att samtal, beteende och reflektion 
påverkar deras skolmiljö samt att de tror att man kan förebygga konflikter genom att samtala 
kring det.  
 
När det gäller Loggböckerna kan vi med säkerhet säga att alla elever uppskattade vårt 
utvecklingsarbete, vi kan även se att majoriteten av elever reflekterat över sitt beteende mot 
andra vid något tillfälle under arbetets gång. Eftersom vårt syfte var att väcka reflekterande 
tankar hos eleverna gällande deras beteende mot andra kan vi genom resultaten av 
loggböckerna konstatera att vi uppnått det syfte vi föresatt oss. Exempel på detta är: ”Lärorikt, 
jag menar förr trodde jag att alla hade det så perfekt och bra, men nu så har man fattat att alla 
är som jämlika! Respekt är nog det viktigaste som finns mellan folk.” 
”Jag har lärt mej rätt så mycket ändå, kanske utvecklats lite mer som person” 
”Jag tycker att det är bra att lärare tar upp sånt här med eleverna för det får oss att tänka om.(i 
alla fall mig.)”  
”Jag tycker att det varit intressant för att jag fick lära känna de andra lite mer. Vad de 
egentligen tänker om andra och sånt.”  
 
Vi ser denna gynnsamma utveckling mer tydligt i loggböckerna än i de samtal som fördes 
under lektionen. Detta tror vi beror mycket på att de då kunde vara mer uppriktiga och 
personliga, delvis för att vi berättat att det enbart var vi som skulle veta vem som skrivit vad. 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är loggböcker ett bra alternativ att använda för att ta reda 
på individens perspektiv på sin egen tillvaro. Självklart finns det ett fåtal elever som inte visar 
på någon ökad reflektiv förmåga, men i det stora hela anser vi att vi genom loggböckerna kan 
se ett mycket positivt resultat. Den brist på reflektion som vi noterat i dessa fall kan bero på 
att dessa elever inte nått längre i sin kognitiva utveckling. Som Kohlberg (1927-1987) 
konstaterat att man måste ha en viss livserfarenhet och upplevt ett visst ansvar innan man går 
framåt i sin moralutveckling. Dessutom kan orsaker som läs- och skrivsvårigheter ha hämmat 
dessa individer från att kunna skriva ner sina tankar och funderingar.  
 
Vid intervjuerna stärktes vårt konstaterande av ett uppnått syfte, genom att vi fick mer 
preciserad information om att vårt arbete gett resultat.  Även här är elevernas svar 
övervägande positiva men det finns även på vissa frågor lite tveksamheter. Ett exempel är i 
intervju tre. ”Ja, man tänker på det när man pratar om det men jag tror inte att det förändrar 
något.” Man kan här koppla till Kohlbergs teori att äldre barn också inser att alla människor 
inte alltid följer sin moral utan andra oskrivna sociala regler och att detta kan göra det svårt att 
helt förebygga bråk och problem. 
 
Sammanfattningsvis har vi genom vårt utvecklingsarbete och de resultat vi fått dragit 
slutsatsen att vi uppnått vårt syfte, att genom samtal väcka reflekterande tankar hos eleverna 
över deras beteende mot andra. Självklart hade vi kunnat se större förändringar om vi haft mer 
tid att tillgå. Sex veckor är en alltför kort tid att kunna bearbeta de beteenden och tankar som 
eleverna samlat på sig under sin livstid. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Det hade varit intressant att se vilket resultat ett års arbete, eller mer, hade gett. Det hade även 
varit intressant att se vad man får för resultat om man jobbar mer varierat i sin metod, det vill 
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säga att man inte enbart använder sig av samtalet som verktyg. Vad hade hänt om man jobbat 
med könsindelade grupper? Kanske skulle man undersöka om man kan påverka elever olika 
mycket beroende på vilken ålder de har.  
 
Detta är enligt oss ett extremt viktigt område som inte prioriteras i skolor i dag, och vi hoppas 
att man i den fortsatta forskningen kan påvisa fler positiva resultat och föra skolan framåt i 
denna fråga. 
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Bilaga 1 

 
Lektionsunderlag 

 
Lektionstillfälle 1: 
Syfte – vårt syfte med denna lektion var att eleverna skulle reflektera över begreppet respekt 
vad innebär, men även att reflektera över sitt eget beteende mot andra när det gäller att visa 
respekt. 
 
Halvklass indelning.  
Vi började med att informera eleverna att dessa inte förväntades uppge namn och 
detaljinformation om de situationer och upplevelser som de ville dela med sig av. Öppen 
diskussion rörande följande frågor: 
 

• Hur tycker du att man visar en annan människa respekt? 
• Tycker du det finns situationer, orsaker till att inte visa människor respekt? 

 
Vi avslutade lektionen med att dela ut loggböcker som eleverna fick skriva ner sina tankar 
runt dagens diskussioner i. Detta för att alla skulle ha en chans att få säga sitt men även för att 
få skriva av sig sina tankar. 
 
Lektionstillfälle 2: 
Eftersom detta blev första lektionen för andra hälften av klassen var upplägget identiskt med 
lektion 1. 
 
Lektionstillfälle 3: 
Syfte – Vårt syfte med denna lektion var att väcka en tanke på vilka ord man använder mot 
andra och hur detta påverkar dem. Vi reflekterade även över ordens verkliga innebörd och om 
orsakerna bakom ryktesspridning. 
 
Helklass. 
Inleder med att berätta en ”saga” om en flicka/pojke i elevernas ålder som endast möter 
nedsättande kommentarer och öknamn från sin omgivning. Illustrerar genom att visa hur 
dessa påverkar hennes ”hjärta” /självförtroende, river sönder ett pappershjärta. Fråga eleverna 
vad personerna som individen mötte kunde ha sagt för att bygga upp självförtroendet. 
 
Vi diskuterade under detta tillfälle följande frågor: 
 

• Komplimanger/öknamn 
• Vilka ord gör ont och när? 
• Varför sprids rykten? 

 
Lektionen avslutades med att loggböckerna delades ut till eleverna. 
 
Lektionstillfälle 4: 
Syfte – vårt syfte med denna lektion var att eleverna samtala om och reflektera över om det är 
rätt att svika ett löfte. 
 
Helklass.  
Film från utbildningsradion, Ungdomspanelen diskuterar svek. 
Vi diskuterade följande frågor: 
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• Ska man alltid hålla ett löfte man givit? 
• Vem gör det mest ont att bli sviken av, släkting, vän eller annan vuxen person i din 

omgivning? 
 
Loggböckerna delades ut för elevernas privata tankar. 
 
Lektionstillfälle 5 : 
Syfte – vårt syfte med denna lektion var att eleverna skulle reflektera över sitt beteende när de 
drabbades av dåligt samvete. 
 
Helklass. 
Sista tillfället innan utvärderingen av vårt arbete tillsammans. Fri diskussion runt följande 
frågor: 

 
• Varför beter man sig ibland mot sitt eget samvete? 
• Vad ger dig dåligt samvete? 

 
Alla elever avslutade lektionen med att skriva i sina loggböcker. 
 
Lektionstillfälle 6 
Syfte – Syftet med denna lektion var att ge eleverna feedback på det vi redan diskuterat samt 
att ge dem en extra chans att ge egna reflektioner på detta. 
 
Helklass. 
Avslutande diskussion kring alla de ämnen som tidigare tagits upp. Läser upp ”I min 
drömskola” (Utas Karlsson, 2002). Denna gång avslutades lektionen med att eleverna 
besvarade den avslutande enkäten, som en slags utvärdering av vårt arbete tillsammans. 
Intervjuerna genomfördes efter detta lektionstillfälle. 
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Enkäter 

 
 
Jag är en  tjej  kille 
 
Som går på högstadiets årskurs      7         8               9 
 

1. Jag tycker att vi på vår skola beter oss schyst mot varandra. 
Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 

2. Jag är inte rädd för att samtala med min lärare om jag har problem. 
Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 
 

3. Om jag ser någon i klassen bete sig illa mot någon annan så reflekterar jag ofta varför 
han/hon gjorde så. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 

4. Jag tror att man kan förebygga bråk och problem i klassen genom tillsammans samtala 
om bra/dåliga beteenden  

Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 
 

5. Om det hänt något dåligt på skolan brukar jag reflektera över det när jag kommer hem  
Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 

6. Ibland säger jag saker till mina klasskompisar utan att reflektera över hur det får dem 
att känna sig. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
 

7. Jag skulle vilja ha någon att samtala med i skolan om de viktiga och svåra sakerna i 
livet. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 
 1 2 3 4 
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Intervjufrågor 

 
 

1. Vilken lektion tyckte du att vi samtalade och berörde det viktigaste ämnet enligt dig? 
 

2. Vad var det med just det samtalet som fick dig att reflektera? 
 

3. Har det samtalet och din reflektion förändrat ditt beteende mot andra? 
 

4. Har du märkt någon skillnad på hur ni beter er mot varandra i klassen sedan vi startade 
våra samtal? 

 
5. Har du börjat reflektera över hur du beter dig mot andra i din omgivning, t.ex. Vad du 

säger till andra? 
 

6. Tycker du att samtal kring beteenden och respekt mot andra är viktigt i skolan? 
 

7. Tror du själv att sådana samtal kan förändra ungdomars beteende mot varandra? 
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Figur 1-5 Visar svarsfördelningen i procent. 

 

1. Jag tycker att vi på vår skola beter oss schyst mot 
varandra.
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Figur 1. På fråga ett var det två elever som har markerat mellan värde två och tre, det motsvarar4.6 %. Dessa 
redovisas inte i ovanstående diagram. 

 
 

3. Om jag ser någon i klassen bete sig illa mot någon 
annan så reflekterar jag ofta över varför han/hon 

gjorde så.
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Figur 2.  På fråga tre var det en elev som hade gjort en markering mellan värde ett och två (2,3 %) och två 
elever mellan två och tre (4,6 %). Dessa redovisas inte i ovanstående diagram. 
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4. Jag tror att man kan förebygga bråk och problem i 
klassen genom att tillsammans samtala om 

bra/dåliga beteenden.
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5. Om det hänt något dåligt på skolan brukar jag 
reflektera över det när jag kommer hem.
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6. Ibland säger jag saker till mina klasskompisar utan 
att reflektera över hur det får dem att känna sig.
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Figur5. På fråga sex var det en elev som gjort en markering mellan svarsalternativ tre och fyra. (2,3 %). Dessa 
redovisas inte i ovanstående diagram. 
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Transkriberade intervjuer 
Se intervjufrågor bilaga 3 

 
1. Respekt. 
 
2. Vet inte varför, viktigt att tänka på att man ska respektera andra.  

 
3. Lite grand, man lyssnar på när andra pratar och så här.  

 
4. Har inte tänkt på det, jag vet inte. Kanske en del, jag tror att de har börjat lyssna. Att 

man inte bara skriker rakt ut, en del alltså. 
 

5. Nej, alltså jag vet inte. Ja, jag har börjat tänka före jag säger något, ibland. 
 

6. Ja, det tycker jag. Så att man ska tänka på det. 
 

7. Ja, det tror jag. Ja. 
 
 

1.   Svek och samvete, det som går lite djupare. För det pratar man inte om, inte ens med 
sina kompisar. Det var speciellt att prata om det i klass, vi kände inte varandra på det 
viset. Man ”leker” ju mest med varandra. 

 
2.   Om man har något som är tjafsigt hemma, alla har ju något som är tjafsigt. Spelar 

egentligen ingen roll vad det är, om det tillexemplet är att man inte plockar upp saker. 
Eller om det är att föräldrarna inte förstår en. Alla har någon grej som de inte pratar 
om. 

 
3.  Nej, jag vet inte. Jag tycker att vi är så olika mina föräldrar och jag. Om de bara skulle 

låta mig vara ifred. Om jag skulle få sitta på mitt rum och inte behöva prata med 
någon, då skulle det inte vara några problem. Men om de ska hålla på och tjata om 
saker, de vet att jag gör det om de inte tjatar. Man blir rebell, jag vill inte göra det om 
de tjatar.  

 
4.   Ja i allmänhet, alla blickar man ger varandra. Det är bättre stämning i klassen. Det är 

inte lika mycket tjafs, vi har aldrig haft någon problemklass direkt. Det blir bara 
mindre och mindre nu när vi får prata med varandra. Det har hjälpt oss jättemycket 
som klass tror jag. Vi ser ju fram emot att ha de där samtalen, alla sitter och tycker att 
det är kul, och man mår bra efteråt. Man pratar om lektionerna efteråt, och då har man 
tyckt om dem. Annars vill man bara glömma dem fort. 

 
5.   Ja, jag svär inte så mycket längre. Jag vet inte varför, jag tänkte jag bara skulle kolla. 

Jag har tänkt på att nu vill jag inte hålla på och svära mer. När man börjar svära blir 
man immun, man tänker inte på det. 

 
6. Ja, det är viktigt. Man kan prata igenom det och spekulera för om man tänker själv, 

man sitter inte och tänker sånt där själv. Man kan bara tänka i stora drag men man går 
inte in i det som. Man har inget behov att gå in på det om man är själv. Om man får 
sitta med andra och dela tankar då blir det en annan sak. 
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7. Det tror jag, alltså då blir det bara bättre och bättre i klassen. Det blir mycket mer 

avslappnat. Jag tror att du märker att vi är lugnare nu än när vi började, vi är inte lika 
reserverade. Vi vill lyssna, vi vill höra vad andra säger mer. 

 
 
1. Samvete och öknamn. 
 
2. För att man inte ska ljuga och kalla folk dumma saker.  

 
3. Ja och nej. Man tänker inte så mycket på vad man säger. 

 
4. Nej, det är samma. 

 
5. Nej, det gör jag inte. 

 
6. Ja, så folk får veta hur folk tar sånt där, om ord och sånt. 

 
7. Ja, man tänker på när man pratar om det men jag tror inte att det förändrar något. 

 
 
 
 
1. Respekt. 
 
2. Det är nåt som alla måste ha, annars fungerar det inte om det inte finns respekt. Främst 

när det gäller annorlunda människor ex bögar. 
 

3 & 5.  Jag tror att det kan ha gjort det. Man har börjat tänka, det finns alltid någon som 
sitter ensam och jag har börjat prata med dem. Särskilt en kille som sitter ensam, jag 
har även spelat biljard med honom. Han går i vår parallellklass. 

 
4. Ja, det har blivit tystare i klassrummet, man visar respekt för de andra faktiskt.  

 
6.   Ja, när ska man annars prata om det om inte i skolan med en klass, med kompisar och 

diskutera. 
 
7.   Det tror jag säkert, man börjar fundera på det och hur man ställer sig till vad andra 

pratar om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




