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Förord 
 
Att skriva detta examensarbete har varit en upplevelse utöver det vanliga. Det har varit 
intensivt arbete, irritation och mycket glädje. Vi vill rikta ett stort tack till de personer som 
hjälpt oss att genomföra detta arbete. Vi vill börja med att ge de elever och pedagoger på den 
skola där vi fick utföra vår temadag ett stort tack. Vid rapportskrivningen vill vi tacka vår 
vetenskapliga handledare Mayvor Ekberg, som ägnat mycket tid med att handleda oss i vårt 
arbete. Vi vill även tacka Ann-Kristin och Christina som hjälpt oss. Vi vill dessutom tacka 
våra familjer som stått ut med oss och stöttat oss under denna period, utan det hade vi inte 
klarat av det här. 
 
Tack! 
 
Övertorneå december 2005 
 
Marina Mattila & Sofie Rautila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att utvärdera olika metoder för ett arbete med fredskultur i 
skolan. Den övergripande frågan vi ställde var om eleverna förstod att innehållet i de olika 
aktiviteterna syftade till att träna samarbete för att utveckla tolerans, empati, solidaritet och 
trygghet. Vi undersökte detta genom att genomföra en temadag på en skola i vår närmiljö. 
Alla 39 elever deltog i temaarbetet, från förskoleklass upp till år 6. För att få reda på om 
eleverna förstod syftet med de olika aktiviteterna använde vi oss av kvalitativa metoder. 
Direkt efter varje avslutad aktivitet genomförde vi gruppintervjuer, och under aktiviteterna 
genomfördes observationer. Resultatet visar att många av de metoder vi använde oss av i vårt 
temaarbete är lämpliga att använda i ett arbete för fredskultur, men att de kräver mycket 
handledning, både teoretiskt och praktiskt, för att syftet med de olika aktiviteterna ska bli 
tydligt för eleverna.   
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Bakgrund 

Inledning 

 
Som examensarbete i vår utbildning till lärare i grundskolan har vi valt att arbeta med 
fredskultur i skolan. Med fredskultur menar vi en miljö i vilken människor kan leva utan att 
skada varandra, fysiskt eller psykiskt. Det handlar inte bara om att vi som lärare ska kunna 
förmedla kunskaper som leder till att våra elever får en ökad förståelse och kunskap om 
människors olikheter, utan också om att de både i skolan och ute i samhället ska kunna handla 
på ett sånt sätt att de själva blir en viktig del i att skapa den miljö som vi vill kalla fredskultur.  
 
FN som har döpt detta årtionde (2001-2010) till ett decennium för fredskultur gör följande 
definition av begreppet fredskultur: 
 

Culture of Peace is a set of values, attitudes, modes of behaviour and ways of life 
that reject violence and prevent conflicts by tackling their root causes to solve 
problems through dialogue and negotiation among individuals, groups and nations 
(UN Resolutions A/RES/52/13 : Culture of Peace and A/RES/53/243. Declaration 
and Programme of Action on a Culture of Peace). 

 
Att skapa och leva i en kultur av fred betyder att vi inte ska använda våld som lösning på 
problem, utan i stället lösa konflikter genom att vi tillsammans i dialog med varandra går på 
djupet och söker efter själva roten till de uppkomna konflikterna och problemen. Eftersom 
fredskulturen bygger på bestämda värden, attityder och beteende, handlar arbetet med att 
skapa en fredskultur om att vi som lärare i vårt arbete tydliggör grundläggande värderingar 
och attityder.  
 
Vi anser att vi som lärare kan skapa en fredskultur i skolan genom att arbeta med frågor om 
värderingar, attityder och beteende. Målet med fredskulturen är att motverka den maktlöshet 
som vi tror att elever kan känna inför det våld, mobbning och trakasserier som vi vet 
förekommer i elevens livsvärld. Vi kan lära dem att visa vänlighet både mot klasskamrater 
och mot de människor som de möter ute i samhället, genom ett medvetet och kontinuerligt 
arbete. En viktig del i detta arbete är att vi som pedagoger föregår med goda exempel, genom 
att ständigt agera mot sådant som vi anser hotar ”freden” men även genom att öppet tala om 
känslor. En öppen miljö där dialogen får stå i centrum gör det möjligt att, som det sägs i FN:s 
definition av fredskultur, angripa själva roten till problemet. Arbetet med att skapa en 
fredskultur i skolan är att skapa en miljö där dialogen står i centrum. Syftet med att forma en 
sådan miljö är att den enskilda eleven ska våga öppna sig själv så att relationer kan fördjupas. 
Därmed skapas också en ömsesidig respekt och förtroende, både eleverna emellan och 
mellan lärare och elever. Det yttersta målet med att skapa en fredskultur är alltså tvåfaldig. 
Det handlar både om att skapa och förstärka den enskilda elevens självförtroende och inte 
minst självkänsla, och med tanke på gruppen då också att skapa och förstärka gruppkänsla 
och gruppsammanhållning.   
 

Förankring i skolans styrdokument och barnkonventionens deklaration 

 
Stöd för att arbeta med fredskultur i skolan kan vi finna redan då vi slår upp första sidorna i 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo-94), 
bland annat i avsnittet grundläggande värden står att skolan ska vila på en demokratisk grund 
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och demokratiska värderingar samt att skolan ska främja och förmedla värden som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och alla människors lika värde. I nästa stycke 
står följande att läsa: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. (Utbildningsdepartementet 1998 s. 5) 

 
Dessutom sägs att: 
 

Eleven skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 
att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 9) 

 
I vårt arbete har vi även tagit fasta på några artiklar ur FN:s barnkonvention. Här nedan följer 
två citat som vi vill lyfta fram:  

 
Artikel 2 i FN: s barnkonvention anger att:  
 

… barnets rättigheter gäller varje barn, oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politisk eller annan åskådning, nationalitet, etniskt och socialt ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i övrigt… barnet ska skyddas mot diskriminering på 
grund av föräldrarnas ställning, verksamhet, åsikter eller tro. (Wener, Flising & 
Carlsson, 2002 s. 152) 

 
I artikel 12 sägs att:  
 

… barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att uttrycka dessa och att dessa 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
(Wener, Flising & Carlsson, 2002 s. 154) 

 
Vi anser att i ett arbete med fredskultur i skolan och för att kunna skapa demokrati är det 
viktigt att vi ser positivt på och respekterar olikheter. 
 

Fredskulturens grundläggande värden 

 
Nationalencyklopedin definierar begreppen etik och moral så att etik är läran om moral. 
Begreppet moral blir då vår uppfattning om rätt och orätt. En individs eller en grupps moral 
visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan deras etik är reflexioner över det 
berättigade i vad de gör eller underlåter att göra. 
 
De grundläggande värden som betonas på många sidor i Lpo 94 är följande:  
• Skolan ska sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors 
 situation, empati.   
• Intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
• Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för solidaritet för 
människor också utanför den närmaste gruppen.  

• Skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet. 
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I Nationalencyklopedin definieras dessa värden så att: 
 

• Empati innebär förmågan att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge 
och behov.  

• Tolerans är förmågan att respektera andras (avvikande) åsikter eller beteenden 
trots att man egentligen ogillar dem. 

• Solidaritet betyder en känsla av samhörighet med och beredvillighet att stödja 
och hjälpa andra människor särskilt sådana som tillhör den egna gruppen. 

• Trygghet innebär att man känner sig trygg. Att man känner sig trygg betyder 
att man är fri från oroande eller hotande inslag om företeelse som utgör en del 
av människans omgivning eller dylikt. (www.ne.se) 

 

Fredskultur i skolan 

 
FN: s definition av begreppet fredskultur stämmer väl överens med vad Karin Utas Carlsson, 
barnläkare och fil.dr. i pedagogik, säger i sin bok Lära leva samman (2004) i vilken hon 
skriver om Mahatma Gandhis tankar. Gandhi var mycket religiös och enligt hans synsätt är 
moral religionens grund. Han utvecklade icke-våld i teori och praktik och ansåg att man 
genom att göra vad man kan för individer i ens omedelbara närhet kan få det positiva att 
sprida sig vidare, att smitta av sig. Förtryck och orättvisa kan man inte acceptera. Konflikter 
bör lösas och inte sopas under mattan, därför att konflikterna ger oss en möjlighet att 
utvecklas. Han ansåg även att man ska skilja mellan det onda och den som utför den onda 
handlingen. Den som agerar skadligt är en värdefull människa medan det onda ligger i 
strukturer som kan förändras. Målet är att tillsammans med motståndaren arbeta för en 
förändring. Utifrån Gandhis tankar betonar Utas Carlsson att vi aldrig får glömma bort att 
människan har känslor och behov. När vi möter elever med ett dåligt beteende får vi inte 
glömma bort att vi måste skilja på problemet och personen. För det är inte personen vi vill 
klandra utan problemet, vi måste hjälpa och stötta personen så att denne kan börja känna sig 
som en god människa och fullvärdig samhällsmedborgare. 

 
Att arbeta för en fredskultur är att förverkliga dessa grundläggande värden som inte bara 
leder till att främja lärande, som är skolans huvudsakliga uppgift, utan de är själva 
förutsättningen för att lärande ska kunna uppstå. Den första viktiga förutsättningen för att 
skapa en fredskultur i skolan är att vi alla inom skolans värld arbetar för att det inte ska 
förekomma någon mobbning, främlingsfientlighet och kränkande behandling. Men det krävs 
även från skolans sida att ge all skolpersonal så mycket kunskap som möjligt inom det 
område som behandlar etik och moral. Fil.dr. Lilian Nilsson (2000) skriver i En värdevital 
och värdetydlig skola (2000), att den andra viktiga förutsättningen är att skolpersonal i sin 
utbildning och fortbildning ges tillfälle att utveckla tankar och språkliga redskap kring den 
etiska dimensionen i skolarbetet.  
Eleonore Lind som arbetat med skolmedlingsverksamhet i England i över tio år lyfter fram 
vårt tidigare citat ur Lpo 94 och menar i sin bok Medkompis, medling och konflikthantering i 

skolan att lärarna inte alltid har stöd i sitt arbete för att arbeta med de grundläggande värden 
som kan skapa en fredskultur i skolan: 
 

Skolans värdegrund säger att skolan ”skall främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till 
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” Skolan har fått goda 

http://www.ne.se
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direktiv avseende arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Problemet är 
att de inte alltid följs. Anledningarna till detta är många, framförallt otillräcklig 
information, trötthet och sjukdom (när lärare är sjuka hinner eller kan inte alltid 
skolan hitta en vikarie). Bristande stöd för både lärare och elever gör sitt till. (Lind, 
2001 s. 12) 

 
Något som vi själva tänker väldigt mycket på är att man ska behandla alla i sin omgivning så 
som man själv känner att man vill bli behandlad. Detta är något som vi tycker att man ska 
lyfta fram för eleverna. Om något händer eller att någon gör något mot en skolkompis så 
tycker vi att man som pedagog ska prata om hur den eleven själv skulle reagera om någon 
gjorde så mot honom/henne. Björn Lindell som är beteendevetare och har mångårig 
erfarenhet av arbete med värdegrunden, inriktat på våld, rasism och mobbning, har 
tillsammans med Veikko Hartikainen som är utredare och beteendevetare skrivit boken 
Handbok, var går gränsen? Värdegrunden i praktiken. I boken talar de om de förpliktelser 
som den så kallade gyllene regeln ställer på varje människa i relation till den andra. Hur vi 
ska vara mot varandra, att vi ska behandla andra som vi själv vill bli behandlade. De ger även 
konkreta förslag om hur detta ska gå till på varje enskild skola: 

 
DEN GYLLENE REGELN 
Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
Denna regel finns i alla religioner, därför att det är den viktigaste levnadsregeln för 
oss människor och den bör ständigt betonas. 
Skolorna måste utifrån läroplanens värdegrundsresonemang lokalt arbeta fram en 
konkret förankrad värdegrund. 
Vi föreslår att skolorna väljer entydiga och enkla begrepp som står för och 
innehåller skolans värdegrund. 
Utan värdegrund faller alla resonemang om individualisering i skolan platt till 
marken. (Lindell, Hartikainen, 2003 s. 71) 
 

 
Ann Ahlberg som är professor i specialpedagogik har i sin bok Lärande och delaktighet 
(2001) skrivit om barns olikheter. Hon menar att en av den specialpedagogiska forskningens 
uppgifter är att beskriva barns olikheter och de pedagogiska konsekvenserna som blir följden 
av att barn är olika. Tom Tiller som är professor i praktisk pedagogik har tillsammans med 
Rita Tiller med skolforskning som huvudämne, med inriktning mot förskollärarutbildning, 
skrivit boken Den andra dagen, ett vidgat rum för lärande. I denna bok betonar de att en 
lärare verkligen måste se sina elever, se vilken situation de befinner sig i och vilken bakgrund 
de har. De säger också att det faktiskt är viktigt att ta sig tid med sina elever, även när man 
egentligen inte har tid. Följande står att läsa: 

 
Människor kommer någonstans ifrån, också eleverna. De kommer från ett hem och en 
närmiljö. De kommer därifrån med sina glädjeämnen och bekymmer som snurrar runt 
skolans lärande som osynliga ringar – ringar som ibland underlättar och främjar lärandet, 
men som understundom tynger ner och hämmar. (Tiller, 2003 s. 21) 
 

Birgitta Kimber som är speciallärare och leg. psykoterapeut ramhåller den positiva 
omformuleringen. Hon menar:  
 

”Att kunna använda sig av positiv omformulering är till otrolig hjälp då man ska 
tala om svåra saker. Positiv omformulering innebär att man formulerar om det som 
upplevs som ett problem till något positivt.” (Kimber, 2003 s. 21).  
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I ett arbete med Fredskultur anser vi som pedagoger att positiv omformulering är mycket 
viktigt och att vi med det undviker att skapa en negativ stämning mellan parterna när vi ska 
ta upp problem. Med positiv omformulering kan vi diskutera negativa saker på ett positivt 
sätt.  
 
I ett arbete med fredskultur handlar det väldigt mycket om hur man ska vara mot varandra 
och att man måste tänka på alla andra. Men ingen ska glömma bort sig själv, alla måste 
komma ihåg att visa vad man själv behöver även om det kan vara väldigt svårt. Marshall B 
Rosenberg, (2003), som arbetar inom den kliniska psykologin, menar att det är smärtsamt att 
visa vad vi behöver och smärtsamt att inte visa vad vi behöver. Vidare menar han att om vi 
inte upplever våra behov som värdefulla, kanske inte andra heller gör det. Vi anser att det är 
viktigt att alla elever känner sig trygga i den grupp de är. Känner man sig trygg och känner 
man att man kan lita på dem som finns runtomkring, speciellt pedagogerna, så känns det 
bättre att berätta om problem och då också be om hjälp. De är även viktigt att vi som 
pedagoger lyssnar och tar till oss det eleven berättar så att eleven känner att det han säger är 
viktigt 
 
Ytterligare stöd för det vi nämnde i inledningen om dialogens betydelse kan vi finna i det 
Nilsson (2000) skriver om att en levande dialog bör ständigt vara för handen i skolans arbete 
med barn som har mist sin självtillit, sina meningsupplevelser och sin förmåga att tänka i 
kategorier av vad som är rätt och gott i den mänskliga gemenskapen. Den bör också tillämpas 
i frågor som rör olika kulturer och i mötet mellan dem.  
 

Barns utveckling 

 
I artikel 12 i FN: s barnkonvention finns, enligt projektledare Inga-Lill Wener, 
universitetslektor Björn Flising & journalist Per-Arne Carlsson, (2003) ett tolkningsutrymme 
som handlar om att se till vad barnets ålder och mognad innebär i frågan om att tillmäta 
barnets åsikters betydelse. En rimlig tolkning är att man alltid ska tillmäta barnets åsikters 
betydelse, att barnet alltid har rätt till inflytande över det som rör barnet, men att barn i olika 
åldrar har olika förmåga att ge uttryck för sina åsikter. Det ankommer därför på de vuxna att 
beroende på barnets ålder och mognad ha den lyhördhet som krävs för att förstå vad barnet 
ger uttryck för i ord, handling och känslor.  
 
Nu kommer vi att beskriva barns utveckling. Denna hämtar vi från Trotsboken (2005), 
skriven av psykologen Malin Alfvén och journalisten Kristina Hofsten.  
 
Författarna av boken visar att en 6-åring är både känslig och lättsårad och brukar ha svårt att 
ta kritik. De är vetgiriga och vill ha ordentliga svar. De anser att en 6-åring är envis och vet 
vad de vill, men barnet är också bra på att kompromissa eftersom det vet och förstår 
konsekvenserna på ett helt annat sätt än tidigare. De kan ta argument och kan argumentera 
skickligt själva, för nu behärskar de språket. En 6-åring tänker klart och logiskt och har lätt 
för att lära.  
En besvärande omständighet för en 6-åring är att precisionen och koordinatiosförmågan är 
sämre nu än tidigare. 
 
De finner att barn i 9-årsåldern är sårbara och att det är vanligt att barnet är känsligt för kritik 
och förutsätter att saker och ting ska gå på tok. De är rädda för att göra bort sig och vill gärna 
vara som alla andra. Självkänslan är oftast inte på topp. Många 9-åringar är lite tysta och 
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inbundna och gör inte så mycket väsen av sig. Barnet är vetgirigt och kan argumentera. I 
denna ålder tycker barnet om att lösa problem och är konstruktiv. För en 9-åring är det viktigt 
att ha kompisar, att höra till en grupp och bli accepterad där och de engagerar sig med iver 
och glöd. Det är viktigt att allt är rättvist, både gentemot kompisar och hemma bland 
syskonen, en 9-åring kan lätt känna sig orättvist behandlad och kollar noga att allt går rätt till. 
 
De framhåller att en 12-åring kan vara tuff och ansvarstagande. De är vanligt att de går helt 
in för ett intresse, men de flesta är mycket sociala och omger sig med många kompisar. Vad 
kompisarna tycker är viktigast av allt, målet är att vara populär och omtyckt. De psykiska 
symtomen med avståndstagande, tvära humörkast och motorisk oro kommer. En del är inne i 
puberteten. Puberteten är en tänjbar period som för några börjar vid 11 år men för en del först 
flera år senare. 
 

Temaarbete 

 
Elisabet Doverborg, lärare i förskolestadiets metodik, har tillsammans med Ingrid Pramling, 
fil. dr. i pedagogik. skrivit boken Temaarbete, Lärarens metodik och barnens förståelse. I 
denna  bok tar de upp betydelsen av att arbeta temainriktat. De menar att det är viktigt att 
utveckla ett arbetssätt som på ett speciellt sätt kan ta tillvara barnens kunskaper och 
erfarenheter. Följande står att läsa: 

 
Boken syftar till att ge lärare en beredskap att arbeta temainriktat, vilket inbegriper både 
ett sätt att avgränsa kunskap och ett sätt att arbeta. Som vi ser det har temainriktat 
arbetssätt mycket lite med tid eller omfång att göra, det är mer en fråga om att läraren 
målmedvetet griper in i barns värld och försöker hjälpa dem till insikter genom att 
tematisera ett innehåll. (Doverborg och Pramling, 1988. s. 11). 
  

 

Syfte 
 
Vårt syfte med detta examensarbete är att utvärdera olika metoder för att arbeta med 
fredskultur i skolan. De frågor vi ställer är följande: 
 
• Väcker metoderna sådana tankar som leder eleverna till att de på sitt eget språk talar om 

de grundläggande etiska värdena samarbete, trygghet, empati, tolerans och solidaritet.  
 
• Leder metoderna till att eleverna under aktiviteterna strävar efter att visa ett beteende som 

uttrycker samarbete, trygghet, empati, tolerans och solidaritet. 
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Metod 

Val av forskningsmetod 

 
För att uppnå vårt syfte – att under en temadag utvärdera olika metoder - har vi valt att 
använda den kvalitativa forskningsmetoden. Genom att intervjua eleverna gruppvis sökte vi 
svaret på frågan om de förstått det innehåll som vi velat förmedla genom de olika metoderna. 
Med observation som forskningsmetod ville vi iaktta elevernas sätt att samarbeta, för att då 
komplettera de svar som gavs på våra intervjufrågor. 
  
Enligt Trost (2005) så ska vi om vi är intresserade av att till exempel försöka förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster, tillämpa den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden kännetecknas 
enligt Backman (1998) av att den tolkar verbala formuleringar, skrivna eller talade, i motsats 
till den kvantitativa metoden som söker efter siffror eller tal. Han betonar att forskare i en 
kvalitativ undersökning befinner sig nära det som undersöks, nämligen människan.  
 
Intervjuer ger information om vilka uppfattningar elever har om saker och ting. (Patel & 
Davidson, 1991). Vi valde att intervjua eleverna gruppvis, med 6-7 elever i varje grupp. Med 
gruppintervjuer menas att man intervjuar flera personer samtidigt. Enligt Trost (2005) får 
gruppen inte vara så stor att man inte kan hålla reda på alla deltagarna. Han framhåller att den 
ideala gruppen bör bestå av cirka fem deltagare, eftersom detta är den gruppstorlek som blir 
mest hanterlig, då det handlar om att kunna greppa varje persons åsikter och meningar. Vi 
valde gruppintervjuer av den anledningen att alla 39 elever skulle få möjlighet att komma till 
tals. Vi anser även att gruppintervjuerna som gruppsamtal är en lämplig metod eftersom 
temadagen i stort handlade om att kunna kommunicera med alla och behandla alla väl. Vi 
genomförde intervjuerna (bilaga 3) i direkt anslutning till de genomförda aktiviteterna.  
  
Så här säger Doverborg & Pramling Samuelsson om gruppintervjuer i boken Att förstå barns 
tankar: 

 
Är vårt intresse att ta reda på hur en grupp barn tillsammans tänker kring eller ger 
uttryck för ett visst fenomen, är en gruppintervju att föredra. I en gruppintervju 
kommer man att se att barns svar ger upphov till nya frågor och funderingar hos 
varandra, dvs. barnen påverkar varandra. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000 s. 29) 

 
Vidare skriver de: 
 

Då vi intervjuar barn i grupp måste vi vara medvetna om de mekanismer som styr 
en grupp. … Fördelen med gruppintervju är att barnen kan bli medvetna om olika 
sätt att tänka, då de på så sätt får ta del av kamraternas tänkande och reflekterande. 
Detta kan då leda till att något eller några barn kommer att förstå saker på ett annat 
sätt än de gjorde tidigare. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000 s. 30) 

 
Vi är dock medvetna om att det finns en del nackdelar med gruppintervjuer. En av de 
nackdelarna är enligt Trost (2005) att de språksamma och dominanta lätt helt dominerar och 
att endast deras synpunkter kommer fram. De tystlåtna och mera blygsamma ställer sig eller 
ställs så lätt åt sidan. Eftersom vi är medvetna om detta så kan vi även försöka stimulera de 
blygare och tystlåtna barnen att ge sin syn på saker och ting. 
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Vi hade under temadagen inte möjlighet att själva utföra alla intervjuerna. Vissa av 
intervjuerna är därför genomförda av pedagoger verksamma på den skola där vi utförde vår 
undersökning. Vi är dock medvetna om att det finns nackdelar med det, bland annat att vi 
själva missar allt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Så här skriver Trost:  
 

Då man skall analysera materialet bör det vara så fullständigt som möjligt. Inga 
dataprogram finns som är bättre än en uppmärksam och vältränad intervjuares 
minne och förmåga att kombinera en mängd detaljer och samtidigt ta med endast 
de verkligt betydelsefulla. Allt detta resulterar i att det vanligen är bäst om 
intervjuaren och undersökaren/forskaren är en och samma person/er. Trost 2005, s. 
58):  

 
Till detta problem återkommer vi i samband med att vi diskuterar trovärdigheten i vår 
undersökning. 
 
Alla pedagogerna observerade barnen under temaarbetets gång. Patel & Davidson (1991) 
skriver att observationer framförallt är användbara när vi ska samla information inom 
områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Vidare skriver de att vi 
med observationsmetoden kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 
samma stund som de inträffar. 

 

Undersökningsgrupp 

 
Vi genomförde vår studie av metoder i en skola i Övertorneå kommun som betonar att det vid 
varje skola ska finnas lokala styrdokument som befrämjar arbetet för de värden som ingår i 
fredskulturen. Vi kan alltså ytterligare förankra vårt arbete i den specifika skolans unika 
behov, eftersom även de lokala styrdokumenten betonar ett arbete med det vi kallar 
fredskultur: 
 

Skolan ska verka för:  
–  att alla känner trygghet i skolmiljön och att det vid varje skola finnas riktlinjer  
och rutiner för elevvården och för arbete mot missbruk, våld och mobbning. 

(Övertorneå kommun, 1999 s. 8) 
 
Skolans 39 elever är indelade i följande klasser: F-1: an 13 elever, 2-3: an 11 elever, 4-6: an 
15 elever. Vår undersökningsgrupp bestod alltså av 39 barn från förskoleklass upp till år sex. 
Alla 39 elever var närvarande vid vår temadag. Arbetet med att genomföra de olika 
aktiviteterna delade vi med tre grundskolelärare och tre förskolelärare. 
 
Med temainriktat arbetssätt så menas ett koncentrerat arbete kring ett bestämt område eller 
fråga. Stöd för ett temainriktat arbetssätt ges också i de lokala styrdokumenten. 
 

Skolan ska verka för: 
– Att temastudier förekommer i betydande omfattning i alla skolformer 
– Att skolorna arbetar för att få samverkan i arbetsenheter/arbetslag mellan lärare,  
elever och annan skolpersonal. (Övertorneå kommun, 1999 s. 8) 

 
Vi informerade föräldrar och elever med ett brev (bilaga 1) där vi berättade vilka vi är och vad 
vi skulle arbeta med. Vi informerade även om att vi skulle intervjua eleverna. 



 9 

 
Genomförande 
 
I enlighet med Patel & Davidson (1991) som menar att det är viktigt att forskaren mycket 
noggrant beskriver hur han eller hon har gått till väga när undersökningen genomförs, 
beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning, vilken bestod av en temadag som innehöll 
olika aktiviteter och metoder. 
 
När vi under VFU:n planerade att göra ett temaarbete i skolan diskuterade vi med 
pedagogerna om hur de ansåg att det vara bäst att utföra temaarbetet. Frågan var om vi skulle 
dela upp temaarbetet och genomföra det under flera olika dagar, eller om vi skulle genomföra 
det under en dag. Tillsammans med de erfarna pedagogerna bestämde vi oss för att en heldag 
passade bäst och att pedagogerna på skolan skulle hjälpa oss att utföra de olika aktiviteterna 
och gruppintervjuerna. Men som vi tidigare nämnt så är detta inte den bästa lösningen. Vi 
diskuterade även hur de tyckte att grupperna skulle vara indelade. Både pedagogerna på 
skolan och vi kom gemensamt överens om att det skulle vara åldersblandade grupper. 
 
Vi började vårt arbete v. 41 med att gå ut i klasserna och berätta att vi skulle anordna en 
temadag på skolan med rubriken ”Fredskultur i skolan”. Vidare fortsatte vi med att ställa 
frågan: Vad tänker ni på när ni hör ordet fred? 
 
Vi använde oss av en mindmap där vi skrev ordet fred, under det ordet skrev vi sådant som 
eleverna tänkte på när det hörde ordet fred. Ord de tänkte på var tillexempel samarbeta, inte 
slåss, vänner, tänka mm. Efter att vi gjort mindmapen så berättade vi för eleverna om vad 
ordet fred har för betydelse utifrån den litteratur vi nämnt i bakgrunden. 
 
V. 42 genomförde vi vår temadag. Vi började med att samla alla eleverna i skolans aula och 
berättade för dem var och i vilken ordning de olika aktiviteterna skulle genomföras. Vi hade 
markerat aktiviteterna 1-7, för att göra det så enkelt som möjligt för eleverna att veta vart de 
skulle gå. Vi delade därefter in eleverna i åldersblandade grupper med 6-7 elever i varje 
grupp. En elev i varje grupp utsågs till huvudansvarig, med uppgift att ansvara för att alla 
eleverna hittade till de olika aktiviteterna och såg till att gruppen som helhet fungerade. Film 
som den åttonde aktiviteten genomfördes sist denna dag. Filmerna sågs av eleverna klassvis. 
 
När eleverna var indelade i grupper fick de följa med en pedagog till en aktivitet. När den 
aktiviteten var utförd hade den aktivitetens pedagog en intervju med hela gruppen. Intervjun 
utfördes i den lokal där de gjort aktiviteten. Eftersom skolan är liten så känner alla elever igen 
sig i alla lokaler och har tidigare vistats där. När intervjun var klar fick eleverna gå vidare till 
nästa aktivitet.  
 

Metoder i arbetet med eleverna 

 
Alla åtta aktiviteter som ingick som metod i temaarbetet har som syfte att träna samarbete för 
att utveckla empati, tolerans, solidaritet och trygghet. 
 

1. Bullbak 

Denna aktivitet har vi inte hämtat från någon litteratur. Det är en aktivitet som vi själva anser 
lämplig för vårt syfte. Eleverna bakade själva sina egna bullar där följande moment som de 
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skulle utföra ingick, det vill säga knåda degen, kavla, strö socker och kanel, pensla margarin 
och ägg, slutligen strö pärlsocker över bullarna. Personalen förberedde degen till bakningen 
och stod för gräddningen av bullarna.  
 

2. Målning 

Inspiration till denna aktivitet fick vi när vi läste boken I barnkonventionens anda. Barnen 
skulle under klassisk musik få måla under ”löpande band”. De skulle ha ett stort papper där 
alla elever fick måla samtidigt. När musiken tystade var det dags för de att byta plats och måla 
vidare på den plats kamraten före hade målat. Hela pappret skulle fyllas med färg och form. 
Dessa instruktioner fick eleverna innan de skulle börja måla. 
 

3. Massagesaga 

Vi har inte läst om Massage som en aktivitet i någon litteratur. Inspirationen till denna har vi 
fått under vår lärarutbildning. En pedagog visade för eleverna hur de skulle massera varandra 
med hjälp av sagor. Alla elever skulle få massera och bli masserade. Eleverna delades in i par, 
en elev började att massera och sedan bytte de plats efter att massagesagan var färdig. 
Massagesagan finns beskriven i bilaga 2. 
 

4. Tandpetarna 

Denna aktivitet har vi hämtat från rapporten Kreativ konfliktlösning för mellanstadiet. 
Eleverna fick arbeta i 14 små grupper (2-3 i varje), de fick femtio tandpetare var. Av dessa 
tandpetare skulle de tillsammans göra en figur. Det fick vara vad som helst – ett mönster, en 
bild, en skulptur. Det fanns bara två regler, nämligen att varje elev skulle få en chans att 
bestämma vad för slags figur de skulle göra, och att varje elev skulle få en chans att hjälpa till 
att göra den. Eleverna fick 15 minuter på sig. 
 

5. Pantomim 

Inspiration till denna aktivitet hämtade vi också från Kreativ konfliktlösning för mellanstadiet.  
Eleverna fick sitta i ring och göra varsin pantomim. Var och en skulle genom att fritt och på 
egen hand agera inför sina kamrater föreställa en sak de tycker om att göra. Efter slutförd 
pantomim skulle de övriga försöka säga vad den enskilda eleven velat berätta. 
 

6. Hjärtat 

Även denna aktivitet har vi hämtat från rapporten Kreativ konfliktlösning för mellanstadiet.  
Den handlar om att barnen ska känna skillnad mellan att vara elak mot en kompis och att vara 
snäll. Eleverna skulle även få berätta något som de själva är bra på. Vi klippte ut ett hjärta av 
papper och skrev ”Jag är bra…”. En av pedagogerna klistrade fast det på sitt bröst och 
föreställde en flicka som hela tiden blev nertryckt. Sedan fick eleverna rollspela människor 
som tryckte ner henne. Varje gång en elev i klassen sa något nedsättande rev man bort en bit 
av hjärtat. När hela hjärtat låg på golvet slutade rollspelet. 
 
Sedan tog pedagogen ett annat hjärta där det stod ”Jag är bra…”. Nu fick eleverna säga 
positiva saker till samma person. Varje gång en elev sa något positivt så målade pedagogen en 
bit av hjärtat. Rollspelet slutade då hela hjärtat var målat. 
 



 11 

Som avslutning på denna aktivitet satt eleverna i ring. De fick säga sitt namn och vad de 
själva är bra på. 
 

7. Forumspelet 

Till denna aktivitet hittade vi inspiration från rapporten Kreativ konfliktlösning för 
mellanstadiet och vardagslivet. Forumspel innebär att en grupp spelar upp ett problem av 
något slag. I scenen som spelas upp finns det alltid en eller flera personer som är utsatta för 
orättvisa. Tillsammans ska gruppen sedan hitta en lösning på problemet. Övningarna vi gjorde 
med eleverna finns beskrivna här nedan: 
 
Två flickor leker med en bil en pojke kommer in och säger: 
- Ge hit bilen, flickor ska inte leka med bilar. 
Vad gör man? 
 
Du och din bästa kompis ska börja leka, en annan kompis kommer och frågar om hon/han får 
vara med. 
Ni säger Nej! 
Vad gör man? 
 
Två kompisar står och viskar dåliga saker om en annan person som står ensam. Hon känner 
sig utanför och mobbad. 
Vad gör man? 
 

8. Film 

Inspirationen till att visa de specialpedagogiska filmerna Billy Elliot för de äldre barnen 4-
6:an och filmen Elina – som om jag inte fanns för de yngre barnen F-3:an har vi fått under vår 
lärarutbildning. Syftet med filmerna var att eleverna skulle diskutera ett exempel på barn som 
vågade stå för vem det är. (I bilaga 4 finns en recension av båda filmerna.) 
 
Temadagen avslutades med att vi fikade saft och de bullar som barnen hade bakat.  
 
Eftersom tiden blev knapp den dagen gjorde vi utvärderingen av filmerna dagen efter. Detta 
skedde i elevernas ordinarie klasser. 
 

 

Resultat  

Gruppintervjuer och observationer under temaarbetet  

Under denna rubrik redovisar vi de svar som eleverna gav på de intervjuer vi gjorde i 
anslutning till de olika aktiviteterna. Vi redovisar först de svar som var det övervägande i 
gruppen. Därefter de svar som avviker från gruppens mening. De citat vi tar med återger vi 
ordagrant. Efter att ha återgivit intervjusvaren redogör vi för de händelser som observerats 
under temaarbetets gång och som vi anser vara av betydelse för vårt resultat. 
 

1. Bullbak 

Hur gick det att samarbeta med bullbaket? 

I intervjun tyckte alla elever i samtliga grupper att samarbetet med bullbaket fungerat bra. 
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Vad betyder det att det fungerade bra?(Hur kändes det?) 
Eleverna gav inte något svar på denna fråga.   
 
Observation: I grupp 2 fanns det en elev som var väldigt otålig och hade svårt att vänta på sin 
tur.  
 
I grupp 6 ville den yngsta eleven i stort sett inte göra någonting. Det enda denne gjorde under 
bullbaket var att pensla på några bullar och lägga några bullar i formar. I denna grupp fanns 
samtidigt en äldre och dominant elev. 
 

2. Målning  

Hur kändes det att måla vidare på någon annans målning? 

Grupp 1 menade att det kändes roligt. En av eleverna svarade:  
 – Det är roligt när det är helt fullt – mycket härliga färger. 
 
Grupp 2 svarade att det kändes bra och att det var kul att se vad andra hade målat.  
En av de äldre eleverna sa: 

– Underbart, alla hjälps åt så att den blir fin. 
 
En annan av de äldre hade ingen uppfattning om detta utan svarade:  
 – Inte vet jag! 
 
Grupp 3 ansåg att det kändes bra. 
 
Grupp 4 svarade att det inte kändes bra att inte få måla den egna bilden färdigt. Vissa av 
eleverna kände glädje över att de hunnit måla färdigt, medan andra kände irritation över att de 
inte hunnit måla färdigt. Så här uttryckte sig en av eleverna: 

– Nå hoj, man hann ju inte måla klart.  
 
Grupp 5 tyckte de att det kändes roligt att ta vid där någon annan slutat, även om de också 
kunde tycka att det var lite jobbigt att börja måla. Men när de väl kommit igång tyckte de att 
bytet kom för fort. 
 
Grupp 6 ansåg att det kändes ”dåligt” att ta vid där någon annan målat. Även i denna grupp 
menade eleverna att det kändes ”tråkigt” att inte få måla färdigt den egna bilden. 
 

Vad tänkte ni då ni såg bilden någon annan målat? 

Grupp 4 gav inte något svar på denna fråga. 
 
I Grupp 1 fanns en rädsla för att förstöra det de andra hade målat.    

– Det är så fint – man är rädd att man ska förstöra. 
 
Grupp 2 svarade att de tänkte på fred och tyckte det var fina färger.  
 
Grupp 3 svarade att de tänkte att det var fina bilder. 
 
Grupp 5 svarade att de tänkte att målning var en rolig aktivitet. 
 
I grupp 6 fanns också rädslan för att göra fel. En av eleverna tänkte: 
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 – Tänk om jag skulle göra fel. 
 
Observation: I grupp 4 var några elever frustrerade, då de ansåg att det inte fanns plats kvar på 
pappret. Det de ville måla fick inte plats. En elev i denna grupp tyckte inte om att en annan 
elev målade på dennes bild. 
 
I grupp 6 var de mycket försiktiga och rädda för att förstöra varandras målningar. I gruppen 
fanns även irritation över att en elev målade över det en annan elev målat. Några ville få råd 
av kompisen om vad de skulle måla, de vågade inte riktigt ta över där kompisen slutat. 
 

3. Massagsaga 

Hur kändes det att ge massage åt någon annan? 

Grupp 1 tyckte att det kändes skönt i händerna när de gav massage åt någon annan. En elev sa 
så här: 

  – Det är bra, för man vet att någon annan har det skönt. 
 
Grupp 2 tyckte de att det kändes kul och skönt att ge massage. En elev sa så här: 

– Man visste inte riktigt hur hårt man vågade ta. 
 
Grupp 3 ansåg att det kändes roligt och bra att ge massage. 
 
Grupp 4 svarade att det är skönare att bli masserad än att massera. De tyckte även att det var 
jobbigt att massera 
 
Så här svarade två av eleverna i grupp 5: 

– Det är roligt, för man vet att man själv också ska få massage. 
– Skönt att ge, händerna blir varma. 

 
I grupp 6 tyckte eleverna att det kändes bra. Så här sa en elev: 

– Bra, för den du ger massage till tycker om det. 
 
Hur kändes det att få massage av någon annan? 

Grupp 1, 3, 4, 5 och 6 tyckte att det kändes skönt att få massage av någon annan. 
 
I grupp det 2 var det en elev som sa uttryckte sig så: 

– De tog lite för hårt. 
 

De övriga i gruppen ansåg att det var bra. En elev i gruppen tyckte att det var bra då någon rör 
vid en. Eleverna tyckte också att de blev avslappnade. 
 
Eleverna i grupp 4 tyckte att det var skönt och avslappnande. En elev tyckte att det kändes så 
här: 

 – Man blir trött, så man nästan sov. 
 
I grupp 5 och 6 ansåg eleverna att det var avslappnande att bli masserad.  
 
Observation: Under denna aktivitet var det lite oroligt i grupp 2. Det var en äldre elev i denna 
grupp som störde koncentrationen för övriga gruppdeltagare. Även i grupp 6 förekom mycket 
prat som upplevdes störande av vissa elever. 
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4. Tandpetarna 

I den här övningen var varje grupp indelad i två eller tre grupper med 2-3 elever i varje grupp, 
totalt blev det 14 grupper. I den här delen kommer vi därför att kalla grupperna till exempel 
1a, 1b, 1 c, o.s.v. 
 
Hur kom ni överens om vad ni skulle bygga? 

Grupp 1a svarade att de tänkte på samma sak, och byggde denna. 
 
Grupp 1b gav inget svar på frågan. 
 
Grupp 1c menade att: 

– Alla fick säga sina idéer. 
 
Observation: Här visade det sig att två elever i denna grupp började bygga en figur och 
frågade sedan om den tredje eleven ville vara med. Det slutade med att alla hjälptes åt. 
 
Grupp 2a svarade de så här: 

 – Vi beslutade att bygga bådas idéer tillsammans, vi hjälpte varandra. 
 

Grupp 2b:  
– Vi var överens om en bil, sedan byggde vi den. 
 

Grupp 2c: 
– Alla hade olika idéer. En gubbe utvecklades till en flicka. 

 
Observation: En elev i denna grupp började bygga sin idé utan att alla var överens om det. 
Efter en stund kom de övriga eleverna och hjälpte honom med denna. 
 
Grupp 3a menade att alla kom med varsin idé och sedan byggde de det.  
 
Observation: I denna grupp gjordes många figurer efter varandra. 
 
Grupp 3b svarade: 

– Alla sa sin idé, sedan tog vi en av dem.  
 
Grupp 4a sade: 

– En kom med en idé. Vi frågade. Alla fick säga sin idé, det blev samma. 
 
Grupp 4b svarade att det var 2 (av 3) som sa sin idé och de gjorde bådas idéer. 
 
Grupp 5a: 

– En frågade och de andra två sa ja eller nej. Sen byggde vi ett hus. 
 
Grupp 5b: 

– En ville bygga en kanin och två ville göra en stjärna. 
 

Observation: Det var en elev i denna grupp som grät en liten stund för att hon ville bygga en 
kanin och inte en stjärna som de två andra ville. Efter en stund gav hon med sig och ville vara 
med.  
 
Grupp 6a svarade att de hade samma idé. 
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Grupp 6b framförde alla sina ideér och valde sedan en av dem: 
– Vi tog en idé för att de andra var för svåra. 

 
Fick alla hjälpa till? 

Alla grupper svarade att alla elever fick vara med och hjälpa till med byggandet.  
 
Observation: Denna visade att det var en elev i grupp 4b som inte ville vara med och bygga 
någon figur. 
 

5. Pantomim 

Upplevde ni att övriga gruppmedlemmar tittade på det du tycker om att göra? 

Alla eleverna tittade på varandras pantomimer.  
 
Observation: Pedagogen observerade att det var två elever från grupp 2 som inte ville vara 
med, en från 3, och en från 4, och två elever från grupp 6 som valde att inte utföra någon 
pantomim. 
 

6. Hjärtat 

Hur kändes det att trycka ner en annan människa? 
Grupp 1 svarade att det kändes tråkigt och att de kände sig dumma när de tryckte ned en 
annan människa. De fick dåligt samvete. Tre av eleverna uttalade sig så:  

– Man får ont i magen. 
– Man tänker på det på kvällen när man ska gå och sova.  
– Man kan inte sova. 
 

Grupp 2 sa att de började tänka: ”Vad har jag gjort?” De sa också att de blev ledsna. 
 
Grupp 3 tyckte att det kändes dåligt att trycka ner en annan människa. En elev menade: 
 – … det kändes lite dåligt, nästan inte alls dåligt. 
 
Grupp 5 menade att: 

– Man börjar nästan gråta. 
– Man blir själv också ledsen, för man vet att någon annan blir ledsen. 

 
Grupp 6 sa att de blev ledsna och arga: 

– Man blir ledsen. 
 
En elev med svarade att: 

– Ingen skrattade. 
 

Hur tyckte ni att det kändes att vara positiv och snäll? 

Samtliga grupper tyckte att det kändes bra att vara positiv och snäll. Grupperna menade 
gemensamt att de fick ett gott samvete, att de själva mådde bra och att de kände sig glada.  
 
En elev i grupp 6 menade att:  

– Alla var snälla. 
  
Observation: När eleverna skulle tala om vad de var bra på så hade någon eller några i varje 
grupp svårt att komma på något de är bra på. I grupp 1 hade en elev som hör till de yngsta på 



 16 

skolan svårast att tala om något han är bra på. Efter ytterligare samtal så kunde till slut alla 
säga något de är bra på. 
 

7. Forumspelen 

Väckte aktiviteten några speciella frågor? 

Grupp 1, 3, 4 och 6 gav inte något svar på denna fråga. 
 
Grupp 2 menade att den: 

– Visar hur det är att vara utstött och utanför. 
 
Grupp 5 svarade att: 

– Man ska tänka sig för innan man gör något. 
 
Vad i forumspelen fick er att reagera? 

Samtliga grupper svarade att de reagerade på mobbning. I grupp 3 ansåg de dessutom att det 
inte är bra att vara ond och grupp 5 menade att om alla vore snälla mot varandra och inte 
mobbades skulle allt bli bättre. Eleverna gav uttryck för detta genom att säga:  
 – När någon gjorde fel var det bra att reagera. 

– Inte roligt att vara mobbad. 
 – Dåligt att vara utstött. 

 – Förebilder ska vara goda. 
 
Var det lätt eller svårt att delta i forumspelet? 

Grupp 1 och 2 har inte gett något svar på frågan. 
 
Grupp 3 ansåg att det var lite svårt. 
 
Grupp 4, 5 och 6 ansåg att det var lätt att vara den som skulle spela den snälla personen, och 
svårt att vara den person som skulle spela den elaka.  
 
Observation: Pedagogen som utförde denna aktivitet kunde observera att det i grupp 2 var en 
elev som ingen ville sitta bredvid. De andra eleverna gick undan för att slippa sitta bredvid 
denne. 
 

8. Filmen 

Dagen efter gick vi in i de olika klasserna för att fråga eleverna vad de hade för tankar om 
filmen de sett under temadagen. Syftet var att vi tillsammans med eleverna skulle samtala om 
filmens budskap som var modet att stå för den jag är. Vi ville veta om eleverna hade förstått 
att dessa filmer också handlade om empati, tolerans, solidaritet och trygghet. 
 

Billy Elliot, år 4-6. 
 
Eleverna fick återberätta vad de tagit fasta på i filmen: 
 – Han började med balett i smyg. Pappan tyckte att det var fjantigt. 
 – Balett är för tjejer, boxning är för killar. 

 – Billy kände sig ledsen. 
– Det var stor strejk i England. 
– Billys uppgift var att ta hand om farmor, Billys mamma var död. Pappan blev ensam.  
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Eleverna ansåg att filmen var bra. De fann att den handlade om att våga vara sig själv och 
lyssna på sig själv. Så här uttryckte sig två av eleverna: 
 – Satsa med hjärtat då blir du lycklig. 

– Stå för den du är och vad du vill. 
 
Elina – som om jag inte fanns, F-1: an och år 2-3. 
 
I F-1: an svarade eleverna att det var en bra och spännande film. De tyckte att fröken var elak 
som inte såg Elina. De sa också att slutet var bra därför att fröken blev tvungen att be Elina 
om förlåtelse.  
 
Eleverna i 2-3: an ansåg att det var en bra film som handlade om omtanke om varandra. De 
fann att lärarinnan var både dum och elak. Eleverna trodde att detta berodde på att hon kände 
sig ensam. 
 

 
Diskussion 
 
Innan vi diskuterar vårt resultat av undersökningen med syftet att utvärdera olika metoder för 
att arbeta med fredskultur i skolan, vill vi först diskutera trovärdigheten i resultatet av vår 
undersökning. 
 

Trovärdighet 

 
Enligt Patel & Davidson (2003) så gäller begreppet validitet i en kvalitativ studie hela 
forskningsprocessen. Begreppet reliabilitet bör ses mot bakgrund av den unika situation som 
råder vid undersökningstillfället. De menar dessutom att dessa två begrepp, validitet och 
reliabilitet är så sammanflätade att forskare som använder sig av den kvalitativa metoden 
sällan talar om reliabilitet. De ger i stället begreppet validitet en vidare innebörd. Av detta så 
talar vi här enbart om validitet, och vi gör detta under rubriken trovärdighet. 
 
Enligt Patel & Davidsons beskrivning av den kvalitativa forskningen, handlar det i vårt fall 
om att upptäcka, tolka och förstå innebörden av elevernas beteenden och deras svar på våra 
frågor. 
 
För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt av vår undersökning valde vi att använda oss 
av både intervjuer och observationer. Patel & Davidson anser vidare att om en person säger en 
sak i en intervju, men genom forskarens observation visar sig handla på ett sätt som motsäger 
det sagda kan detta vara ett underlag för en rikare tolkning. Detta fenomen har visat sig bland 
de intervjuade eleverna. De kunde till exempel säga att samarbetet i gruppen fungerat bra, 
men enligt observationerna så fungerade det inte så bra. Frågan om möjligheten till att göra en 
rikare tolkning utifrån detta återkommer vi till. 
 
Patel & Davidson visar också att varje kvalitativ studie i någon mening är unik och att det 
därför är viktigt att den kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver forskningsprocessen, så 
att de som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren 
gjort. Vi har därför valt att redovisa hela vår forskningsprocess så noggrant som möjligt för att 
läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om hur trovärdigt vårt resultat är, och även 
bedöma vårt val av metod.  
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Att få fram ett mätbart resultat av en utvärdering av olika arbetssätt för att arbeta med 
fredskultur i skolan har visat sig vara svårt. 
 
Det som främst ifrågasätter undersökningens trovärdighet är just det vi tidigare sagt, att vi inte 
själva utfört alla intervjuerna och då inte heller själva gjort alla observationer. Det är, som vi 
tidigare nämnt, så att forskarna enligt Trost (2005) helst ska utföra intervjuerna själva. Och vi 
är dessutom medvetna om att Patel & Davidson anser att validiteten beror på om forskaren 
vid datainsamlingen lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 
studerades livsvärld. 
 
Vi har alltså inte haft det underlag som Patel & Davidson menar kan ge möjlighet till en 
rikare tolkning. Att tolka och diskutera vad det kan betyda att en elev säger en sak i en 
intervju, men genom observation visat sig handla på ett sätt som motsäger det sagda. Vi har 
alltså inte själva kunnat lägga märke till sådant som tonfall och kroppsspråk. Detta innebär att 
tolkningen av intervjuerna har försvårats. Genom att vi själva inte har genomfört alla 
intervjuer och observationer har vi gått miste om en djupare och vidare tolkning av elevernas 
svar på frågorna.  
 
Vad det gäller själva intervjusituationerna anser vi att dessa var bra. Intervjuerna gjordes i 
lokaler där eleverna tidigare vistats. Vi hade också gett pedagogerna instruktioner om att vara 
så tydliga som möjligt, så att eleverna skulle förstå frågorna. Men intervjusvaren vi fick av 
eleverna var många gånger fåordiga, och många barn sa samma saker. Här visar sig inte bara 
de problem som hör till intervjuer som genomförs gruppvis, utan även det problem som hör 
till att vi inte själva genomfört alla intervjuer och observationer Vi har inte i vår tolkning och 
analys av intervjuerna det komplement som observationerna var tänkta att ge. Vi kan i dessa 
fall ännu mindre dra slutsatser angående om eleverna verkligen svarade utifrån sig själva eller 
om de anpassade sina svar till gruppens svar. Men vi vet också att det finns fördelar med 
gruppintervju. Som vi nämnde tidigare kan eleverna bli mer medvetna om olika sätt att tänka 
när de hör hur de andra eleverna tänker och reflekterar.  
 
Men trots kvarstående tolkningsproblem anser vi att vår undersökning leder till en fördjupad 
kunskap. I vår diskussion tar vi fasta på Patel & Davidson som menar att forskaren ska sträva 
efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna och egen kommenterande text, så att 
läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet och de slutsatser vi drar av vår 
undersökning. Vi kommer därför i vår diskussion att i citatets form återge vissa av elevernas 
svar som ger stöd för våra slutsatser.  
 

Resultatdiskussion 

 
När vi bestämde oss för att utvärdera metoder för ett arbete med fredskultur i skolan, visade 
det sig att vi blev tvungna att omprioritera val av metoder, då vår undersökning kom att 
omfatta en elevgrupp med stor åldersspridning. Åldersspridningen beror på att vi i samråd 
med skolans pedagoger beslöt oss för att låta temadagen omfatta skolans alla elever. Många 
av eleverna kunde inte läsa och skriva, vilket gjorde att vissa metoder som vi ansåg lämpliga 
för de äldre åldrarna var uteslutna.   
 
När det gäller aktiviteten Bullbaket som metod för att skapa en fredskultur i skolan säger 
intervjuerna inte mycket. Vi fick väldigt fåordiga och lika svar av alla eleverna på våra 
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intervjufrågor. Det enda svar de gav var att det gick bra. Detta tolkar vi så, att eleverna tyckte 
att slutresultatet blev bra, och att de kände att de tillsammans lyckats med uppgiften att baka 
bullar. Av observationen framgår att en av eleverna i grupp 6 inte var aktiv i de olika 
momenten i någon större utsträckning. I denna grupp fanns också en elev som visade sig 
dominant. Frågan är om denna elev hade en hämmande inverkan på de elever som var mindre 
framåt. Detta kan vara en lämplig aktivitet som metod för att skapa en fredskultur, men den 
fordrar mycket handledning om alla elever ska våga vara aktiva, särskilt i åldersblandade 
grupper och i grupper där inte alla elever känner trygghet i sin grupp.  
 
Målning som metod uppfattar vi som en viktig aktivitet, då den i hög grad främjar samarbete. 
Dessutom menade eleverna att det var roligt att måla och att de uppskattade aktiviteten som 
sådan. Men vår tolkning av intervjuerna visar att vissa elever inte visste vad aktiviteten syftar 
till. Ett tydligt exempel på detta är besvikelsen över att inte ha hunnit måla färdig och 
svårigheten att ta vid där någon annan slutat, när det var dags att byta plats. De syns inte ha 
förstått att syftet var att samarbetet dem emellan skulle leda fram till ett gemensamt skapat 
konstverk. Intervjusvaren i grupp 4, ”Nå hoj, man hann ju inte måla klart”, och ”Jag ville inte 
måla på någon annans” visar tydligt att eleverna hade svårt att lämna över och ta vid där 
någon annan slutat. Även observationerna visade att det fanns elever som var väldigt osäkra 
på att måla vidare på någon annans målning. Vi tror att elevernas osäkerhet bottnar i att de var 
rädda för att göra fel, eller kanske oroliga för att någon skulle ge kommentarer om att de har 
förstört någon annans målning. Vi tror också att eleverna har en föreställning om vad som är 
fult och fint. Den elev som kunde säga ”Det är så fint – man är rädd att man ska förstöra”, 
styrker vår uppfattning om att det i denna metod finns en viss rädsla från elevernas sida. Som 
vi visat i bakgrunden så menar Alfvén och Hofsten att en nioåring är rädd för att göra bort sig. 
Deras självkänsla är ofta inte särskilt bra. För tolvåringen är kompisarnas åsikter mycket 
viktiga. Och tänk dig själv in i hur en sexåring målar med sin precision och 
koordinationsförmåga, som enligt Alvén och Hofsten till och med är sämre än en femårings. 
Jämfört med en elev som går i år 6 blir skillnaden stor. Under vår temadag med 
åldersblandade grupper kunde vi se att alla barn inte vågade vara stolta över sina egna 
målningar.  
 
Vi anser att aktiviteten Massagesaga är användbar som metod för att skapa speciellt empati 
och trygghet, genom att eleverna får träna sig i att beröra varandra. Denna metod fungerade 
mycket bra i de flesta grupper. Anledningen till detta är troligtvis att pedagogerna på skolan 
under en längre tid har haft massage på lektionerna. Intervjuerna visar att elever kan uttrycka 
empati för varandra. Vi såg att eleverna menade, ”Det är bra, för man vet att någon annan har 
det skönt.” ”Bra, för den du ger massage till tycker om det.” Men det fanns också intervjusvar 
som tyder på att inte alla tyckte att massagen var bra. I grupp 2 var det en elev som uttryckte 
att någon tog i lite för hårt. Det var också en äldre elev i samma grupp som uttryckte att han 
inte visste hur hårt han skulle ta. Detta tolkar vi så att det mest troligt råder osäkerhet och brist 
på trygghet i gruppen. Observationerna visade att det fanns oro i denna grupp.  

 
Tandpetarna som metod ser vi som en möjlighet att speciellt träna samarbete, solidaritet och 
tolerans. I denna aktivitet är samarbete väldigt viktigt, lika väl som att kunna lyssna på och 
respektera vad de andra i gruppen säger. Utifrån intervjuerna och observationerna kan vi se att 
det var brist på samarbete i de flesta grupper. I vissa grupper började eleverna att bygga 
figurer utan att alla kommit överens om vilken figur. Detta anser vi visar på att de hade dålig 
samarbetsförmåga och respekt gentemot varandra. I grupp 2 blev detta tydligt då en elev 
började bygga sin idé, vilket tvingade de övriga att anpassa sig till denna elev. Kanske hade 
denna elev en stark position i gruppen genom att vara en av de äldre, eller så har denna elev 
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utifrån sin ålder en stark självkänsla, vilket Alvén och Hofsten visat som typiskt för denna 
ålder, och därmed kunnat styra och ställa bland de övriga gruppmedlemmarna. Egentligen är 
det endast i fem av de fjorton grupperna som eleverna genom dialog kunde komma fram till 
och enas om en gemensam figur. Alla elever utom en elev ville vara med och bygga. Orsaken 
till detta kan vara att denna elev inte kände sig trygg i sin grupp. 
 
Pantomim som metod för att skapa fredskultur ställer på ett tydligt sätt den enskilda eleven i 
centrum. Samtidigt som pantomim stärker individen befrämjar den även gruppkänslan och då 
också tryggheten i gruppen. Det enda som vi fått veta om denna aktivitet som metod är att det 
var sammanlagt sex elever som valde att inte utföra någon pantomim. Vi antar att dessa elever 
inte kände sig trygga i sina grupper. Detta antagande bygger vi på att fyra av dessa elever 
kommer från grupp 2 respektive 6. Båda dessa grupper hade en tendens till att vara mer 
oroliga än de övriga fyra grupperna. Elever som är osäkra och inte vill eller tycker om stå i 
centrum undviker att agera i en sådan grupp. Men trots att den enskilda eleven blir mer 
utelämnad anser vi att Pantomimen som metod är viktig för att öva och skapa tolerans, 
solidaritet och trygghet. Men detta måste, som vi tidigare visat, ske i en miljö där den enskilda 
eleven vågar öppna sig och där dialogen står i centrum. Här är det också nödvändigt att tänka 
på vad Tom och Rita Tiller säger. Som vi visade i vår bakgrund menar de att det är viktigt att 
vi tänker på att alla barn är olika, att de alla kommer någonstans ifrån och att de bär med sig 
olika erfarenheter. Arbetet med Pantomim som metod överensstämmer med det vi skrev i 
bakgrunden, att vi som lärare ska stärka den enskilda elevens självförtroende och inte minst 
självkänsla, vilket också skapar och förstärker gruppkänsla och gruppsammanhållning. 
 
Elevernas svar på aktiviteten Hjärtat visar att denna är passande som metod. I denna aktivitet 
är målet att eleverna ska öva sig i att känna empati för den som blir angripen och nedtryckt av 
andra. Det handlar om de förpliktelser som vi sett Björn Lindell och Veikko Hartikainen 
mena ligger på varje människa. Att eleverna i enlighet med den s.k. gyllene regeln ska kunna 
behandla andra som de själva vill bli behandlade. Intervjuerna i samtliga grupper visar att 
eleverna har en god förmåga till empati. Exempel på att i stort sett alla elever kunde leva sig 
in i en annans känsloläge och behov är svaren, ”Man blir själv också ledsen, för man vet att 
någon annan blir ledsen.” ”Man börjar nästan gråta”. Att en elev i grupp 6 svarade att ”Ingen 
skrattade”, tolkar vi så att denna elev kanske inte riktigt accepterats av övriga elever.  Denna 
elev kan ha upplevt hur det är att bli retad, samtidigt som andra elever skrattat åt denna 
situation. Att en elev i grupp 3 kunde tycka att det bara kändes ”lite dåligt, nästan inte alls 
dåligt”, kan bero på att denna inte ännu hunnit utveckla ett empatiskt förhållningssätt på 
grund av sin speciella situation och sitt behov av särskilt stöd. När aktiviteten övergick till att 
eleverna skulle säga positiva saker, så anser vi att de både kände och såg skillnad på hur 
personen i fråga berördes. Vi anser att de på sitt eget språk kunde tala om både empati och 
solidaritet för denna person.  
 
När eleverna som avslutning på denna aktivitet skulle säga något de själva är bra på, så var 
det speciellt en elev som hade svårt för att ge uttryck för något den är bra på. Detta tror vi kan 
bero på att denna elev hör till de yngsta. Men det kan också vara så att många elever har svårt 
att i grupp framhålla sig själva. Det som tyder på detta är att det var ett antal andra elever, 
både yngre och äldre, som hade svårt att säga något de är bra på. Men med hjälp av samtal 
kunde alla till slut säga något de är bra på. Detta anser vi visar på att dialogen är viktig, vilket 
också gör denna aktivitet mycket lämplig som metod för att skapa fredskultur i skolan. Det 
handlar om, vilket vi visat i vår inledning, att skapa en öppen miljö där dialogen står i 
centrum och därigenom hjälpa eleverna att skapa både självkänsla och respekt för varandra.  
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Aktiviteten Forumspel ville vi utvärdera som metod, då även denna syftar till att hjälpa 
eleverna att kunna sätta sig in i andra människors liv och problem. Detta innebär en möjlighet 
för eleverna att få en ökad förmåga till att uppskatta andra och dessutom då också känna och 
på sitt sätt uttrycka empati och solidaritet för andra människor. De intervjusvar vi fick visar 
att det bara var grupp 1 som sa ”att det inte är roligt att vara mobbad”, något vi kan tolka som 
att någon i den gruppen sannolikt kan ha blivit utsatt för mobbning och känner igen känslan. 
Övriga grupper ansåg att det var bra att rätta till situationer där något inte kändes rätt. Utifrån 
observationerna framgår att grupp 2 hade stora problem med att respektera en av eleverna i 
gruppen. För tydlighetens skull kan vi nämna att detta visade sig redan vid den inledande 
samlingen inför temadagen, då de övriga eleverna på ett mer och mindre tydligt sätt tog 
avstånd från denna elev. De försökte hela tiden undvika denna elev, vilket de visade genom 
både kroppsspråk och ansiktsuttryck och att inte vilja sitta bredvid denna. Vad detta beror på 
vet vi inte, men vi tror att det är något som funnits en längre tid. Denna attityd fanns inte bara 
i den egna klassen utan även utanför klassen. Kanske berörde denna aktivitet något känsligt 
som då också är orsak till att varken grupp 1 eller 2 kunde ge något svar på frågan om det var 
lätt eller svårt att delta i Forumspelet. Om det förhåller sig så, så visar detta att denna metod är 
värdefull i skolans arbete med att främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse i andras situationer. Vi kan tänka oss att elevernas tystnad i detta fall kan vara ett 
tecken på att allt inte står rätt till. Och vi tror att vi som lärare, enligt FN:s definition av 
fredkultur, det vill säga att genom att i dialogen angripa själva roten till problemet, kan skapa 
positiva värden, attityder och beteenden med Forumspelet som metod.   
 
Om tiden hade funnits hade vi naturligtvis valt att utvärdera filmerna under temadagen och 
direkt i anslutning till att eleverna sett dessa filmer. Men även om vi på grund av tidsbrist blev 
tvungna att göra vår utvärdering dagen efter anser vi att samtalet och diskussionen om 
filmerna visar att eleverna i respektive klass på sitt eget språk kunde uttrycka budskapet i 
filmerna om Billy Elliot och Elina. Vi anser att även film är lämplig som metod för att skapa 
de värden som ingår i en fredskultur, om filmerna åtföljs av samtal och djupgående 
diskussion. Enligt det tankar de äldre eleverna hade att säga om filmen Billy Elliot så anser vi 
att åtminstone några elever förstått syftet med filmen. En elev sa att ”man ska satsa med 
hjärtat för då blir man lycklig”. Detta tycker vi visar på empati, eleverna kunde sätta sig in i 
hur Billy kände det. Han var lycklig när han fick satsa på baletten. En annan elev sa ”stå för 
den du är och vad du vill”, detta tycker vi tyder på att eleven kände tolerans genom att kunna 
respektera det en annan gör trots att eleven själv inte gillade balett, då denna egentligen själv 
kunde tycka att balett är för flickor och boxning för pojkar.   
 
De svar vi fick av de yngre eleverna som såg filmen Elina – som om jag inte fanns visade på 
att även de yngre kunde känna och tala om empati och solidaritet på sitt eget språk. Eleverna i 
F-1:an tyckte att fröken var elak som inte såg Elina och att det var rätt att fröken fick be Elina 
om förlåtelse. Eleverna nämnde bra och viktiga saker om filmen, men vi tror att de samtidigt 
är för små för att kunna förstå och diskutera själva roten till problemet som fanns i filmens 
budskap. För detta krävs tid. 
 
Eleverna i 2-3:an försökte på ett djupare sätt att sätta sig in i varför fröken var så elak. Här 
tänkte sig eleverna att hon var elak därför att hon var ensam. Detta tolkar vi som att eleverna 
kände empati, de kunde sätta sig in i en annan människas känsloläge. Detta visar att åldern har 
betydelse för vårt val av metod. Film som metod blir mycket användbar då dialogen mellan 
filmens personer, elever och lärare kan fördjupas utifrån elevernas ålder och mognad. I denna 
klass kunde eleverna på djupare sätt än vad som gällde i F-1:an tänka sig in i hur Elina kände 
det. Det kunde också samtidigt förstå att den onda läraren måste vara en ensam person, som 
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då också gjorde henne ond. Eleverna tyckte också att filmen visade omtanke och solidaritet. 
De kände en vilja att hjälpa och stödja Elina som hade det svårt. 
 

Sammanfattande tankar om att skapa fredskultur i skolan 

 
Även om vi blev tvungna att skjuta på samtalet om filmerna, som vi tidigare nämnt, anser vi 
att dessa tillsammans med fikat blev en bra avslutning på temadagen om fredskultur i skolan.  
 
Dagen efter temadagen kunde vi på ett speciellt sätt märka att det inte var någon 
fredskulturdag på skolan. Temadagen var förbi och nu behövde eleverna inte längre visa 
empati, tolerans och solidaritet mot varandra. Vissa elever kunde mena att temadagen var 
förbi och då behövde de inte längre, som de sa, ”vara snälla mot varandra”. 
 
Under rubriken Trovärdighet diskuterade vi de brister som finns i vårt arbete. Främst var det 
att vi inte själva kunde genomföra alla intervjuer och observationer. Men vi tror ända att vi 
kan säga att de metoder vi undersökt är lämpliga som metoder för att arbeta med fredskultur i 
skolan.  
 
Vi har kunnat se att det överlag finns brister i elevernas förmåga till empati och tolerans som 
visar sig i svårigheter att samarbeta. Inte minst visar det sig i rädslan för att göra fel, vilket 
blev tydligt i speciellt metoden Målning. Samtidigt tror vi att dessa åldersblandade grupper 
gör att vissa elever, speciellt de yngre, blir mer försiktiga och rädda för att göra fel.  
 
I vår inledande bakgrund förankrade vi vår undersökning i Lpo 94, som betonar att varje elev 
ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Vi lyfte fram Eleonore Lind som menar att 
lärarna inte alltid har stöd i sitt arbete för att arbeta med de grundläggande värdena som kan 
skapa en fredskultur i skolan: Även om skolan har fått, som hon säger, ”goda direktiv” så är 
problemet att de inte alltid följs. Här talar hon om att det kan finnas ett bristande stöd för 
både lärare och elever.  
 
De brister som finns i vårt arbete kan vi inte längre göra något åt. Men vad vi vet är att när vi 
själva fullt ut kan bestämma hur ett arbete med fredskultur i skolan ska organiseras kommer 
vi att göra detta på ett annat sätt än vad som blev fallet i vårt examensarbete. För det första 
bör temaarbetet stäcka sig över en längre tid, inte över en dag. Eleverna måste i dialogens 
form hinna bearbeta de olika aktiviteterna. För det andra bör ett temaarbete om fredskultur 
vara något ständigt återkommande. Det måste pågå kontinuerligt under hela skoltiden. Vår 
uppfattning är att arbetet med fredskultur är ett arbete som tål att upprepas om och om igen 
och att detta kräver metoder som förmår förankra positiva värden, attityder och beteenden hos 
eleverna.   
 

Fortsatt forskning 

I bakgrunden till vår undersökning visade vi att Eleonor Lind menade att det finns ett 
bristande stöd för både lärare och elever i arbetet med att förmedla de grundläggande värdena 
i skolan. Detta leder oss till att ställa frågor om hur skolan kan ge stöd för att utveckla arbetet 
med fredskultur. Vi lyfte också fram Björn Lindell och Veikko Hartikainen som ger konkreta 
förslag om hur detta ska gå till på varje enskild skola: De menar inte bara att skolorna måste 
utgå ifrån läroplanens värdegrundsresonemang och lokalt arbeta fram en konkret förankrad 
värdegrund, utan även att de ska välja ut entydiga och enkla begrepp som står för och 
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innehåller skolans värdegrund. Vidare säger de att utan värdegrunden faller alla resonemang 
om individualisering platt till marken. En intressant fortsatt forskning skulle vara att 
undersöka vilket stöd som ges till att arbeta med fredskultur i skolan och vilka begrepp som 
de olika skolorna i detta arbete väljer ut i sina lokala läroplaner och hur de arbetar för att 
förmedla, gestalta och förankra dessa värden hos eleverna.  
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 Bilaga 1 
 
Hej elever och målsmän! 
 
Jag är en lärarstuderande vid Luleå Tekniska universitet som skall göra min slutpraktik under 
vecka 40-45 med xxxxx som min handledare. 
 
Under min praktikperiod kommer jag att arbeta med mitt och en klasskamrats examensarbete 
som vi döpt till ”Fredskultur i skolan”. I samband med vår temadag så kommer alla elever att 
få tycka till om tillvägagångssättet och vi kommer att intervjua eleverna gruppvis och skriva 
ner allt de säger. Intervjuerna kommer att handla om elevernas tankar kring de olika 
stationerna under temadagen. 
Intervjuerna kommer inte att märkas med elevernas namn,. 
 
Har ni synpunkter eller frågor så är ni välkomna att kontakta oss. 
 
Mvh   
 
Sofie Rautila xxxxx 
Marina Mattila xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Bilaga 2 
 
 

Massagesaga 

 
1. Det var en gång en liten flicka som hette Pippi Långstrump. 
(Håll händerna på axlarna och dra ut händerna som Pippis flätor) 
 
2. Hon flyttade in i sitt hus som heter villa Villekulla 
(Rita en fyrkant på ryggen några gånger) 
 
3. Där ska hon bo med sin häst Lilla Gubben 
(Knytnävarna upp och ner på ryggen) 
 
4. och sin busiga lilla apa Herr Nilsson 
(Smånyp överallt på ryggen) 
 
5. Pippi är också väldigt rik, hon hade en hel kappsäck full med guldpengar 
(Fingervals på ryggen) 
 
6. Hon är rysligt stark, hon kan nämligen lyfta en hel häst utan hjälp. 
(Knåda axlarna och ner mot armarna) 
 
7. Pippi är även väldigt snabb, inte ens poliserna Kling och Klang hinner i fatt henne.  
(Snabba rörelser lodrät på ryggen) 
 
8. Pippis två bästa vänner, Tommy och Annika älskar Pippis roliga äventyr. Hon knäcker 

ägg på huvudet 
(Kläck ägget på huvudet, lät händerna falla ner på axlar och rygg) 
 
9. Hon baka pepparkakor på golvet. 
(Kavla med knytnävarna på ryggen) 
 
10. Hon äter krumelurpiller för att man inte ska bli stur 
(Picka med fingrarna på ryggen) 
 
11. Och hon sover med fötterna på huvudkudden 
(Gör rörelser och upp på ryggen, forma som ben och fötter) 
 
12. Varenda dag vill Tommy och Annika leka med Pippi för hon är en bra vän. 
(Sätt händerna på axlarna och dra ut händerna som Pippis flätor, precis som när vi 
började) 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 
 
Baka bullar –   Hur gick det att samarbeta med bullbaket? 
     Vad betyder det att det fungerade bra?(Hur kändes det?) 
 
Målningen –  Hur kändes det att måla vidare på någon annans målning? 
 Vad tänkte ni då ni såg bilden någon annan målat? 
 
Massagesaga –  Hur kändes det att ge massage åt någon annan?  
  Hur kändes det att få massage av någon annan? 
 
Tandpetarna –  Hur kom ni överens om vad ni skulle bygga? 
 Fick alla hjälpa till? 
 
Pantomim -  Upplevde ni att övriga gruppmedlemmar tittade på det du tycker om att 
 göra? 
 
Hjärtat –   Hur kändes det att trycka ner en annan människa? 
  Hur tyckte ni att det kändes att vara positiv och snäll? 
 
Forumspel –   Väckte aktiviteten några speciella frågor? 
  Vad i forumspel fick er att reagera? 
  Var det lätt eller svårt att delta i forumspel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



  

     Bilaga 4 
 
 

Filmrecensioner 
 
Dessa filmrecensioner är hämtade från Internet på av AV-Media Norrbottens hemsida. 
https://www.sli.se/browse.asp?u=0&db=20 
 

 

Billy Elliot 
Produktionsår: 2000 
 

Filmen utspelar sig i norra England och handlar om 11-årige Billy, som inte är som de andra 
pojkarna, utan föredrar att hålla i balettstången i stället för att slåss i boxningsringen. 
Naturligtvis blir han hånad av sin ensamstående och gruvstrejkande pappa, och brodern tror 
att Billy är en fjolla. Men när Billy har en chans att komma in på den fina balettskolan, och nå 
ett bättre liv bortom hundkapplöpningarna och fyllorna på puben, då är hela staden bakom 
honom...  
 
 
 
Elina – som om jag inte fanns 
Produktionsår: 2002 
 
Året 1952, Elina som är nio år bor någonstans i Norrbotten med sin mor och syskon. Hennes 
far är död sedan en tragisk olycka på en myr i närheten. Elina avgudar sin far, och hon vill 
vara som han. När hon, efter en tids sjukdom börjar i skolan igen, hamnar hon omedelbart på 
kollisionskurs med sin stränga lärarinna. Elina gör uppror och snart är hela skolan och det lilla 
samhället införstådda med vad som sker, men ingen vågar ställa sig på Elinas sida, trots att 
alla egentligen delar hennes åsikter. Filmen handlar om barnets överlevnadskamp mot den 
allra största förlusten, men den är också en berättelse om det utanförskap som finskspråkiga 
barn utsattes för under den här tiden. Filmen baserar sig på en roman "Som om jag inte fanns" 
av Kerstin Johansson i B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sli.se/browse.asp?u=0&db=20


  

 
                      




