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Förord 
 
Vi vill tacka elever och personal på Owairoa Primary School för deras gästvänlighet och 
varma mottagande. Ett särskilt tack till Room 23 där vi genomförde den empiriska delen av 
vårt utvecklingsarbete. Vi tackar även vår vetenskapliga handledare Lennart Ohlsson för goda 
råd och bra handledning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
 
Luleå, januari 2003. 
Annika Andersson 
Emma Andersson 
Jenny Josefsson 



 

Abstrakt 
 
Vi genomförde vårt utvecklingsarbete på en skola i Nya Zeeland i en klass med 34 elever 
mellan tio och tolv år. Vårt syfte var att undersöka om skolan kan påverka elevernas 
människosyn genom att göra dem medvetna om hur de tänker om sig själva och andra 
människor. Vi arbetade med olika övningar för att stärka elevernas självkänsla, få dem att 
uppskatta varandras likheter och olikheter, samt öka deras förståelse för fördomars uppkomst 
och negativa konsekvenser. Undersökningen genomfördes under sex veckor höstterminen 
2002. För att se om någon utveckling skett hade vi två övningar som vi genomförde både i 
början och slutet av undersökningen. Vi jämförde sedan dessa för att se om elevernas 
människosyn hade påverkats. Resultatet visade att ingen större förändring hade ägt rum, vilket 
troligen berodde på att eleverna hade en sund människosyn redan när vi påbörjade 
undersökningen. Vi anser dock att skolan, genom ett sådant här arbete, kan påverka elevers 
människosyn positivt. 
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Bakgrund 
 
Vi ville genomföra vår slutpraktik i ett annat land och bestämde oss för Nya Zeeland. 
Anledningen var dels att vi var intresserade av landet, dels att vi hört talas mycket om den nya 
zeeländska skolan, som inspirerat skolor världen över. Som blivande pedagoger ville vi gärna 
få inblick i hur denna skola fungerar och hur det praktiska arbetet genomförs. Vi tror att dessa 
erfarenheter kommer att vara till stor nytta för oss i vårt framtida arbete.  
 
När vi diskuterade vad vi ville undersöka hade vi den nya zeeländska befolkningens speciella 
sammansättning i åtanke. Nya Zeelands befolkning utgörs av många olika folkslag och i ett 
sådant samhälle anser vi att det måste vara extra viktigt att barnen lär sig respektera och förstå 
varandras olikheter. Skolan har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa eleverna att utveckla 
en sund människosyn. Vi bestämde oss därför för att undersöka om och hur skolan kan göra 
detta. 
 
Nya Zeeland – ett mångkulturellt samhälle 
 
Nya Zeeland har en befolkning på knappt 4 miljoner människor. Av dem härstammar mer än 
85% från andra länder. Ursprungsbefolkningen, maorierna, utgör endast cirka 14% av 
invånarantalet. Av de övriga är cirka 76% européer, drygt 5% olika polynesiska folkslag och 
knappt 5% asiater. (Williams, Niven & Turner, 2000)  
 
1769 förklarades Nya Zeeland som engelsk koloni av den brittiske upptäcktsresanden James 
Cook. Till en början medförde den brittiska kolonisationen inga större förändringar, men i 
början av 1800-talet ökade den europeiska immigrationen kraftigt. Invandringen orsakade en 
påtaglig minskning av maoribefolkningen, bland annat som en följd av de nya sjukdomar och 
vapen som européerna förde med sig. Den medförde dessutom motsättningar mellan 
maorierna och européerna. Idag bor maoribefolkningen till största del i städer och är väl 
integrerad i den europeiska kulturen. Samtidigt får den traditionella kulturen åter större 
betydelse när allt fler maorier återupptar sitt ursprungliga språk och intresserar sig för sin 
historia och kultur. (Williams, Niven & Turner, 2000)  
 
Nya Zeeland är en relativt ung nation, landet blev inte självständigt från den engelska 
kolonimakten förrän 1947. Författaren Margit Brew (1998) menar att i en så ung nation, där 
större delen av befolkningen är immigranter finns naturligtvis mer skilda livsåskådningar och 
värderingar än i en äldre nation som Sverige, som dessutom har en mycket mer homogen 
befolkning. Hon anser dock att Nya Zeeland har hanterat detta faktum bra och skriver att det 
nya zeeländska tänkandet kännetecknas av nytänkande, individualism och samarbetsvillighet.  
 
Blandningen av kulturer, samt Nya Zeelands historia och befolkningssammansättning 
påverkar givetvis hur människor ser på varandra och på olikheter mellan människor. (Brew, 
1998) 
 
Begreppet människosyn 
 
Jenny Gren skriver i boken Etik i pedagogens vardagsarbete (1994) att begreppet 
människosyn syftar på hur man handlar i förhållande till andra människor och hur man ser på 
sig själv och andra. Många människor bär med sig sina värderingar från en livsåskådning, 
medan andra har med sig klara föreställningar som inte är direkt kopplade till en särskild 
religion eller livssyn. Det mönster som de olika värderingarna bildar kan kallas människosyn.  
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När vi pratar om människosyn i detta arbete  menar vi hur vi ser på och tänker om människor, 
både oss själva och andra, hur vi ser på olikheter och likheter mellan människor samt 
människors värde. Intressant för oss är dessutom hur detta synsätt avspeglar sig på handlingar 
och beteenden. 
 
Människosyn i ett historiskt perspektiv 
 
Synen på människan har förändrats genom tiderna. Sokrates och Platon var två filosofer som 
var väldigt intresserade av människan och hennes egenskaper. Sokrates trodde på en 
gudomlighet som bodde inom varje människa, medan Platon hängav sig åt tron att själen hade 
tre delar; lusten, förnuftet och vreden. Förnuftet var den starkaste eftersom den kunde 
kontrollera både lusten och vreden. Platon gjorde också upp fyra olika dygder som betecknade 
en mogen människa; självbehärskning, tapperhet, klokhet och rättskänsla. Dessa dygder kan 
vi även finna i bland annat det Gamla Testamentet. Den antika filosofin ansåg alltså att 
människan har både förnuft och ett moraliskt ansvar för samhällets väl. (Gren 1994) 
 
Den kristna människosynen såg människan som universums centrum, en individ fri att visa 
sin kärlek till Gud och till sin nästa. Hon hade också friheten att handla och ta ansvar för sina 
handlingar. (Gren, 1994) 
 
Under 1400-talet växte renässansen fram och samhällsbilden förändrades. Humanismen 
återupprättade en del av antikens syn på människan och menade att människan är formbar och 
bildbar. Samtidigt betonade man människans värde och frihet att handla. (Gren, 1994) 
 
Under reformationen på 1500-talet protesterade Martin Luther mot kyrkan och dess dominans 
över människans relation till Gud. Han menade att denna relation var människans egna 
ansvar. Gren (1994) menar att detta var en ny syn på individens betydelse och värde. 
 
Vetenskapsmännen Galileo Galilei och Sir Isaac Newton skapade en ny världsbild på 1600-
talet genom sina upptäckter att jorden och människan inte var världens centrum. Filosoferna 
på den tiden tog till sig denna nya kunskap och använde den i människosynsbeskrivningen. 
René Descartes var den filosof som lade grunden till den naturvetenskapligt orienterade 
människosynen och menade att människan är resultatet av mekaniska processer i ett slutet 
kemiskt-fysikaliskt system. Hans efterföljare La Mettrie utvecklade tankarna och menade att 
man kunde förklara människan mekaniskt, utifrån kroppens funktioner. (Gren, 1994) 
 
På 1800-talet kom Charles Darwin med sin evolutionslära och skapade ännu en ny syn på 
människan. Han såg henne som ett djur bland alla andra och tankarna om människan som en 
övervarelse minskade när man fick reda på hennes ursprung. (Gren, 1994) 
 
Karl Marx kom ungefär samtidigt fram med sin människosyn som, enligt Gren (1994), 
innebar att människans frihet var väldigt liten och att hon bara var en produkt av samhällets 
ekonomiska och sociala krafter.  
 
I slutet av 1800-talet började psykologi-vetenskapen växa fram med tre skolor som haft stor 
betydelse vad gäller människosynen; psykoanalysen, behaviorismen och humanismen. Inom 
psykoanalysen kom Sigmund Freud med tankarna om att det omedvetna styr allt vad 
människan gör, tycker och tänker. Detta gäller alla handlingar som människan utför under 
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hela livet. Alltså är det mänskliga beteendet ingen tillfällighet utan har en orsak. (Hwang & 
Nilsson, 1995) 
 
Behaviorismen, med B. F. Skinner i spetsen, såg människan som passiv och lättpåverkad. 
Skinner menade också att människan inte har någon handlingsfrihet, utan att handlandet 
enbart är ett resultat av miljön. (Hwang & Nilsson, 1995) 
 
I den humanistiska psykologin står människans totala situation i centrum. Det är inte den 
individuella människan som betonas, utan hela hennes existentiella villkor. Förståelsen för 
allmänmänskliga problem är viktiga. (Gren, 1994) 
 
Människosyn i ett globalt perspektiv under 1900-talet 
 
Den 10 december 1948 skapade FN den Allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, som nu efterlevs som ett moraliskt rättesnöre över hela världen. Det är 
meningen att förklaringen ska vara grunden för det omfattande globala och regionala nätverk 
som finns idag för att skydda de mänskliga rättigheterna. I förklaringens första artikel står det 
att: ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med 
förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” (Allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 1) 
 
Ordet människovärde syftar på det värde som alla människor har. Att alla människor inte blir 
lika behandlade kan bero på att detta värde är mer ett ideal som är strävansvärt att uppnå. 
Vissa människors mänskliga rättigheter är inte erkända som det ser ut idag. Ändå har alla 
människor ett värde som borde respekteras. Alla har ett värde enbart för att man är en 
människa som existerar på jorden. (Gren, 1994) 
 
De etiska idealen och med dem människosynen, skiljer sig en hel del mellan olika kulturer. 
Det verkar som att det är det outsagda som skapar större avstånd till andras kulturer än det 
som är skrivet. De livsideal som är självklara för vissa kan vara av mycket liten betydelse för  
andra. När man talar om människosyn är det därför viktigt att inte bara säga vad som är rätt 
utan även vad man tar avstånd ifrån. (Hedin, 2001) 
 
Barns människosyn 
 
Barnets arbete för att hitta sin identitet påbörjas på en gång efter att det har fötts, kanske 
tidigare, och utvecklingen sker så i samspel med föräldrarna. Målet med denna utveckling är 
att barnet ska känna att det duger som det är med sin egen identitet. Identiteten och 
människosynen formas i förhållandet till de nära vuxna och barn som finns runt omkring och 
dessutom av de närliggande miljöerna. Kring två års ålder har barnet funnit sin 
personlighetsbas, som det fortsätter att växa i och utveckla under resten av livet. Barn behöver 
bekräftas av vuxna och ha kompisar som håller med och tycker lika. Den sociala 
tillhörigheten är väldigt viktig. (Gren, 1994) 
 
Barns människosyn är inte alltid klar och tydlig, men det betyder inte att den inte existerar. De 
flesta är inte särskilt förtjusta i människans karaktär och blir arga när de tänker på krig och 
miljöförstöring. När barn beskriver en människa tar de ofta upp vilken biologisk utrustning 
hon har, till exempel två ben, en hjärna, två armar och så vidare. Detta visar på en tydlig 
jämförelse med djuren som kan knytas bak till Darwins evolutionslära och den människosyn 
som uppkom i samband med denna. (Hartman, 1986) 
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Dessa citat om hur barn ser på människor är ganska talande: 
 

En människa är något fantastiskt som har uppstått på den här planeten. Alla människor har 
olika känslor. Människor är olika mot varandra, en del är trevliga och hjälpsamma men en 
del kan bara inte vara vänner, det är ju det som orsakar krigen. Varför allt detta bråk mellan 
svarta och vita, alla har väl rätt att leva, alla ska ha samma frihet och kunna känna sig trygg i 
sitt land och sin bostad. Alla människor borde kunna klara av att vara sams och hjälpas åt. 
Men alla har kanske inte samma möjligheter, t.ex. de som har det svårt och måste göra allt 
de kan komma på för att kunna överleva. Jag tror att människan tycker att det är viktigt att 
man måste ha vänner och någon att tycka om och kunna lita på. Man måste också kunna 
känna att det är någon som tycker om en själv. Flicka, åk 6 
(Vår syn på saken, 1994, s.47) 
 
Mot varandra är vi ganska konstiga vi dödar varandra för att få mer makt och det är inte bra. 
Men samtidigt är vi ganska snälla mot oss i samma land. Det som skiljer människor från 
andra djur är att de flesta djuren går på 4 ben medans människor går på 2 och det är 
människorna som förstör vår miljö och det gör inte djuren. Djuren är på något sätt snällare 
än människorna. Flicka, åk 3 
(Vår syn på saken, 1994, s.54) 
 
Människan är nåt fint för djur och växter. Om det inte fanns några människor på jorden så 
hur hade det sett ut. Då hade det sett ut då. Det hade varit så tomt så tomt hade det varit. Då 
hade rymdvarelser tagit över vår jord. Pojke, åk 2 
(Vår syn på saken, 1994, s.46) 

 
Människosyn i skolan 
 
I skolan möts människor med olika bakgrund, erfarenheter och värderingar; människor som 
ser olika ut, har olika intressen och tycker om olika saker. I det mötet är det lätt att fastna vid 
det som särskiljer och döma ut det eftersom det är främmande och kanske lite skrämmande. 
Av den anledningen är det viktigt att skolan tar upp och arbetar med frågor som rör 
människosyn. (Berg, 1992) 
 
Barnen har en mängd värderingar, värderingar som kanske inte alltid stämmer överens med 
pedagogens egna. Det är ändå viktigt att respektera dem. Oftast har inte barnen tillägnat sig de 
värderingarna själva, utan de kommer från de som står dem närmast, som familj, kompisar 
och andra förebilder. Om man inte respekterar dessa värderingar är det som att inte acceptera 
barnets närmaste omgivning. (Gren, 1994) 
 
Skolans uppgift är både att lyfta fram det positiva med olikheterna och visa på de likheter som 
trots allt finns. Anna Sjöwall skriver ”Vi kan inte låtsas att vi alla är lika. Det är inte sant. Vi 
är lika mycket värda, men vi är olika.” (Sjöwall, 1994, s. 19). 
 
Barns möte med olikheter 
 
Annie Norell Beach påpekar i boken Mångfald och medkänsla i förskolan (1995) att när barn 
möter olikheter reagerar de med naturlig nyfikenhet. Först om deras frågor och funderingar 
undviks eller tystas ned blir olikheterna något konstigt och oacceptabelt. Alla barn funderar 
över sådant som skiljer oss människor åt och de behöver få diskutera och få raka svar på sina 
frågor; få bekräftelser på att deras iakttagelser är riktiga och att det är helt acceptabelt att vara 
annorlunda.  
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Det är viktigt att pedagoger, oavsett en barngrupps sammansättning, signalerar att olikheter är 
något positivt och spännande. Barnen måste få hjälp att känna sig stolta över sina särdrag, 
utan att för den skull känna överlägsenhet. (Norell Beach, 1995) 
 
I Sverige finns en stark tradition av linjen ”här gör vi ingen skillnad på barnen”. Alla barn ska 
få vara med och alla barn är lika. Det är givetvis en god tanke, men den kan, enligt Norell 
Beach (1995), medföra att strävan efter att inte göra skillnad på barnen drivs så långt att 
olikheter överhuvudtaget inte tillåts. Hon refererar bland annat till boken Barnens två världar 
(Denick, Bäckström och Larsson, 1988) vars författare menar att en för kraftfull betoning av 
likhet och rättvisa kan leda till att varje antydan till olikhet blir ett problem. Ingen får sticka ut 
eller skilja sig från mängden på något sätt. I Det otydliga kulturmötet (1986) skriver etnologen 
Billy Ehn om positiv respektive negativ tolerans. Om positiv tolerans råder i en grupp lyfts 
mångfalden fram och understryks som något positivt. Såväl olikheter som likheter diskuteras. 
Om istället den negativa toleransen styr slätas olikheter och skillnader ut i strävan efter att inte 
göra skillnad på barnen. Resultatet blir en homogen grupp, där olikheter betraktas som något 
konstigt och negativt.  
 
Förskolan och skolan måste istället sträva efter att lyfta fram olikheterna och visa det positiva 
med mångfalden. Om barnen inte får positiva värderingar kopplade till olikheterna lämnas de 
i en situation där de lätt tar åt sig samhällets fördomar. (Norell Beach, 1995) 
 
Fördomar 
 
Enligt psykologiska teorier uppkommer fördomar för att människor behöver förenkla sitt 
tänkande för att kunna handskas med tillvaron. Dålig självkänsla och otrygghet bemästrar 
människan genom att betrakta andra människor som sämre individer än henne själv och 
tillföra andra grupper negativa egenskaper som inte stämmer överens med verkligheten. 
(Lahdenperä, 1983) 
 
Det är vanligtvis etniska fördomar som orsakar motsättningar i skolan och dålig kontakt 
mellan elever. Etniska fördomar kan beskrivas som förutfattade meningar om olika 
folkgrupper, som oftast inte stämmer då eleverna saknar erfarenhet och kunskap. (Carlsson, 
Sandegård & Wall, 1989) 
 
Barn är medvetna om etniska skillnader mellan människor redan innan de är två år gamla. Vid 
tre års ålder börjar de koppla värderingar till dessa skillnader och under följande år kan de 
börja nedvärdera barn som är annorlunda än dem själva på olika sätt. Barn får dessa 
stereotypa uppfattningar i första hand från familjen och längre fram från böcker, TV, film och 
tidningar. Ett exempel på sådant som kan påverka barns och även vuxnas syn på människor 
kan vara frånvaron av vissa människogrupper i media (olika etniska grupper, äldre och 
handikappade). Detta förmedlar att dessa grupper är mindre värda i samhällets ögon. 
(Carlsson, Sandegård & Wall, 1989) 
 
Enligt Carlsson, Sandegård & Wall (1989) visar en undersökning att fördomar är inlärda och 
man tolkar vad man ser utifrån dem. Fördomarna påverkar vårt sätt att uppfatta situationer och 
intryck och eftersom de är inlärda så borde det vara möjligt att motverka dem.  
 
Vill man påverka barns attityder och värderingar är det inte tillräckligt med endast 
information om olika etniska grupper, då de fördomarna är så djupt förankrade. Påverkan 
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måste ske på flera olika personlighetsnivåer om det ska ge någon effekt. Dessa nivåer är 
självuppfattning, beteenden och roller, attityder och värderingar. (Lahdenperä, 1983) 
 
Styrdokument 
 
Samhällets syn på människan och hur eleverna ska vara mot varandra är ungefär densamma i 
Sverige och på Nya Zeeland. Det kan man se om man jämför läroplanerna från de båda 
länderna. I den svenska läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) står det att skolan ska främja förståelse för och förmåga till inlevelse i 
andra människors situation. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas och 
främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser.  
 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga.  
(Lpo94, 1998, s.5f) 

 
Skolan skall dessutom sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och 
att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation. De ska också utveckla en 
vilja att handla med andra människors bästa för ögonen. Skolverksamhetens värdegrund ska 
överensstämma med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. 
(Lpo94, 1998) 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som 
skolan skall gestalta och förmedla.  
(Lpo94, 1998, s.5) 

 
Enligt Nya Zeeländska styrdokument skall eleverna respektera varandra och ingen form av 
rasism får förekomma.  
 

The school curriculum will help students to develop and clarify their own values and beliefs, 
and to respect and be sensitive to lives of individuals, families and groups to hold values and 
attitudes which are different from their own 
(The New Zealand curriculum framework, 1994). 

 
The school curriculum will encourage students to understand and respect the different 
cultures which make up New Zealand’s society. It will ensure that the experiences, cultural 
traditions, histories, and languages of all New Zealanders are recognised and valued  
(The New Zealand curriculum framework, 1994). 

 
De nya zeeländska eleverna ska vara insatta och förstå Nya Zeelands mångkulturella arv och 
multikulturella samhälle. De ska också vara medvetna och förstå värdet av 
ursprungsbefolkningen maoriernas unika ställning i det nya zeeländska samhället. (The New 
Zealand curriculum framework, 1994) 
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Varför vi vill studera elevers människosyn 
 
Vår syn på oss själva och de människor vi möter påverkar mer än något annat hur vi tänker 
och handlar. Det gäller inte minst när vi möter människor som på något sätt är olika oss 
själva. Människosynen ligger till grund för hur vi reagerar i olika situationer. Därför är det 
viktigt att redan vid tidig ålder lära sig att respektera andra människor och varandras olikheter, 
speciellt i ett land som Nya Zeeland där det finns flera olika kulturer. Barn har dessutom ofta 
en klar människosyn även om de inte är medvetna om den och varför de har den. 
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om elevernas människosyn påverkas genom att skolan gör dem 
medvetna om hur de tänker om sig själva och andra människor. 
 
 
Metod 
 
För att få underlag till vår undersökning valde vi att använda oss av observationer. Eftersom 
vi skulle genomföra delar av undersökningen i små grupper valde vi att i så stor utsträckning 
som möjligt använda strukturerade observationer. Detta för att få material som var lättare att 
sammanställa. För varje tillfälle där det var möjligt hade vi observationsfrågor som vi 
koncentrerade oss på vid genomförandet (se bilaga för respektive övning). Vi observerade vad 
som hände vid varje tillfälle och direkt efteråt jämförde och sammanställde vi vad vi hade 
sett. Ibland förde vi även minnesanteckningar. Från flera av övningarna fick vi dessutom in 
skriftligt material som vi sedan sammanställde.  
 
Enligt Patel & Davidsson (1994) är observationer ett bra medel för att samla information 
inom områden som rör beteenden i naturliga situationer. Jämför man observationsmetoden 
med intervjuer och enkäter, är fördelen att man kan se saker som kanske inte kommer fram 
vid färdiga frågor. Dessutom ser man elevernas reaktioner och handlingar direkt när de 
inträffar och är inte beroende av att de ska komma ihåg och kunna sätta ord på sina tankar och 
känslor. Vi var medvetna om att en nackdel med observationer är att man inte kan vara säker 
på att elevernas beteende i en viss situation är representativt. 
 
Försökspersoner 
 
Vi genomförde utvecklingsarbetet i en blandad klass med elever från år fem och sex. Klassen 
bestod av 34 elever, varav 18 var pojkar och 16 var flickor. De flesta var tio år gamla, sex 
personer var elva och två var tolv år. Klassen var väldigt mångkulturell. Tolv av eleverna var 
födda i ett annat land än Nya Zeeland. Elva stycken hade en eller två föräldrar från ett annat 
land. Fyra stycken hade mor- eller farföräldrar från ett annat land. De flesta hade sitt ursprung 
från Storbritannien, Asien och Australien. Endast sju personer var födda på Nya Zeeland och 
hade både föräldrar och mor- och farföräldrar från Nya Zeeland. Av dessa hade en person 
maoriskt ursprung. Den sammansättning av länder som fanns i klassen var representativ för 
Nya Zeelands befolkning.  
 
Bortfallet vid de olika tillfällena har vi valt att redogöra för under respektive övning i 
resultatdelen. 
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Material 
 
Observationsfrågor, samt insamlat material från tillfälle 1, 3, 4, 8, 9 och 12. 
 
Genomförande 
 
Den empiriska delen av undersökningen genomfördes under sex veckor höstterminen 2002.  I 
vårt arbete utgick vi från en modell som finns i boken Fördomar och mobbning 
(Lahdenperä,1983). Modellen bygger på tre nivåer: 
 
 Nivå 1 - Vem är jag?: Eleverna ska här få kunskap om och en positiv upplevelse av sin 

och andras bakgrund och dess betydelse. På denna nivå ingår även arbete med elevernas 
självuppfattning.  

 Nivå 2 - Lika - olika: Målet på denna nivå är att få eleverna att acceptera och uppskatta 
varandra genom att visa på kulturella och individuella likheter och olikheter.  

 Nivå 3 - Fördomar:  Här ska eleverna få insikt om vad fördomar är, hur de kan 
uppkomma, samt vilka negativa konsekvenser de har.  

 
Vi använde inte exakt samma övningar som i modellen, utan utformade övningar och 
uppgifter som skulle passa vårt syfte. I bilaga 1 finns en lektionsplanering med alla moment. 
Vi började med två övningar vars syfte var att ge en bild av elevernas syn på människan i 
allmänhet. Därefter arbetade vi med övningar som anknöt till respektive nivå i modellen. I 
slutet av undersökningen återkom vi till de två första övningarna, för att se om vi kunde 
upptäcka några skillnader i elevernas sätt att tänka. En mer noggrann beskrivning av alla 
övningar finns i bilagorna 2-13. 
 
Vi arbetade både i mindre, fasta grupper om fem till sex personer och i helklass. Vid tillfälle 9 
(se bilaga 10) skrev eleverna sina svar enskilt. Orsaken till att vi genomförde vissa övningar i 
smågrupper, var att vi ville att alla elever skulle känna sig delaktiga och ha större chans att 
komma till tals. Det kan också vara lättare att prata om personliga saker i en liten grupp. Att 
arbeta med fasta grupper ger en extra trygghet (Lahdenperä, 1983). Vissa övningar 
genomfördes i helklass, antingen för att det var nödvändigt eller för att det inte påverkade 
resultatet att vara i en större grupp. I vissa fall ansåg vi att det var bra att eleverna fick höra 
hela klassens åsikter. 
 
Att vi var tre stycken som genomförde undersökningen innebar att vi tvungna att dela på 
ledarrollen, men alla deltog ändå i samma utsträckning. Detta faktum möjliggjorde även 
arbetet i smågrupper. Vid grupptillfällena var vi ansvariga för två grupper var.  
 
 
Resultat 
 
Introduktion - Människosyn 
 
Tillfälle 1: ”Vad är en människa?” (Bilaga 2) 
 
Alla grupper gjorde en bild av en människa och beskrev hur vi ser ut. De gav exempel på 
olika behov som vi har och på vad vi gör.  
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Några grupper tog upp olikheter mellan människor, till exempel utseenden, intressen, kulturer 
och språk. En del tog upp skillnader mellan barn och vuxna, samt mellan människor och djur. 
En grupp beskrev människans sinnen och några tog upp att människan har olika känslor.  
 
Bortfall: Noll 
 
Tillfälle 2: ”Vem ska räddas?” (Bilaga 3) 
 
I stort sett alla elever valde den sjuåriga pojken och den tioåriga flickan. Deras motivering var 
att de var unga och hade hela livet framför sig. Några av eleverna valde dessa personer 
eftersom de kunde identifiera sig med dem. Till exempel uppgav två elever med asiatiskt 
ursprung att de valde pojken för att han också var från Asien.  
 
Den 26-åriga mamman och hennes nyadopterade barn valdes av många. Detta främst på grund 
av att barnet var så litet, hade hela livet framför sig och behövde sin mamma.  
 
Majoriteten tyckte även att morfadern skulle räddas, dels för att han var gammal och 
förmodligen inte skulle överleva att bli kvarlämnad, dels för att barnbarnen skulle sakna 
honom.  
 
De personer som få av eleverna valde var läkaren, utbytesstudenten och bankdirektören. 
Några sa uttryckligen att de ville lämna läkaren så att hon skulle kunna hjälpa de övriga 
passagerarna.  
 
Den sjuka kvinnan och drogmissbrukaren valdes i huvudsak på grund av att de redan var 
sjuka. Många som valde chauffören trodde att han var värst skadad eftersom han satt längst 
fram i bussen. Andra tyckte att han verkade ensam och valde honom för att de tyckte synd om 
honom. 
 
Bortfall: En 
 
Nivå 1 - Vem är jag? 
 
Tillfälle 3: ”Släktträdet” (Bilaga 4) 
 
Eleverna hade väldigt olika bakgrund. Väldigt få hade ett helt nya zeeländskt släktträd. Många 
hade föräldrar som kom från Storbritannien och Australien, men var födda och uppvuxna i 
Nya Zeeland. Sju elever var från Asien och var i Nya Zeeland för att lära sig engelska.  
 
Bortfall: Två 
 
Tillfälle 4: ”Vad är du bra på?” (Bilaga 5) 
 
Alla elever skrev minst en sak de var bra på. Sammanlagt blev det 31 olika saker, bland annat 
olika sporter, bild, stavning och dataspel.  
 
Bortfall: Två 
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Tillfälle 5: ”Dramasaga” (Bilaga 6) 
 
Alla grupper klarade sina uppdrag. I en av grupperna var det dock en person som inte deltog 
till fullo. Vi valde ändå att inte räkna bort henne i resultatet, eftersom hon ingick i en grupp 
som fullgjorde sitt uppdrag. 
 
Bortfall: En 
 
Nivå 2 - Lika – olika  
 
Tillfälle 6: ”Pricken” (Bilaga 7) 
 
På frågan vad det är att vara olik svarade eleverna att man inte är som andra eller att man är 
tvärtemot. Några sa att man är bra på olika saker och ser olika ut. De flesta eleverna tyckte att 
ingen bestämde vem som var annorlunda. Några menade att det var Gud som bestämmer eller 
att man ser ut som sina föräldrar. Om en person tycker att någon är annorlunda så tycker ofta 
alla andra det också, sa några. 
 
De flesta tyckte att det kändes ensamt, ledsamt och irriterande att vara annorlunda. De ansåg 
dock att det kunde vara bra ibland, eftersom man får mer uppmärksamhet. Alla hade någon 
gång känt sig som ”Pricken”. Det kändes inte bra eftersom man var utanför. Ingen av eleverna 
tyckte att alla måste vara lika. 
 
Bortfall: Alla elever utom en var med när vi läste sagan. Vid diskussionerna gick elva elever 
iväg på körövning. 
 
Tillfälle 7: ”Lika som bär” samt introduktion till tillfälle 8 (Bilaga 8) 
 
Eleverna frågade oss om vi hade några andra traditioner. De frågade om svensk mat, jul, påsk, 
traditionella dräkter och huvudstaden. När vi pratade om boken ”Lika som bär”, sa en av 
eleverna att han höll med om att alla människor är olika, men inte om att alla borde vara lika. 
Alla var överens om att det är bra att vara olika.  
 
Bortfall: En 
 
Tillfälle 8: ”Kulturella olikheter” (Bilaga 9) 
 
Alla hade förberett uppgiften och det var stor spridning på innehållet. Eleverna tog upp nio 
olika kulturer. När de skulle rita det de tyckte var mest intressant var det 18 stycken som 
valde Nya Zeeland, främst med motiveringen att de lärde sig något nytt om sin egen kultur. 
Fem stycken valde den maoriska kulturen, fem valde Korea, fem valde Australien och en 
valde Skottland.  
 
Bortfall: Noll 
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Nivå 3 - Fördomar 
 
Tillfälle 9: ”Bildbeskrivning” (Bilaga 10) 
 
För de flesta av personerna på bilderna svarade eleverna någorlunda lika när det gällde yrke 
och hur mycket pengar de hade. De trodde att de personer som var vardagligt klädda hade mer 
fysiska eller praktiska yrken, till exempel byggnadsarbetare och bonde. De personer som var 
klädda i kostym eller dräkt trodde eleverna hade ett högstatusyrke, som till exempel affärsman 
och bankdirektör. De senare hade också mer pengar, enligt eleverna. Svaren på de övriga 
frågorna varierade väldigt mycket. 
 
Bortfall: Två 
 
Tillfälle 10: ”Samtal om fördomar” (Bilaga 11) 
 
Få av eleverna visste vad ordet fördom betyder. Vi började därför med att förklara begreppet 
och då kunde de flesta ge exempel på vad fördomar är. Efter det diskuterade vi mer kring 
fördomar och vilka konsekvenser de kan få.  
 
Bortfall: En 
 
Återkoppling - Människosyn  
 
Tillfälle 11: Återkoppling till tillfälle 2 ”Vem ska räddas” (Bilaga 12) 
 
Resultatet var i stort sett detsamma som när vi gjorde övningen första gången. De fem 
personer som flest valde att rädda var den 10-åriga flickan, den 7-åriga pojken, morfadern, 
den 26-åriga mamman och hennes baby. Bankdirektören och utbytesstudenten var fortfarande 
de som valdes av minst antal elever. Några fler valde läkaren och några färre 
drogmissbrukaren. Eleverna resonerade på samma sätt som de gjorde vid första tillfället.  
 
Bortfall: Sex 
 
Tillfälle 12: Återkoppling till tillfälle 1 ”Vad är en människa?” (Bilaga 13) 
 
Inga av grupperna ändrade eller tog bort något de hade skrivit. Däremot lade varje grupp till 
något. En grupp skrev att man inte ska döma människor innan man möter dem och en annan 
att människor har fördomar. Tre grupper tog upp att vi kommer från olika länder och har olika 
kulturer. Alla grupper skrev till något som visade på att alla människor är olika.  
 
Bortfall: Sju 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Undersökningen påverkades av det faktum att vi inte hade samma modersmål som 
försökspersonerna. Eleverna kan ha feltolkat oss och vi kan även ha feltolkat det de sade. Allt 
material är fritt översatt av oss och vi kan ha använt oss av ord eller uttryck som har en annan 
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innebörd för eleverna än för oss och tvärtom. Sju av eleverna hade inte engelska som 
modersmål. Dessa personer kan ha haft svårigheter att förstå och delta i vissa övningar. 
Eftersom vi inte är säkra på att de förstått, kan vi inte heller säga säkert att deras svar är 
trovärdiga.  
 
Undersökningen skedde under endast sex veckor, vilket är för kort tid för att lära känna 
eleverna tillräckligt väl för att kunna tolka deras svar på rätt sätt.  
 
Vid några tillfällen hade vi ett lite större bortfall och det kan ha påverkat reliabiliteten, men vi 
tror dock inte att det gjort någon egentlig skillnad i det stora hela.  
 
I övning 9 uppmuntrade vi eleverna att dra slutsatser utifrån människors utseende. Detta kan 
ha väckt tankar hos eleverna som egentligen inte funnits innan.   
 
Vi känner oss nöjda med de mätmetoder vi valt. Observationsfrågorna var relevanta och 
fungerade bra för den här typen av undersökning. Vi tror dock att resultatet skulle ha blivit 
tydligare om vi hade haft tid till personliga intervjuer som komplement till övningarna. Vi 
försökte arbeta med små grupper så ofta som möjligt för att alla skulle kunna komma till tals, 
men vid vissa tillfällen var arbete i helklass nödvändigt för undersökningen.  
 
Validitet 
 
Eftersom vi har uppnått syftet med varje övning och fått svar på våra observationsfrågor, 
tycker vi att de mätmetoder vi använt oss av var rätt för undersökningen. Hade vi haft mer tid 
till vårt förfogande, hade personliga intervjuer och fler återkopplingar till alla övningar varit 
givande.  
 
För att få fram ett tydligare resultat, vad gäller förändringen i elevernas tankesätt, skulle vi 
kunnat ändra övning 1 från att fokusera på vad en människa är till hur en människa är. 
Övningen gav en bra introduktion, men att återvända till den i slutet och jämföra med hur den 
såg ut i början var inte helt relevant för vårt syfte. Hade vi koncentrerat oss på hur en 
människa är hade en jämförelse varit mer givande.  
 
Resultatdiskussion 
 
Vi genomförde vårt utvecklingsarbete i en väldigt samarbetsvillig och positiv klass. Eleverna 
engagerade sig i alla övningar, vilket underlättade vårt arbete. Klassläraren gav oss fria händer 
och vi arbetade helt oberoende från hennes planering.  
 
Den första övningen, ”Vad är en människa?”, blev en bra introduktion till arbetet. Eleverna 
började tänka på vad en människa är, vilket var syftet med övningen. Barn har, som vi skrev i 
bakgrunden, oftast en klar människosyn, även om de inte själva vet om det. Jämför man den 
bild av människan som eleverna ger i den här övningen med de barncitat vi har i bakgrunden, 
finns många likheter. Till exempel fokuseringen på människans utseende. 
 
Eleverna engagerade sig i den inledande diskussionen och kom med många idéer. Detta 
påverkade dock arbetet i grupperna på det sätt att alla grupper fick liknande resultat. I flera 
grupper fanns några tydliga ledare som var mer aktiva. Några elever bidrog inte lika mycket 
på grund av språksvårigheter eller ointresse. Eleverna fokuserade mer på hur en människa ser 
ut än på hur hon beter sig, vilket var vad vi egentligen ville få fram. Detta överensstämmer 
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med Hartmans (1986) teori som vi nämnde i bakgrunden. Den innebär att barn lägger 
tyngdpunkten på den biologiska utrustningen när de beskriver människan.  
 
Under den andra inledande övningen, ”Vem ska räddas?”, kunde vi konstatera att 
nationaliteter inte hade någon större betydelse för vilka personer eleverna valde att rädda. De 
flesta brydde sig inte heller om vilket yrke personerna hade, men några ville rädda politikern 
och bankdirektören eftersom de var betydelsefulla och hade gott om pengar. Det mest 
avgörande var dock om personen var ung och/eller hade familj. Vi anser att detta beror på att 
eleverna själva är unga och har familj och därför identifierar sig mer med dessa personer. Den 
tanken får stöd av Gren (1994), som menar att barns människosyn formas av de närliggande 
miljöerna. Eleverna ville även rädda de personer som redan hade det dåligt, till exempel den 
sjuka kvinnan och drogmissbrukaren. Vi tror även att samma tanke var anledningen till att 
flera elever ville rädda busschauffören, mamman och babyn. De trodde att babyn skulle bli 
tillbakaskickad till ett barnhem i Ryssland om inte mamman räddades och tyckte att 
busschauffören verkade ensam och ville rädda honom på grund av det.  
 
Genom övningarna på nivå ett, fick eleverna kunskap om och en positiv upplevelse av sin och 
andras bakgrund och dess betydelse. De fick även jobba med sin självuppfattning. Eleverna 
verkade tycka att det var roligt att få reda på mer om sin bakgrund och berätta för varandra. 
Alla var dock inte lika intresserade av att lyssna på kompisarna. I alla grupper var man 
överens om att bakgrunden har betydelse för hur vi är, men inte för hur vi ska bete oss mot 
och behandla varandra. Det verkade som om eleverna respekterade varandra, oberoende av 
bakgrund och ursprung. Eleverna hade redan en positiv bild av sig själva och andra. De hade 
inga problem med att skriva vad de var bra på och det var helt okej att säga att man var bra på 
något. Alla var överens om att det är positivt att vi är bra på olika saker och att det skulle vara 
tråkigt annars. Förhoppningsvis förstärktes denna uppfattning under övning 5, "Dramasaga", 
och vi tror att alla kände sig betydelsefulla och insåg att olikheter är viktiga. Barn behöver, 
som vi berörde i bakgrunden, få bekräftelse och känna att de duger. Det är en viktig del i 
deras identitetsutveckling. I bakgrunden tog vi även upp vikten av att känna en social 
tillhörighet och det anser vi att den här övningen bidrog till.  
 
Under den andra nivån jobbade vi med likheter och olikheter. Enligt Norell Beach (1995) och 
Sjöwall (1994) är det viktigt att skolan lyfter fram det positiva med olikheter hellre än att 
försöka gömma det och göra det till något förbjudet. Eftersom eleverna i vår undersökning 
redan hade en öppen och accepterande inställning till ämnet var det inte svårt att uppnå 
övningarnas syften. De förstod att samhället inte skulle fungera om alla var likadana och 
tyckte att världen skulle vara tråkig utan olikheter. Eleverna visade stort intresse för varandras 
kulturer och tyckte att det var roligt att berätta om sina egna. På grund av tidsbrist var vi 
tvungna att låta några elever berätta en dag senare, därför blev också diskussionen och 
ritandet kvar till den dagen. Dessa faktorer gjorde att eleverna hade kommit ifrån upplevelsen 
och det påverkade resultatet. Ingen kultur verkade ha högre status än någon annan. Att de 
flesta valde att rita något från den nya zeeländska kulturen tror vi till stor del berodde på att 
det var lättast att rita. Samtidigt uppgav några av eleverna att anledningen var de lärt sig något 
nytt om sin egen kultur.  
 
På den tredje och sista nivån fick eleverna en inblick i vad fördomar innebär och vad de kan 
ha för konsekvenser. Vi kunde inte se om eleverna hade några klara fördomar, men i övning 
9, ”Bildbeskrivning”, kunde vi se att de delar in människor i olika fack, utifrån klädsel och 
miljö. När vi jämförde hur eleverna svarat om personer med liknande klädsel, men olika 
hudfärg, kunde vi inte se någon skillnad. Därför anser vi att de inte drog slutsatser utifrån 
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människors hudfärg. Enligt oss beror detta på att olikheter inte ansågs som något negativt eller 
oacceptabelt i undersökningsgruppen. Som vi tog upp i bakgrunden betraktar barn inte 
olikheter som något konstigt, om de inte framställs så av de vuxna i deras omgivning. 
 
Få av eleverna hade en uppfattning om vad som menas med ordet fördom när vi började 
diskussionen. Eleverna visste inte heller hur fördomar kan uppkomma, men när vi gav 
exempel kunde de också komma på egna. Efter att vi pratat om ordets innebörd och hur 
fördomar kan uppkomma, kunde eleverna själva komma på vilka konsekvenser de kan ha. 
Enligt Carlsson, Sandegård & Wall (1989) uppkommer fördomar ofta när eleverna saknar 
erfarenhet och kunskap. Att våra försökspersoner lever i ett mångkulturellt samhälle och 
känner till mycket om olika kulturer tror vi är en viktig anledning till att vi inte kunde se 
några tecken på fördomar.    
 
Redan efter de inledande övningarna kunde vi se att eleverna visade en sund människosyn och 
stor empatisk förmåga. Även detta tror vi beror på att de här eleverna lever i ett 
mångkulturellt samhälle och har kunskap om och respekt för olika kulturer. 
Befolkningssammansättningen påverkar, som vi tog upp i bakgrunden, synen på människor 
och deras olikheter. Vi tror också att skolan har en del i detta då de nya zeeländska 
styrdokumenten tar upp att eleverna ska förstå och respektera de olika kulturer som finns i 
samhället. Som vi skrev i bakgrunden visar de svenska styrdokumenten ungefär samma syn, 
men eftersom det svenska samhället är mycket mer homogent anser vi att detta 
utvecklingsarbete hade fått ett annat resultat om det utförts i Sverige. Trots att 
styrdokumenten är lika skulle alltså resultaten skilja sig mellan de båda länderna, på grund av 
de olika befolkningssammansättningarna.  
 
När vi återvände till den andra övningen, ”Vem ska räddas?”, framkom endast obetydliga 
skillnader i elevernas svar. Eleverna resonerade på samma sätt när de skulle välja vilka 
personer de ville rädda, vilket tyder på att de hade samma värderingar som första gången vi 
gjorde övningen. I återkopplingen till den första övningen, där eleverna skulle beskriva 
människan, fokuserade de fortfarande på hur hon ser ut. Eftersom eleverna valde att inte ändra 
eller ta bort något, drar vi slutsatsen att de inte har ändrat uppfattning om vad en människa är. 
Utifrån de saker de lade till tycker vi dock att man kan se en större medvetenhet om 
människors olikheter och dess betydelse.  
 
Vi fick inga stora förändringar i försökspersonernas människosyn, vilket kan bero på att de 
redan hade den människosyn vi ville uppnå med utvecklingsarbetet. Eftersom alla övningar 
fungerade bra och övningarnas syften uppnåddes kan vi ändå se att skolan kan påverka 
elevernas människosyn genom att arbeta på detta sätt. De elever som ingick i vår 
undersökning har blivit mer medvetna om hur de tänker om sig själva och andra människor. 
Av den anledningen anser vi att skolan kan förändra elevernas människosyn i en grupp, där 
det behovet finns. Detta styrks dessutom av Grens (1994) åsikter om att barns identitet formas 
av den miljö de lever i och människorna runt omkring dem. Skolan är en väldigt stor del av ett 
barns liv och har därför stor möjlighet att påverka.  
 
Fortsatt forskning 
 
Det mesta som vi har nuddat vid med de olika övningarna går att jobba vidare med på många 
olika sätt. Framför allt är fördomar, mobbing, attityder och värderingar viktiga områden. Det 
vore även intressant att göra samma undersökning i en svensk klass och sedan jämföra 



15 

resultaten. Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att jämföra resultaten från en 
mångkulturell klass och en homogen klass.  
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Bilaga 1 

Lektionsplanering 
 
Introduktion - Människosyn 
Tillfälle 1:  ”Vad är en människa?” (bilaga 2) 
Tillfälle 2:  ”Vem ska räddas?” (bilaga 3) 

 
Nivå 1 - Vem är jag? 
Tillfälle 3:  ”Släktträdet” (bilaga 4) 
Tillfälle 4:  ”Vad är du bra på?” (bilaga 5) 
Tillfälle 5:  ”Dramasaga” (bilaga 6) 
 
Nivå 2 - Lika – olika 
Tillfälle 6:  ”Pricken” (bilaga 7) 
Tillfälle 7: ”Lika som bär” samt introduktion till tillfälle 8 (bilaga 8) 
Tillfälle 8: ”Kulturella olikheter” (bilaga 9) 
 
Nivå 3 - Fördomar 
Tillfälle 9: ”Bildbeskrivning” (bilaga 10) 
Tillfälle 10: ”Samtal om fördomar” (bilaga 11)  
 
Återkoppling - Människosyn 
Tillfälle 11: Återkoppling till tillfälle 2 ”Vem ska räddas?” (bilaga 12) 
Tillfälle 12: Återkoppling till tillfälle 1 ”Vad är en människa?” (bilaga 13)  
 



Bilaga 2 

Övning 1 ”Vad är en människa?” 
 
Eleverna får besök av två astronauter som har träffat en forskare från en annan planet på sin 
senaste rymdfärd. Forskaren blev väldigt nyfiken på oss människor och vill veta mera. 
Astronauterna tyckte att det var svårt att svara på alla forskarens frågor själva och undrar om 
inte eleverna kan hjälpa dem.  
 
Vi börjar med en brainstorm för att få eleverna att börja tänka på vad en människa är. Sedan 
arbetar eleverna i grupper och ska göra en presentation av människan som ska överlämnas till 
forskaren när astronauterna åker ut i rymden nästa gång.  
 
Elevernas presentationer samlas in och sparas till slutet av undersökningen (se bilaga 12). 
 
Målet med övningen är att få eleverna att börja tänka på vad en människa är. Dessutom vill vi 
få en uppfattning om deras tankar kring ämnet.  
 

 
 
 
 



Bilaga 3 

 

Övning 2 ”Vem ska räddas?” 
 
I den här övningen berättas en historia om en bussolycka. Endast ett antal av passagerarna kan 
räddas. Passagerarnas levnadsförhållande beskrivs ingående, till exempel ålder, yrke, 
ursprung, om de har familj. En av passagerarna är ett barn från Nya Zeeland i samma ålder 
som eleverna. Eleverna får i uppgift att välja ut de personer de tycker ska få hjälp först och 
sedan förklara sina val. 
 
The Accident with the Bus 
An ordinary  Monday morning ends in tragedy. A bus with 12 passengers is on its way to the 
city when the breaks suddenly stop working. The bus crashes into a tree and all passengers 
are seriously injured. The accident takes place several miles from the city and when the 
ambulances finally arrive they only have room for six people. The rest will have to wait for at 
least another hour. Which six people should be on the first ride to the hospital and why? 
 
On the bus are: 
• The bus driver – a single 50 year old New Zealander, with no children. 
• A ten year old girl from Auckland on her way to school. 
• A seven year old Asian boy, also from Auckland and on his way to school. 
• A 26 year old mother and her newly adopted Russian baby. 
• A seriously ill 40 year old woman. 
• An 87 year old granddad, on his way to visit his grandchildren. 
• A top politician, 45 years old with wife and two children. 
• A Maorian female doctor, 35 years old, just married. 
• An African 20 year old exchange student. 
• A 25 year old female drug addict, with a one year old child. 
• A 37 year old bank manager, from Mexico, with no family. 
 
 
Övningen genomförs i mindre grupper. Varje elev får först göra sina val och sedan diskuterar 
vi tillsammans i gruppen. Eleverna får förklara sina resonemang. 
 
Målet med denna övning är att få en grundläggande insikt i elevernas människosyn. Under 
observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Vilka personer väljer eleverna? 
• Verkar det finnas någon tanke bakom valen eller avgör slumpen? 
• Påverkas eleverna av varandra i sina val? 
• Identifierar eleverna sig med barnet från Nya Zeeland och hur påverkar det i sådana fall 

deras val?  



Bilaga 4 

 

Övning 3 ”Släktträdet” 
 
Eleverna får i hemuppgift att fylla i ett släktträd, med information om tre generationer. De ska 
ta upp namn, ålder, yrke och födelseort. 
 
Eleverna ska sedan i mindre grupper berätta om sitt släktträd. Även vi kommer att berätta om 
vår bakgrund. 
 
Syftet med övningen är att eleverna ska lära känna sin egen och andras bakgrund, samt att 
visa att människors bakgrund är olika. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Visar eleverna intresse för varandras bakgrund? 
• Har eleverna någon uppfattning om bakgrundens betydelse? 



Bilaga 5 

 

Övning 4 ”Vad är du bra på?” 
 
Eleverna får i uppgift att rita ett självporträtt och på bilden skriva något de är bra på. Sedan 
diskuterar vi vad var och en kan och vad vi kan tillsammans. 
 
Övningen genomförs i helklass. 
 
Syftet med övningen är att eleverna ska få en positiv bild av sig själva och andra. Under 
observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Har eleverna lätt för att säga vad de är bra på? 
• Är det okej att säga att man är bra på något? 
• Påverkas eleverna av varandra? 



Bilaga 6 

 

Övning 5 ”Dramasaga” 
 
Denna övning är en fortsättning på övning 4. Utifrån vad eleverna skrev att de var bra på gör 
vi uppgifter som ska lösas i grupper. Uppgifterna kan till exempel vara att lösa ett 
matematiskt problem, lära ut en dans eller rita en bild. Elevernas specifika kunskaper behövs 
för att klara uppgifterna och få de ledtrådar som leder fram till slutmålet.  
 
Övningen genomförs i helklass. 
 
Syftet med övningen är att eleverna ska känna och tycka att det är bra att vi är duktiga på 
olika saker och att alla behövs. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Känner eleverna att de själva är betydelsefulla för gruppen? 
• Förstår eleverna att alla i gruppen behövs? 
• Förstår eleverna att allas olikheter är viktiga? 
 



Bilaga 7 

 

Övning 6 ”Pricken” 
 
Vi börjar med att läsa boken Pricken av Margret Rey. Sedan diskuterar vi vad det innebär att 
vara olik, vem som bestämmer det, hur det känns att vara olik, om eleverna känner igen sig i 
boken och om alla måste var lika. 
 
Övningen genomförs i mindre grupper. 
 
Syftet med övningen är att förstå att människor är olika och att det inte behöver vara något 
negativt. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Verkar eleverna känna igen sig i sagan? 
• Har eleverna någon uppfattning om hur det känns att vara ”olik”? 
• Har eleverna öppen attityd mot olikheter eller kräver gruppen att alla är lika? 



Bilaga 8 

 

Övning 7 ”Lika som bär” samt introduktion till övning 8 
 
Vi läser boken Lika som bär av Pernilla Stalfelt och diskuterar vad som skulle hända om alla 
människor var likadana, hade samma namn, yrke, utseende, egenskaper och så vidare.  
 
Övningen genomförs i helklass. 
 
Syftet med ”Lika som bär” är att visa på att samhället inte skulle fungera om alla människor 
var likadana. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Vad tror eleverna skulle hända om alla var likadana? 
• Tror eleverna att olikheter är något positivt eller negativt? 
• Ändrar eleverna uppfattning under samtalets gång? 
 
Vi inleder introduktionen till övning 8 med ett luciatåg som ett exempel på svensk kultur. 
Eleverna får ställa frågor om Sverige och vi bjuder på chokladbollar.  
 
Syftet är att introducera nästa steg i arbetet, väcka elevernas intresse för andra kulturer och 
inspirera dem till att berätta om sin egen kultur.  



Bilaga 9 

 

Övning 8 ”Kulturella olikheter” 
 
Eleverna har fått i uppgift att berätta om något från sin kultur, till exempel hur man firar 
högtider eller hur man hälsar. Efter redovisningarna diskuterar vi likheter och olikheter 
mellan olika kulturer. Sedan får eleverna rita något som kändes särskilt intressant och roligt. 
 
Övningen genomförs i helklass. 
 
Syftet med övningen är att ge eleverna en positiv upplevelse av varandras kulturer. Under 
observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Hur är elevernas inställning till varandras kulturer? 
• Accepterar eleverna kulturella skillnader? 
• Verkar det som att någon kultur har högre status och påverkar det i sådana fall valet av 

teckning?



Bilaga 10:1 

 

Övning 9 ”Bildbeskrivning” 
 
Eleverna får bilder på människor med olika utseenden (se bilaga 10:2). Till varje bild ska de 
skriva vad de tror att personen har för yrke, bakgrund och egenskaper, var och hur personen 
bor och hur mycket pengar han eller hon har. 
 
Övningen genomförs enskilt och lämnas in till oss. 
 
Syftet med övningen är att se om eleverna verkar ha fördomar om människor utifrån deras 
utseende. När vi går igenom elevernas svar koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Går det att se något mönster i elevernas svar?  
• Delar eleverna in människorna i olika ”fack”? 
• Drar eleverna slutsatser utifrån människors klädsel, hudfärg och den miljö de befinner sig 

i?



Bilaga 10:2 

 

 
 
 



Bilaga 11 

 

Övning 10 ”Samtal om fördomar” 
 
Vi diskuterar vad fördomar är, hur de uppkommer och vilka negativa konsekvenser de har.  
 
Övningen genomförs i mindre grupper. 
 
Syftet med övningen är att eleverna ska förstå vad fördomar är, hur de kan uppkomma och 
vilka negativa konsekvenser de har. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Vad anser eleverna att fördomar är? 
• Hur anser eleverna att fördomar uppkommer? 
• Vad tror eleverna att fördomar kan orsaka? Vad har fördomarna för konsekvenser? 
 



Bilaga 12 

 

Återkoppling till övning 2 ”Vem ska räddas?” 
 
För att se om eleverna har ändrat uppfattning låter vi dem göra övning 2 (se bilaga 3) igen på 
samma sätt.  
 
Övningen genomförs återigen i mindre grupper. 
 
Syftet är att se om och i sådana fall hur elevernas människosyn har ändrats under arbetets 
gång. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Kan vi se någon skillnad i hur eleverna gör sina val? 
• Har eleverna ändrat uppfattning om något? 



Bilaga 13 

 

Återkoppling till övning 1 ”Vad är en människa?” 
 
Astronauterna ska nu åka ut i rymden igen och kommer tillbaka för att hämta elevernas 
material. Innan de åker vill de höra om eleverna är helt säkra på att den beskrivning de gett av 
människan är riktig. De undrar om eleverna vill lägga till, ta bort eller ändra något i sina 
presentationer. 
 
Övningen sker i helklass. Eleverna får diskutera i sina grupper om några ändringar ska göras. 
Varje grupp får sedan redovisa sin presentation av människan för resten av klassen. 
 
Syftet är att se om elevernas människosyn är densamma som i början av arbetet eller om de 
har ändrat sin uppfattning. Under observationen koncentrerar vi oss på följande: 
 
• Kan vi se någon skillnad i hur eleverna ser på människan? 
• Har eleverna ändrat uppfattning om något? 
  
 


