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INLEDNING 

”Synen på barnet och barndomen borde vidgas till ett helhetsperspektiv, ett perspektiv som 

också innefattar en människosyn. […]: barn är också människor. Satsen ansluter till en 

humanistisk tradition där vördnaden för människans väsen förenas med ivriga studier av 

hennes egenskaper. Att studera barn är enligt min uppfattning att lära känna en av de mest 

respektingivande variationsformer som det mänskliga kan ikläda sig.”, skriver Sven G Hart-

man professor i religionsdidaktik i sin studie, Barns tankar om livet.1 Huvudfrågan i Hart-

mans studie är: ”Vad funderar barn på? Med denna frågeställning har Hartman kunnat klargö-

ra hur barn tänker och reflekterar om livet i ett helhetsperspektiv, dvs. både i socialt och 

individuellt sammanhang. 

 

Min tro är att det är särskilt viktigt att i skolan lägga detta perspektiv på arbetet med värde-

grundsfrågor och på arbetet med vardagens etiska frågor. Jag anser att den viktigaste uppgif-

ten en lärare har i kunskapsfostrandet är att hjälpa elever se sammanhang i sitt lärande. Med 

det menar jag att det är viktigt att utgå från elevers egna beröringspunkter samt var de befin-

ner sig i sin kognitiva och moraliska utveckling. Då först kan en djupare utveckling ske inom 

det etiska området. Det är därför angeläget att lära känna elevers tankar och åsikter för att 

kunna ge dem möjligheter att utveckla egna etiska redskap. Detta stämmer väl överens med 

vad kursplanerna för grundskolan anger för ämnet religion.2 Med bakgrund av detta har jag i 

mitt examensarbete valt att undersöka de uppfattningar och ställningstagande som några 

elever har när etiskt fall dyker upp. 

 
Syfte och mål 

Mitt syfte och mål med detta examensarbete i ämnet religion är att undersöka de olika katego-

rier av uppfattningar som några elever har om etiska ställningstaganden. 

 
Metod 

För att söka svar på mina frågor har jag genomfört intervjuer med åtta i elever i åldern elva till 

tretton år. Eleverna som går i årskurs fem och sex kommer från en innerstadsskola, som är 

belägen i en mellanstor stad. Antalet flickor och pojkar är jämt fördelat i undersökningen. 

Undersökningen har jag utfört med hjälp av en fenomenografisk metod.3 Detta innebär att jag 

                                                 
1 Sven G Hartman, Barns tankar om livet, Stockholm 1994, s 18. 
2 Skolverket, Grundskolan - kursplaner och betygskriterier 2000, Stockholm, s 82 ff. 
3 Staffan Larsson, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund 1986, har legat som grund för min fenome-

nografiska metod. 
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undersöker ett fenomen i dess variation. Det betyder att jag kommer att beskriva vilka åsikter 

och tankar som några elever i åldern elva och tretton år har, när ett etiskt fall dyker upp. 

Undersökningen kommer att ge exempel på olika uppfattningar och etiska ställningstagande 

som finns hos en grupp elever i årskurserna fem och sex. Det går inte generalisera och dra 

slutsatser utifrån undersökningsresultatet eftersom det inte kan anses vara representativt. 

Undersökningen är för liten för detta. 

 

Arbetet har utförts i flera steg. I det första steget undersökte jag olika etiska fall som hade 

koppling till skolvärlden och den skönlitterära boken, Sång till en fjäril, som jag tidigare hade 

läst.4 De fiktiva personerna i boken kopplade jag samman med det etiska fallet som jag 

slutligen bestämde mig för.5 Moralutveckling6 av Kurt Bergling och Med kvinnors röst7 av 

Carol Gilligan samt Barns tankar om livet av Sven G Hartman är den litteratur som jag använt 

och som varit relevant för ämnesområdet. Teorierna bakom moralutveckling är grunden för 

min undersökning. Under teoridelen kommer en sammanfattning om moralutveckling att tas 

upp. 

 

I det andra steget utarbetade jag en intervjumall utifrån det etiska fallet. Jag ville ha svar på 

både mina specifika frågor och svar på de tankar och åsikter som intervjupersonerna hade. I 

detta steg tog jag kontakt med eleverna och deras föräldrar. Föräldrarna informerades om 

vilket ämnesområde som intervjuerna gällde. Föräldrarna fick även skriva under och godkän-

na att deras barn fick delta i min undersökning. De intervjufrågor som ställdes var: 

 Vad tror du Simon gjorde? 

 Vad skulle du ha gjort? 

 Vad tycker du läraren skulle ha gjort? 

 Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 

 Vad skulle du ha gjort om det var: 

 Klassens drottning, Elsmarie, som hade slagit sönder tavlan? 

 Madeleine som varken syns eller märks i klassen, som hade slagit sönder tavlan? 

                                                 
4 Maria Küchen, Sång till en fjäril, Stockholm 2000. 
5 Jag ansåg att det var både intressant och viktigt att kunna anknyta till ett etiskt fall som hade haft verklighets-

anknytning med en skönlitterär bok. Detta skulle möjliggöra ett didaktiskt exempel i arbetet med etik och 
värdegrund i skolan. Det etiska fallet återfinns under rubriken bilaga i denna uppsats.  

6 Hans Bergling, Moralutveckling, Stockholm 1991. 
7 Carol Gilligan, Med kvinnors röst, Stockholm 1993. 
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 Klassens starke kung, som hade slagit sönder tavlan?8 

 Din bästa kompis? 

 

Det tredje steget i arbetet var att genomföra intervjuerna. Dessa har genomförts i elevernas 

egen skolmiljö. Först läste jag det etiska fallet högt innan intervjuerna med frågorna påbörja-

des, enligt ovanstående. Intervjuerna spelades in på band, som senare skrevs ut på dator för 

analys. Till en början skrev jag ut intervjuerna ordagrant men jag fick frångå detta. Anled-

ningen till det var att dialekt och slanguttryck försvårade läsningen av det färdigskrivna 

materialet. För att särskilja och identifiera de olika intervjuerna har jag satt ett P för pojke och 

ett F flicka plus en siffra. Den visar vilken turordning som intervjuerna gjorts inom pojk- och 

flickgruppen. 

 

Från det analyserade intervjumaterialet plockade jag ut två kategorisystem, A och B, med fyra 

kategorier i A och tre i B. Kategorier som intervjupersonerna har tagit upp i intervjuerna. Jag 

valde två kategorisystem, därför att jag också var också intresserad av att hitta elevers upp-

fattningar om hur lärare förväntas förhålla sig till sina elever när ett etiskt fall dyker upp. 

Kategorisystem och kategorier enligt följande: 

 

Kategorisystem A: Olika strategier och handlingsmönster 

 Prata med den inblandade först 

 Olyckshändelse ökar hjälpsamheten 

 Vänner bör tala om det själv 

 Låtsas som inget har hänt 

Kategorisystem B: Hur lärare förväntas förhålla sig till sina elever 

 Lyssna först på eleverna 

 Prata med eleverna en och en 

 Olika individer är olika känsliga 

 

Kategorierna presenteras genom att jag först ger exempel på hur ämnet för kategorin uttrycks 

i intervjuerna. Antalet citat under varje kategoribenämning varierar. Det visar antalet inter-

vjupersoner som behandlat samma ämne. Därefter följer en beskrivning av innehållet i varje 

                                                 
8 Definition av kung och drottning; kungen och drottningen är personer som bestämmer över andra i en grupp 

genom sitt sätt att vara.  
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kategori. Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna sker 

efter varje enskilt kategorisystem. 

 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om undersökningen samt mina ståndpunkter. Jag har 

valt att begränsa min undersökning till att gälla åtta elever i åk 5-6 och de olika kategorier av 

uppfattningar som de har om etiska ställningstaganden. 

 

TEORETISK BAKGRUND 

Denna del fokuseras på och avgränsas till de teorier om moralutveckling som haft betydelse 

för mitt arbete. Kohlbergs stadieteori om moralutveckling samt Carol Gilligans studie, som 

haft till syfte att klarlägga kvinnors identitetsbildning och moraliska utveckling från ung till 

vuxen, är intressanta. Jag anser att Kohlberg och Gilligan kompletterar varandra och därför 

har jag valt att använda dem som utgångspunkt i mitt arbete. Något av det resultat som visade 

sig i forskaren Sven G Hartman studie Barns tankar om livet tar jag också upp. Anledningen 

är att han liksom Gilligan velat komplettera samt vidga perspektivet för mänskligt tänkande.9 

Ett mänskligt tänkande där både barn, kvinnor och män definieras likvärdigt utifrån mänsklig 

utveckling. 

 

I boken Moralutveckling har K Bergling granskat den utvecklingspsykologiska forskningen 

och där presenteras Kohlbergs stadieteori om moralutveckling. Kohlbergs moralutvecklings-

teori har allt sedan hans doktorsavhandling kom ut 1958 mötts av kritik. Men hans teorier var 

banbrytande och har fortfarande stor betydelse särskilt i den pedagogiska diskussionen. 

Berglund skriver att det bestående värdet av Kohlberg studie är hans stadieindelning samt 

hans intervjuteknik.10 

 

Kritiken har bestått i att hans undersökningar grundats på män som levt i den västerländska 

kulturen och som därför speglat dess kultur och dess liberala värderingar. Dessa faktorer kan 

därför te sig främmande för andra kulturer och att det inte går att dra generella universella 

slutsatser, vilket Kohlberg gjorde.11 Annan kritik är att han genom sina studier av män i den 

västerländska kulturen dragit generaliserande slutsatser av att resultaten även skulle gälla 

kvinnor. Gilligan var en av de kritiker som ansåg att Kohlbergs moraluppfattning blev alldeles 

                                                 
9 Hartman, (1994), s 16. 
10 Bergling, (1991), s 29. 
11 Bergling, (1991), s 55.  
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för snäv och att den inriktade sig enbart på kognitiv färdighet och rättvisetänkande. En av 

anledningarna till att kvinnor inte nådde längre än till den konventionella nivån, steg 3, i sin 

moraliska utveckligt.12 

 

Syftet med forskaren Gilligan bok Med kvinnors röst har varit att belysa och skapa förståelse 

för den mänskliga utvecklingen. Det vill säga verka för att det också forskas om kvinnors 

identitetsutveckling. Detta föranledde henne att studera hur kvinnor definierar moraliska 

problem och när moraliska problem upplevts konfliktfyllda.13 Med detta perspektiv, som 

lades på undersökningen, menar Gilligan att forskningen om moralutveckling kommit en bit 

längre än vad tidigare forskningen har gjort. Den tidigare forskningen fokuserade på vad 

människor tänkte om ett problem samt att kvinnors identitetsutveckling användes som en 

avvikelse istället för en breddning av det teoretiska underlaget.14 

 

Moralutveckling enligt Kohlberg 

Forskaren Jean Piaget studier om sambandet mellan kognitiv utveckling och moralisk utveck-

ling är den forskning som Kohlberg vidareutvecklade.15 Kohlberg i Berglings tolkning 

arbetade vidare utifrån Piagets moralteori, men utformade en egen teori som han kunde sätt

in i Piagets kognitiva utvecklingsstadier. Det vill säga hur barn uppfattar världen och hur 

barns tänkande utvecklas.

a 

udie. 

                                                

16 Piagets studier gällde yngre barn men inte äldre barn och vuxna, 

vilket Kohlberg nu tog med i sin st

 

 
12 Gilligan, (1993), s 23. 
13 Gilligan, (1993), s 9. 
14 Gilligan, (1993), s 9. 
15 Bergling, (1991), s 29. 
16 Gunilla Ladberg, Utvecklingspsykologi, Esselte studium, 1986, s 174. 
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Steg 5-6     6. Generell, universell orientering 

Principiell     Stadiet innebär samklang mellan ett 

nivå     självständigt utvecklat inre och allmängiltiga 

     principer, t ex ”du skall älska din nästa”.  

     Bedömningen av vad som är rätt görs  

     oberoende av gruppen, samhållet eller lagen. 

        
    5. Ömsesidig social orientering  

    Ett principiellt perspektiv på social rättvisa, där  

    majoritetsbeslut måste respekteras. Lagar och 

    auktoriteter kan ifrågasättas, om det gynnar gruppen 

    som helhet.    

        
Steg 3-4   4. Lag och ordning - orientering   

Konventionell  Betonar den gemensamma plikten. Auktoriteter som  

nivå   politiker, poliser, lärare, får avgöra vad som bör uppfattas som 

   rätt. Individen accepterar samhållets etiska regel, även om de inte  

   stämmer med de egna.    

        
  3. Snällt barn - orientering    

  Äldre barn handlar mer för det gemensamma bästa. Vill ha uppskattning,  

  vara till lags och undvika kritik. De normer som gäller i omgivningen anses 

  vara de rätta.      

        
Steg 1-2 2. Egoistisk orientering      
För- Vid 5-6 årsåldern anser barnet det vara rätt som ger mest    
moralisk tillfredställelse. Om man gör något för andra, vill man ha något i utbyte.   
nivå Kräver millimeterrättvisa.      
        
1. Lydnad och strafforientering      
Barn i 3-4 årsåldern lyder ofta för att slippa obehag,     
undvika straff. Endast det som upptäcks och bestraffas    
ses som orätt handling.       
        
Fig. 1 Refererar till kompendiet Texter om etik; En etisk verktygslåda 2000, Högskolan i Gävle - Institutionen för Humaniora och Samhälls-
vetenskap, Gävle 2000. 

 

Utifrån sin empiriska studie av en grupps mäns olika ställningstagande av specifika moraliska 

dilemman utvecklade Kohlberg en stadieteori om moralutveckling. Enligt hans teori genom-

går människor under sin levnad ett antal nivåer i sin moraliska utveckling; förmoralisk, 

konventionell, principiell.17 Var och en av de tre nivåerna är indelade i två steg.18 

                                                 
17 Bergling, (1991), s33. 
18 Bergling, (1991), s 29ff. 
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För att förtydliga Kohlberg moralutvecklingstrappa har jag valt att visa den både figur och i 

text.19 

 

Förmoralisk nivå20; Egocentriskt tänkande, dvs. vilka konsekvenser de moraliska bedöm-

ningar får för den enskilda individen. Tillfredsställa egna behov och i någon mån andras är 

huvudpunkter i denna nivå. Föräldrar, den yttre auktoritetens bedömning styr. På den här 

nivån befinner sig barn upp till 9 års ålder, ett mindre antal ungdomar och även ett flertal 

kriminellt belastade ungdomar och vuxna. Steg 1, lydnad och strafforientering, innebär att d

är den konkreta handlingen som styr beteendet.

et 

ill 

isa. 

                                                

21 Det är föräldrarna som talar om när barnet 

handlat rätt eller fel. Steg två, naiv egoistisk orientering, innebär att barnet börjar ta hänsyn t

vad andra människor har för uppfattningar och önskningar.22 Det handlar om att tillfredställa 

sina egna behov, men man gör det som andra har sagt. Kräver millimeterrättv

 

Konventionell nivå; Sociocentriskt perspektiv. De moraliska bedömningarna sker utifrån vilka 

konsekvenser det får för individen själv och för gruppmedlemmen. Barnen i åldern 10 till 12 

börjar uppfatta generella ståndpunkter, om de är riktiga eller felaktiga och acceptabla eller 

oacceptabla. De börjar följa regler om hur de skall uppföra sig för att bli accepterade. En 

förutsättning för att utvecklas inom den här nivån är att barn runt 6 och 7-års ålder kan gå från 

sin egocentriska värld och förstå och sätta sig in hur andra tänker och känner. Inom den här 

nivån befinner sig de flesta vuxna och ungdomar: Steg 3, snäll-pojke-orientering, barnen 

följer vissa regler som ömsesidiga överenskommelser.23 Lojalitet och pålitlighet är andra 

viktiga inslag. Att vara snäll är att bli accepterad för sina goda motiv. Barnet börjar värdera 

andras avsikter och inte bara handlingar. Steg 4, lag-och-ordning-orientering, normer och 

regler ses utifrån ett vidare sammanhang, att bete sig riktigt är att lyda den som har makt och 

inflytande.24 

 

Principiell nivå, innebär att det stora globala perspektivet inkluderas, lika rättigheter för alla 

människor: Steg 5, inriktning mot legalistiskt kontraktsbundenhet, det sociala kontraktet där 

 
19 Texter om etik, ingår i en av delkurserna i Religion AB på Högskolan i Gävle. I detta referat används ordet 

steg för att visa utveckling inom de tre olika nivåerna. Bergling använder sig av stadium istället för steg. 
Innbörden är likvärdig, men jag har valt att använda steg konsekvent i min text för att ordet ingår i Fig 1.   

20 Jag har valt all skriva förmoralisk nivå istället för pre-moralisk som Bergling använder. Anledningen till mitt 
val är att i Fig. 1 används förmoralisk nivå och jag vill vara konsekvent i mitt skrivande. 

21 Bergling, (1991), s 34. 
22 Bergling, (1991), s 35. 
23 Bergling, (1991), s 35. 
24 Bergling, (1991), s 36. 
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värderingar, åsikter och regler är relativa.25 Enighet och medlemskap i gruppen gör att regler 

skall hållas eller förändras. Det sociala kontraktet har stor betydelse, att bryta dessa rättigheter 

så att andras rättigheter tas ifrån dem anses som mycket omoraliskt. Steg 6, orientering utifrån 

universella etiska principer, civil olydnad, är en handling som styrs av egna moraliska princi-

per som är oberoende av den egna gruppens eller kulturens moralkodex.26 Förövrigt handlar 

detta steg om abstrakta förhållande t.ex. lika rättigheter för alla människor. 

 
Moralutveckling enligt Carol Gilligan 

Tre intervju-undersökningar och litteraturstudier ligger som grund för Gilligans bok Med 

kvinnors röst.27 I den första undersökningen studerades unga vuxnas moral och identitet. Den 

andra undersökningen tog upp konfliktens roll i utvecklingen och relationen mellan erfarenhe-

ten och tänkandet. I den sista undersökningen användes de hypoteser som framkommit i de 

två andra undersökningarna. Den tredje undersökningen kom att handla om rättigheter och 

ansvar. 

 

Separation och samhörighet är ett återkommande perspektiv i Gilligans studie. Hon menar att 

det är dessa två perspektiv som följer en människas livscykel och som lyfter fram skillnaden i 

moraliskt tänkande mellan män och kvinnor.28 De är därför betydelsefulla att ta med i studiet 

av den moraliska utvecklingen.29 I skärningspunkten mellan tonår och vuxenliv ses separation 

som en utveckling medan samhörighet som en ofullständig separation. Tonårstiden är en 

sådan period när samhörighet och separation blir utsatt när det uppkommer lojalitetskonflik-

ter.30 Konflikten gäller det egna jaget i relation till andra människor. 

 

Gilligan anser att i Kohlbergs moralutvecklingssystem stannade ansvarsmoralen i den kon-

ventionella nivån, steg tre. I den nivån befinner sig de flesta vuxna och barn och det var där 

kvinnorna stannade i sin moraliska utveckling.31 Orsaken var, enligt Gilligans tolkning av 

Kohlberg, att de reflekterade moral utifrån ansvar och relation. Det hade inte med kognitiv 

moralutveckling att göra, utan det var något som de flesta människor kunde uppnå. Med 

anledning av detta tolkade Kohlberg ansvarsmoral till något som var underordnande regler 

                                                 
25 Bergling, (1991), s 37. 
26 Bergling, (1991), s 38. 
27 Gilligan, (1994), s 9f. 
28 Gilligan, (1994), s 153. 
29 Gilligan, (1994), s 24. 
30 Gilligan, (1994), s 157. 
31 Gilligan, (1993), s 23. 
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och rättviceprinciper, eftersom godhet och ansvar över andra var något som inte hörde ihop 

med moralisk utveckling.32 Däremot speglar den högsta nivån människans kognitiva förmåga 

när det gäller mänskliga rättigheter, enligt Gilligans tolkning av Kohlbergs moralutvecklings-

teori.33 Gilligan menar att kvinnors sätt att reflektera över moraliska frågor inte är en brist på 

kognitiv moralutveckling. Istället har män och kvinnor olika utgångspunkter när de reflekterar 

över moral.34 

 

I sin andra undersökning fann Gilligan att två centrala begrepp i kvinnors tänkande i moral-

frågor, omsorg och ansvar.35 Utvecklingssekvensen för kvinnors moraliska omdöme förlöper 

från en första inriktning på överlevnad till en koncentration på godhet och slutligen till en 

genomtänkt syn på omsorg som den mest adekvata vägvisaren för konfliktslösning i mänskli-

ga relationer.36 Undersökningsresultatet visade på två olika sorters moral, rättighets- och 

ansvarsmoral. Kvinnorna tolkade moral utifrån ansvar och relationer medan männen tolkade 

moral utifrån individen och rättigheter.37 

 

Det som är intressant med Gilligan är att hon tolkar kvinnors och mäns olika syn på moral 

som två olika ideologier, som kompletterar varandra istället för att särskilja.38 Män och pojkar 

lägger tonvikten på sin egen rätt att handla på ett visst sätt medan kvinnor och flickor betonar 

ansvarsaspekten i reflekterandet av moralfrågor.39 

 

Barns perspektiv på tillvaron enligt professorn i religionsdidaktik Sven G Hartman 

Hartmans forskningsmaterial sträcker sig från 1960-talet till slutet av 1970-talet och innefattar 

sju undersökningar.40 Det fundamentala i undersökningarna skriver Hartman är att: ”ägna 

uppmärksamhet åt livsfrågebetonade tankegångar hos barn”.41 Med detta vill han säga, att det 

är viktigt att vi vuxna får kunskap om barn och ungdom, för att vi inte skall glömma bort det 

mänskliga i att vara människa.42 Hartmans poäng är att ta fasta på de likheter som finns i 

                                                 
32 Gilligan, (1993), s 23. 
33 Gilligan, (1993), s 24. 
34 Gilligan, (1993), s 23. 
35 Gilligan, (1993), s 108. 
36 Gilligan, (1993), s 108. 
37 Gilligan, (1993), s 24. 
38 Gilligan, (1993), s 166. 
39 Gilligan, (1993), s 24. 
40 Hartman, (1994), s 31. 
41 Hartman, (1994), s 28. 
42 Hartman, (1994), s 15. 
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barns och vuxnas reflektion över tillvaron i livet.43 Det som är intressant är att både Hartman 

och Gilligan uttrycker en vilja att öka perspektivet i människors tänkande. Även om Hartman 

inte i den här studien använt moraliska- eller kognitiva teorier för att få kunskap om hur barn 

tänker.44 Han menar att det är viktigt att studera barns perspektiv på tillvaron, som ett eget 

fenomen. Ett fenomen som är fristående, som fenomenet ungdomskultur.45 Resultatet i hans 

studie talar sitt eget språk. Det visade bl.a. att ensamhet, övergivenhet, krig och interna 

konflikter, döden, skuld, konflikter och gemenskap var de mest återkommande motiven i 

ungdomars funderingar om livet när de går på mellanstadiet.46 I studien ingick såväl flickor 

som pojkar. Vad jag menar är att även om Hartman inte var ute efter att studera moraliska 

reflektioner utan barns livsåskådning, fanns de med sådana reflektioner i både flickors och 

pojkars motiv. Argumentet för det är att Hartmans undersökning visade att det barn funder 

över återspeglar deras olika erfarenheter av omvärlden.47 Det vill säga samhällssyn och 

människosyn. 

 

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

Kategorisystem A: Olika strategier och handlingsmönster 

Prata med den inblandade först 

 
F2: ---,48 Henne skulle jag nog ha pratat med först. […] För att, eftersom hon varken 
syns eller hörs så är det ganska, så är det väl inte så himla märkvärdigt om, att hon näs-
tan inte har några kompisar. […] Så, det skulle det vara bäst för henne om man pratade 
med henne först. Du, jag såg att det var du som hade sönder tavlan, men jag tänker be-
rätta det för läraren för att det är bäst i alla fall. […] Och antagligen spelar det väl ingen 
roll för henne eftersom hon bara, …, skulle väl bara säga mm och säga jaa. 
 
F3: Öh, jag hade pratat med henne först, och så, sen om, ja, och se hur det vart. […] 
Äh, därför att vi är så bra kompisar och hon är jättekul och det är liksom, det beror på 
om det är en riktig kompis eller inte. 
 
F4: Ja, då skulle jag nog säga till henne så här, varför gjorde du så för, liksom, men jag 
vet inte om jag skulle säga det till läraren. För då skulle känna så här, vad dum jag är 
mot min bästis, det blir liksom att, där skulle jag som tveka, typ. […] Man är väl rädd 
att bästa kompisen skall bli sur på en, och de andra kan man ju inte lite på för de känner 
man ju kanske inte så bra, det är en helt annan sak. […] Mmm, jo …, man vill ju inte, 
man vill ju vara med sin bästis och så, men om den blir sur på en, …, då får man väl 

                                                 
43 Hartman, (1994), s 16. 
44 Hartman, (1994), s 16. 
45 Hartman, (1994), s 16. 
46 Hartman, (1994), s 110. 
47 Hartman, (1994), s 151. 
48 Jag har gjort så här ---, i inledningen av ett svar. Det visar att intervjupersonen tar sig en stunds betänketid. 

Inuti texten använder jag mig av …, i varierad form beroende på längden av betänketid som intervjupersonen 
använt sig av.  
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bara, mmm, man får väl inte gå och vara sur själv, då får man väl liksom bara, gå fram 
till den, han eller hon, och säga liksom, jag är ledsen men jag sa det ändå, ja liksom för-
klara så där lite. […] Det känns ju ändå rätt att säga vem det var som gjorde det, annars 
sitter man ju där och vet medan andra kanske, typ, någon annan får skulden, som lära-
ren kanske tror att det är. 

 
Av citatet framkommer det att var och en av intervjupersonerna har uppfattningen att de 

skulle prata med den inblandade först. Den första flickan, (F2), uppfattar det som bästa sättet 

för den inblandade, eftersom den personen inte har några kompisar. De två andra intervjuper-

sonerna uppger att båda påverkas av om den inblandade är en nära kompis eller inte. En av 

dessa flickor, (F3), uttrycker detta genom att säga att hon är avvaktande inför hur den inblan-

dade agerar efter det att hon pratat med henne. Flickan, (F4), uttrycker en oro över att den 

som utfört handlingen skall bli sur på henne, särskilt om det handlar om bästa kompisen. 

Under diskussionens gång visar det sig att detta blir problematiskt för henne. Det beror på att 

hon uttrycker en oro över att någon annan kan få skulden. Någon som läraren tror sig veta. 

Hon menar att ett problem av denna karaktär endast kan bli positiv först när kamratskap ger 

negativ vetskap. 

 

Olyckshändelse ökar hjälpsamheten 

F1: Jaa, det är skillnad men det är också, det beror ju på om de var med mening eller en 
olyckshändelse. […] Mmm, det är jättestor skillnad. […] Ja, då skulle jag, jag skulle ha 
gått och sagt till då. […] Jag skulle nog ha gått och sagt till då, men jag skulle ha sagt 
att det var en olyckshändelse, jag såg att det inte var med meningen att hon, att hon blev 
knuffad eller hon ramlade. […] ---, på tavlan, så att den hade gått sönder, t.ex., då jaa, 
sen så, om det hade varit med flit då skulle jag ha gått till Loi…,. […] ---, eller Madele-
ine och ja, …, det där var väl dumt gjort? 
 
P3: Mm, men om det skulle vara en olyckshändelse så skulle det vara en annan sak. Då 
skulle jag prata med han och vi skulle vi gå fram till, vad heter det, vikarien tillsamman 
och prata med honom om att det var en olyckshändelse. 
 
P1: Jag skulle, …, jag vet inte riktigt? Det är lite dumt för om man den personen hade 
haft sönder tavlan hade gjort det med flit, skulle jag nog ha berättat, men om det var en 
olyckshändelse skulle jag nog inte ha gjort det, eller då skulle jag nog ha sagt att det var 
den personen, men att det inte var med flit utan att det råkade bli så. 

 
Alla tre intervjupersonerna har en uppfattning om att en olyckshändelse ökar deras hjälpsam-

het när etiskt dilemma dyker upp. De har också uppfattningar om att det är stor skillnad 

mellan olyckshändelse och ”med flit”. Problematiken ligger i denna skillnad. De två första 

intervjupersonerna, (F1, P3), uttalar att de är viktigt att först ha egna konkreta bevis för att de 

skall kunna definiera det som en olyckshändelse. Även den tredje intervjupersonen, (P1), har 

en klar/tydlig uppfattning när och om han skulle kunna hjälpa till, men han skiljer sig från de 

 12



två andra. Först väljer han att hjälpa den inblandade om tavlan gått sönder med flit, men 

därefter väljer han att definiera om det faktiska förhållandet. Detta gör han genom att omdefi-

niera ”med flit” till ”en olyckshändelse”. 

 

Vänner bör tala om det själv 

P3: Om det är min bästa kompis, …, då hade jag gått fram och frågat, vad ”faan” gjor-
de så? Jag tror inte att jag hade tjallat på honom, men äh, om det hade var någon som, 
inte liksom, om det var någon som, att vi var kompisar i vått och torrt, så hade jag nog 
inte gjort det, men om vi hade bråkat och så, …, jag vet inte, inte om det var någon så-
dan där jätte, jätte, jättebra kompis, Då hade jag inte sagt något, tror jag. 
 
F2: Då skulle jag inte berätta! […] Det skulle vara, …, det skulle vara att, …, förråda 
kompisen. Om man, jag skulle inte berätta för att det var min bästa, för att det var min 
bästa vän, och då kanske det inte skulle vara min bästa vän så himla länge till. 
 
P1: Då är det samma sak som förut om den har gjort det med flit, då vet jag inte om jag 
skulle, jag vet inte, …, men om det var en olyckshändelse då skulle jag bara säga ….., 
att det var en olyckshändelse. Om det var med flit tycker jag att den kanske skulle kun-
na säga det själv. 
 
P2: Man måste ju egentligen stå på sig för att komma någonstans i livet, och då måste 
man, då måste det här gå framåt och, mmm, det är nog så att man får väl ta det med frö-
ken eller magistern. […] Ja, de kunde jag också ha gjort, nämen det skulle vara idiotiskt 
därför om det skulle komma fram sen, då skulle han veta att det var jag. […] Du, lik-
som, får ta det lugnt, han skulle skämmas så mycket så jag vet, jag vet inte om han till 
och med skulle säga det, men det ah, liksom, tjugo procent, det skulle liksom vara tjugo 
procent chans högst, att han skulle säga det av hundra. 
 

I citaten framgår att de fyra intervjupersonernas uppfattningar är att vänner själva borde 

berätta vad de gjort, men det finns skillnader i tänkandet. Två av dessa personer, (P3, F2), 

markerar tydligt att det är vännens uppgift att själv berätta om det inträffade. De vill varken 

”tjalla” på eller ”förråda” sin bästa vän. Den tredje, (P1), personen säger att det finns en 

distinktion mellan olyckshändelse och ”med flit”. Hans uppfattning är att vänner själva skall 

berätta när händelser sker ”med flit”. Den fjärde personen, (P2), förändrar sin uppfattning 

under tiden som hans dialog/diskussion pågår. I början av diskussionen medvetandegör han 

sin moraliska uppfattning. Han säger att utvecklas är att ta de rätta besluten även om de inger 

obehag, men han inser problematiken i situationen. Först säger han att han skall ta det med en 

vuxen, men när han inser problematiken i sitt ställningstagande kommer han till en vänd-

punkt. Vänskapsbandet gör att han vänder i sitt beslut och överlåter åt vännen att berätta själv 

vad han gjort. 
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Låtsas som om inget har hänt 

P4: ---, …, …, mmm, då skulle jag typ, …, …, …, jaa, …, …, …, låtsas som inget hänt 
fast jag skulle säga till honom, liksom, ja, jag såg vad du gjorde, typ här. 
 
F4: ----, jaa, fast, mmm, neej, jag skulle nog inte ha gjort det, jag skulle bara ha glömt 
det och låtsas att jag inte hade sett något, säger man till henne, typ, då kanske det blir så 
här, eller han, eller vad det nu är, blir liksom så att, du får inte säga det till någon för då 
kommer liksom jag och, då kommer du, ja typ, aldrig få vara med mig och aldrig få 
några kompisar och så. 
 
P2: Ja. […] Klart, det skulle det ha varit. […] Det skulle helt enkelt ha varit det. […] 
Klassens drottning, ah, de hade jag kunnat göra, men klassens kung då hade jag, äh, 
men det skulle nog vara lättare att säga, för att säga, /hörs dåligt drar ihop orden/, det 
mot en tjej, därför att det är, en tjej skulle inte skulle kunna slå mig om jag skulle säga 
det, eller vara lika dum mot mig, en kille skulle kunna vara mer dum mot mig. […] 
Suck, …, det kan ju leda till att t.o.m. att de slåss och slåss och då vinner jag över en 
tjej, men är det liksom en kille som är större än mig, då de skulle ju vara svårare då ju, 
och egentligen bildas det gäng i så fall runt den här, då blir de något gäng runt den här 
kungen eller själva drottningen. 
 

Citaten visar att de tre intervjupersonerna uppfattningar är att det är bättre att låtsas som inget 

hänt än att aktivt delta i att det etiska dilemmat klaras upp. Flickan, (F4), väljer strategin att 

hellre glömma bort, därför att hon inte vill bli utestängd från kamratskapet p.g.a. något som 

hon inte anser sig vara medskyldig till. Den första pojken, (P4), i citaten säger att han skulle 

markera åt den inblandade att han sett, men han skulle ändå välja att låtsas som inget hänt för 

resten av gruppen. Den tredje intervjupersonen bygger sin uppfattning på strategier som ger 

minskad fysisk bestraffning. Han säger att problematiken ligger i om det är en flicka eller 

pojke som är inblandad i händelsen. Flickan ger honom mindre bekymmer säger han, men 

med en pojke däremot är det mer problematiskt. Det beror att en pojke kan vinna fysiskt över 

honom. Han väljer därför att glömma bort händelsen när det är en pojke som kan vinna fysiskt 

över honom. 

 

Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna 

I de fyra kategorierna i kategorisystem A finns de faktorer, som eleverna själva i intervjuerna 

har framhållit som viktiga för deras val av etiska ställningstagande; Tala med den inblandade 

först, Olyckhändelse ökar hjälpsamheten, Vänner bör tala om det själv och Låtsas som inget 

har hänt. Ett tydligt mönster kan ses i intervjusvaren. Flera elever har framhållit att deras 

uppfattning om etiska val påverkas mest av: närhet och/eller avstånd till den enskilde indivi-

den och till gruppen, konsekvenser av beslut som berör individen själv samt konsekvenser av 

omgivningens normer och regler. Några få elever har visat uppfattningar som kan tolkas 

utifrån en känsla för omsorg och ansvar. Ovanstående påverkansfaktorer följer som en röd 
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tråd genom de fyra kategorierna, men med variation beroende på val av olika ställningstagan-

de. 

 

Prata med den inblandade först; Kategorin tyder på att intervjupersonerna uppfattar moralis-

ka dilemman som konflikter mellan självet och det gemensammas bästa. Denna uppfattning 

hamnar enligt Kohlbergs utvecklingsteori mellan den förmoraliska nivån och den konventio-

nella nivån. I den förmoraliska nivån kan kategorin ses som en egocentrisk uppfattning. I den 

betydelsen, att om jag pratar med den inblandade först förhindrar jag att min bästa kompis blir 

sur och överger mig. 

 

I den konventionella nivån finns uppfattningen att handlingen görs utifrån det gemensammas 

bästa och att den utförs för att intervjupersonerna vill slippa kritik. Personen berättar för den 

inblandade först för att kunna gå vidare med händelsen. Det tyder på en önskan om att di-

lemmat skall få en bra upplösning enligt de regler och normer som gäller i omgivningen. 

 

I den här kategorin kan Gilligans moralteori ses som ett komplement till Kohlbergs moralut-

vecklingsteori. Det vill säga den som utgår ifrån ansvar och omsorg i relationerna istället för 

de regler och rättigheter som gäller i omgivningen. Även om nu Kohlbergs teori utgår ifrån att 

detta inte har att göra med kognitiv utveckling, utan att det är något som de flesta kan uppnå. 

Anser jag att i Gilligans teori ligger det en sanning, att tala med den inblandade först, kan tyda 

på ett omsorgstagande över den inblandade. Den inblandade ges en chans att söka hjälp hos 

intervjupersonerna och dilemmat kan därmed få sin lösning. I det långa tidsperspektivet 

gagnar det relationen, att ta ansvar över sig själv och andra. Ingen lämnas utanför och blir 

sårad. 

 

Olyckhändelse ökar hjälpsamheten; Denna kategori tyder på en lojalitetskonflikt mellan 

hjälpsamhet och att inte vara hjälpsam samt olyckshändelse och inte olyckshändelse. Det vill 

säga att kategorin hamnar i den för-moraliska nivån, steg 2. Det är det individuella behovet 

som styr, dvs. det egocentriska tänkandet. Om handlingen kan definieras som olyckshändelse 

kan den inblandade räkna med hjälp, men inte om det skett med flit. Det tyder citaten under 

denna kategori på, eftersom med flit kan definieras om till olyckshändelse. Om man gör något 

för andra, vill man ha något i utbyte. Det är i definitionen av vad som skett, som det moraliska 

bytet sker och det moraliska ställningstagandet sker. 
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Vänner bör tala om det själv; Kategorin tyder på en uppfattning som gagnar ens eget bästa, 

men som har utgångspunkt i relationen vänskap. En vänskap som styrs av de förväntningar 

som ingår i det aktuella vänskapsbandet. Kategorin hamnar i den konventionella nivån, steg 3. 

Den skulle också kunna hamna i den förmoraliska nivån, steg 2, eftersom vänskap skulle 

kunna ses som en uppfattning som gagnar det egna behovet. Jag väljer att enbart lägga kate-

gorin i den konventionella nivån. Anledningen till det är, att i denna nivå har det egocentriska 

tänkandet utvecklats till sociocentriskt perspektiv. I den här kategorin kan därför vänskaps-

bandet ses som det gemensammas bästa. Anledningen till det är, att vänskapsbandet kan 

tolkas som om det styrs utifrån egna uppsatta normer och regler, dvs. vara pålitlig och lojal. 

En sådan regel kan vara att inte ”tjalla” på eller ”förråda” en kompis, som några av intervju-

personerna givit uttryck för i citaten under denna kategori. 

 

Kategorins uppfattning stämmer till viss del med Gilligans teori om att män och kvinnor har 

olika utgångspunkter när de reflekterar över moral. Det vill säga att män tolkar moral utifrån 

individen och rättigheter och kvinnor utifrån ansvar och relationer. Tre av de fyra intervjuper-

sonerna visade sig vara pojkar. Flickan ger uttryck för en uppfattning att hon inte vill ”förrå-

da” bästa kompisen. Det kan tolkas som om det är viktigt att ta ansvar för att relationen 

bevaras och att detta görs genom att inte ”förråda” bästa kompisen. Pojkarnas uppfattning 

däremot ger också uttryck för att relationer är viktiga, men att det finns villkor för den. 

Villkoren är t.ex., att om det blir bråk kan en förändring ske från det gemensammas bästa till 

individuella rättigheter. 

 

Låtsas som inget har hänt; Denna kategoris uppfattning hamnar under den förmoraliska 

nivån, steg 2. Den som betonar rätten att handla på ett visst sätt och som uteslutande gagnar 

den egna individen. Att låtsas som inget har hänt visar att individen väljer bort både viljan att 

hjälpa någon annan och det gemensammas bästa. Det betyder att individens bästa sätts fram-

för det gemensammas bästa, alltså det etiska dilemmats upplösning. Genom att låtsas som 

inget har hänt behöver inte individen uppleva vare sig obehag eller klander. Det stämmer med 

vad Bergling skriver i sin tolkning av Kohlberg moralteorier. Individen i denna nivå, steg 2, 

har börjat bli medveten om andra individers intressen och syften. I den här kategorin kan det 

tolkas som om medvetenheten innebär att se ömsesidigheten mellan den som såg och den som 

utförde handlingen. Konsekvensen blir, att om jag inte låtsas om något blir varken jag eller du 

fråntagen statusen i gruppen. 
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I ett flertal av citaten som anger de olika kategoriernas uppfattningar återspeglas också de 

motiv som professor Sven G Hartman fann i sin undersökning. Motiv som ensamhet, övergi-

venhet, konflikter och gemenskap är de motiv som återkommer mest. Dessa motiv är intres-

santa ur den synvinkeln då de inte uppkommit ur ett etiskt dilemma utan är något som barn 

och ungdomar tänker på och oroar sig över i livet. Vilka slutsatser kan dras av detta? Är det, 

det allmänmänskliga tänkandet, som återspeglar barn och ungdomars olika erfarenheter av 

omvärlden, dvs. samhällssyn och människosyn, som avgör hur ett etiskt dilemma kan lösas? 

Kan det vara så att rädslan för ensamhet och att bli övergiven går före både rättighets- och 

ansvarsmoral? 

Kategorisystem B: Hur lärare förväntas förhålla sig 

Lyssna först på eleverna i grupp 

P1: Jag tycker att han skall fråga vem det var som haft sönder den om det var en olyck-
händelse, så kommer han inte bli arg, men det var ju bra att om den som har berättat sä-
ger, …,. 
 
F2: Jag tycker att han först skulle ha lyssnat på vad som, på vad, det som eleverna be-
rättade, hade hänt och sen skulle han liksom prata med, prata liksom om det. […] Åh 
så, sen fråga om det var någon som visste vem det var och så. 
 
P2: Suck, …, jag skulle, …, han skulle ha sagt till dom, …, han var ju snäll men, …, 
han skulle ha sagt till dom och, …, ah, han kunde ha frågat dom, …, han kunde ha frå-
gat ut, han kunde ha frågat de flesta va…, han kunde ha satt sig med klassen och frågat 
vad som hände. […] Och då tror jag att det skulle komma fram mer än vad det hade 
kommit fram innan. 
 
F1: Jag tycker att läraren skulle, …, frågat Simon om vem det var. […] Ja, då skulle jag 
ha pratat med den eller om jag skulle ha vart läraren skulle jag ha pratat med den perso-
nen eller, …, jag tror att han skulle ha pratat med den personen som det var då, och, …, 
sen så får de åka och fixa en ny tavla. 

 
Tre, (P1, F2, P2), av fyra intervjupersoner uttrycker att läraren skall sätta sig ned förutsätt-

ningslöst med hela klassen. De säger också att han inte skall vara arg vid ett sådant tillfälle. 

Läraren skall också visa att han är öppen för elevernas förklaringar till det som skett. Dessut-

om säger en av intervjupersonerna, (F2), att det är viktigt att diskutera sådana här händelser i 

ett vidare spektrum. Flickan säger att läraren skall prata om det. Det kan betyda att hon vill att 

händelsen skall tas upp och användas som ett hjälpmedel för att gruppen skall kunna vidare-

utveckla etiska ställningstaganden. Den fjärde intervjupersonen, (F1), har redan förutsatt att 

läraren vet vem som är den ”skyldige”. Hon säger att läraren skall prata med den personen så 

att de kan åka och ”fixa en ny tavla”. De andra tre säger däremot att något som drabbat en hel 

grupp skall tas upp i gruppen, även om det är en enskild person som skapat händelsen. 
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Prata med eleverna en och en  

P3: Han kan ju inte göra så mycket, fråga bara vem som gjorde det, prata med dem en 
och en och kolla. 
 
F4: Mmm, …, …, ja han, han skall väl prata med eleven, som har gjort det där, och så, 
han skall nog inte bli så där jättearg, utan mest prata, så här, att den förstår, liksom. […] 
Mmm. […] ---, …, han kan ju säga, ifall ingen vågar erkänna, …,. […] ---, kan han ju 
säga så här att, den som har gjort det här kan komma till mig, sen, för jag blir inte arg, 
du kan berätta ifall det var en olycka eller något. […] ---, så tycker jag att den där skall 
göra, det liksom skall inte bli jättearg och skrika ut i klassen för då är det ingen som 
vill, då är det ingen som berättar det. 
 

Båda intervjupersonerna uttrycker en önskan om enskilda samtal. Flickan säger också att det 

är viktigt att läraren inte blir arg för då får han inte reda på något även om det är en olycks-

händelse. Pojken talar om att läraren skall prata med dem en och en, inte prata om det i 

gruppen först. Han uttrycker också att läraren egentligen inte kan göra något, men att det 

enskilda samtalet kan ge läraren en möjlighet till översikt över det som har hänt. 

Olika individer är olika känsliga 

P1: De beror ju på. Det beror på om han är sträng, om läraren är sträng eller inte. […] 
Mmm, om det är en väldigt snäll lärare då kanske man säger att det var någon, om det 
var en lärare som var väldigt dum och blir lätt arg, då säger man inget även om det var 
en olyckshändelse. 
 
F1: Jaa, de tror jag att det skulle vara skillnad, om vem som hade gjort det, då skulle 
jag, jag skulle våga, jag skulle nog våga mer om det var, det hade varit en kvinnlig. […] 
Mmm, varför, hur kommer det sig? […] Jag vet inte men, jag är ju tjej så, fniss. […] Ja, 
de gör dom. […] Ja, män reagerar häftigare. […] Dom kan bli, dom blir helt enkelt ar-
gare medan kvinnor dom kanske dom tycker att det är jättetråkigt att det gått sönder, 
men dom låter inte så arga när dom pratar. 
 
P4: ---, killar blir lite, …, argare, fast att dom är bättre, …, på det. […] Tjejerna, dom 
bryr sig inte så mycket. […] ---, dom frågar bara, …,. […] ---, liksom, är det någon här 
som har gjort det, typ, ah, en manlig lärare, dom säger mycket, ja, dom frågar om dom 
är arga eller så där. […] ---, och så kollar dom i ansiktet om dom är röda eller någon-
ting, typ. […] För dom är lite smarta. […] Men om jag haft sönder den där tavlan, då 
blir jag ju röd i ansiktet. […] Då ser han det. […] Neej, hon förstår inte det. 

 
I två av de tre citaten framgår det att intervjupersonerna, (F1, P4), upplever att kvinnor och 

män har olika beteende när det uppstår ett etiskt dilemma. De båda intervjupersonerna har en 

distinkt uppfattning om att de känner sig mer förstådda av sitt eget kön. Flickan upplever män 

mer aggressiva än vad kvinnor är. Både röststyrka och sätt tolkar hon som särskiljande mellan 

man och kvinna. Hon erfar att en kvinnlig lärare lättare skulle kunna skapa en trygghet för 

lösning av etiska dilemman. Pojken upplever också att män blir mer aggressiva. Han tolkar 

det som om en manlig lärare har mer kontroll då han agerar med argsinthet. Det är då läraren 
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kan förstå vem som har varit inblandad i buset, ger pojken i intervjun uttryck för. Den manli-

ga läraren har mer kontroll än vad kvinnliga lärare har, säger pojken. Den tredje intervjuper-

sonen, (P1), menar att aggressiva lärare inte kommer att kunna skapa förutsättning för ett bra 

klimat i en grupp. Han gör ingen skillnad på manliga och kvinnliga lärare, vilket de andra två 

personerna har gör. 

 

Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna 

De tre kategorierna i kategorisystem B, är de uppfattningar som eleverna framhållit som 

viktiga för en lärare att beakta, när ett etiskt fall dyker upp; Lyssna först på eleverna i grupp, 

Prata med eleverna en och en och Olika individer är olika känsliga. De ger uttryck för hur 

lärare förväntas förhålla sig till sina elever när ett etiskt fall dyker upp. 

 

I den första kategorin, Lyssna först på eleverna i grupp tyder på att eleverna förlitar sig till att 

det är vuxenvärlden som ska ta hand om det som är problematiskt. Den här kategorin är 

fortfarande beroende av auktoriteter, som i det här fallet är läraren i skolvärlden. I Kohlbergs 

moralutvecklingsteori, som Bergling tolkar den, skulle denna kategori hamna i den förmora-

liska nivån, steg 2, men också med inslag av den konventionella nivån, steg 3. Kategorin 

speglar en uppfattning om att dilemmat skall tas upp i grupp. Det är först rättvisa kan skipas 

när läraren har alla elever samlade i en grupp. Det är då han kan skipa rättvisa genom att 

”känna av” eller ta emot de signaler som eleverna ger honom om vad som har hänt. Kategorin 

visar också att det som har drabbat en hel grupp skall tas upp i gruppen, även om det är en 

enskild person som skapat händelsen. Gruppmedlemmarna undviker kritik genom att de inte 

behöver tala om vem som utfört handlingen. De behöver varken ”skvallra” eller ”förråda” 

kompisarna. Genom att ta det i gruppen kan varje enskild gruppmedlem följa de regler och 

normer som gäller i gruppen. Om läraren tar det med gruppen kan den ”skyldige” tala om 

vem som har utfört handlingen, vilket då leder till det gemensammas bästa. Dilemmat kan då 

få sin upplösning, enligt steg 3 i den konventionella nivån, eftersom grupplojaliteten fått råda. 

 

I den andra kategorin, Prata med eleverna en och en, utrycker en uppfattning om att läraren 

skulle komma längre i sin undersökning om vem som utfört handlingen, om han tar det en och 

en. Denna uppfattning skulle hamna i den förmoraliska nivån, steg 2, enligt Kohlbergs mo-

ralutvecklingsteori. Anledning till valet av denna nivå är att den grundas på det individuellas 

bästa. Individen slipper kritik från gruppen då det tas enskilt med läraren. Samtidigt kan de 

regler och normer som gäller i omgivningen beaktas då det etiska fallet får sin lösning. 
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I den tredje kategorin, Olika individer är olika känsliga, visar uppfattningen att en lärare bör 

tänka på hur den reagerar när ett etiskt fall dyker upp. Denna kategori kan tolkas inom den 

konventionella nivån, steg 3. I citaten under denna kategori framgår det att intervjupersonerna 

visat på att om etiskt dilemma skall kunna få sin lösning måste det finnas en ömsesidighet 

mellan parterna. I detta fall handlar det om lärare och elev eller vice versa. Intervjupersonerna 

har i denna kategori kunnat visa att det sociala perspektivet ökat. De ser andras avsikter och 

inte bara handlingar. Jag anser att när det sociala perspektivet ökar, tilltar också perspektivet 

över hur andra människor bör agera när det gäller ett etiskt fall. 

 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Min tidigare presentation av det material som jag använt i min undersökning är jag nöjd med. 

Min intention var att som lärare öka förståelsen för hur elever uppfattar och tar ställning när 

ett etiskt dilemma dyker upp. Jag har fått reda på det som jag ville med mitt arbete med hjälp 

av den metod som jag valde. Jag anser att den fenomenografiska metod som jag använde i 

bearbetningen av intervjuerna var ett bra verktyg att analysera intervjuerna med. De intervju-

ades uppfattningar kom fram på ett bra sätt. Intervjufrågorna och ämnet engagerade intervju-

personerna även om svarsdjupen kunde variera. Tillförlitligheten hos intervjupersonerna 

måste anses som relativt god. Åtta intervjuer var mer än tillräckligt för denna undersökning. 

 

Den kritik som kan riktas mot min undersökning är att, jag som intervjuare vid några tillfällen 

blev mer positiv än behövligt. En orsak kan vara att jag inte var tillräckligt känd hos intervju-

personerna och att jag därför omedvetet ville visa mitt intresse för vad som sades. Antalet 

kategorier måste anses vara tillräckligt för undersökningens omfång. Jag valde två kategorisy-

stem för att jag också var intresserad av att se vilka uppfattningar elever hade om hur lärare 

borde förhålla sig. Det hade varit intressant att haft möjlighet att bredda arbetet med lärares 

egna uppfattningar om hur de borde förhålla sig, när ett etiskt fall dyker. 

 

Diskussionen och slutsatser har förts i slutet av varje kategorisystem. De kategorier av upp-

fattningar som redovisas i resultatet gör inte anspråk på att ge en representativ bild av elevers 

uppfattningar i åk 5-6. Undersökningen avgränsades till att gälla åtta elever i åk 5-6 och deras 

uppfattningar om etiska ställningstagande. Valet, att analysera och diskutera resultatets olika 

moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna utifrån andra forskares teorier, ökade 

resultatets trovärdighet. Syftet med mitt arbete har därmed uppfyllts. Det väsentligaste i 

undersökningens resultat har jag funnit: 
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De olika kategorierna visar att nivåerna och stegen för de moraliska bedömningarna stämmer 

väl överens med Kohlbergs moralutvecklingsteori, som Bergling tolkat den. Det vill säga, att 

de flesta barn och ungdomar i åldern 10 och 12 börjar uppfatta moraliska bedömningar utifrån 

ett sociocentriskt perspektiv. Kategorierna har befunnit sig mellan förmoralisk nivå, steg två 

och den konventionella nivån, steg tre. Kategorin, Olika individer är olika känsliga, är ett 

utmärkt exempel på steg tre i den konventionella nivån. 

 

I en av kategorierna har Gilligans teori kunnat ses som ett komplement till Kohlbergs teori. 

Den kategorin innehöll endast citat av flickor. I de övriga kategorierna har citaten övervägan-

de kommit från pojkar. Denna upptäckt fick mig att fundera över om det etiska fallet passade 

pojkar bättre än flickor. Anledningen var att fallet har sitt ursprung i en manlig kontext. Det 

etiska fallet berättades av en man och händelsen utspelades bland övervägande män. Detta 

kan ses som brist i själva metoden, att jag först upptäckte detta när jag hade bearbetat resulta-

tet. 

 

Motiven som återkom i Hartmans undersökning återspeglades i citaten under kategorierna i 

mitt arbete. Är den tredje intressanta iakttagelsen, som jag vill sätta ett finger på. Ensamhet, 

övergivenhet, konflikter och gemenskap var de återkommande motiv, som barn och ungdo-

mar tänkte på och oroade sig över i livet. Detta får mig fundera över, om det är så att barns 

moraliska uppfattningar, ställningstagande och tankar är mer beroende av de motiv som 

Hartman fann i sin undersökning. Vilket leder fram till slutsatsen, för att utveckla goda 

moraliska övervägande måste barn och ungdomar känna sig trygga i sig själva och i den miljö 

de verkar i. Detta visar också de olika kategorierna i min undersökning på. 
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BILAGA 1 

 

Svarta tavlan – ett etiskt dilemma 

Det är dags för veckans lektion i bild. Alla känner sig lite extra glada eftersom de vet att de 

skall ha den där roliga och snälla vikarien Per. Klassen går in i klassrummet eftersom dörren 

är upplåst, vilket den inte brukar vara. Vikarien har glömt att låsa den när han gick på fikarast. 

 

Det råder en liten uppsluppen stämning och killarna busar lite extra och plötsligt smäller det 

till på svarta tavlan. Alla huvudena i klassen vänder sig mot tavlan och då får de syn på fem 

långa stora sprickor och ett stort hål och det glada surret tystnar tvärt och samtidigt kliver Per 

in i klassrummet. 

 

Per ser inte vad som har hänt först, men han märker att klassen är ovanligt tyst. Han förstår att 

det har hänt något ovanligt och då får han syn på den trasiga svarta tavlan. Ingen i klassen tar 

på sig det som har hänt. Det är faktiskt så, att det är bara Simon som har sett vem det var som 

hade kastat, så att tavlan slogs sönder. 
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BILAGA 2 - Intervjuutskrifter 

 
(P1) Pojke 1: 12 år, åk 5 
 
M: Vad skulle du ha gjort? 
P1: Jag skulle, …, jag vet inte riktigt? Det är lite dumt för om man den personen hade haft 

sönder tavlan hade gjort det med flit, skulle jag nog ha berättat, men om det var en 
olyckshändelse skulle jag nog inte ha gjort det, eller då skulle jag nog ha sagt att det var 
den personen men att det inte var med flit utan att det råkade bli så. 

M: Vad tror du att Simon gjorde? 
P1: Simon? 
M: Mmm 
P1: Om han hade haft sönder den? 
M: Mmm. Den personen som hade haft sönder tavlan. 
P1: Vad menar du med…,…? 
M: Han kastar på tavlan och det sker av en olyckshändelse. Vad tror du att han gör själv? 
P1: Om han talar om vem det var? De beror ju på, de var ju ungefär som frågan innan. De 

beror ju på om någon har gjort det med flit. Då säger man ju vem det var. 
M: Ja, just det, det var ju Simon som upptäckte det, men den person som hade kastat? Vad 

tror du den gör? 
P1: Mmm, ja om han gjort det med flit då tror jag han inte kommer att berätta det? 
M: Nä. 
P1: Men, om han råka haft sönder den så kanske han säger att det var en olyckshändelse. 
M: Vad tycker du att läraren skall göra? 
P1: Jag tycker att han skall fråga vem det var som haft sönder den om det var en olyckshän-

delse, så kommer han inte bli arg, men det var ju bra att om den som har berättat säger …, 
…, 

M: Ok, men jag frågade dig lite så här. Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 
P1: Jaa, att det är ungefär samma som om vad han skulle ha gjort …,. Han kanske sitter och 

tänker på; Ska jag berätta att det var jag? Eller ska jag inte? 
M: Om det hade varit en vikarie, hade, tror du att de här personerna agerat på ett annat vis då? 

Är det skillnad om det är den riktige läraren man har eller någon som man inte brukar ha? 
P1: Jaaa, det är det nog för om det är en som man inte brukar ha då vet den inte reglerna, då 

brukar vissa, göra saker som egentligen inte får. 
M: Ok, det sådan skillnad tycker du?, Men när det är den riktiga läraren vad är det som gör att 

man vet reglerna? 
P1: Man är ju mycket mer van med den riktiga läraren, den riktiga läraren har säkert haft en i 

flera år, så den vet ju vilka regler som gäller mer än vad den vikarierande. 
M: Skulle det ha vart skillnad om det hade varit Ulla istället för Per som vikarierade? Om det 

är skillnad på en manlig eller kvinnlig lärare? När sådant här inträffar? 
P1: De vet jag inte. 
M: Det har du aldrig tänkt på, eller? 
P1: De beror ju på. Det beror på om han är sträng, om läraren är sträng eller inte. 
M: Det är det som gör skillnaden? 
P1: Mmm, om det är en väldigt snäll lärare då kanske man säger att det var någon, om det var 

en lärare som var väldigt dum å blir lätt arg då säger man inget även om det var en 
olyckshändelse. 

M: Ok, men du vet ju ibland, jag tror att du förstår klassens drottning och klassens kung. Det 
är ju så hos vissa, men jag tror inte ni har det riktigt så i ert klassrum, men det finns ju 
många ställen där det är någon som bestämmer över sina klasskamrater. Då finns det ofta 
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en kung och en drottning oftast som i tjejgruppen styr eller killgruppen styr, förstår du då? 
P: Ja. 

M: Men om det hade vart så här att det vart klassens drottning Els-Marie som hade slagit 
sönder tavlan. Om man visste vem det var, alltså. Hur hade det känts? Hade man kun-
nat…, du sa att om det hade varit en olyckshändelse så skulle du ha kunnat talat om att 
det var en olyckshändelse. 

P1: Mmm, att den personen inte hade gjort det med flit? 
M: Mmm. 
P1: Jag vet inte riktigt, en sån där klassens kung eller drottning brukar ju vara rätt så, om det 

hade varit en sån, då tror jag nog att den skulle ha gjort det med flit. Men jag skulle nog 
ha sagt det för man, om man är så dum att man har sönder någonting, …, då får man ju ta 
sitt straff om man säger så. 

M: Mm, ta sitt ansvar där. 
P1: Ja. 
M: Och det gäller, eller är det inte någon skillnad på om det är en kung eller drottning så inte? 
P1: Nej, man är inte kung eller drottning, man är ju som precis som alla andra! 
M: Men ja precis, men ibland när man skall förklara vissa saker så brukar man säga så. För i 

del klasser brukar det vara så. En del som kanske kommer före med mode och vill be-
stämma över andra och så. 

P1: Mmm. 
M: Hur skulle det ha varit om, för också i klasser finns det ju barn och ungdomar som en del 

hörs ju mera och andra hörs ju mindre och en del är ju väldigt tysta. Om det hade vart en 
person som var väldigt tyst, som inte syns så mycket och inte hörs som man inte tänker på 
att den är här ibland, så är det ju på en del ställen? Skulle det ha varit någon skillnad? 

P1: Om den här tysta personen hade sett att klassens drottning eller kung, … 
M: Nej, men om det hade vart den som hade haft sönder tavlan? 
P1: Puhh, jaa, jag tror inte att den personen skulle ha gjort det med flit om det är en olycks-

händelse, då var de ju, då kan man ju inte rå för att den har gått sönder. 
M: Men du tror att det är skillnad på att kungen och drottningen gör sånt där med flit men den 

tysta gör det av olyckshändelse? 
P1: Jo, men jag tror att såna där som vill bestämma över andra och, …, …, de blir nog mer så 

att många vågar nog inte säga att det var de, men såna där som är tysta och lite tillbaka-
dragen jag tror inte ens att de skulle förstöra något med flit, …, såna svarta tavlor eller 
nåt. 

M: Om det är din bästis? 
P1: Då är det samma sak som förut om den har gjort det med flit, då vet jag inte om jag 

skulle, jag vet inte, …, men om det var en olyckshändelse då skulle jag bara säga …, …, 
att det var en olyckshändelse. Om det var med flit tycker jag att den kanske skulle kunna 
säga de själv. 

M: Skulle du göra någonting, alltså, skulle du prata med den personen, eller skulle du låta det 
vara eller? 

P1: Jag skulle säga åt den personen som, om det var min bästa kompis som hade haft sönder 
han med flit, då skulle jag gå och prata med den efter lektionen. 

M: Ok, för det där kan ibland vara känsligt, när det är vänskap det handlar om? 
P1: Mmm. 
M: Varför tror du, om det inte var en olyckshändelse. Varför tror du att dom slängde på 

tavlan? 
P1: För att verka tuff, kanske? För att få uppmärksamhet? Tycker du att det är lätt att säga till 

någon på skolan när det händer saker? Vågar du säga till dina kompisar här på skolan om 
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det skulle hända sådan här saker? Om någon har förstört något, …, varför gjorde du så 
här, för det var ju onödigt. 

M: Hur gör man så att man vågar tala om saker som är jobbigt? 
P1: Jag vet inte riktigt, …,…, kanske om det är någon som är sån där klassens drottning eller 

kung då kanske man vill prata med fröken själv eller magistern och berätta om vem det 
var. Och berätta att den är dum mot de andra, så att man inte vågar berätta, att man blir 
retad. 

M: Ja, det är ett alternativ du har. 
P1: Man kan också berätta för sina föräldrar att man blir retad också att man inte vågar tala 

om när någonting har hänt för i så fall blir man ännu mer retad. 
M: Du tycker att det är skillnad på olycka och när man gör de med flit? 
P1: Oh, ja det tycker jag är en stor skillnad. 
M: Men ibland kan det ju. liksom, …, vissa kan inte låta bli röra på sig att det händer det, det 

som händer, händer alltid. 
P1: Om det alltid? 
M: Jaa. 
P1: Naah, jag förstår inte riktigt frågan. 
M: Jo, en del människor gör det inte med flit, men det händer gång på gång, det går alltid 

sönder, men det är ju nästan en olyckshänd, …, ja. 
P1: Mmm. 
M: Ja, men det är ju en olyckshändelse, 
P1: Ja, de är en olyckshändelse ändå om man alltid har sönder saker då, …, då blir man lite 

trött på den personen som har sönder. 
M: Mmm, precis, men vad jag har förstått nu av dig, 
P1: Mmm. 
M: Du säger så här, du får rätta mig om jag har fel, att du, att det inte spelar någon större roll 

om det är en manlig eller kvinnlig lärare utan det beror på hur sträng den personen är, … 
P1: Mmm. 
M: Eller inte sträng då, och sen säger du också att det kan vara skillnad om det är kungar eller 

drottningar som har gjort det, då anser du att det är med flit oftast, och den tysta personen 
då är det mera, att, de är en olycka, dom gör inte så, och så är det skillnad om det är ens 
vän, det kan både vara problematiskt och det kan vara bättre för man kan både prata och 
inte prata, det beror på om det är med flit eller inte med flit, 

P1: Mmm, …, jaa. 
M: Ja just det, har jag förstått att du har svarat dina frågor så här? 
P1: Ja. 
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(P2) Pojke 2: 11 år, åk 5 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde? Han den där personen som såg vad som hände? 
P2: Det beror på vad han är för en sorts person, …, är han en person som, inte är rädd för att 

berätta då tror jag att han skulle berätta liksom, men skulle han ligga dåligt till med ryktet 
då tror jag inte han skulle berätta. 

M: Ok. 
P2: /Oljud i lokalen/, de är bara han som egentligen vågade säga någonting. 
M: Mmm. 
P2: Fast det vet man ju inte, dom andra kunde ju också ha sett. 
M: Mmm. 
P2: Men nu var det bara han som såg det? 
M: Jaa, vi antar det, att det var så. 
P2: Mmm. 
M: Vad skulle du ha gjort? 
P2: Det är jättesvårt därför att, jaa, 
M: Jag kommer med lite mera frågor framöver. 
P2: Ja, … Jag vet faktiskt inte, men det lutar nog åt jag skulle säga men jag skulle nog inte 

säga det kanske rakt ut, jag vet inte. 
M: Vem, hur, vem skulle du säga det till? 
P2: Vikarien. 
M: Okej, mmm. 
P2: Inte rektorn eller någon sådan där, …, eller skulle jag säga det till min riktiga lärare. 
M: Mmm, okej, vad tycker du att läraren skulle ha gjort? Eller ska göra? 
P2: Suck, …, jag skulle, …, han skulle ha sagt till dom, …, han var ju snäll men, …, han 

skulle ha sagt till dom och, …, ah, han kunde ha frågat dom, …, han kunde ha frågat ut, 
han kunde ha frågat de flesta va…, han kunde ha satt sig med klassen och frågat vad som 
hände 

M: Mmm. 
P2: Och då tror jag att det skulle komma fram mer än vad det hade kommit fram innan. 
M: Mmm, okej, ähm, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänkte på - när han gjorde 

det? 
P2: Suck, han tänker nog att ungefär, eeh, …, om Simon skulle berätta 
M: Mmm. 
P2: Då skulle nog han tänkt att jag skall spöa honom, de en kille som inte bryr sig om någon 

slår någon, men oftast gör alla, de bara, att det handlar om att vara lite tuff, helt…, men 
kan du ta om frågan, jag glömde bort, …… 

M: Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 
P2: Han tänker nog liksom, tänk om han säger, att det var jag, tänk om dom ringer mamma 

och pappa och säger att jag varit dum. 
M: Mmm. 
P2: Så tror jag att han tänker, men han tänker nog det som jag sa först också, tror jag. 
M: Äh, är det svårt det här med att man gjort något tokigt? 
P2: Ja, det är inget roligt att man gjort något dåligt, det är inte kul alls, man tänker inte på det 

först, men sen så får man ju lida liksom, för att man själv har gjort något. 
M: Mmm, hur får man lida? 
P2: Men, liksom, man känner liksom, nej, varför gjorde jag det här, på nåt sätt så är det ju så 

att man, vem som helst känner, att nu har jag gjort något dåligt, och då blir liksom, lite, 
ähm, besviken på sig själv, lite ledsen inuti. 

 28



M: Tror du att det hade varit skillnad på om det hade varit, alltså, nu var det en vikare, att det 
hade varit skillnad om det här hänt den vanliga läraren? 

P2: Det vet jag inte, men eftersom du säger att han var så snäll, så tror jag att det skulle vara 
en skillnad för att, den här läraren hade nog gett dom rejält mycket skäll, väldigt mycket 
skäll, förr i tiden hade, hade dom gett dom stryk ju om dom hade bråkat så där, så mmm, 
dom hade nog fått ganska mycket skäll, så hade nog den läraren nog nästan ringt till för-
äldrarna, eller skulle ha ringt till den föräldern, som gjorde det, om de fick reda på vem 
som gjorde det och de vet man inte om den där vikarien Pär skulle ha gjort det. 

M: Mmm, okej, det är lite skillnad där alltså? 
P2: Ja, de är skillnad men beror på om vikarien är snäll eller, vad heter det? 
M: Bestämd? 
P2: Nej, sträng 
M: Mmm, okej, det är skillnad där? 
P2: Jaa, det är skillnad. 
M: Är det skillnad tror du om det är en kvinnlig person eller en manlig person, när sånt där 

händer? 
P2: Det beror ju på liksom, att den här, den mmm, om det är en tjej måste hon stå på sig 

verkligen, och säga till dom här, …, om det skulle ha varit en kvinnlig vikarie då, …, 
skulle, …, tror jag inte att skulle var lika enkelt men om det är en kvinnlig lärare som är 
bestämd, …, och lite sträng men också snäll då skulle det, …, hon nog sagt till, alltså, 

M: Mmm. 
P2: Men om det hade var en tjej som var vikarie då tror jag inte att, det skulle nog inte ha 

blivit så mycket av det. 
M: Du tror inte det, …, skulle det bli mer om det var en manlig vikarie, …, är det, det du 

menar? 
P2: Jaa, om det hade varit en ny eller det vet jag inte men det hade nog blivit lite mer i alla 

fall. 
M: Mmm. 
P2: Lite mera skäll, …, tror jag, …, för det är ju lite skillnad på vad tjej, …, nä, jag vet inte 

men på nåt sätt är det ju fortfarande så att, …, vad skall säga, …, det inte, …, inte lik - 
förr i tiden var det värre men nu för tiden är det ändå lika som det ska vara. 

M: Tycker du att det ska vara det? 
P2: Jag tycker att det skall vara lika mellan tjejer och killar, …, det är ju mest till exempel - 

alla killar är, …, ett exempel då, …, de visar inte damfotboll på TV, …, de gör jämt herr-
fotboll, …, och så är det så att, /suckar/, hur många är chefer av alla? 

M: Mmm. 
P2: Jag har fått någon statistik, …, det var nio eller, …, nio av tio som var män eller så va de 

tio av tio, …, någonstans på 9,5 eller något. 
M: Det där har du reflekterat mycket över? 
P2: Nä, men jag har hört statistiken från min syster, …, hon är, …, hon stod i tidningen, …, 

hon är, det var om feminism som stod i tidningen, …, hon är väldigt inriktad för hon var 
inte med på det, hon är inriktat på att det skall hända saker i världen - många organisatio-
ner är hon med i och så. 

M: Mmm. 
P2: Så, jag lär mig ganska mycket. 
M: Mmm, jag hör det, okej. 
P2: Jag vet ju inte om allt är sant men det är nog ganska mycket som är sant, väldigt mycket. 
M: Du ser ju, …, du har ju berättat ganska mycket här nu. 
P2: Mmm. 

 29



M: Jag skulle vilja fråga dig vidare, det är jätteintressant att prata med dig, äähh, om man 
säger så här, nu visste ju Simon vem det var som hade slagit sönder tavlan men om du, 
om du som person skulle, om du visste vem som hade slagit sönder tavlan, hur skulle du 
ha gjort då? 

P2: Det berättade jag i början ju. 
M: Ja, okej. 
P2: Att jag, skulle nog ha kunnat sagt det, men, jag skulle nog, om det hade varit en som var 

en retsticka verkligen och är dum, skulle vara dum, om jag gjorde det, då skulle jag nog ta 
det, men då skulle jag nog ta det med fröken i enrum i så fall eller med magistern. 

M: Nu kommer jag att fråga just det här, för du vet ibland så, jag tror att du förstår om jag 
säger klassens drottning och klassens kung? 

P2: Ja. 
M: Skulle det ha vart skillnad om, för du sa lite om det här med rykte och retsticka, 
P2: Mmm 
M: Skulle det ha varit väldigt skillnad på om det var klassens drottning som hade gjort det 

här? 
P2: Klart, det skulle det ha varit. 
M: Mmm. 
P2: Det skulle helt enkelt ha varit det. 
M: Skulle du ha kunnat gått till fröken då? 
P2: Klassens drottning, ah, de hade jag kunnat göra, men klassens kung då hade jag, äh, men 

det skulle nog vara lättare att säga, för att säga, /hörs dåligt drar ihop orden/, det mot en 
tjej, därför att det är, en tjej skulle inte skulle kunna slå mig om jag skulle säga det, eller 
vara lika dum mot mig, en kille skulle kunna vara mer dum mot mig 

M: Mmm, på vilket vis då? 
P2: Suck, det kan ju leda till att t.o.m. att de slåss och slåss och då vinner jag över en tjej, men 

är det liksom en kille som är större än mig, då de skulle ju vara svårare då ju, och egentli-
gen bildas det gäng i så fall runt den här, då blir de något gäng runt den här kungen eller 
själva drottningen. 

M: Mmm, okej, men om man då, vad skulle du säga - om det var Madeleine som varken syns 
eller märks i klassen? Förstår du vad jag menar, det finns ju personer som är tysta, för du 
prata ju om det lite grann, tidigare. 

P2: Mmm, såna som har dåligt rykte. 
M: De syns inte och man märker dem inte så mycket. Om den personen hade gjort det? 
P2: Jag vet inte, egentligen skulle jag nog kunnat ta det genom en vuxen men, hade det bara 

varit, bara varit jag, hade jag tagit det ge…, men vet jag att det mer, skulle, nu i det här 
var det bara en som, men om jag vet att det, det är, måste ha varit tjugo barn i den här 
klassen alltså, då är det mer än en som ser det. 

M: Mmm. 
P2: Och då skulle de kunnat gå fram direkt och sagt det, det var hon, det var Madeleine, bara 

sådär direkt, bara att, jag tror inte att en sån person skulle göra det där, de skulle inte busa 
eftersom du säger att den inte syns så mycket, den skulle inte busa. 

M: Mmm, okej, om det var bästa kompisen då? 
P2: Man måste ju egentligen stå på sig för att komma någonstans i livet, och då måste man, 

då måste det här gå framåt och, mmm, det är nog så att man får väl ta det med fröken eller 
magistern. 

M: Mmm, du skulle inte gå till din bästa kompis och säga, hörrudu nu får du …, jag såg vad 
som hände? 

P2: Ja, de kunde jag också ha gjort, nämen det skulle vara idiotiskt därför om det skulle 
komma fram sen, då skulle han veta att det var jag. 
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M: Men jag menade, om du gick fram till honom då, till din bästa kompis? 
P2: Då skulle jag ha sagt till han, vad har du…, vad gör du? 
M: Mmm. 
P2: Du, liksom, får ta det lugnt, han skulle skämmas så mycket så jag vet, jag vet inte om han 

till och med skulle säga det, men det ah, liksom, tjugo procent, det skulle liksom vara tju-
go procent chans högst, att han skulle säga det av hundra. 

M: Mmm, okej, men om, varför tror du att den som slängde det här på tavlan gjorde det? 
P2: Först och främst, är det ju grupptryck, allting börjar och så busar alla, de kunde lika bra 

ha varit någon annan, man är inne i det här, klumpar av människor, alla bara springer om-
kring och man bara kastar saker, så kan den bara kom dit på svarta tavlan och dunsa i gol-
vet. 

M: Det är troligt, mmm. 
P2: Mmm. 
M: Det är lite jobbigt det här med skulden, som du säger? 
P2: Mmm. 
M: Jag har förstått. 
P2: De är ju aldrig kul att berätta något, att man har gjort något. 
M: Mmm, det är inte så lätt som man tror. Kan jag summera ditt, att det beror på vilken, du 

gjorde lite skillnad på om det var manlig eller kvinnlig lärare, lite? 
P2: Lite, men det är om det är vikarier, om det är, då är de lite, de beror på om det är en 

sträng tjej, är det en sträng tjej då klarar hon ju det, men en kille tror jag liksom skulle 
klara det lättare. 

M: Okej, det hade du förklarat och sen berodde det på vem som hade gjort det. 
P2: Mmm. 
M: Det var ett litet dilemma, där är dilemmat vem som gör, som har utfört handlingen, vem 

man ska kunna, på den här skolan förstår jag att ni pratar med fröken och ni har ju inte så 
mycket vikarier, heller ju. 

P2: Vi har nästan aldrig vikarier, vi känner alla lärare. 
M: Det är ganska skönt, …,. 
P2: Ja. 
M: Har jag förstått. 
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(P3) Pojke 3: 11,5 år, åk 5 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde? 
P3: När han såg det? 
M: Ja. 
P3: Då tror jag att han tänkte att, …, suckar, ja, det var en svår fråga. Ja, han är, han undrar 

väl om han skall berätta, att de var, att de var han som, om han skulle berätta, hans fröken 
Pär då, om de var, att det var den killen som kastade eller om det var en tjej då, ja. 

M: Mmm, vad skulle du ha gjort? 
P3: Det beror på om det var någon som jag var jättebra kompis med eller om jag inte var så 

jättebra kompis med han. 
M: Vad gör det för skillnad? 
P3: Om det skulle vara någon, som jag inte, eller som brukar vara taskig mot mig eller något 

sådant, då vet jag inte om jag skulle ha sagt det, då tror jag att jag skulle ha sagt det till 
fröken. 

M: Mmm, men du skulle helt säkert gått och sagt det till fröken i alla fall? 
P3: Mmm, nästan. 
M: Okej, äh, vad tycker du läraren skulle ha gjort? 
P3: Han kan ju inte göra så mycket, fråga bara vem som gjorde det, prata med dem en och en 

och kolla. 
M: En och en säger du? 
P3: Mmm, om det är en sån där jättedyr tavla alltså. 
M: Mmm, precis det kostar ju hemskt mycket pengar. Du kommer säkert att kunna utveckla 

dina svar mer här, när jag ställer fler frågor. 
M: Nu var det en vikarie. Är det skillnad på om det hade varit en vikarie eller lärare? 
P3: Ja, tror att läraren, dom är mera stränga. Vikarien vet inte riktigt vad han skall göra, men 

det blir väl en liten skillnad då eftersom fröken vet mer vilka som är mest håller på och 
busar och så, sånt. 

M: Är det skillnad på om det hade varit en manlig eller kvinnlig person? 
P3: Ja, det tror jag, lite om de var en, om de, jag tror, nej, neej. Nä, det tror jag inte. 
M: Varför tror du inte det? 
P3: Nej, för att, ja kanske att, den här mannen då eller, griper tag i hårdare i armen på den 

som har gjort det eller nåt, ja annars kan jag inte komma på nåt. 
M: Mmm, vad säger du? Tycker du att det är någon skillnad på hur män och kvinnor löser 

sådana här saker som händer? Du sa att mannen, om det var en manlig lärare så skulle han 
ha tagit tag i armen, alltså vara lite mer burdus. 

P3: Ja, mm. Neej, ingen, alltså om det var någon skillnad på? 
M: Ja, om, om en man. En kvinnlig lärare blir argare än en manlig? Och att de löser konflik-

ten fortare, eller? 
P3: Nä, det är väl ungefär samma sak tror jag. 
M: Det är ungefär samma sak, ja okej. Ähm, vad tror du att den som hade sönder tavlan 

tänkte på när han gjorde det? 
P3: Jag vet ju inte om han försökte göra sönder tavlan eller om han liksom bara, om han inte 

var med meningen eller om han siktade och kastade på den. 
M: Mmm. 
P3: Men, äh, han kanske var arg. 
M: Mmm. 
P3: Eller något sådant. 
M: Mmm, okej. Ähm, du vet att de ju, vi har ju pratat om det här lite igår och så där. Man vet 

ju att i en del grupper och då i en del klasser kan det finnas olika personer som klassens 
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drottning Elsmarie, som hade haft sönder tavlan. Hade det vart någon skillnad. Hur hade 
Simon gjort då, tror du? 

P3: Ja, det beror på om han hade varit kär i den där tjejen, men annars tror jag att han hade 
gått och sagt i alla fall. 

M: Till vem? 
P3: Fröken, då. 
M: Mmm, okej. Om det hade varit klassens kung? 
P3: Som, som bossen? 
M: Ja, du förstår det betyder? 
P3: Ja, det beror ju på för han kan ju liksom, de var så att han, han brukar vara osams med 

honom, liksom han är lite skraj för honom och så. Så att, jag tror inte att han hade sagt det 
då för han hade varit för rädd, men annars hade han sagt det. 

M: Mmm, okej. Men om det hade varit, skulle du säga lika om det hade varit Madeleine, som 
varken syns eller märks i klassen? Ibland så finns det sådana personer. 

P3: Ja, alltså, det tror jag egentligen inte det skulle vara, men om det var hon som hade gjort 
det, alltså? 

M: Mmm 
P3: Jaa, och, då tror jag man säger i alla fall eller går man och prata med henne. 
M: Henne går man och pratar med menar du? 
P3: Mmm 
M: Men de andra går man hellre till läraren. 
P3: Ja. 
M: Är det så du menar? 
P3: Mmm. 
M: Varför tror du att det är en sådan skillnad? 
P3: Jag vet inte eftersom det var den där kungen, kungen i klassen, så han är väl, han om man 

går och frågar honom varför du gjorde så, då blir han ju jättearg, typ. 
M: Mmm. 
P3: Och så. 
M: Men det blir inte den som är tyst? 
P3: Det vet jag inte. 
M: Man är, man blir mer rädd för dom som är starka i gruppen, menar du? 
P3: Jaa. 
M: Rädd att någon skall göra illa en? 
P3: Jaa 
M: Reta, eller? Är det, det du menar? P 3: Ja, något sådant. 
M: Jaa, jag förstår det. Ähm, men om det är din bästa kompis? Du pratade lite om det, men du 

kan få utveckla det. 
P3: Om det är min bästa kompis, då hade jag gått fram och frågat, vad ”faan” gjorde så? Jag 

tror inte att jag hade tjallat på honom, men äh, om det hade var någon som, inte liksom, 
om det var någon som, att vi var kompisar i vått och torrt, så hade jag nog inte gjort det, 
men om vi hade bråkat och så, …, jag vet inte, inte om det var någon sådan där jätte, jätte, 
jättebra kompis, Då hade jag inte sagt något, tror jag. 

M: Mmm, då hade du inte sagt om ni inte hade varit jätte, jättebra kompis? 
P3: Nä. 
M: Det är svårt då att säga, 
P3: Jaa. 
M: Säga till? 
P3: Mmm. 
M: Mmm. Varför tror du att det är så svårt att säga till? Om det, om det är din bästa kompis? 

 33



P3: Jamen, alltså, för att, det är inte att komp…, att jag är rädd för att jag är rädd för honom. 
M: Nä. 
P3: Och så, …, men det blir väl för att jag känner mig att jag är jättetaskig och så. 
M: Jaa. 
P3: Jaa. 
M: Är man rädd att, var är det som, när man är taskig då, vad är det då som kan hända då? 
P3: Mmm, 
M: Vad är det som man är rädd för? 
P3: Jo, men äh, vad var det för fråga? 
M: Jo, varför, vad är det som kan hända om talar om, talar om, om man är bästis med någon 

och så går man iväg och talar om det? 
P3: Jaa. 
M: Vad är man rädd för då? 
P3: När man skall säga det? 
M: Jaa, varför är det så svårt att säga när det en bästa kompis, för? 
P3: Jaa, alltså, det gjorde jag bara för att jag kände, att jag blir dum, att jag är taskig då. Och 

sen så, jaa, så kan man bli ovänner och så också. 
M: Är det så att vänskapen kan försvinna, är den man, är det, du menar att du är rädd för? 
P3: Nej, jag är inte rädd för något sådant men det är det att jag känner mig taskig då 
M: Ja, är det den där skvallerbyttan som ni pratade om igår, att skvall…, att det känns som 

det skulle vara som att skvallra. 
P3: Mmm, det blir så men, 
M: Jaa. 
P3: Men jag skulle liksom tjalla på min, jag skulle nog, jag skulle inte göra det, för att, näh, 

det skulle inte vara, för att jag var rädd för att han skulle liksom, så men, …, ja, det skulle 
vara för att jag kände mig taskig. Det var det. 

M: Mm, jag förstår. Vänskap är dyrbar? 
P3: Mmm. 
M: I förlängningen om någon har haft sönder, då, du skulle ju gå till honom och säga till själv 

han själv sa du? Sa du så eller? 
P3: Ja, om jag skulle gå fram och prata med honom? 
M: Ja, det skulle du? 
P3: Jaa. 
M: Men om inte han gjorde någonting sen åt det, då skulle du själv strunta i det, har jag 

förstått rätt då? 
P3: Men om han liksom, om jag skulle prata med honom, skulle han ju gå fram och erkänna 

det. Och sen så, annars liksom om han bara går där ifrån, B: Mmm. 
P3: Så, så ähm, kanske skulle jag prata med en annan kompis och tycka vad han tyckte. Och 

sen, man om liksom säger att, ja, att liksom säger han att det inte var jag - typ, å då skulle 
jag nog gå till fröken, tror jag. 

M: Mmm, är det, är det tungt det här att den riktiga sanningen kommer fram? 
P3: Mmm, näh, det tycker jag inte. 
M: Nääh, men vänskap det vill man inte sätta på, det vill du inte sätta på spel? 
P3: Nej. 
M: Nej, och det här, att man är lite försiktig mot kungar och drottningar? 
P3: Näe. 
M: Okej, men det är lite svårt det här, va? Hur man skall göra? Eller vad tycker du? 
P3: Ja, det blir det, med kompisar. 
M: Jaa. precis. 
P3: Ja. 

 34



M: För det, men vad ser du på om, kan man se om det är en olyckshändelse? Eller om det 
skil…, om vad tycker du om det är en olyckshändelse och om han gör det på riktigt som 
du sa, han gjorde det här för att han var arg? 

P3: Mm, men om det skulle vara en olyckshändelse så skulle det vara en annan sak. Då skulle 
jag prata med han och vi skulle vi går fram till, vad heter det, vikarien tillsamman och 
prata med honom om att det var en olyckshändelse. 

M: Mmm, precis, du gör en skillnad där, alltså? 
P3: Jaa. 
M: Mmm, för saker kan ju hända, självklart. 
P3: Mmm 
M: Mmm. Men det är svårare när man gör dem med flit? 
P3: Jaa, det tror jag. 
M: Jaa, precis. Är man rädd, det här med vänskapen också, är man rädd, eller är du rädd att 

det skall komma fram till mamma och pappa också? Är det, finns det med? 
P3: Mmm, alltså om jag skulle ha gjort någonting i skolan? 
M: Ja. Är det lättare att mamma och pappa får reda på att det var en olyckshändelse eller att 

jag gjorde ett bussträck? 
P3: Ähm. Ja, det beror ju på om det var som det där med svarta tavlan? 
M: Mmm. 
P3: Men alla barn dom busar ju och så. Ja, men, 
M: Om, det där med svarta tavlan då? 
P3: Ja, den kostar ju ganska mycket. 
M: Om det hade varit en olyckshändelse, då? 
P3: Då skulle jag nog säga det, jag skulle nog säga det i alla fall. 
M: Ja, vad bra men det kan kännas lite svårare när man har, man blir het någon gång. 
P3: Mmm 
M: Jo, det är klart att det är. 
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(P4) Pojke 4: 11 år, åk 5 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde? 
P4: Han var väl tyst, tror jag. 
M: Mmm, Varför tror du att han var tyst? 
P4: Att han skulle få skuld /oklart ljud/. 
M: Lite obehagligt, om man märker att man är ensam om att ha sett något som har hänt? Är 

det så? 
P4: Mmm. 
M: Men vad skulle du ha gjort? 
P4: Om jag var? 
M: Om du var Simon? 
P4: Uhh. 
M: Det är du som har sett vad som har hänt. 
P4: Jag skulle inte sagt någonting. 
M: Det skulle du inte? 
P4: Näh. 
M: Hur kommer det sig? 
P4: ---, det, vet inte, 
M: Är det samma orsak som med Simon? 
P4: Mmm. 
M: Hur kommer det sig? 
P4: Mmm. 
M: Berätta lite mer, hur du tänker. 
P4: Mmm, det är taskigt om han säger det. 
M: Ja, vem är det taskigt emot? 
P4: Han som hade gjort det? 
M: Okej. Är det, men finns det någon rädsla i det här? 
P4: Va? 
M: Är du rädd att tala om det, eller är det bara att du är taskig mot någon? 
P4: ---, vem skulle jag vara rädd för då? 
M: Det vet man inte. 
P4: Näej. 
M: Vad tycker du att läraren skulle ha gjort? 
P4: ---, mmm. 
M: En sådan där svart tavla, du vet ju vad en sådan där svart tavla är? 
P4: Ja. 
M: Den kostar ju ganska mycket. 
P4: Jaa, vad jag tycker att jag skulle göra? 
M: Jaa, vad du tycker, det här är jätteviktigt vad du tycker. 
P4: ---, att dom, eh, jag vet inte. 
M: Hur tycker du att en lärare skall göra, när något sådant händer? 
P4: Jag tycker att den skall fråga dom där. 
M: Hur skall han fråga? 
P4: ---, vem som har haft sönder tavlan? 
M: Mmm, skall han göra det inför stora hela gruppen, eller? 
P4: Ja. 
M: Ska ha lite samling som ni brukar ha det? Är det så du menar? 
P4: Ja. 
M: Du tycker inte han skall skrika och gapa? 
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P4: Nä. 
M: Men, tror du att det leder fram till något? Är det bra det? Frågan blev ledande, men alltså, 

är det ett bra sätt att samla gruppen för att diskutera det? Din åsikt? 
P4: Ja, ganska. 
M: Varför är det, det? Varför tycker du att det är ett bra sätt? 
P4: ---, ibland säger dom, fast ibland inte. 
M: Okej. Jag skulle vilja fråga dig, skulle det vara någon skillnad på, nu var den här vikarien, 

skulle det vara skillnad på vikarie och den vanliga läraren? 
P4: Ja. 
M: På vilket vis? 
P4: Vikarien skulle inte bli lika arg. 
M: Skulle den inte? 
P4: Det tror inte jag. 
M: Varför tror du inte det? 
P4: Därför, mmm, …, han är ju inte van vid den här klassen. 
M: Mmm. 
P4: Han kanske, inte vet förena. 
M: Näh, kan ligga sånt i, menar du att vikarien inte vet vilka regler som gäller? 
P4: Mmm. 
M: Skulle det vara någon skillnad, om det, nu var det Pär och han är manlig, men är det 

någon skillnad om det är män eller kvinnor som tar upp det, tar manliga och kvinnliga lä-
rare upp det på olika vis? 

P4: Ja. 
M: Berätta, för det här är jättespännande, tycker jag. 
P4: ---, killar blir lite, …, argare, fast att dem är bättre, …, på det. 
M: Berätta lite till för jag blir jättenyfiken 
P4: Tjejerna, dom bryr sig inte så mycket. 
M: Gör dom inte? Hur visar dom det? 
P4: ---, dom frågar bara, 
M: Mmm. 
P4: ---, liksom, är det någon har som har gjort det, typ, ah, en manlig lärare, dom säger 

mycket, ja, dom frågar om dom är arga eller så där. 
M: Är dom bestämdare, menar du? 
P4: Ja. 
M: Mmm. 
P4: ---, och så kollar dom i ansiktet om dom är röda eller någonting, typ. 
M: Okej. 
P4: För dom är lite smarta. 
M: Du tycker att manlig lärare studerar, alltså, människan mer på både kroppsspråk, 
P4: Jaa. 
M: Och jaa, …, medan den kvinnliga läraren bara fråga och inte bryr sig? 
P4: Mmm. 
M: Är du jättesäker på att det är så? 
P4: Neej. 
M: Nähä, men du, liksom, upplever det? 
P4: Mmm. 
M: Vad spännande att det är så? Har du varit med om det, att det har känts så? Hur känner du 

det då, om det är en manlig lärare? Känner du, att du blir rödare i ansiktet när det är man-
lig lärare som tar upp sådant här? 

P4: Neej. 
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M: Det gör du inte? 
P4: Men om jag haft sönder den där tavlan, då blir jag ju röd i ansiktet. 
M: Mmm. 
P4: Då ser han det. 
M: Mmm, men det gör inte den kvinnliga läraren, lika? 
P4: Neej. Hon förstår inte det. 
M: Näh, hon förstår inte det, okej, för då kan jag fråga dig, vad, alltså, vad skulle… du har ju 

sagt hur du skulle reagera, om du skulle haft sönder den skulle du bli röd, varför blir man 
röd, när man har, …? 

P4: Därför man liksom, man sväljer liksom, så där, kryper runt och så, annars så ja, jag vet 
inte, det är bara någon sorts reflex, 

M: Om man tänker, om det var du nu som hade gjort det här, som jag sa lite i början, liksom, 
hur känns det i en då? 

P4: ---, då tänker man att, på vad som kan hända och så, …,. 
M: Mmm. Vad är det som kan hända? 
P4: Man får köpa en ny, eller. 
M: Mmm. Är det, liksom det värsta det, att få köpa en ny? 
P4: Näej. 
M: Vad är det som är det värsta? 
P4: Det är vääl, …, äh, att dom kommer hem till en och pratar liksom. 
M: Med mamma och pappa? 
P4: Ja. 
M: Mmm. Det känns inte riktigt sjysst, 
P4: Näej. 
M: ---, att man inte varit sjysst mot mamma och pappa? 
P4: Mmm. 
M: Jaa. Man kan säga att man kan känna en skuld? 
P4: Mmm. 
M: Den är jättestor mot mamma och pappa? 
P4: Mmm. 
M: Den är större än vad som finns i skolan? 
P4: Mmm. 
M: Det är mamma och pappa som är domare, är det så du menar? 
P4: Ja. 
M: Mmm. Är det pinigt. eller? 
P4: Vadå? 
M: Är det pinsamt om man haft sönder något och mamma och pappa får reda på det? 
P4: Näh. 
M: Du menar att mamma och pappa får betala för vad det kostar? Är det så? 
P4: Nääääh, det vet jag inte. 
M: Du säger att det känns lite olustigt att mamma och pappa skall få reda på att du gjort 

något? 
P4: Mmm. 
M: Vad är det som är så olustigt, kan du beskriva? Jag vet att du kan beskriva. 
P4: ---, jag vet inte. 
M: Mmm. Det är skillnad på att gå hem och vara glad och inte har gjort något? 
P4: Mmm. 
M: Eller hur? 
P4: Man ska ju gå hem och vara glad, då ser ju ingen att man har gjort något! 
M: Är det en strategi, alltså? 
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P4: Mmm. 
M: Mmm. Okej. Brukar du lyckas? 
P4: Ja, jag kan massor med såna där, …,. 
M: Kan du? Berätta! 
P4: Man skall liksom ta det lugnt och så skall man skratta lite, så där, mm, fast jag vill inte 

berätta allt. 
M: Näh. 
P4: För då, …, det är inge bra, det. 
M: Det är inget bra? Du känner att du är sådan där person, som det bara händer saker för, 

eller? 
P4: Ja, ibland. 
M: Jaa, okej. Det är lite jobbigt när det händer för mycket? 
P4: Mmm. 
M: Varför händer det saker? 
P4: Jag vet inte. 
M: Du tänker inte på det. kanske? 
P4: Jo. 
M: Eller, du gör det? 
P4: Mmm. 
M: Hur då, menar du? 
P4: Jag tänker på vad som skall hända och så där. 
M: Du gör det när du gör något? 
P4: Mmm. 
M: Vad händer här inne? Vad tänker du då? Berätta? 
P4: Va! 
M: Tänker du så här, ja nu skall göra det här? För det här kommer att hända, eller? Om jag 

gör det här, usch, då kanske det här händer? 
P4: Mmm. 
M: Har du en obehagskänsla, eller? 
P4: Neej. 
M: Tycker du att det är spännande att se vad som händer? 
P4: Jag vet ju vad skall göra, så att ingen vet att det är jag. 
M: Jaha, okej. Mmm. Men hur är det att kunna titta folk i ögonen, när du har gjort något? Är 

det svårare det? 
P4: Det är ganska lätt. 
M: Det är lätt. Okej. Vad brukar du göra mer? 
P4: Ähm. 
M: Att dölja, det du har gjort? 
P4: Innan jag gör något tänker jag, jättelänge, typ, tio minuter på vad som skall hända och på 

vad jag skall göra. 
M: Mmm. 
P4: Ja, och sen gör jag det. 
M: Ja. Vad är det som gör att du tar beslutet, att göra det? 
P4: Vadå för något? 
M: Du tänker tio minuter på vad du skall göra, …,. 
P4: Mmm. 
M: Vad är det, för någon gång så låter du väl bli att göra det du har tänkt? 
P4: Ja, jag tänker liksom att det kan hända en massa dåliga saker också. 
M: Okej, men ibland så väljer du även om det är lite dåligt? 
P4: Mmm. 
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M: Du vill komma åt det busiga, eller? 
P4: Mmm. 
M: Det är mest det du tänker? Men ibland kan det vara lite fult? 
P4: Ja. 
M: Men du tänker på konsekvenserna bra länge först, innan du tar beslutet? 
P4: Mmm, och så tänker jag på vad jag skall göra för att ingen ska, 
M: ---, upptäcka det? 
P4: Mmm. 
M: ---, okej, har du några mer knep, att du bara låtsas? 
P4: Jag har massor av knep. 
M: Berätta, två till i alla fall! 
P4: Äh. Det är osynliga grejer som man vet ändå. 
M: Mmm. 
P4: Du förstår? 
M: Jag förstår. 
P4: Äh. Mmm. Det är ju så här, …, grymma saker, inte så, ganska fula. 
M: Mmm. 
P4: Fast man, …, man ser dom inte fast man, liksom, …,…, mmm, man vet. 
M: Det kan vara vem som helst egentligen som har gjort det? 
P4: Mmm. 
M: Det är inte utpekande för att det är du som har hittat på det, menar du? 
P4: Ja. 
M: Det skulle kunna vara en sak som man skulle kunna tycka vara en olyckshändelse? 
P4: Mmm. 
M: Mmm. Okej. Mmm. Skulle du svara annorlunda om du visste vem som hade slagit sönder 

tavlan? Nu vet vi att det är Simon, men om du visste, nu, men det har du redan svarat i 
den första frågan. 

P4: Mmm. 
M: Du svarar samma sak fortfarande? Du kan svara en gång till. 
P4: Jag skulle inte säga något. 
M: Näh, aldrig? 
P4: Nej. 
M: Men, ja, okej. Jag skall gå tillbaks till den sen. Men om man säger så här, i en del grupper 

och i en del klasser så finns det klassens drottning. Vi kan kalla henne ElsMarie, för det 
finns ingen här som heter, som hade slagit sönder tavlan. Förstår du vad jag menar med 
klassens drottning? 

P4: Mmm. 
M: Vad skulle du ha sagt om det var hon? Skulle du ha sagt någonting då? 
P4: Ja, till henne skulle jag ha sagt. 
M: Det skulle du? 
P4: Mmm. 
M: Mmm, varför det? 
P4: ---, äh, 
M: Om jag säger så här, skulle du ha sagt, om du hade varit Simon, skulle du ha gått till den 

personen redan då och sagt att, det var du som gjorde det. 
P4: Jag skulle snacka med han så där. 
M: Det skulle du göra? 
P4: Ja. 
M: Med vilken det än är? 
P4: Ja, jag skulle bara ha sagt, att jag såg det liksom att han gjorde det. 
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M: Mmm. 
P4: Inte till någon annan. 
M: Mmm. 
P4: Hur skulle du göra då? Skulle du vilja att han skulle, …, skulle du påverka så att han gick 

sa något, eller skulle du bara säga att jag såg nog vad du gjorde, som du sa? 
P4: Mmm, 
M: Du skulle inte göra mer? Du skulle inte säga att jag tycker att du ska gå och tala om det 

här? 
P4: Näh, men det är ju bättre att de går och talar om det. 
M: Ja, men du skulle aldrig påverka själv och säga, …,. 
P4: Nej, men om liksom, …, …, om man har gjort något fel, typ, om ja, …, …, om man ja, 

har tänkt fel att hände en sak som man inte hade räknat med, …,. 
M: Mmm. 
P4: Då kan man ju gå och säga det, att man gjort det. 
M: Mmm. Är det, 
P4: Då får liksom inte skäll. 
M: Mmm. Det är skillnad på om det är en olyckshändelse eller man har gjort det med flit? Är 

det, det du menar? 
P4: Ja. 
M: Okej. Om det var Madeleine hon som varken syns eller märks i klassen? 
P4: Mmm. 
M: Är det skillnad det? Skulle du gå och säga det till henne? 
P4: Ja. 
M: Skulle du säga det på ett annorlunda vis än vad du gjorde till drottningen ElsMarie? 
P4: Äh, skratt, näh, kanske lite. 
M: Lite, hurdå menar du med kanske lite? 
P4: ---, ingen aning. 
M: Är det liksom någon skillnad om man är tyst och försynt och försiktig, är det skillnad på 

att vara det än att vara klassens drottning? 
P4: Mmm. 
M: Är man snällare mot den personen? 
P4: ---, m, …, …, Ja, …, …, …,. 
M: Mot den här som är tyst och försiktig, är man snällare mot den? 
P4: Man skall aldrig vara snällare mot någon än vad man är mot någon annan. 
M: Okej, mmm, men om det skulle vara klassens starke kung? 
P4: Starke kung? 
M: Ja, killar som bestämmer i klassen. 
P4: ---, …, harkel, va? 
M: Förstår du vad jag menar? Vem det är? 
P4: Ja 
M: Skulle du säga åt honom precis som du skulle säga åt ElsMarie och Madeleine, att jag såg 

nog vad du gjorde? 
P4: Jaa, så klart. 
M: Det skulle du? 
P4: Fast jag skulle säga det bra, liksom, positiv. 
M: Positivt? Hur menar du då? 
P4: ---, äh, …, …, …. mmm, …, …, hur? 
M: Mmm, du säger att du skulle säga det positivt, vad lägger du i det där positiva? Vad menar 

du med det? 
P4: ---, …, äh, 
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M: Du skulle uppenbart inte säga till ElsMarie och Madeleine att det var bra gjort att du 
gjorde det där, eller? Eller? Är det så du menar? 

P4: Nejmen, alltså, typ, bra, nej inte bra men, …, …, öh, …,. 
M: Du var lite imponerad, att han hade gjort det, eller? 
P4: Va? 
M: Skulle du vara imponerad att kungen hade gjort det, eller? 
P4: Nej. 
M: Näej, det är inte så du menar, …, men du skulle inte vara arg på honom eller tjurig på 

honom. 
P4: Neej. 
M: Näh, du skulle vara mer positiv mot kungen än mot Madeleine och ElsMarie? 
P4: Näeh. 
M: Näeh? 
P4: Jag skulle vara positiv mot alla. 
M: Du skulle vara positiv mot alla, okej, mmm, men om det är bästa kompisen? 
P4: ---, …, …, mmm, då skulle jag typ, …, …, …, Jaa, …, …, …, låtsas som inget hänt fast 

jag skulle säga till honom, liksom, ja, jag såg vad du gjorde, typ här. 
M: Mmm, samma dag, eller några dagar efteråt, eller? 
P4: ---, när det passar. 
M: När det passar, med dom andra skulle du hellre kliva fram och säga, 
P4: Ja, när jag får chansen. 
M: Mmm, är det väldig skillnad på bästa kompisen och 
P4: Ja. 
M: ---, andra? Varför blir det, det, tror du? 
P4: Man är ju inte så mycket med dom där tjejerna. 
M: Mmm, det förstår jag, inte med kungen heller? En kompis, varför är den så viktig? 
P4: ---, han är man ju med varje dag. 
M: Är det lite farligt att bli ensam och lämnad? 
P4: Neej, 
M: Eller? 
P4: Näeh. 
M: Är du rädd för att han skall bli sur och inte vilja vara med dig? 
P4: Näe. 
M: Men varför är man mer försiktig med kompisen? 
P4: ---, vadå försiktig? 
M: Men, allts, …,. 
P4: Skulle man inte vara försiktig med han? 
M: Ja, jag bara funderar. 
P4: Honom kan säga vad man vill till. 
M: Mmm, men du skulle inte berätta det lika fort som med de andra, sa du? 
P4: ---, näeh, jo, det beror ju på, om han var på Kreta skulle jag inte ringa till han. 
M: Nej, nej, det förstår jag. Jag undrar, varför tror du att den som slängde det på tavlan gjorde 

det? 
P4: Öh, …, …, …, han var nog knäpp. 
M: Han var nog knäpp? 
P4: Han tänkte ingenting heller. 
M: Nähä. 
P4: Så han gjorde nog det bara för att han ville ha uppmärksamhet, eller något. 
M: Mmm, är det viktigt att få uppmärksamhet? 
P4: Neej. 
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M: Nä, det kan ju vara så, eller hur? 
P4: Ja. 
M: Är det ofta så att man försöker få uppmärksamhet men att man att trasslar till det? 
P4: Jag gör det för att, liksom, …, …, ja, man kan ju inte ha sönder någonting för hela klas-

sen, då är man ju inge smart. 
M: Det blir lite tråkigt då? 
P4: Mmm. 
M: Mmm, att ha sönder är inte din grej, kanske? 
P4: Näh, suck. Jag gör mest bus. Jag förstör inte så mycket. Det gör jag inte. 
M: Mmm, okej, jag tror att jag förstår, det är bättre att göra lite mindre bus, menar du? 
P4: Mmm, fast jag gör ju många. 
M: Mmm. 
P4: Istället för något stort. Ibland gör jag ju stora, …,. 
M: Det kanske är likadant, då? Alltså det blir samma sak, egentligen i slutändan, om man gör 

många bus. kanske det är som att slå sönder, …, något stort? 
P4: Neej. 
M: Det tycker du inte. mmm. 
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(F1) Flicka 1: 11 år, åk 5 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde han som såg, han som var den ende personen som såg vem 

hade kastat på svarta tavlan? 
F1: Om jag hade varit i hans läge hade jag sagt till vem det var men …, jag tror att han hade 

gjort det. 
M: Du tror att han hade gjort det, okej. 
F1: Mmm. 
M: Och vad skulle du ha gjort? 
F1: Om jag hade sagt till? Om jag hade sett honom göra det hade jag sagt till, /oljud i lokalen 

hörs inte/, att han gjorde det? 
M: Vem hade du sagt till då? 
F1: Till läraren eller vikarien som det var i det här fallet. 
M: Okej, du hade inte sagt till, mm, den som hade gjort det? Du skulle inte gå fram till den 

personen och säga varför gjorde du det här? 
F1: Jo, det skulle jag också göra, jag skulle göra både och. 
M: Du skulle göra både ock, okej, vad tycker du att läraren skulle ha gjort? 
F1: Jag tycker att läraren skulle, …, frågat Simon om vem det var. 
M: Men om han inte visste att det var Simon som visste det där? 
F1: Äh. 
M: Men nu har du förutsatt att Simon har gått och berättat. 
F1: Ja. 
M: Är det så du tänker? Okej. 
F1: Ja, då skulle jag ha pratat med den eller om jag skulle ha vart läraren skulle jag ha pratat 

med den personen eller, …. jag tror att han skulle ha pratat med den personen som det var 
då, och, …, sen så får de åka och fixa en ny tavla. 

M: Mmm, hurdå åka och fixa en ny tavla? 
F1: Åka och köpa en ny. 
M: Mmm, menar du att det är någon, vilken någon, som ska betala den? 
F1: Ja. 
M: Vem tycket du att det är då? 
F1: Om det var med flit, då tycker jag att han skall betala men annars så, så tycker jag att det 

kan vara hälften var. 
M: Mmm, okej, nu kan det bli så här att frågorna kanske går in i varann för att du berättar 

vissa saker och jag ställer frågor som du redan svarat på, men det får vi ta då. 
F1: Mmm. 
M: Ähm, tycker du att det skulle va skillnad, skulle det varit skillnad om det inte hade varit en 

vikarie utan att det hade vart den vanlige läraren? 
F1: Ja, det skulle det ha varit. 
M: På vilket vis då? 
F1: Dom skulle inte ha varit lika stökiga, dörren skulle inte ha varit öppen, för att den riktiga 

läraren har erfarenhet av vad som kan hända, jaa, det skulle ha varit lugnare, då skulle inte 
tavlan ha gått sönder. 

M: Tycker du att det skulle va skillnad på om det var en manlig eller kvinnlig vikarie eller 
lärare? Om det hade vart Ulla istället som hade vart vikarie, skulle det ge skillnad till att 
du skulle våga gå att tala om det här, eller, förstår du vad jag menar med frågan. 

F1: Jaa, de tror jag att det skulle vara skillnad, om vem som hade gjort det, då skulle jag, jag 
skulle våga, jag skulle nog våga mer om det var, det hade varit en kvinnlig. 

M: Mmm, varför, hur kommer det sig? 
F1: Jag vet inte men, jag är ju tjej så, fniss. 
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M: Är det på, jag vill inte ge dig för mycket ledande frågor, är det på det sättet - är det - 
reagerar män annorlunda än kvinnor när det har hänt saker? 

F1: Ja, de gör dom. 
M: Kan du förklara hur du menar då? 
F1: Ja, män reagerar häftigare. 
M: Mmm, hur då menar du, att dom, vad gör de då? 
F1: Dom kan bli, dom blir helt enkelt argare medan kvinnor dom kanske dom tycker att det är 

jättetråkigt att det gått sönder, men dom låter inte så arga när dom pratar. 
M: Mmm, okej. 
F1: Om man säger så, …,. 
M: Är det skillnad på om att det går över fortare för en manlig eller för en kvinnlig? Är det 

liksom nyanser i hur man tar upp det då, förstår du, en manlig de säger ”badunk”, menar 
du att det är kraftfullare, medan en kvinna tar det lite lugnare, men i diskussionen som det 
kanske blir av det här, slutar män, pratar män längre om det här som har hänt än vad 
kvinnor gör eller är det tvärt om? Kan du tänkta så? 

F1: Alltså, på den lektionen? Eller över huvud taget? 
M: Ja överhuvudtaget, eller när det gäller det här etiska dilemmat, du kan ju liksom ta båda 

två. Diskutera båda två om du vill. 
F1: Ja, jag tror män avslutar diskussionen det fortare. 
M: Mmm, och kvinnor gör det inte? 
F1: Nä! 
M: Hur gör kvinnor då? 
F1: Dom, lirkar, försöker gå mer in i detalj och drar ut på det lite mer. 
M: Mmm, vad tycker du, vad tycker du att, du säger att du hellre går och, pratar hellre med en 

kvinna för hon tar det lugnare, för att du är kvinna, sa du. 
F1: Mmm. 
M: Äh, men tycker du att det är ett bättre sätt att lirka, eller, jag menar inte att det är bra eller 

dåligt men, …,. 
F1: Ja, men liksom, der är ju troligare att hon får veta vem det är då. 
M: Mmm, okej. 
F1: Tror jag, annars kanske dom blir rädd. 
M: Okej, mmm. 
F1: Blir rädda. 
M: Jah, den här som hade sönder tavlan, vad tror du att han tänker, …, när tavlan går sönder? 
F1: Hjälp, mmm, …,. 
M: Du kan få vänta med det ett tag, det kanske, en liten fråga till som hör ihop, …,. 
F1: Mmm. 
M: Mmm, så kan du fundera på det. 
F1: Mmm. 
M: Äh, och då vill jag vidare tänka så här, jag har en rubrik som heter, skulle det vara annor-

lunda, vi pratar om dig nu, om du visste vem, som hade slagit sönder tavlan? Om vi säger 
så här, i en del grupper så finns det kanske klassens drottning. 

F1: Mmm. 
M: Förstår du vad jag menar när jag säger klassens drottning? 
F1: Mmm. 
M: Om det är klassens drottning ElsMarie som hade slagit sönder tavlan, eh, skulle det vara 

någon skillnad på hur man gör, för att, du sa att du skulle gå till läraren, skulle det vara 
skillnad att gå till läraren? 

F1: Mmm, för mig? 
M: Som dej som person. 
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F1: Nej, det tror jag inte. 
M: Neej, du skulle gå, men skulle du gå till klassens drottning, …, och säga att de här var, …, 

jag såg att det var du. Skulle det var svårare, eller? 
F1: Jaa, det skulle nog vara svårare men, …,. 
M: Varför det tror du, eller hur kommer det sig? 
F1: Nejmen, det liksom, …, då, man tänker så här att, hon är, alla är kompis med henne och 

då, …,. 
M: Mmm. 
F1: Och e, …, så tänker man jaa, …, då kanske ingen vill vara kompis med mej längre om jag 

går och säger så. 
M: Okej, mmm. 
F1: Man resonerar så men det borde egentligen inte vara så. 
M: Nej precis, men man kan ju liksom tänka sig in i en situation? Men om det hade varit, 

eller, grupper också eller en klass som vi pratade om, i den här klassen då om de, …, de 
finns ju barn, elever och ungdomar som kan vara tysta som knappt märks, om det hade 
varit den personen då, om det hade varit den tysta Madeleine som hade haft sönder tav-
lan? Gör det någon skillnad? 

F1: Jaa, det är skillnad men det är också, det beror ju på om de var med mening eller en 
olyckshändelse. 

M: Mmm, det är liksom den stora skillnaden? 
F1: Mmm, det är jättestor skillnad. 
M: Men om det hade varit med flit, då? 
F1: Ja, då skulle jag, jag skulle ha gått och sagt till då. 
M: Mmm, och om det var en olyckshändelse vad hade du gjort då? 
F1: Jag skulle nog ha gått och sagt till då, men jag skulle ha sagt att det var en olyckshändel-

se, jag såg att det inte var med meningen att hon, att hon blev knuffad eller hon ramlade 
M: Mmm. 
F1: ---, på tavlan, så att den hade gått sönder, t.ex., då jaa, sen så, om det hade varit med flit 

då skulle jag ha gått till Loi …,. 
M: Madeleine. 
F1: ---, eller Madeleine och ja, …, det där var väl dumt gjort? 
M: Mmm. 
F1: Mmm. 
M: Hade du kollat upp om hon gått och talat om det sen? Hade sagt till läraren t.ex., att det 

var hon som hade gjort det? Hade du kollat det? 
F1: Jaa, så skulle säga åt henne att säga till läraren, att det var hon som gjorde det. 
M: Skulle du ha kollat det någon gång om hon hade gjort det, eller? 
F1: Ja, det skulle jag nog göra. 
M: Hur skulle du göra då da? 
F1: Jag skulle fråga henne, har du sagt till att du gjorde det, för jag har sagt till förut och jag 

vet inte hon kanske inte trodde mig, de hon, om du säger att du har gjort det tror hon dig 
mer. 

M: Mmm. 
F1: Hon kanske tror att jag ljuger och vill skylla ifrån mig och att det kanske var jag. 
M: Mmm, jag precis det var en god tanke. Mmm, men om det skull vara klassens starke kung 

då? 
F1: Då skulle jag säga till, det skulle jag göra! 
M: Mmm, du är konsekvent. 
F1: Jaa. 
M: Du skulle inte känna, att bli orolig, eller så där? 
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F1: Nä! 
M: Nä, skulle du kunna gå till honom och säga hörru du, jag såg att det var du? 
F1: ---, njaaa, kanske. 
M: Kanske, okej. Hur tror du Simon hade gjort i dom här tre fallen? 
F1: ---, mmm, jag tror att han hade, inte sagt till om det hade varit kungens, drottningens, …, 

klassens, 
M: Nähä. 
F1: Inte om det hade varit klassens kung eller drottning, då tror jag inte han hade gjort - men 

jag tror att han hade sagt till när det var lilla Madeleine. 
M: De hade du, …, det tror du? Okej. Varför tror du att det gör skillnad då? 
F1: Därför att han tänker att, …, ja då kommer jag att bli ovän med alla, då kommer ingen att 

vilja vara vän med en, kommer inte ha några vänner då, eller så. 
M: Mmm, okej. 
F1: Alla kommer att tycka illa om mig, för att jag sa till! 
M: Är det läskigt det? 
F1: Vaddå? 
M: Är det läskigt det, att inte bli omtyckt, är det obehagligt det? 
F1: Ja, det tror jag nog. 
M: Mmm, nu har jag en grej, om det hade vart bästa kompisen då? Hur skulle du ha gjort då? 
F1: Om det hade varit min bästa kompis? 
M: Mmm. 
F1: Då tror jag att hon skulle ha gått och sagt till. 
M: Du tror det? 
F1: Mmm 
M: Om hon inte gjorde det? 
F1: Då skulle nog jag säga till, för det tycker jag att man skall göra, även om det är ens bästa 

kompis. 
M: Mmm, men skulle du säga till henne eller till läraren? Först? Gör du någon skillnad där, 

när det är en bästa kompis? 
F1: Ja, det gör lite skillnad, men de gö…, om det var en olyckshändelse, …, de, …, då, klart 

att jag säger till henne, javisst det var ju jättesynd att, jag skulle ha gått och sagt till lära-
ren också, de tror jag hon också skulle ha gjort, men om det var med flit, …,. 

M: Mmm 
F1: Då tror, min bästa kompis, tror jag, inte skulle göra det med flit, om man säger så, det var 

en svår fråga. 
M: Mmm, jag förstår det, de är bra att du talar om, liksom så, men om det var Simons bästa 

kompis, hur tror du Simon skulle ha gjort då? 
F1: Jag tror inte han skulle ha sagt till. 
M: Mmm 
F1: De tror jag inte, …,. 
M: Hur kommer det sig? Att han inte gör det, men att du gör det? 
F1: För att jag är lite annorlunda, skratt, men de flesta dom, jag vill inte kalla det skvallra, 

…,. 
M: Men det kan man väl kalla det, kalla det vad du vill! 
F1: Ja, men jag tror, det är få som, liksom, om jag har haft sönder en glasruta, det är få som, 

jag skulle själv säga till då, att det var jag. 
M: Mmm. 
F1: Men om det hade varit, ja va skall vi ta, Madeleine då? 
M: Mmm. 
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F1: En kompis bara, inte bästa kompis, äh, hennes bästa kompis, nä, jag tror inte att hon 
skulle ha sagt till, för det är, hon gillar inte att skvallra helt enkelt, man skvallrar inte på 
kompisen, men jag tycker inte att man skvallrar inte då, man säger till! 

M: Precis. 
F1: Skvallra är en annan sak, det är om man har berättat en hemlis, så sprider man ut det över 

hela skolan. 
M: Okej. 
F1: Det tycker jag är att skvallra. 
M: Mmm, bra mmm…, åh, varför tror du att den som slängde det här på tavlan gjorde det, 

alltså gjorde det som han gjorde? 
F1: För att visa sig tuff. 
M: Mmm, tror du att det är vanligt? 
F1: Jaa, det tror jag. 
M: Är man tuff då? 
F1: NÄ! 
M: Nä, du förstår det, men, jaa, så är det, men det är lite läskigt att ta på sig skulden alltså, 

alltså, tror du, …., för de är svårt att vara ärlig ibland? 
F1: Jaa, det är det. 
M: Men att, du verkar inte ha svårt att säga, det här gjorde jag och det här gjorde jag inte. Är 

det så? 
F1: Ja, jag brukar inte ha sönder saker och så. 
M: Jag har förstått att det är så, men man kan ju råka ha ibland också, men du har en ganska 

stark ståndpunkt där. 
F1: Mmm 
M: Vad du tycker och hur det skall gå till. 
F1: Ja 
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(F2) Flicka 2: 11 år, åk 5 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde? 
F2: Jag tror inte han att berättade det? 
M: Då svarade du också tidigare, att han, varför tror du att han inte berättade det? 
F2: För att man blir utpekad som en skvallerbytta. 
M: Okej. Och då undrar jag också, vad skulle du ha gjort? 
F2: Jag skulle ha berättat. 
M: Rätt på? 
F2: Ja. 
M: Vem skulle du ha berättat det för? 
F2: Jag skulle, efter det att vi hade pratat om det skulle jag gå till läraren och berätta vem det 

var. 
M: Okej. Du skulle aldrig gå till den personen först, du skulle helst gå till läraren först? Okej. 
F2: Ja. 
M: Mmm. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort? 
F2: Jag tycker att han först skulle ha lyssnat på vad som, på vad, det som eleverna berättade, 

hade hänt och sen skulle han liksom prata med, prata liksom om det. 
M: Mmm. 
F2: Äh så, sen fråga om det var någon som visste vem det var och så. 
M: Mmm, okej, och mm, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 
F2: Ehh, …, jag kommer att få skäll om någon berättar att det var jag. 
M: Mmm, är det, …,. 
F2: Det är väl främsta anledningen till att man inte berättar att det var en själv. 
M: Är det otäckt att få skäll, eller? 
F2: Neej, men en del skäms ju väldigt mycket om man får det. 
M: Mmm, vad är det där med skäms? Vad händer då? 
F2: Jag vet faktiskt inte, för att, jaa, man kanske tycker att det är obehagligt, eller, en del 

överreagerar så väldigt, så då är det väl, man vet inte riktigt hur dom, hur den man får 
skäll av skall reagera. 

M: Mmm, okej, mmm, det är säkert sant. 
F2: Jaa, det tror jag. 
M: Mmm, ääh, tycker du, skulle de ha varit skillnad, när en sådan här sak händer, är det 

skillnad på om det är en vikarie eller en vanlig lärare? När det händer en sån här sak i 
klassrummet? 

F2: ---, jaa, det tror jag att det är. 
M: På vilket vis då? 
F2: Man är, man känner, oftast läraren ganska bra eftersom man antagligen har haft honom 

ett år eller så, men en vikarie är det väldigt lätt att testa. 
M: Mmm, hur testar man då, då? 
F2: Man busar kanske lite extra, håller på sådär, bara småsaker. 
M: Mmm, man, hur, när man busar lite extra är det då man liksom kollar vad läraren, när den 

säger stopp? 
F2: Man kollar hur han reagerar. 
M: Jaa, okej. Hur tycker du att en lärare skall reagera, då? 
F2: Jag tycker att dom ska berätta för eleven exakt hur det ligger till och att, dom kan inte 

gö…, man kan inte göra så där bara för att man har en annan lärare. 
M: Mmm, okej. Tror du att det hade varit skillnad om det hade varit, alltså nu var det en 

manlig lärare, hade varit skillnad om det hade varit en kvinnlig lärare? 
F2: Näej, det tror jag inte. 
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M: På vilket vis tror du inte det? 
F2: --- jag tyc…, personligen tycker jag inte att det spelar någon roll om man har en kvinnlig 

eller manlig lärare. Det är ändå samma sak, samma regler gäller. 
M: Mmm. Det är sant. Ähm, men är det så här? När en sån här saker händer, ähm, …, jo, att 

du menar att läraren skall reagera på samma vis fast att man är kvinnlig och manlig, men 
är det skillnad på hur en lärare kan reagera när någonting sådant här händer? Blir kvinnor 
mer, brusar upp direkt och slår näven i bordet. Förstår du hur jag menar? 

F2: Mm, det är väl olika på varje person. En del kanske tar det helt lugnt, medan några andra 
blir helvilda. 

M: Mmm, ja precis. 
F2: Mmm. 
M: Du tycker att det är så? Det är din ja, okej. Ähm, om jag säger så här, om det hade varit, 

förstår du vad jag menar med klassens drottning? 
F2: Mmm. 
M: Förklara så att vi vet att du, /Störande ljud/, i grupper, så här ibland, kan det finnas någon 

som är utmärkande, kanske kommer först med modet eller bestämmer vad man skall göra 
i gruppen. 

F2: Mmm. 
M: Men om det var hon som hade haft sönder tavlan? Hade det varit någon skillnad? Du sa ju 

att du skulle gå till läraren direkt. 
F2: Efteråt, efter det att man hade pratat om det. 
M: Ja, mmm, skulle det vara någon skillnad om det var klassens drottning som hade gjort det 

här? 
F2: ---, näej, jag skulle nog göra det i alla fall för att, eh, …, person som person, man skall 

ändå berätta. 
M: Jaa. 
F2: Det spelar ändå ingen roll vem det är sen. 
M: Mmm, du skulle inte, skulle du gå fram, skulle du kunna gå till henne och säga till först? 

Du väljer den här lärarvägen först? 
F2: ---, ja, för att, om det är, om det är den som mest populär som har slagit sönder den, då 

kan det bli väldigt stort, då tycker de andra att man kan bli kallad för skvallerbytta bara 
för det, om man pratar med henne först. 

M: Det är lite läskigt, det här med skvallerbytta? 
F2: Jaa, man kan ju bli utanför då. 
M: Mmm. 
F2: Det är ganska stort grupptryck på sådant där också. 
M: Ja, det är det ja. Kan det vara så på mindre saker också? 
F2: Jag vet faktiskt inte, …, det är väl, …, det är väl olika i olika klasser. 
M: Ja, precis. Ibland finns det ju inte heller. 
F2: Näe. 
M: Det kan finnas många starka viljor i en grupp, då, om man så säger, men om det hade 

varit, ibland i vissa klasser eller grupper då finns det också personer som varken syns eller 
hörs. 

F2: Mmm. 
M: Om det hade vart Madeleine som varken syns eller märks i klassen som hade gjort det 

här? 
F2: Mmm. 
M: Hade du gjort likadant då, eller? 
F2: ---, Henne skulle jag nog ha pratat med först. 
M: Vad är det som gör skillnad där, då? 
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F2: För att, eftersom hon varken syns eller hörs så är det ganska, så är det väl inte så himla 
märkvärdigt om, att hon nästan inte har några kompisar. 

M: Mmm. 
F2: Så, det skulle det vara bäst för henne om man pratade med henne först. Du, jag såg att det 

var du som hade sönder tavlan, men jag tänker berätta det för läraren för att det är bäst i 
alla fall. 

M: Mmm, okej. 
F2: Och antagligen spelar det väl ingen roll för henne eftersom hon bara, skulle väl bara säga 

mm och säga jaa. 
M: Då skulle din rädsla vara borta menar du? För att, att vara skvallerbytta eftersom hon inte 

har kompisar. Är det, det du menar? 
F2: Nej, men de, …, de är ju synd för henne om hon inte har några kompisar, så att man 

skulle ju kunna prata med henne, då kanske man märker, jaa, hon är ju helt okej, så kan-
ske man kan börja vara med henne. Det är väl bäst för henne att man börjar prata med 
henne först. 

M: Mmm, precis. 
F2: Berätta för henne att nu berättar jag för läraren, 
M: Mmm, ja. precis, och om det skulle vara klassens kung? En kille! 
F2: 
M: Är det någon skillnad? 
F2: Näej, det tycker jag inte. 
M: Det är det inte? Vad skulle du göra? 
F2: Jag skulle vänta tills läraren hade pratat om det i klassen och sen gå berätta vem det var. 
M: Mmm, där går du också direkt till läraren. 
F2: Ja. 
M: Ja, men det är liksom oron för det där grupptrycket som vi, 
F2: Ja. 
M: Men, bästa kompisen? 
F2: Då skulle jag inte berätta! 
M: Då skulle du inte berätta? 
F2: Nej! 
M: Varför skulle du inte berätta? 
F2: Det skulle vara, …, det skulle vara att, …, förråda kompisen. Om man, jag skulle inte 

berätta för att det var min bästa, för att det var min bästa vän, och då kanske det inte skul-
le vara min bästa vän så himla länge till. 

M: Mmm. Är det hemskt att bli ensam? 
F2: Jaa. 
M: Det är det hemskaste som finns, alltså? 
F2: Mmm. 
M: Men, skulle du inte gå till henne och säga att du såg det här? 
F2: Jo, och då skulle jag fråga henne: Är det okej om jag berättar för läraren? 
M: Mmm. 
F2: Då kanske, eller jag kanske skulle säga, det nog bäst att du berättar för läraren att det var 

du som hade sönder den. 
M: Mmm. 
F2: För om det skulle komma från henne, så skulle det vara mycket bättre, för då skulle man 

inte bli utmärkt som en skvallerbytta. 
M: Mmm. /Oljud/. Skulle du ha tänkt så, själv? Jag måste prata med kompisen för det känns 

ju inte, hur känns det när man vet något? 

 51



F2: Det känns inte rätt att, egentligen känns det inte rätt att berätta för läraren, och då spelar 
det inte direkt någon roll vem det var, men det känns ändå fel, men man måste berätta för 
det. 

M: Ja, precis, men när det är bästa kompisen? 
F2: Det är något helt annat. 
M: Varför är det, tror du? 
F2: Det är kanske någon som man har känt ända sedan man var liten och den vänskapen vill 

man inte direkt förstöra. 
M: Neej, men blir den förstörd, tror du? 
F2: Det beror på kompisen. 
M: Ja. men är det en kompis, om det blir förstört så? 
F2: … 
M: Tänk om det hade varit en olyckshändelse? 
F2: Ja, men då får väl han eller hon berätta det för läraren. 
M: Ja 
F2: Eller för mig, så, 
M: Du skulle välja, du skulle också prata med kompisen innan, 
F2: Mm, jag skulle be henne att berätta för läraren. 
M: Mm, ja precis, för jag undrar hur det känns, när man vet att någon, när man vet om att 

någon har gjort något och så kommer det aldrig fram? Hur känns det då? 
F2: ---,. 
M: Du tycker, att du går till läraren och berättar, men om bästa kompisen inte går och berät-

tar? 
F2: ---, det får man helt enkelt leva med! 
M: Får man? Är inte det tungt? 
F2: Jo, men det beror på hur man själv gör, hur man själv tänker och vill. 
M: Finns det någon annan strategi du skulle kunna ha, för att ta fram det? 
F2: Jag skulle prata med min kompis för det första, så hon får veta hur jag känner det. 
M: Mmm. 
F2: Och sen kanske, så för min skull kanske hon skulle gå och berätta det för läraren. 
M: Mmm. Det här med en kompis är jätteviktigt har jag förstått? 
F2: Ja. Det är väldigt viktigt att ha kompisar. 
M: Den här personen som slängde på tavlan, varför tror du att han gjorde det? 
F2: Det kanske var en olyckshändelse, eller det kanske vart ett bråk, kanske siktade på någon, 

då kanske den träffade tavlan. 
M: Mmm, precis. Okej. Jag undrar ändå hur det kommer sig att, har det hänt dig någon gång, 

hur känns det när man har gjort något tokigt? 
F2: Man tänker på det hela tiden, varför gjorde jag så, man känner sig skyldig. 
M: Mmm, när går skyldigheten, skulden över? Går den över någon gång, eller? 
F2: Det beror på personen, det kan vara olika på varje person, men, 
M: Hur tror du att du skulle känna? 
F2: ---, jag skulle nog inte komma över det direkt på en vecka, utan kanske någon månad. Det 

beror på om det är en stor eller liten sak. 
M: Jo, precis, det förstår jag, men det är kanske till och med, kan det inte vara så, nu är mer 

utifrån bästa kompisen vi pratar om eftersom du har en bestämd åsikt om det andra, men 
alltså, kan det bli så här att om bästa kompisen inte går och berättar att den har gjort det, 
att det kan gnaga sönder vänskapen också? Vad tror du? 

F2: Det kan det nog göra för att då kanske man, då kanske man liksom känner för, ganska 
obehag när man är i den personens närvaro, herregud, gjorde hon det, varför gjorde hon 
det, varför kan hon inte berätta det för, och det kan kännas väldigt tungt, då kanske man 
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kommer längre och längre från varandra, då kanske man känner att man inte kan lite på 
den personen, och det är väldigt jobbigt. 

M: Har du någon strategi om vad man skulle kunna göra då? Du säger att du har försökt att 
prata med henne flera gånger. 

F2: Då får man helt enkelt berätta för läraren hur svårt det än är och /oljud/ att vänskapen 
förstörs. 

M: Mmm. Då när du känner ett obehag, skulden, att obehaget inte försvinner på flera veckor, 
då är det dags att gå vidare? 

F2: Mmm. 
M: Nu var det så här att den här gruppen inte visste vilken som hade slagit sönder tavlan. 
F2: Mmm. 
M: Hade det varit annorlunda om alla hade vetat om vem som hade gjort det? 
F2: ---, ja, det hade varit annorlunda. 
M: På vilket vis då? 
F2: För att då skulle det kunna vara vem som helst som berättade det? 
M: Mmm. 
F2: Då vet alla och då är det ingenting att berätta. 
M: Okej. Det är viktigt att man tar tag i det från början, tycker du, som lärare? 
F2: Jaa, man skall inte överreagera heller, man skall inte, typ, har, hålla det i tankarna i ett 

helt år, det är ju totalt onödigt för då lägger man kraft och energi på något som är totalt 
oviktigt. 

 

 53



(F3) Flicka 3: 13 år, åk 6 
 
M: Simon var den enda personen som hade sett vad som hade hänt. Vad tror du Simon 

gjorde? 
F3: Jag tror att han var tyst, han sa, …, Jag vet inte, han tänkte väl, …, /oljud i lokalen/, …,. 
M: Mmm, varför tror du det? 
F3: Han kanske inte var så, …, …, …, mmm, så, så liksom, han kanske inte var med dom så 

mycket som, hade, som gjorde det här. 
M: Ja, okej. 
F3: Och så tänkte han, kanske, att de var lite tuffare och så, att dom skulle ja, han kanske bara 

var ensam medan dom hade ett helt gäng. 
M: Mmm, okej. Vad skulle du ha gjort? 
F3: ---, mmm, harkel, öh, …, …, …, …, …, ja, …, …, det beror ju på? 
M: Om du var den ensamma som hade sett? 
F3: Om jag var den ensamma? 
M: Ja. 
F3: ---, …, då hade jag, …, …, jag tror inte att jag hade sagt det, …, Jag tror inte det. 
M: Inte till någon? 
F3: Jo, till mina kompisar men inte till läraren. 
M: Men inte till läraren, okej. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort? 
F3: Om? 
M: Om, när han upptäckte det här, att det hade gått sönder. Vad tycker du en lärare skall göra 

då? 
F3: Om han fick reda på vem som hade gjort det? 
M: Näh, men när det har hänt, han vet ingenting, han ser bara att det är ett stort hål på tavlan 

och att det måste ha skett alldeles på sekunden. Om du har någon föreställning om hur en, 
vad en lärare skall göra när sådant här händer. 

F3: Man undrar väl vem som har gjort det, å, pratar med eleverna? 
M: Hur skall han prata tycker du? 
F3: ---, snällt, liksom, lugnt. 
M: Mmm, skall han prata med dom i grupp eller en och en? Förstår du vad jag vill komma åt? 
F3: Ja, i grupp. 
M: I grupp, precis som ni gör här på skolan? 
F3: Mmm. 
M: Okej, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 
F3: ---, öh, han är väl kanske lite rädd, fast han vill ju inte visa det, och så, han, …,. 
M: Vad kan han vara rädd för, tror du? Vad är det som gör att man blir rädd för sådant här? 
F3: ---, harkel, öh, …, …, kanske är rädd för att läraren skall bli arg och han kanske inte vill. 
M: Är det läskigt när lärare blir arga? 
F3: Ja. 
M: Varför det? 
F3: Nej jag vet inte. 
M: Är det konsekvensen av lärarens arghet? Alltså, den ringer hem, eller? 
F3: Ja. 
M: Är det. det? 
F3: Ja. 
M: Jaaa. 
F3: Näh, jag vet inte. 
M: Men det inte roligt när man blir arg? 
F3: Näh. 
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M: Näh. Skulle det vara någon skillnad? Nu var det Per vikarie, skulle det vara skillnad på en 
vikarie och en riktig lärare? 

F3: Ja., läraren vet ju hur de här personerna är, egentligen, 
M: Mmm. 
F3: Så hon skulle väl bli lite argare, ja, men vikarien han vill väl bara vara snäll, liksom, 

eftersom han är en vikarie, han känner inte dom så jättebra. 
M: Mmm, det är skillnad? 
F3: Ja. 
M: Om det var en manlig och en kvinnlig lärare? Är det någon skillnad på manliga och 

kvinnliga lärare, hur dom agerar, när det händer sådana här saker? Det behöver inte precis 
vara att det går sönder. 

F3: Det beror på vad det är, om det är någon, …, …, jag vet inte riktigt, det är väl lite skill-
nad, ibland blir ju kvinnliga lärare argare och ibland blir det manliga lärare det. 

M: Mmm. Är det någon skillnad på hur dom gör? Förstår du, blir en manlig lärare, om man 
säger, blir en kvinnlig lärare jättearg? 

F3: Dom blir mest arg på killarna, typ, tror jag. 
M: Du tror det? 
F3: Ja. 
M: Mmm. 
F3: Men, om dom har gjort någonting. 
M: Mmm. 
F3: Men, om typ om det är något …, …, ja. 
M: Men den manliga läraren blir, blir den arg på tjejerna då, eller? 
F3: Jag vet inte. 
M: Näej. 
F3: Det vet jag inte. Det har alltid varit så att tjejerna, …, jag vet inte, …,. 
M: Mmm, gör inte tjejerna så mycket bus, menar du? 
F3: Joo, jo, de liksom, …, …,. 
M: Lika mycket? 
F3: Ja, nästan. 
M: Jaa. 
F3: Det beror på vad de, …,. 
M: Men killarna hörs mer och syns mer, är det, det du menar? Deras bus syns mer, tjejerna 

har finare bus? 
F3: Ja. 
M: Mmm, okej. Men är det skillnad, om jag säger så här, kan det vara skillnad på hur en 

lärare, en kvinnlig lärare och en manlig lärare, på det här viset, att en kvinnlig lärare blir 
jättearg och sedan diskuterar man det och sedan är det bra? Men en manlig lärare blir inte 
jättearg och diskussionen tar aldrig slut utan den fortsätter. Förstår du hur jag menar? Se-
dan kan det vara tvärtom också. Upplever du det så? 

F3: Näe, jag vet inte, jag har aldrig haft en manlig lärare. 
M: Då är det inte så lätt. 
F3: Nä. 
M: Du kanske kan tänka på hur män och kvinnor gör, när dom inte är lärare? 
F3: Jaa. 
M: Om det är skillnad då? Det här med ilska. 
F3: --- …, …,. 
M: Om en del är mer diskussionsbenägna än andra? 
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F3: Ja, jag vet inte riktigt, typ, om det var en som gjorde jättemycket grejer, då kanske en 
kvinnlig lärare skulle gå tillbaka till saken, prata om liksom att du har hållit på så mycket, 
gjort så mycket grejor och så där, jag vet inte. 

M: Mmm. Nej. det är inte så lätt när man inte haft, nä, men man kan ha en föreställning om, 
ja. 

F3: Ja. 
M: Äh, skulle du svara annorlunda om du visste vem som hade slagit sönder tavlan? Nu har 

du svarat på. vad du skulle svara om det var du som hade slagit sönder och vad du trodde 
Simon skulle göra. 

F3: Mmm. 
M: Men om du visste vem som hade slagit sönder tavlan? 
F3: ---, äh, det beror på om den personen hade varit min kompis eller om den hade varit 

jättedum mot mig. 
M: Okej. 
F3: Och så. 
M: Och då tar vi lite följdfrågor här för att se om vi kommer tillbaks till det här. Jo, då undrar 

jag så här, du vet i en del grupper och i en del klasser så finns det en klassens drottning? 
F3: Mmm. 
M: Du förstår vad jag menar med det? 
F3: Ja. 
M: Om vi kallar henne ElsMarie, så har vi inga namn som kan härledas någonstans, som hade 

slagit sönder tavlan. Hur skulle du ha gjort mot henne? 
F3: Äh, …, …, om jag hade umgåtts med henne? 
M: Mmm, ja, ta dina alternativ, jag vill inte leda dig, förstår du? 
F3: Om jag hade umgåtts med henne, om jag hade, ja, …, …, om jag hade varit med henne 

jättemycket då och haft henne som kompis och vetat hur hon var, egentligen. 
M: Mmm. 
F3: Då liksom, då hade jag inte sagt något, men om jag inte tyckte om henne och, jag vet inte 

riktigt. 
M: Näh, men jag ställer lite, …, mera, så kanske du kan komma fram till …, ? 
F3: Ja. 
M: Om det var Madeleine? Det finns ju personer som ofta är tysta och inte märks i klassen. 
F3: Mmm. 
M: Om det var hon som hade gjort det här? 
F3: ---, …, då kanske, öh, …, …, jag kanske hade sagt det men då kanske, då skulle nog 

läraren inte bli så jättearg, hon skulle kanske fråga mer, varför hon gjorde det och så för 
att hon är så tyst, liksom, varför skulle hon göra något sådant då? 

M: Mmm, det är skillnad på dom, 
F3: Mmm. 
M: Du tror inte heller, att dom som är tysta gör sådant här egentligen? 
F3: Mmm. 
M: Näh, gör inget bus, men ähh, men du skulle gå till läraren eller skulle du gå till klassens 

drottning direkt eller skulle du gå till tysta Madeleine och säga det eller skulle du ta upp 
det med läraren? Är det så, 

F3: Jag skulle ta upp det med läraren. 
M: Du skulle aldrig gå till personerna och säga det? 
F3: Neej. 
M: Okej. Om det var klassens starke kung? 
F3: Mmm, …, om det var, …,. 
M: Det finns kungar i klassen, …,. 
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F3: Ja. 
M: Killar, det kan vara skillnad på dro…, …,. 
F3: Ja, om han, det är precis som om jag hade varit kompis med han, …, …, 
M: Mmm. 
F3: Då hade jag inte. …, …, då, hade jag inte sagt något. 
M: Till ho…, 
F3: Till läraren. 
M: Hade du sagt något till honom? 
F3: Ja, jag skulle ha sagt till honom, att försöka liksom säga att, …, jag vet inte. 
M: Om det var bästa kompisen som hade gjort det här? 
F3: Öh, jag hade pratat med henne först, och så, sen om, ja, och se hur det vart. 
M: Mmm. Varför är det så säkert att gå till kompisen och säga det först? 
F3: Äh, därför att vi är så bra kompisar och hon är jättekul och det är liksom, det beror på om 

det är en riktig kompis eller inte. 
M: Mmm. Okej. Men är det så viktigt med den här riktiga kompisen? Skyddar man den mer, 

är det, det, du menar? 
F3: ---, näh, …, …, jag vet inte? 
M: Det gör du uppenbarligen inte heller eftersom du går och pratar med henne. 
F3: Ja. 
M: Skulle du göra, men du skulle påverka henne att hon skulle gå och tala om det, mer än de 

andra? 
F3: Mmm, ja! 
M: Jaa, för du tycker att det är viktigare att sanningen kommer fram? 
F3: Ja, mm. 
M: Om jag förstår dig rätt? 
F3: Ja! 
M: Men de andra är inte så viktiga? 
F3: Näh. 
M: Okej. 
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(F4) Flicka 4: 13 år, åk 6 
 
M: Vad tror du att Simon gjorde? 
F4: ---, äh, …, …, …, mmm, han berättar väl för, vad heter det, läraren vem som hade kastat, 

haft sönder tavlan. 
M: Mmm. Okej. Vad skulle du ha gjort? 
F4: Ifall jag var Simon? 
M: Ja, om du var den som hade upptäckt, du var den enda troligtvis som hade sett. 
F4: Mmm. 
M: Vem som gjort det här. 
F4: Ähm, …, mm, jag skulle väl säga det till en lärare, …,. 
M: Mmm. 
F4: Ifall jag hade sett det. Om det, typ var ens bästis, då vill man, då vill man inte säga 

eftersom de är ens, man är jättebra kompis med den, men jag skulle nog säga ändå. 
M: Mmm. 
F4: För ja, 
M: Mmm, jag kommer med lite mer sådana frågor. 
F4: Mmm. 
M: Du kan tänka på det, ett litet tag. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort? När det händer 

en sådan här sak, vad tycker du att en lärare skall göra då? 
F4: Mmm, …, …, ja han, han skall väl prata med eleven, som har gjort det där, och så, han 

skall nog inte bli så där jättearg, utan mest prata, så här, att den förstår, liksom. 
M: Mmm, men om han inte vet, hur skall han göra för att ta reda på vad som har hänt? Om 

ingen kommer och berättar för honom? 
F4: Mmm. 
M: Hur skall han göra då, tycker du? 
F4: ---, …, han kan ju säga, ifall ingen vågar erkänna, …,. 
M: Mmm. 
F4: ---, kan han ju säga så här att, den som har gjort det här kan komma till mig, sen, för jag 

blir inte arg. Du kan berätta ifall det var en olycka eller något. 
M: Mmm. 
F4: ---, så tycker jag att den där skall göra, det liksom skall inte bli jättearg och skrika ut i 

klassen för då är det ingen som vill, då är det ingen som berättar det. 
M: Näh, precis. Du tycker att han skall ta upp det i helklass? 
F4: Mmm. 
M: Så där lite som ni har samling ibland på mattan? 
F4: Ja, och sen kan, fast den som har gjort det behöver inte säga det då, den kan ju komma 

efter, sen. 
M: Okej. Tycker du att det hade varit skillnad på om det hade varit en vikarie och eller en 

”riktig” lärare? 
F4: Mm, …, …, vikarien skulle väl vara lite mer sträng, fast det beror ju på, för att, den kan 

ju inte, mm, den är väl mest orolig själv, för den kanske tänker att liksom att, åh, vad ska 
de andra lärarna säga, liksom, här har dom, mina elever haft såhära, jag är bara vikarie här 
och så har eleverna liksom haft sönder tavlan, då kanske de inte tycker att jag skött mig 
bra. B. Mmm. 

F4: Då kanske han blir mer arg, en ”vanlig” lärare den, nu skall vi ta upp det, typ, snällt med 
klassen. 

M: Mmm. Okej. 
F4: Så, ifall det var en olycka eller om det var, ja. 
M: Det var en intressant tanke du hade, att en vikarie kan känna skuld också. 
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F4: Mmm. 
M: Att det är därför han reagerar lite hårdare. 
F4: Ja. 
M: Okej. Ja, en ”vanlig” lärare vet ju kanske, vad som händer i klassrummet, känner eleverna. 
F4: Mmm. 
M: Och vet vilka regler det är. 
F4: Ja, vilka som kanske är mest bråkiga och vilka som är lite mer 
M: Mmm, precis. Jo, det är väl så. Är det skillnad på manligt och kvinnligt, då? Förstår du 

vad jag menar när jag bara säger så, eller vill du ha mer förklarat? 
F4: Mmm. 
M: Om det är en kvinnlig och manlig lärare, agerar kvinnliga och manliga lärare på olika sätt, 

när det händer saker? 
F4: ---, äh, …, …, jag vet faktiskt inte riktigt. 
M: Men om jag säger så här, jag skall försöka förklara lite. En kvinnlig lärare blir hon tvärhet 

och så diskuterar man det här och så är det bra, men en manlig lärare blir inte tvärhet, 
men blir aldrig av med det här på något vis, man fortsätter att älta det. 

F4: Mmm. Jag tycker nog, tror nog att kvinnliga lärare, dom så här, dom är mer så här att de 
inte glömmer det riktigt, jag tror mer att det är, att det är vad heter det, manliga lärare som 
tänker, pratar ett tag och så är det över. 

M: Mmm. 
F4: Så tror jag att det är. 
M: Mmm. Upplever du det så, inte bara tror? Du säger att du tror. 
F4: Ja, jag upplever det så, för jag tycker att det är så i klassen, så här, vi har ju bara, vi har ju 

bara fröknar då. 
M: Fast ni har ju några manliga, på gympan och lite så. 
F4: Ja, mmm, jag tror, jag tycker att … 
M: Och på fritids har ni ju också. 
F4: Mmm, men jag tror, tycker att vad heter det, att tjejer, eller kvinnliga är mer så där att, ja, 

…,. 
M: Att de skall diskutera och diskutera? 
F4: Mmm, och sen kommer de ihåg de, så att de inte glömmer det så här lätt. 
M: Okej, karlar raderar ut det? 
F4: Mmm. Det är ju lite olika, men ja, 
M: Ja, men det är klart att det är, men du har räknat ut det på något vis att det kan fungera så. 
F4: Ja. 
M: Och vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på? 
F4: Jag tror nog att den skäms, den kanske ångrar vad den gjorde, liksom, den tänker väl, det 

beror ju på för vissa är det ju så att de kan berätta det, vissa kanske tänker, liksom, mer, 
nej, jag tänker inte berätta det för jag vågar liksom inte, den kanske blir jättearg på mig 
och så. 

M: Mmm, vem är det som blir jättearg? Är det läraren? 
F4: Ja, den kanske tror att läraren blir jättearg. 
M: Mmm, är det, liksom, förskräckligt när någon blir arg på en? 
F4: Mmm, man känner liksom, ja 
M: Är det lite ”skämmigt” då? 
F4: Ja, man tänker liksom att, å den där läraren tycker inte om mig, nu, liksom kanske så, för 

att den skäller på en, man tycker inte att det är något kul. 
M: Mmm, näh, det är inte det? 
F4: Fast det beror ju på, det finns ju några i klassen som är van vid att de skäller på dom, 

vissa är ju så här, usch. 
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M: Å det hjälper inte då? 
F4: Nähe, och vissa är ju så här, jag skall aldrig mer göra om det, liksom så där, typ. 
M: Ja, precis och då blir man het på den, då? 
F4: Mmm. 
M: Jag tror att en lärare också kan ångra sig? 
F4: Jaa. 
M: Man blir väl trött på att tjata, antar jag? 
F4: Mmm, men då kan man jaa …. 
M: Vad tycker du att man skall göra? 
F4: Åt sådana elever som …, …, …, …,.? 
M: Jaa, finns det några recept? 
F4: Nej, man får väl sluta tjata, man får väl hålla på hela tiden och ”bråka” på dem, så där, 

och om det absolut inte funkar, om man alltid är så bråkig då får man väl åka till någon 
annan skola, det finns ju sådana andra, specialskolor. 

M: Ja, men om man tar in föräldrarna? 
F4: Att man liksom … ? 
M: Om lärarna ringer föräldrarna? Är det ännu värre? Är det värsta som kan hända? 
F4: Då tror jag, att ifall en lärare ringer föräldrarna, då känner eleverna så här att nu skall 

aldrig mer göra om det här, för då tycker man att det är pinsamt och så där, om min frö-
ken ringde hem, så här och så, då är man mer försiktig, man vill liksom inte att den skall 
göra om så där igen. 

M: Mmm, nej precis. Det är nog så? 
F4: Mmm. 
M: Mmm, men du vet i grupper och klasser då brukar det, det brukar kunna finnas klassens 

drottning. Förstår du vad jag menar med det? 
F4: Mmm. 
M: Vi kan kalla henne ElsMarie, jag vet inte hur det är i den här klassen om det finns …, …, 

eller också vet jag det, men, om det var hon som hade slagit sönder tavlan, vad hade du 
gjort då? 

F4: ---, hur jag skulle ha gjort? 
M: Mmm, jag skulle faktiskt, jag tror inte att jag skulle våga säga det i så fall, för man tänker 

ju så här att, åh, den där kommer bli, mobba mig sen, för att jag har sagt det, den kommer 
att hata mig, frysa ut mig och så. 

M: Det blir ett tryck där? 
F4: Ja. 
M: Men, när du säger att, jag skulle inte säga det, då menar du, vem skulle du inte säga det 

till? 
F4: Till läraren och så, för så att den skulle, ja 
M: Skulle du kunna säga det till henne? 
F4: ---, jaa, fast, mmm, neej, jag skulle nog inte ha gjort det, jag skulle bara ha glömt det och 

låtsas att jag inte hade sett något, säger man till henne, typ, då kanske det blir så här, eller 
han, eller vad det nu är, blir liksom så att, du får inte säga det till någon för då kommer 
liksom jag och, då kommer du, ja typ. aldrig få vara med mig och aldrig få några kompi-
sar och så. 

M: Lite hot, där? 
F4: Mmm. 
M: Fast det är lite äckligt, va, när det blir så där? 
F4: Ja, mmm. 
M: Va, det är inte schysst? 
F4: Näeh, fast det har aldrig hänt i våran klass. 
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M: Neej, jag tror inte att det är så. 
F4: Fast man vet att det finns. 
M: Jo, det gör det ju. 
F4: Mmm. 
M: Men om det var, skulle du säga lika om det var Madeleine, som varken syns eller hörs i 

klassen? Om det var hon som råkade ha gjort det och du hade sett det? 
F4: ---, då kanske det finns vittnen, då kanske jag mer skulle våga säga det, men liksom, jaa, 

det beror på. hur den människan är, ifall det är klassens drottning, det beror ju på hur hon 
är. 

M: Om det nu inte är klassens drottning, om det är den där tysta, för det finns ju det också. 
F4: Då skulle jag nog säga det tror jag. 
M: Mmm. 
F4: Fast ändå skulle man tycka synd om …, …,. 
M: Vem skulle du säga det till? 
F4: Till läraren. 
M: Jaa, men henne, då? Hon som är tyst. 
F4: Mmm, jag skulle, ja, jag skulle nog säga det. 
M: Mmm, till henne också? 
F4: Mmm. 
M: Men om det är klassens starke kung? Du var ju inne på det där lite grann. 
F4: Mmm, …, …, mmm, jag skulle noga säga det till läraren, utifall det var en kille som hade 

gjort det. 
M: Men, det är lättare att säga till läraren om det är klassens kung än om det är klassens 

drottning? 
F4: Ja, killar dom mobbas liksom inte så, eller dom är ju inte lika dana. 
M: Mmm? Nähä, jaha berätta för det här var intressant! 
F4: Men, killar blir mest sur, och så säger dom någonting, kanske, typ, (motar) på han, 

liksom, så där, men tjejer dom är ju så där typ att dom går ju omkring och viskar, inte vet 
jag, typ, så där håller på, mer så där att man känner sig utfryst, så där. 

M: Kan du se en skillnad, när du berättade, du berättade hur kvinnliga lärare, när ett problem 
kommer upp så tar det aldrig slut, sa du, kan du se, dra slutsatser om det här, att det finns 
en liknelse? 

F4: Mmm. 
M: Är det, det här? Nu pratar jag, för du pratar, du diskuterade det här på en annan nivå, kan 

du se skillnader där? Eller likheter där, menar jag. 
F4: Mmm, du menar mellan barn och …,.? 
M: Ja, du säger ju att läraren drar ut på det här, det är väl samma i så fall, samma, är det inte 

samma beteende som tjejer har? Det tar inte slut, du säger att killarna blir mer, motar bort 
en och blir arg än en stund. 

F4: Typ, någon dag, sedan bryr sig dom inte mer. 
M: Näh, sedan har dom raderat det där med? 
F4: Mmm. 
M: Okej, är det där inte ganska intressant? 
F4: Joo. 
M: Borde man inte ändra på det? Eller är det bra att det är så här? 
F4: Neej, men tjejer dom är ju värst så där, viskar och håller på, så där. 
M: Vad tror du det beror på? Varför är det sådan skillnad på tjejer och killar, på det viset? 
F4: Jag vet inte. 
M: Varför blir det så här? 
F4: ---, ja, ifall det är en tjej, två tjejer så säger dom mer taskiga saker, killar börjar ju slåss. 
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M: Jaa, är tjejer mer mottaglig, har tjejerna svårare att rycka på axlarna om någon är dom mot 
en? 

F4: Mmm 
M: Är det så? Vad skulle hända om man ryckte på axlarna? Är det, det, den här klassens 

drottning gör? 
F4: ---, mmm, ähm, 
M: Rycker hon på axlarna, eller? 
F4: Naja, det är väl hon som först sprider ut en massa rykten och håller på så där …, bara 

mest dum så där. 
M: Mmm. 
F4: Alla säger, typ, säger någon gång, dom säger jämt taskiga saker om varandra, det gör ju 

jag också, fast inte ifall, om man går på stan med någon kompis, så kanske man ser några 
tjejer, så här, dom kanske dom typ kollar lite liksom så här, ja, så. Det har väl jag också 
gjort någon gång men det gör inte jag åt sådana där människor för, ifall, vi säger att jag 
skall åka buss till någon kompis, och så sitter en tjej där, då viskar ju inte jag med min 
kompis, typ, så där, kolla på den där tjejen, liksom, för de, då tycker jag synd om den, jag 
tycker att det är taskigt att göra så, man mår ju, det har ju hänt så för alla, då mår man ju 
dåligt, man känner så här, jag är ju typ inte värd någonting, jag är ju värsta …., ja. 

M: Mmm, ja. 
F4: Jag brukar i alla fall inte, om nån, typ kollar så där på mig, då bryr jag mig inte. 
M: Näh. 
F4: Det struntar jag i liksom. 
M: Men vad bra. 
F4: Mmm. Jag skulle säga till en lärare ifall det var den där tysta personen, för det är inte 

samma sak som säga, det var den klassens drottning. 
M: Mmm, var det som var skillnad på det? Du skulle gå till läraren och säga att det var den 

där tysta personen i klassen, men du skulle inte gå till henne personligen och säga? 
F4: Näeh, eller joo, jag kanske skulle säga både och, jag kanske skulle säga till henne så här 

att, jag såg att det var du som gjorde det där, och nu tänker jag liksom, berätta det för lära-
ren, bara så att du vet, eller någonting så där. 

M: Ja, precis. Om det var drottningen, hur var det du sa då? 
F4: Ja, men om säger, då kan den, då blir det ju liksom, den kan ju mobba en jättelänge och 

reta en och hålla på så där, sprida en massa rykten, liksom vara taskig och så där. 
M: Är det, det, tjejer gör, sprider rykten? 
F4: Ja, pratar och viskar och håller på, allt möjligt. 
M: Mmm, har du upptäckt att det är sådan skillnad mellan killar och tjejer? 
F4: Mmm, kan ju också, killar pratar ju också med varandra, liksom men, tjejer det blir så 

här, man, nu sitter jag och pratar, liksom, att man håller på att viskar och så där, det har 
jag ju gjort själv en massa gånger också, man säger liksom att, att alla som säger sådana 
där saker att man vet att, att liksom, att man vet att det är fel, men man gör det ändå, tje-
jerna, men killarna dom, ja, dom bråkar ju mest, slåss. 

M: Mmm, slåss, ja, men varför, det här är jättespännande som du säger, men hur kan, varför 
blir tjejer så här? 

F4: --- ja, jag tror att det är mycket för om man är avundsjuka på varandra så vill dom vara 
elaka och så, så tar dom minsta lilla chans, att liksom, dom tar minsta lilla chans att för-
störa för den. 

M: Men, vad kan det bero på? Varför är tjejer så? 
F4: Dom är väl mer, äh, ja, utseendefixerade och sådana där saker. 
M: Mmm, du tror att det är det? 
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F4: Ja, det finns rätt många killar som också tänker på sitt utseende, så där, men inte på 
samma sätt, som tjejer. 

M: Näeh. Tror du att det är? Du säger så här, tror du att man har med sig det redan från 
födseln, eller? 

F4: Neej, det tror jag inte. Jag tror att, ifall jag skulle komma till en klass där ingen var så 
skulle jag inte vara så heller, kommer man till en klass där man umgås med sådana män-
niskor som är så då blir man så själv. 

M: Mmm, men är det svårt att förändra en grupp till att inte vara så där? 
F4: Mmm, jag förändras, jag var mer så där att jag viskade förut men nu gör jag inte det 

längre, jag viskar inte om människor så. 
M: Mmm. 
F4: När den är nä…, jag säger inte så mycket om, jag säger aldrig sådant om mina riktiga 

kompisar, det gör jag inte. 
M: När skedde den där förändringen? När började du tänka så? 
F4: Det var nog kanske för ett år sedan, det liksom bara vart så att jag, jag tyckte att det var 

fel liksom, att det var taskigt mot varandra att hålla på så. 
M: Mmm, hade du, var det så här att, var det någon situation som, ja, att du blev träffad själv? 

Att det var då du började tänka, eller upptäckte du att någon kompis blev mer utsatt än 
någon annan? 

F4: Neej, inte, av mig, eller att hände något mig, så att det vart så, men man har ju alltid hört, 
liksom, ja, som jag sa förut att, att jag med en kompis som heter Josefin, och så är hon 
med en annan kompis som jag känner också, lite, som heter Maria, säger vi, ja, och så sä-
ger Maria något om mig, till Josefin, och sen berättar Josefin det för mig, och då kan, då 
blir man ju ledsen, liksom, man känner så här, åh vad har jag gjort den, liksom, varför sä-
ger den sådana där saker om mig, vad taskigt, men sen säger man själv massa, kanske jag 
ha sagt en massa saker om den där Maria, då blir den ledsen också men man tänker inte 
på vad de andra känner och tycker. 

M: Mmm, men det måste ha varit en jätteupptäckt du gjorde, jättefint och stort beslut, som du 
tog där, för jag menar, när man tar sådana beslut, då är man ganska stark. 

F4: Mmm. 
M: Är det inte så? 
F4: Ja. 
M: För det kan också vara ett grupptryck att man inte ens vågar ta det där beslutet. 
F4: Mmm, mmm. 
M: Men, hur kände du det efteråt, när du hade tagit det här beslutet? 
F4: Jaa, det känns bra för man känner sig inte så elak, så här, ofta ifall man kanske har sagt 

någonting om någon till någon annan, blir det ofta, nej jag ångrar mig, varför sa jag så 
där, det fanns, liksom, ingen anledning att säga så om den, även fast man kanske är arg på 
den, så kan man, behöver man inte säga det. 

M: Näeh, det kanske inte det man är arg på? Var det, den, upptäckten du fick? 
F4: Mmm, jaa, det var väl så, men det är ju fortfarande så, att man säger någonting om, 

liksom, min bästis, hon heter Malin och går på högstadiet och hon och jag, vi pratar, lik-
som, om mycket saker och så, ifall jag har varit osams med någon i klassen så säger jag 
någonting om den, men liksom, det är for att, det känns skönt att prata med någon, lik-
som, när man är så arg på en, då känns det så skönt att säga någonting om den, men förut 
var det mycket så här, att man, typ, gick på stan och såg någon och då sa man så här, och 
kolla på den där, men så gör inte jag längre, för det är det som jag tycker så synd om 
människor, det är samma sak om man ser någon, min storebror, han är utvecklingsstörd, 
han sitter inte i rullstol eller något sådant, han går helt bra och så, men därför tycker jag 
att det är jättefel, att liksom, ifall man ser någon som sitter i rullstol, så är det jättemånga, 
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som viskar och typ skrattar och så där, det tycker jag är fel, liksom, dom är ju lika mycket 
värda också, så jag tror nog att det är mycket som jag har fått, att jag inte säger saker, för 
min storebror, eftersom han är min storebror så säger jag aldrig det. 

M: Det verkar som du har, du har en orsak till att mogna lite fortare. 
F4: Mmm. 
M: Du har ju vågat det, ta ställning. 
F4: Mmm. 
M: Det är väl jättestort? 
F4: Mmm, det är ju liksom så att ifall jag går på stan med någon och den säger, kolla på den 

där, då brukar jag säga, taskigt. 
M: Det du har upptäckt är, när du förr gick på stan, kunde man mer säga, vilket fult hår hon 

har, då pratade man om sådant som man egentligen inte var arg på, förr? 
F4: Mmm. 
M: Mmm, då kunde du inte säga så här, titta på henne så dum hon var mot mig igår. 
F4: Mmm. 
M: Så kan man inte säga, för det begriper ingen. 
F4: Nä. 
M: Då säger man, då använder man andra saker för att säga, men sen är det så här att det där 

förstår tjejer sinsemellan, vad man säger, en annan tjej begriper att egentligen är du arg på 
något annat. 

F4: Mmm. 
M: Eller att du är arg på tjejen, så säger man sådana här saker, alla gör inte det. 
F4: Det finns ju jättemånga som bara säger det, en massa saker om andra, men jag tror att 

jättemånga säger taskiga saker för att de är avundsjuka och då blir det, liksom, att dom 
sprider och säger en massa taskiga saker. 

M: Men visst är det konstigt? 
F4: Mmm. 
M: Hur det kan bli. 
F4: Mmm. 
M: Istället för att …,. 
F4: Jag förstår, liksom inte, varför man gör sådana där saker, liksom, när man går på stan och 

ser att någon kollar konstigt på en, liksom, det finns ingen anledning att göra det. Det 
bättre att le mot den människan för då blir den ju bara glad. 

M: Ja, visst det är alldeles sant, jo sen är det så här, att det är ett sätt kanske att mota bort 
andra människor, och säga sådana saker, istället för att inse att, ja, jag kanske kan få mer 
kompisar. 

F4: Mmm. 
M: Eller hur? 
F4: Mmm, liksom för, om man säger någonting om någon och så får den reda på det sen, så 

får den jättedåligt samvete och känner att den inte duger till och, en massa saker, man vet 
ju hur det känns själv, för man har alltid hört att någon sagt någonting om en. 

M: Precis, men om det skulle vara klassens starke kung? 
F4: Ja, just. Jag skulle ändå säga det, för liksom killen, typ bara, skulle säga så här, taskigt, så 

där, sen är det liksom ingenting mer med det, det går någon dag och så är det över, bryr 
sig inte mer. 

M: Mmm. 
F4: Men tjejer det är ju så att, en del tänker så här, att ja det kommer ett halvår efter, så säger 

de så här, typ, men du var jättetaskig mot mig då när du berättade det, liksom, för läraren, 
det skulle inte en kille kunna säga. 

M: Näe, är det en så stor skillnad? 
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F4: Ja. 
M: Men du skulle både gå till kungen och till läraren och berätta? 
F4: Mmm. 
M: Ja, det skulle du göra. Hur kan det vara en sådan skillnad på det här, som du säger, en tjej 

kan minnas det här, precis som en hund, kan minnas att någon varit elak mot den, medan 
killar inte …? Tror du att det har att göra med att tjejer är två och två, och killar är mer i 
gäng? 

F4: Mmm, jag vet inte. 
M: Om inte killar är så ”nära” med varandra så ofta, men det finns det också, naturligtvis. 
F4: Mmm, ja men det, jag tror killar, tjejer är dom är så där mer bästis, en bästis, killar, dom 

är mer så där många kompisar, och så, som dom pratar med. 
M: Spelar det ingen roll vilken dom är med, bara dom är med någon? 
F4: Mmm. 
M: Som tillhör gänget så att säga? 
F4: Mmm. 
M: Men tjejer behöver ha sin samtalspartner, kan man säga, det är väl det man gör när man 

har en bästis? 
F4: Ja. 
M: Pratar mycket? 
F4: Mmm. 
M: Men om det var bästa kompisen som hade gjort det här? 
F4: Ja, då skulle jag nog säga till henne så här, varför gjorde du så för, liksom, men jag vet 

inte om jag skulle säga det till läraren. 
M: Nä. 
F4: För då skulle känna så här, vad dum jag är mot min bästis, det blir liksom att, där skulle 

jag som tveka, typ. 
M: Vad är det som gör att det är skillnad på bästa kompisen och de andra personerna? 
F4: Man är väl rädd att bästa kompisen skall bli sur på en, och de andra kan man ju inte lite 

på för de känner man ju kanske inte så bra, det är en helt annan sak. 
M: Nä, vad händer om bästa kompisen blir sur? Du säger att du blir rädd att bästa kompisen 

ska bli sur om man går till läraren. 
F4: Mmm, jo …, man vill ju inte, man vill ju vara med sin bästis och så, men om den blir sur 

på en, då får man väl bara, mm, man får väl inte gå och vara sur själ, då får man väl lik-
som bara, gå fram till den, han eller hon, och säga liksom, jag är ledsen men jag sa det 
ändå, ja liksom förklara så där lite. 

M: Mmm 
F4: Det känns ju ändå rätt att säga vem det var som gjorde det, annars sitter man ju där och 

vet medan andra kanske, typ, någon annan får skulden, som läraren kanske tror att det är. 
M: Kan man bli en medlöpare till den som gjorde det? Kan man också bli en sådan person 

som, alltså, man hjälper den andre att hålla tyst? Då har man nästan varit med och haft 
sönder tavlan? 

F4: Mmm, jag skulle få så dåligt samvete, ifall jag gjorde så, fast, det händer ju ofta, att jag 
inte sagt, men det är ju inte sådana där stora saker, liksom. 

M: Är det skillnad på stora och mindre? 
F4: Jaa. 
M: Har du upptäckt att allting brukar komma fram till slut? Är det så? 
F4: Mmm, det brukar faktiskt det. 
M: Ja, det gör ju faktiskt det, de sägs ju så. Uppenbarligen så tycker du att det är skillnad på 

bästa kompisen och andra personer, att det är känsligt för att man kan bli lämnad ensam, 
men ändå försätter man sig känslan av skuld, att man inte berättar. 
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F4: Ja, det är därför det är så svårt, jag tycker man borde ha, jag har ju en bästis och många 
andra kompisar, men det finns jättemånga som bara har en bästis, och blir man osams 
med den eller när den är sjuk och då har man ju ingen mer, liksom så här. 

M: Nä, precis. 
F4: Därför är det bra med killar som har många kompisar. 
M: Har du killkompisar? 
F4: Ja, det är klart att man liksom är kompis med dom i klassen och så, jag är väldigt bra 

kompis med min kusin, det är en kille, han är ett år yngre än mig, men, det märker man 
inte så, nej men 

M: Nej, men det är ju så olika. 
F4: Mmm. 
M: Det är ju också skönt att få utbyta tankar men en nära kompis, en killkompis? 
F4: Ja, man känner liksom, sitter man och pratar med en tjejkompis, sitter man och pratar 

med en killkompis, men killar liksom, med killkompisar då har man mycket roligare 
tycker jag, man hittar på mer saker och, kan göra mycket med tjejkompisar då sitter man 
bara och pratar med varandra, liksom. 

M: Men det verkar vara så att tjejer pratar mer med varandra än att göra olika saker. Det är 
kanske lite tråkigt det i slutändan? 

F4: Ja. 
M: Borde jag ha ställt någon mer fråga i detta ämne? 
F4: ---, jag vet inte, kanske, ifall det liksom, det finns ju ofta, ifall den som förstört tavlan, det 

kan ju ha liksom var ett bus, man kanske håller på så där, det finns ju jättemånga busorsa-
ker, då tycker man ju att det bara är roligt, man förstår inte själv att man förstör, liksom 
så. 

M: Det kan ju vara en olyckshändelse också? 
F4: Jaa. 
M: Hur kan man ta reda på det? 
F4: Jag vet inte, det är ju självklart att den som har gjort det säger ju att det är en olycka, man 

kan ju inte säga så här, att det var ett bus och jag tyckte att de var jätteroligt, man säger ju 
att det var en olycka, bara för att, ja, jag vet inte annars, var det väl ingen mer fråga som 
jag tyckte att skulle ha ställt. 

M: Om det är en skola som inte har sådana samlingar och att eleverna känner den trygghet 
som ni känner på den här skolan, om man knappt vågar gå till läraren och säga sådana här 
saker, det kan ju faktiskt vara så ibland, och man vågar inte säga till sina klasskompisar, 
har du något förslag vad man skulle kunna göra då? 

F4: Jag vet inte men det finns jättemånga lärare som inte lyssnar, det vet man ju att i vår skola 
är det ju inte direkt mobbning, det klart att man kanske retas med varandra ibland men 
inte mobbning, i andra skolor då struntar, liksom, vi har ganska bra lärare på det viset att 
dom liksom, om det skulle vara mobbning så tar dom, liksom, hand om det, det finns jät-
temånga skolor som lärare, liksom bara, ja, du får sluta med det där och sen går de bara 
där ifrån, det är ju som …, jaa, det är ju olika, lärarna är ju, har ju en väldigt viktig roll i 
allting. 

M: Jo, det är ju en vuxenförebild. 
F4: Mmm. 
M: Men skulle det t.ex., kunna vara så här att man kan ha en låda som kan lägga en lapp i? 

Eller något sådant? 
F4: Och så säga, liksom, att det den där är, det är någon som blir mobbad, och så där? 
M: Mmm. 
F4: Jaa, det kanske man skulle kunna ha men jag tror inte att det skulle kunna funka, så där 

jättelänge, men ett tag kanske man skulle kunna ha något sådant. 
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M: Fast det är bättre att ha kontakt ansikte mot ansikte? 
F4: Mmm. 
M: Det du säger nu, det är att det är viktigt att det finns vuxna runt omkring barna. 
F4: Mmm. 
M: Är det så? 
F4: Mmm. 
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INLEDNING


”Synen på barnet och barndomen borde vidgas till ett helhetsperspektiv, ett perspektiv som också innefattar en människosyn. […]: barn är också människor. Satsen ansluter till en humanistisk tradition där vördnaden för människans väsen förenas med ivriga studier av hennes egenskaper. Att studera barn är enligt min uppfattning att lära känna en av de mest respektingivande variationsformer som det mänskliga kan ikläda sig.”, skriver Sven G Hartman professor i religionsdidaktik i sin studie, Barns tankar om livet.
 Huvudfrågan i Hartmans studie är: ”Vad funderar barn på? Med denna frågeställning har Hartman kunnat klargöra hur barn tänker och reflekterar om livet i ett helhetsperspektiv, dvs. både i socialt och individuellt sammanhang.

Min tro är att det är särskilt viktigt att i skolan lägga detta perspektiv på arbetet med värdegrundsfrågor och på arbetet med vardagens etiska frågor. Jag anser att den viktigaste uppgiften en lärare har i kunskapsfostrandet är att hjälpa elever se sammanhang i sitt lärande. Med det menar jag att det är viktigt att utgå från elevers egna beröringspunkter samt var de befinner sig i sin kognitiva och moraliska utveckling. Då först kan en djupare utveckling ske inom det etiska området. Det är därför angeläget att lära känna elevers tankar och åsikter för att kunna ge dem möjligheter att utveckla egna etiska redskap. Detta stämmer väl överens med vad kursplanerna för grundskolan anger för ämnet religion.
 Med bakgrund av detta har jag i mitt examensarbete valt att undersöka de uppfattningar och ställningstagande som några elever har när etiskt fall dyker upp.

Syfte och mål


Mitt syfte och mål med detta examensarbete i ämnet religion är att undersöka de olika kategorier av uppfattningar som några elever har om etiska ställningstaganden.

Metod

För att söka svar på mina frågor har jag genomfört intervjuer med åtta i elever i åldern elva till tretton år. Eleverna som går i årskurs fem och sex kommer från en innerstadsskola, som är belägen i en mellanstor stad. Antalet flickor och pojkar är jämt fördelat i undersökningen. Undersökningen har jag utfört med hjälp av en fenomenografisk metod.
 Detta innebär att jag undersöker ett fenomen i dess variation. Det betyder att jag kommer att beskriva vilka åsikter och tankar som några elever i åldern elva och tretton år har, när ett etiskt fall dyker upp. Undersökningen kommer att ge exempel på olika uppfattningar och etiska ställningstagande som finns hos en grupp elever i årskurserna fem och sex. Det går inte generalisera och dra slutsatser utifrån undersökningsresultatet eftersom det inte kan anses vara representativt. Undersökningen är för liten för detta.

Arbetet har utförts i flera steg. I det första steget undersökte jag olika etiska fall som hade koppling till skolvärlden och den skönlitterära boken, Sång till en fjäril, som jag tidigare hade läst.
 De fiktiva personerna i boken kopplade jag samman med det etiska fallet som jag slutligen bestämde mig för.
 Moralutveckling
 av Kurt Bergling och Med kvinnors röst
 av Carol Gilligan samt Barns tankar om livet av Sven G Hartman är den litteratur som jag använt och som varit relevant för ämnesområdet. Teorierna bakom moralutveckling är grunden för min undersökning. Under teoridelen kommer en sammanfattning om moralutveckling att tas upp.


I det andra steget utarbetade jag en intervjumall utifrån det etiska fallet. Jag ville ha svar på både mina specifika frågor och svar på de tankar och åsikter som intervjupersonerna hade. I detta steg tog jag kontakt med eleverna och deras föräldrar. Föräldrarna informerades om vilket ämnesområde som intervjuerna gällde. Föräldrarna fick även skriva under och godkänna att deras barn fick delta i min undersökning. De intervjufrågor som ställdes var:

· Vad tror du Simon gjorde?


· Vad skulle du ha gjort?


· Vad tycker du läraren skulle ha gjort?


· Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


· Vad skulle du ha gjort om det var:


· Klassens drottning, Elsmarie, som hade slagit sönder tavlan?


· Madeleine som varken syns eller märks i klassen, som hade slagit sönder tavlan?


· Klassens starke kung, som hade slagit sönder tavlan?


· Din bästa kompis?


Det tredje steget i arbetet var att genomföra intervjuerna. Dessa har genomförts i elevernas egen skolmiljö. Först läste jag det etiska fallet högt innan intervjuerna med frågorna påbörjades, enligt ovanstående. Intervjuerna spelades in på band, som senare skrevs ut på dator för analys. Till en början skrev jag ut intervjuerna ordagrant men jag fick frångå detta. Anledningen till det var att dialekt och slanguttryck försvårade läsningen av det färdigskrivna materialet. För att särskilja och identifiera de olika intervjuerna har jag satt ett P för pojke och ett F flicka plus en siffra. Den visar vilken turordning som intervjuerna gjorts inom pojk- och flickgruppen.


Från det analyserade intervjumaterialet plockade jag ut två kategorisystem, A och B, med fyra kategorier i A och tre i B. Kategorier som intervjupersonerna har tagit upp i intervjuerna. Jag valde två kategorisystem, därför att jag också var också intresserad av att hitta elevers uppfattningar om hur lärare förväntas förhålla sig till sina elever när ett etiskt fall dyker upp. Kategorisystem och kategorier enligt följande:

Kategorisystem A: Olika strategier och handlingsmönster


· Prata med den inblandade först


· Olyckshändelse ökar hjälpsamheten


· Vänner bör tala om det själv


· Låtsas som inget har hänt


Kategorisystem B: Hur lärare förväntas förhålla sig till sina elever


· Lyssna först på eleverna


· Prata med eleverna en och en


· Olika individer är olika känsliga


Kategorierna presenteras genom att jag först ger exempel på hur ämnet för kategorin uttrycks i intervjuerna. Antalet citat under varje kategoribenämning varierar. Det visar antalet intervjupersoner som behandlat samma ämne. Därefter följer en beskrivning av innehållet i varje kategori. Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna sker efter varje enskilt kategorisystem.


Uppsatsen avslutas med en diskussion om undersökningen samt mina ståndpunkter. Jag har valt att begränsa min undersökning till att gälla åtta elever i åk 5-6 och de olika kategorier av uppfattningar som de har om etiska ställningstaganden.

TEORETISK BAKGRUND


Denna del fokuseras på och avgränsas till de teorier om moralutveckling som haft betydelse för mitt arbete. Kohlbergs stadieteori om moralutveckling samt Carol Gilligans studie, som haft till syfte att klarlägga kvinnors identitetsbildning och moraliska utveckling från ung till vuxen, är intressanta. Jag anser att Kohlberg och Gilligan kompletterar varandra och därför har jag valt att använda dem som utgångspunkt i mitt arbete. Något av det resultat som visade sig i forskaren Sven G Hartman studie Barns tankar om livet tar jag också upp. Anledningen är att han liksom Gilligan velat komplettera samt vidga perspektivet för mänskligt tänkande.
 Ett mänskligt tänkande där både barn, kvinnor och män definieras likvärdigt utifrån mänsklig utveckling.

I boken Moralutveckling har K Bergling granskat den utvecklingspsykologiska forskningen och där presenteras Kohlbergs stadieteori om moralutveckling. Kohlbergs moralutvecklingsteori har allt sedan hans doktorsavhandling kom ut 1958 mötts av kritik. Men hans teorier var banbrytande och har fortfarande stor betydelse särskilt i den pedagogiska diskussionen. Berglund skriver att det bestående värdet av Kohlberg studie är hans stadieindelning samt hans intervjuteknik.


Kritiken har bestått i att hans undersökningar grundats på män som levt i den västerländska kulturen och som därför speglat dess kultur och dess liberala värderingar. Dessa faktorer kan därför te sig främmande för andra kulturer och att det inte går att dra generella universella slutsatser, vilket Kohlberg gjorde.
 Annan kritik är att han genom sina studier av män i den västerländska kulturen dragit generaliserande slutsatser av att resultaten även skulle gälla kvinnor. Gilligan var en av de kritiker som ansåg att Kohlbergs moraluppfattning blev alldeles för snäv och att den inriktade sig enbart på kognitiv färdighet och rättvisetänkande. En av anledningarna till att kvinnor inte nådde längre än till den konventionella nivån, steg 3, i sin moraliska utveckligt.


Syftet med forskaren Gilligan bok Med kvinnors röst har varit att belysa och skapa förståelse för den mänskliga utvecklingen. Det vill säga verka för att det också forskas om kvinnors identitetsutveckling. Detta föranledde henne att studera hur kvinnor definierar moraliska problem och när moraliska problem upplevts konfliktfyllda.
 Med detta perspektiv, som lades på undersökningen, menar Gilligan att forskningen om moralutveckling kommit en bit längre än vad tidigare forskningen har gjort. Den tidigare forskningen fokuserade på vad människor tänkte om ett problem samt att kvinnors identitetsutveckling användes som en avvikelse istället för en breddning av det teoretiska underlaget.


Moralutveckling enligt Kohlberg


Forskaren Jean Piaget studier om sambandet mellan kognitiv utveckling och moralisk utveckling är den forskning som Kohlberg vidareutvecklade.
 Kohlberg i Berglings tolkning arbetade vidare utifrån Piagets moralteori, men utformade en egen teori som han kunde sätta in i Piagets kognitiva utvecklingsstadier. Det vill säga hur barn uppfattar världen och hur barns tänkande utvecklas.
 Piagets studier gällde yngre barn men inte äldre barn och vuxna, vilket Kohlberg nu tog med i sin studie.
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Fig. 1 Refererar till kompendiet Texter om etik; En etisk verktygslåda 2000, Högskolan i Gävle - Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap, Gävle 2000.


Utifrån sin empiriska studie av en grupps mäns olika ställningstagande av specifika moraliska dilemman utvecklade Kohlberg en stadieteori om moralutveckling. Enligt hans teori genomgår människor under sin levnad ett antal nivåer i sin moraliska utveckling; förmoralisk, konventionell, principiell.
 Var och en av de tre nivåerna är indelade i två steg.


För att förtydliga Kohlberg moralutvecklingstrappa har jag valt att visa den både figur och i text.


Förmoralisk nivå
; Egocentriskt tänkande, dvs. vilka konsekvenser de moraliska bedömningar får för den enskilda individen. Tillfredsställa egna behov och i någon mån andras är huvudpunkter i denna nivå. Föräldrar, den yttre auktoritetens bedömning styr. På den här nivån befinner sig barn upp till 9 års ålder, ett mindre antal ungdomar och även ett flertal kriminellt belastade ungdomar och vuxna. Steg 1, lydnad och strafforientering, innebär att det är den konkreta handlingen som styr beteendet.
 Det är föräldrarna som talar om när barnet handlat rätt eller fel. Steg två, naiv egoistisk orientering, innebär att barnet börjar ta hänsyn till vad andra människor har för uppfattningar och önskningar.
 Det handlar om att tillfredställa sina egna behov, men man gör det som andra har sagt. Kräver millimeterrättvisa.


Konventionell nivå; Sociocentriskt perspektiv. De moraliska bedömningarna sker utifrån vilka konsekvenser det får för individen själv och för gruppmedlemmen. Barnen i åldern 10 till 12 börjar uppfatta generella ståndpunkter, om de är riktiga eller felaktiga och acceptabla eller oacceptabla. De börjar följa regler om hur de skall uppföra sig för att bli accepterade. En förutsättning för att utvecklas inom den här nivån är att barn runt 6 och 7-års ålder kan gå från sin egocentriska värld och förstå och sätta sig in hur andra tänker och känner. Inom den här nivån befinner sig de flesta vuxna och ungdomar: Steg 3, snäll-pojke-orientering, barnen följer vissa regler som ömsesidiga överenskommelser.
 Lojalitet och pålitlighet är andra viktiga inslag. Att vara snäll är att bli accepterad för sina goda motiv. Barnet börjar värdera andras avsikter och inte bara handlingar. Steg 4, lag-och-ordning-orientering, normer och regler ses utifrån ett vidare sammanhang, att bete sig riktigt är att lyda den som har makt och inflytande.


Principiell nivå, innebär att det stora globala perspektivet inkluderas, lika rättigheter för alla människor: Steg 5, inriktning mot legalistiskt kontraktsbundenhet, det sociala kontraktet där värderingar, åsikter och regler är relativa.
 Enighet och medlemskap i gruppen gör att regler skall hållas eller förändras. Det sociala kontraktet har stor betydelse, att bryta dessa rättigheter så att andras rättigheter tas ifrån dem anses som mycket omoraliskt. Steg 6, orientering utifrån universella etiska principer, civil olydnad, är en handling som styrs av egna moraliska principer som är oberoende av den egna gruppens eller kulturens moralkodex.
 Förövrigt handlar detta steg om abstrakta förhållande t.ex. lika rättigheter för alla människor.


Moralutveckling enligt Carol Gilligan


Tre intervju-undersökningar och litteraturstudier ligger som grund för Gilligans bok Med kvinnors röst.
 I den första undersökningen studerades unga vuxnas moral och identitet. Den andra undersökningen tog upp konfliktens roll i utvecklingen och relationen mellan erfarenheten och tänkandet. I den sista undersökningen användes de hypoteser som framkommit i de två andra undersökningarna. Den tredje undersökningen kom att handla om rättigheter och ansvar.


Separation och samhörighet är ett återkommande perspektiv i Gilligans studie. Hon menar att det är dessa två perspektiv som följer en människas livscykel och som lyfter fram skillnaden i moraliskt tänkande mellan män och kvinnor.
 De är därför betydelsefulla att ta med i studiet av den moraliska utvecklingen.
 I skärningspunkten mellan tonår och vuxenliv ses separation som en utveckling medan samhörighet som en ofullständig separation. Tonårstiden är en sådan period när samhörighet och separation blir utsatt när det uppkommer lojalitetskonflikter.
 Konflikten gäller det egna jaget i relation till andra människor.


Gilligan anser att i Kohlbergs moralutvecklingssystem stannade ansvarsmoralen i den konventionella nivån, steg tre. I den nivån befinner sig de flesta vuxna och barn och det var där kvinnorna stannade i sin moraliska utveckling.
 Orsaken var, enligt Gilligans tolkning av Kohlberg, att de reflekterade moral utifrån ansvar och relation. Det hade inte med kognitiv moralutveckling att göra, utan det var något som de flesta människor kunde uppnå. Med anledning av detta tolkade Kohlberg ansvarsmoral till något som var underordnande regler och rättviceprinciper, eftersom godhet och ansvar över andra var något som inte hörde ihop med moralisk utveckling.
 Däremot speglar den högsta nivån människans kognitiva förmåga när det gäller mänskliga rättigheter, enligt Gilligans tolkning av Kohlbergs moralutvecklingsteori.
 Gilligan menar att kvinnors sätt att reflektera över moraliska frågor inte är en brist på kognitiv moralutveckling. Istället har män och kvinnor olika utgångspunkter när de reflekterar över moral.


I sin andra undersökning fann Gilligan att två centrala begrepp i kvinnors tänkande i moralfrågor, omsorg och ansvar.
 Utvecklingssekvensen för kvinnors moraliska omdöme förlöper från en första inriktning på överlevnad till en koncentration på godhet och slutligen till en genomtänkt syn på omsorg som den mest adekvata vägvisaren för konfliktslösning i mänskliga relationer.
 Undersökningsresultatet visade på två olika sorters moral, rättighets- och ansvarsmoral. Kvinnorna tolkade moral utifrån ansvar och relationer medan männen tolkade moral utifrån individen och rättigheter.


Det som är intressant med Gilligan är att hon tolkar kvinnors och mäns olika syn på moral som två olika ideologier, som kompletterar varandra istället för att särskilja.
 Män och pojkar lägger tonvikten på sin egen rätt att handla på ett visst sätt medan kvinnor och flickor betonar ansvarsaspekten i reflekterandet av moralfrågor.


Barns perspektiv på tillvaron enligt professorn i religionsdidaktik Sven G Hartman

Hartmans forskningsmaterial sträcker sig från 1960-talet till slutet av 1970-talet och innefattar sju undersökningar.
 Det fundamentala i undersökningarna skriver Hartman är att: ”ägna uppmärksamhet åt livsfrågebetonade tankegångar hos barn”.
 Med detta vill han säga, att det är viktigt att vi vuxna får kunskap om barn och ungdom, för att vi inte skall glömma bort det mänskliga i att vara människa.
 Hartmans poäng är att ta fasta på de likheter som finns i barns och vuxnas reflektion över tillvaron i livet.
 Det som är intressant är att både Hartman och Gilligan uttrycker en vilja att öka perspektivet i människors tänkande. Även om Hartman inte i den här studien använt moraliska- eller kognitiva teorier för att få kunskap om hur barn tänker.
 Han menar att det är viktigt att studera barns perspektiv på tillvaron, som ett eget fenomen. Ett fenomen som är fristående, som fenomenet ungdomskultur.
 Resultatet i hans studie talar sitt eget språk. Det visade bl.a. att ensamhet, övergivenhet, krig och interna konflikter, döden, skuld, konflikter och gemenskap var de mest återkommande motiven i ungdomars funderingar om livet när de går på mellanstadiet.
 I studien ingick såväl flickor som pojkar. Vad jag menar är att även om Hartman inte var ute efter att studera moraliska reflektioner utan barns livsåskådning, fanns de med sådana reflektioner i både flickors och pojkars motiv. Argumentet för det är att Hartmans undersökning visade att det barn funder över återspeglar deras olika erfarenheter av omvärlden.
 Det vill säga samhällssyn och människosyn.

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN


Kategorisystem A: Olika strategier och handlingsmönster


Prata med den inblandade först


F2: ---,
 Henne skulle jag nog ha pratat med först. […] För att, eftersom hon varken syns eller hörs så är det ganska, så är det väl inte så himla märkvärdigt om, att hon nästan inte har några kompisar. […] Så, det skulle det vara bäst för henne om man pratade med henne först. Du, jag såg att det var du som hade sönder tavlan, men jag tänker berätta det för läraren för att det är bäst i alla fall. […] Och antagligen spelar det väl ingen roll för henne eftersom hon bara, …, skulle väl bara säga mm och säga jaa.


F3: Öh, jag hade pratat med henne först, och så, sen om, ja, och se hur det vart. […] Äh, därför att vi är så bra kompisar och hon är jättekul och det är liksom, det beror på om det är en riktig kompis eller inte.


F4: Ja, då skulle jag nog säga till henne så här, varför gjorde du så för, liksom, men jag vet inte om jag skulle säga det till läraren. För då skulle känna så här, vad dum jag är mot min bästis, det blir liksom att, där skulle jag som tveka, typ. […] Man är väl rädd att bästa kompisen skall bli sur på en, och de andra kan man ju inte lite på för de känner man ju kanske inte så bra, det är en helt annan sak. […] Mmm, jo …, man vill ju inte, man vill ju vara med sin bästis och så, men om den blir sur på en, …, då får man väl bara, mmm, man får väl inte gå och vara sur själv, då får man väl liksom bara, gå fram till den, han eller hon, och säga liksom, jag är ledsen men jag sa det ändå, ja liksom förklara så där lite. […] Det känns ju ändå rätt att säga vem det var som gjorde det, annars sitter man ju där och vet medan andra kanske, typ, någon annan får skulden, som läraren kanske tror att det är.

Av citatet framkommer det att var och en av intervjupersonerna har uppfattningen att de skulle prata med den inblandade först. Den första flickan, (F2), uppfattar det som bästa sättet för den inblandade, eftersom den personen inte har några kompisar. De två andra intervjupersonerna uppger att båda påverkas av om den inblandade är en nära kompis eller inte. En av dessa flickor, (F3), uttrycker detta genom att säga att hon är avvaktande inför hur den inblandade agerar efter det att hon pratat med henne. Flickan, (F4), uttrycker en oro över att den som utfört handlingen skall bli sur på henne, särskilt om det handlar om bästa kompisen. Under diskussionens gång visar det sig att detta blir problematiskt för henne. Det beror på att hon uttrycker en oro över att någon annan kan få skulden. Någon som läraren tror sig veta. Hon menar att ett problem av denna karaktär endast kan bli positiv först när kamratskap ger negativ vetskap.


Olyckshändelse ökar hjälpsamheten


F1: Jaa, det är skillnad men det är också, det beror ju på om de var med mening eller en olyckshändelse. […] Mmm, det är jättestor skillnad. […] Ja, då skulle jag, jag skulle ha gått och sagt till då. […] Jag skulle nog ha gått och sagt till då, men jag skulle ha sagt att det var en olyckshändelse, jag såg att det inte var med meningen att hon, att hon blev knuffad eller hon ramlade. […] ---, på tavlan, så att den hade gått sönder, t.ex., då jaa, sen så, om det hade varit med flit då skulle jag ha gått till Loi…,. […] ---, eller Madeleine och ja, …, det där var väl dumt gjort?

P3: Mm, men om det skulle vara en olyckshändelse så skulle det vara en annan sak. Då skulle jag prata med han och vi skulle vi gå fram till, vad heter det, vikarien tillsamman och prata med honom om att det var en olyckshändelse.


P1: Jag skulle, …, jag vet inte riktigt? Det är lite dumt för om man den personen hade haft sönder tavlan hade gjort det med flit, skulle jag nog ha berättat, men om det var en olyckshändelse skulle jag nog inte ha gjort det, eller då skulle jag nog ha sagt att det var den personen, men att det inte var med flit utan att det råkade bli så.

Alla tre intervjupersonerna har en uppfattning om att en olyckshändelse ökar deras hjälpsamhet när etiskt dilemma dyker upp. De har också uppfattningar om att det är stor skillnad mellan olyckshändelse och ”med flit”. Problematiken ligger i denna skillnad. De två första intervjupersonerna, (F1, P3), uttalar att de är viktigt att först ha egna konkreta bevis för att de skall kunna definiera det som en olyckshändelse. Även den tredje intervjupersonen, (P1), har en klar/tydlig uppfattning när och om han skulle kunna hjälpa till, men han skiljer sig från de två andra. Först väljer han att hjälpa den inblandade om tavlan gått sönder med flit, men därefter väljer han att definiera om det faktiska förhållandet. Detta gör han genom att omdefiniera ”med flit” till ”en olyckshändelse”.

Vänner bör tala om det själv

P3: Om det är min bästa kompis, …, då hade jag gått fram och frågat, vad ”faan” gjorde så? Jag tror inte att jag hade tjallat på honom, men äh, om det hade var någon som, inte liksom, om det var någon som, att vi var kompisar i vått och torrt, så hade jag nog inte gjort det, men om vi hade bråkat och så, …, jag vet inte, inte om det var någon sådan där jätte, jätte, jättebra kompis, Då hade jag inte sagt något, tror jag.


F2: Då skulle jag inte berätta! […] Det skulle vara, …, det skulle vara att, …, förråda kompisen. Om man, jag skulle inte berätta för att det var min bästa, för att det var min bästa vän, och då kanske det inte skulle vara min bästa vän så himla länge till.

P1: Då är det samma sak som förut om den har gjort det med flit, då vet jag inte om jag skulle, jag vet inte, …, men om det var en olyckshändelse då skulle jag bara säga ….., att det var en olyckshändelse. Om det var med flit tycker jag att den kanske skulle kunna säga det själv.


P2: Man måste ju egentligen stå på sig för att komma någonstans i livet, och då måste man, då måste det här gå framåt och, mmm, det är nog så att man får väl ta det med fröken eller magistern. […] Ja, de kunde jag också ha gjort, nämen det skulle vara idiotiskt därför om det skulle komma fram sen, då skulle han veta att det var jag. […] Du, liksom, får ta det lugnt, han skulle skämmas så mycket så jag vet, jag vet inte om han till och med skulle säga det, men det ah, liksom, tjugo procent, det skulle liksom vara tjugo procent chans högst, att han skulle säga det av hundra.

I citaten framgår att de fyra intervjupersonernas uppfattningar är att vänner själva borde berätta vad de gjort, men det finns skillnader i tänkandet. Två av dessa personer, (P3, F2), markerar tydligt att det är vännens uppgift att själv berätta om det inträffade. De vill varken ”tjalla” på eller ”förråda” sin bästa vän. Den tredje, (P1), personen säger att det finns en distinktion mellan olyckshändelse och ”med flit”. Hans uppfattning är att vänner själva skall berätta när händelser sker ”med flit”. Den fjärde personen, (P2), förändrar sin uppfattning under tiden som hans dialog/diskussion pågår. I början av diskussionen medvetandegör han sin moraliska uppfattning. Han säger att utvecklas är att ta de rätta besluten även om de inger obehag, men han inser problematiken i situationen. Först säger han att han skall ta det med en vuxen, men när han inser problematiken i sitt ställningstagande kommer han till en vändpunkt. Vänskapsbandet gör att han vänder i sitt beslut och överlåter åt vännen att berätta själv vad han gjort.

Låtsas som om inget har hänt


P4: ---, …, …, mmm, då skulle jag typ, …, …, …, jaa, …, …, …, låtsas som inget hänt fast jag skulle säga till honom, liksom, ja, jag såg vad du gjorde, typ här.


F4: ----, jaa, fast, mmm, neej, jag skulle nog inte ha gjort det, jag skulle bara ha glömt det och låtsas att jag inte hade sett något, säger man till henne, typ, då kanske det blir så här, eller han, eller vad det nu är, blir liksom så att, du får inte säga det till någon för då kommer liksom jag och, då kommer du, ja typ, aldrig få vara med mig och aldrig få några kompisar och så.


P2: Ja. […] Klart, det skulle det ha varit. […] Det skulle helt enkelt ha varit det. […] Klassens drottning, ah, de hade jag kunnat göra, men klassens kung då hade jag, äh, men det skulle nog vara lättare att säga, för att säga, /hörs dåligt drar ihop orden/, det mot en tjej, därför att det är, en tjej skulle inte skulle kunna slå mig om jag skulle säga det, eller vara lika dum mot mig, en kille skulle kunna vara mer dum mot mig. […] Suck, …, det kan ju leda till att t.o.m. att de slåss och slåss och då vinner jag över en tjej, men är det liksom en kille som är större än mig, då de skulle ju vara svårare då ju, och egentligen bildas det gäng i så fall runt den här, då blir de något gäng runt den här kungen eller själva drottningen.

Citaten visar att de tre intervjupersonerna uppfattningar är att det är bättre att låtsas som inget hänt än att aktivt delta i att det etiska dilemmat klaras upp. Flickan, (F4), väljer strategin att hellre glömma bort, därför att hon inte vill bli utestängd från kamratskapet p.g.a. något som hon inte anser sig vara medskyldig till. Den första pojken, (P4), i citaten säger att han skulle markera åt den inblandade att han sett, men han skulle ändå välja att låtsas som inget hänt för resten av gruppen. Den tredje intervjupersonen bygger sin uppfattning på strategier som ger minskad fysisk bestraffning. Han säger att problematiken ligger i om det är en flicka eller pojke som är inblandad i händelsen. Flickan ger honom mindre bekymmer säger han, men med en pojke däremot är det mer problematiskt. Det beror att en pojke kan vinna fysiskt över honom. Han väljer därför att glömma bort händelsen när det är en pojke som kan vinna fysiskt över honom.

Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna


I de fyra kategorierna i kategorisystem A finns de faktorer, som eleverna själva i intervjuerna har framhållit som viktiga för deras val av etiska ställningstagande; Tala med den inblandade först, Olyckhändelse ökar hjälpsamheten, Vänner bör tala om det själv och Låtsas som inget har hänt. Ett tydligt mönster kan ses i intervjusvaren. Flera elever har framhållit att deras uppfattning om etiska val påverkas mest av: närhet och/eller avstånd till den enskilde individen och till gruppen, konsekvenser av beslut som berör individen själv samt konsekvenser av omgivningens normer och regler. Några få elever har visat uppfattningar som kan tolkas utifrån en känsla för omsorg och ansvar. Ovanstående påverkansfaktorer följer som en röd tråd genom de fyra kategorierna, men med variation beroende på val av olika ställningstagande.

Prata med den inblandade först; Kategorin tyder på att intervjupersonerna uppfattar moraliska dilemman som konflikter mellan självet och det gemensammas bästa. Denna uppfattning hamnar enligt Kohlbergs utvecklingsteori mellan den förmoraliska nivån och den konventionella nivån. I den förmoraliska nivån kan kategorin ses som en egocentrisk uppfattning. I den betydelsen, att om jag pratar med den inblandade först förhindrar jag att min bästa kompis blir sur och överger mig.

I den konventionella nivån finns uppfattningen att handlingen görs utifrån det gemensammas bästa och att den utförs för att intervjupersonerna vill slippa kritik. Personen berättar för den inblandade först för att kunna gå vidare med händelsen. Det tyder på en önskan om att dilemmat skall få en bra upplösning enligt de regler och normer som gäller i omgivningen.

I den här kategorin kan Gilligans moralteori ses som ett komplement till Kohlbergs moralutvecklingsteori. Det vill säga den som utgår ifrån ansvar och omsorg i relationerna istället för de regler och rättigheter som gäller i omgivningen. Även om nu Kohlbergs teori utgår ifrån att detta inte har att göra med kognitiv utveckling, utan att det är något som de flesta kan uppnå. Anser jag att i Gilligans teori ligger det en sanning, att tala med den inblandade först, kan tyda på ett omsorgstagande över den inblandade. Den inblandade ges en chans att söka hjälp hos intervjupersonerna och dilemmat kan därmed få sin lösning. I det långa tidsperspektivet gagnar det relationen, att ta ansvar över sig själv och andra. Ingen lämnas utanför och blir sårad.

Olyckhändelse ökar hjälpsamheten; Denna kategori tyder på en lojalitetskonflikt mellan hjälpsamhet och att inte vara hjälpsam samt olyckshändelse och inte olyckshändelse. Det vill säga att kategorin hamnar i den för-moraliska nivån, steg 2. Det är det individuella behovet som styr, dvs. det egocentriska tänkandet. Om handlingen kan definieras som olyckshändelse kan den inblandade räkna med hjälp, men inte om det skett med flit. Det tyder citaten under denna kategori på, eftersom med flit kan definieras om till olyckshändelse. Om man gör något för andra, vill man ha något i utbyte. Det är i definitionen av vad som skett, som det moraliska bytet sker och det moraliska ställningstagandet sker.

Vänner bör tala om det själv; Kategorin tyder på en uppfattning som gagnar ens eget bästa, men som har utgångspunkt i relationen vänskap. En vänskap som styrs av de förväntningar som ingår i det aktuella vänskapsbandet. Kategorin hamnar i den konventionella nivån, steg 3. Den skulle också kunna hamna i den förmoraliska nivån, steg 2, eftersom vänskap skulle kunna ses som en uppfattning som gagnar det egna behovet. Jag väljer att enbart lägga kategorin i den konventionella nivån. Anledningen till det är, att i denna nivå har det egocentriska tänkandet utvecklats till sociocentriskt perspektiv. I den här kategorin kan därför vänskapsbandet ses som det gemensammas bästa. Anledningen till det är, att vänskapsbandet kan tolkas som om det styrs utifrån egna uppsatta normer och regler, dvs. vara pålitlig och lojal. En sådan regel kan vara att inte ”tjalla” på eller ”förråda” en kompis, som några av intervjupersonerna givit uttryck för i citaten under denna kategori.

Kategorins uppfattning stämmer till viss del med Gilligans teori om att män och kvinnor har olika utgångspunkter när de reflekterar över moral. Det vill säga att män tolkar moral utifrån individen och rättigheter och kvinnor utifrån ansvar och relationer. Tre av de fyra intervjupersonerna visade sig vara pojkar. Flickan ger uttryck för en uppfattning att hon inte vill ”förråda” bästa kompisen. Det kan tolkas som om det är viktigt att ta ansvar för att relationen bevaras och att detta görs genom att inte ”förråda” bästa kompisen. Pojkarnas uppfattning däremot ger också uttryck för att relationer är viktiga, men att det finns villkor för den. Villkoren är t.ex., att om det blir bråk kan en förändring ske från det gemensammas bästa till individuella rättigheter.

Låtsas som inget har hänt; Denna kategoris uppfattning hamnar under den förmoraliska nivån, steg 2. Den som betonar rätten att handla på ett visst sätt och som uteslutande gagnar den egna individen. Att låtsas som inget har hänt visar att individen väljer bort både viljan att hjälpa någon annan och det gemensammas bästa. Det betyder att individens bästa sätts framför det gemensammas bästa, alltså det etiska dilemmats upplösning. Genom att låtsas som inget har hänt behöver inte individen uppleva vare sig obehag eller klander. Det stämmer med vad Bergling skriver i sin tolkning av Kohlberg moralteorier. Individen i denna nivå, steg 2, har börjat bli medveten om andra individers intressen och syften. I den här kategorin kan det tolkas som om medvetenheten innebär att se ömsesidigheten mellan den som såg och den som utförde handlingen. Konsekvensen blir, att om jag inte låtsas om något blir varken jag eller du fråntagen statusen i gruppen.

I ett flertal av citaten som anger de olika kategoriernas uppfattningar återspeglas också de motiv som professor Sven G Hartman fann i sin undersökning. Motiv som ensamhet, övergivenhet, konflikter och gemenskap är de motiv som återkommer mest. Dessa motiv är intressanta ur den synvinkeln då de inte uppkommit ur ett etiskt dilemma utan är något som barn och ungdomar tänker på och oroar sig över i livet. Vilka slutsatser kan dras av detta? Är det, det allmänmänskliga tänkandet, som återspeglar barn och ungdomars olika erfarenheter av omvärlden, dvs. samhällssyn och människosyn, som avgör hur ett etiskt dilemma kan lösas? Kan det vara så att rädslan för ensamhet och att bli övergiven går före både rättighets- och ansvarsmoral?

Kategorisystem B: Hur lärare förväntas förhålla sig


Lyssna först på eleverna i grupp

P1: Jag tycker att han skall fråga vem det var som haft sönder den om det var en olyckhändelse, så kommer han inte bli arg, men det var ju bra att om den som har berättat säger, …,.


F2: Jag tycker att han först skulle ha lyssnat på vad som, på vad, det som eleverna berättade, hade hänt och sen skulle han liksom prata med, prata liksom om det. […] Åh så, sen fråga om det var någon som visste vem det var och så.


P2: Suck, …, jag skulle, …, han skulle ha sagt till dom, …, han var ju snäll men, …, han skulle ha sagt till dom och, …, ah, han kunde ha frågat dom, …, han kunde ha frågat ut, han kunde ha frågat de flesta va…, han kunde ha satt sig med klassen och frågat vad som hände. […] Och då tror jag att det skulle komma fram mer än vad det hade kommit fram innan.


F1: Jag tycker att läraren skulle, …, frågat Simon om vem det var. […] Ja, då skulle jag ha pratat med den eller om jag skulle ha vart läraren skulle jag ha pratat med den personen eller, …, jag tror att han skulle ha pratat med den personen som det var då, och, …, sen så får de åka och fixa en ny tavla.

Tre, (P1, F2, P2), av fyra intervjupersoner uttrycker att läraren skall sätta sig ned förutsättningslöst med hela klassen. De säger också att han inte skall vara arg vid ett sådant tillfälle. Läraren skall också visa att han är öppen för elevernas förklaringar till det som skett. Dessutom säger en av intervjupersonerna, (F2), att det är viktigt att diskutera sådana här händelser i ett vidare spektrum. Flickan säger att läraren skall prata om det. Det kan betyda att hon vill att händelsen skall tas upp och användas som ett hjälpmedel för att gruppen skall kunna vidareutveckla etiska ställningstaganden. Den fjärde intervjupersonen, (F1), har redan förutsatt att läraren vet vem som är den ”skyldige”. Hon säger att läraren skall prata med den personen så att de kan åka och ”fixa en ny tavla”. De andra tre säger däremot att något som drabbat en hel grupp skall tas upp i gruppen, även om det är en enskild person som skapat händelsen.


Prata med eleverna en och en


P3: Han kan ju inte göra så mycket, fråga bara vem som gjorde det, prata med dem en och en och kolla.


F4: Mmm, …, …, ja han, han skall väl prata med eleven, som har gjort det där, och så, han skall nog inte bli så där jättearg, utan mest prata, så här, att den förstår, liksom. […] Mmm. […] ---, …, han kan ju säga, ifall ingen vågar erkänna, …,. […] ---, kan han ju säga så här att, den som har gjort det här kan komma till mig, sen, för jag blir inte arg, du kan berätta ifall det var en olycka eller något. […] ---, så tycker jag att den där skall göra, det liksom skall inte bli jättearg och skrika ut i klassen för då är det ingen som vill, då är det ingen som berättar det.


Båda intervjupersonerna uttrycker en önskan om enskilda samtal. Flickan säger också att det är viktigt att läraren inte blir arg för då får han inte reda på något även om det är en olyckshändelse. Pojken talar om att läraren skall prata med dem en och en, inte prata om det i gruppen först. Han uttrycker också att läraren egentligen inte kan göra något, men att det enskilda samtalet kan ge läraren en möjlighet till översikt över det som har hänt.

Olika individer är olika känsliga

P1: De beror ju på. Det beror på om han är sträng, om läraren är sträng eller inte. […] Mmm, om det är en väldigt snäll lärare då kanske man säger att det var någon, om det var en lärare som var väldigt dum och blir lätt arg, då säger man inget även om det var en olyckshändelse.


F1: Jaa, de tror jag att det skulle vara skillnad, om vem som hade gjort det, då skulle jag, jag skulle våga, jag skulle nog våga mer om det var, det hade varit en kvinnlig. […] Mmm, varför, hur kommer det sig? […] Jag vet inte men, jag är ju tjej så, fniss. […] Ja, de gör dom. […] Ja, män reagerar häftigare. […] Dom kan bli, dom blir helt enkelt argare medan kvinnor dom kanske dom tycker att det är jättetråkigt att det gått sönder, men dom låter inte så arga när dom pratar.

P4: ---, killar blir lite, …, argare, fast att dom är bättre, …, på det. […] Tjejerna, dom bryr sig inte så mycket. […] ---, dom frågar bara, …,. […] ---, liksom, är det någon här som har gjort det, typ, ah, en manlig lärare, dom säger mycket, ja, dom frågar om dom är arga eller så där. […] ---, och så kollar dom i ansiktet om dom är röda eller någonting, typ. […] För dom är lite smarta. […] Men om jag haft sönder den där tavlan, då blir jag ju röd i ansiktet. […] Då ser han det. […] Neej, hon förstår inte det.

I två av de tre citaten framgår det att intervjupersonerna, (F1, P4), upplever att kvinnor och män har olika beteende när det uppstår ett etiskt dilemma. De båda intervjupersonerna har en distinkt uppfattning om att de känner sig mer förstådda av sitt eget kön. Flickan upplever män mer aggressiva än vad kvinnor är. Både röststyrka och sätt tolkar hon som särskiljande mellan man och kvinna. Hon erfar att en kvinnlig lärare lättare skulle kunna skapa en trygghet för lösning av etiska dilemman. Pojken upplever också att män blir mer aggressiva. Han tolkar det som om en manlig lärare har mer kontroll då han agerar med argsinthet. Det är då läraren kan förstå vem som har varit inblandad i buset, ger pojken i intervjun uttryck för. Den manliga läraren har mer kontroll än vad kvinnliga lärare har, säger pojken. Den tredje intervjupersonen, (P1), menar att aggressiva lärare inte kommer att kunna skapa förutsättning för ett bra klimat i en grupp. Han gör ingen skillnad på manliga och kvinnliga lärare, vilket de andra två personerna har gör.

Diskussion kring olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna


De tre kategorierna i kategorisystem B, är de uppfattningar som eleverna framhållit som viktiga för en lärare att beakta, när ett etiskt fall dyker upp; Lyssna först på eleverna i grupp, Prata med eleverna en och en och Olika individer är olika känsliga. De ger uttryck för hur lärare förväntas förhålla sig till sina elever när ett etiskt fall dyker upp.

I den första kategorin, Lyssna först på eleverna i grupp tyder på att eleverna förlitar sig till att det är vuxenvärlden som ska ta hand om det som är problematiskt. Den här kategorin är fortfarande beroende av auktoriteter, som i det här fallet är läraren i skolvärlden. I Kohlbergs moralutvecklingsteori, som Bergling tolkar den, skulle denna kategori hamna i den förmoraliska nivån, steg 2, men också med inslag av den konventionella nivån, steg 3. Kategorin speglar en uppfattning om att dilemmat skall tas upp i grupp. Det är först rättvisa kan skipas när läraren har alla elever samlade i en grupp. Det är då han kan skipa rättvisa genom att ”känna av” eller ta emot de signaler som eleverna ger honom om vad som har hänt. Kategorin visar också att det som har drabbat en hel grupp skall tas upp i gruppen, även om det är en enskild person som skapat händelsen. Gruppmedlemmarna undviker kritik genom att de inte behöver tala om vem som utfört handlingen. De behöver varken ”skvallra” eller ”förråda” kompisarna. Genom att ta det i gruppen kan varje enskild gruppmedlem följa de regler och normer som gäller i gruppen. Om läraren tar det med gruppen kan den ”skyldige” tala om vem som har utfört handlingen, vilket då leder till det gemensammas bästa. Dilemmat kan då få sin upplösning, enligt steg 3 i den konventionella nivån, eftersom grupplojaliteten fått råda.


I den andra kategorin, Prata med eleverna en och en, utrycker en uppfattning om att läraren skulle komma längre i sin undersökning om vem som utfört handlingen, om han tar det en och en. Denna uppfattning skulle hamna i den förmoraliska nivån, steg 2, enligt Kohlbergs moralutvecklingsteori. Anledning till valet av denna nivå är att den grundas på det individuellas bästa. Individen slipper kritik från gruppen då det tas enskilt med läraren. Samtidigt kan de regler och normer som gäller i omgivningen beaktas då det etiska fallet får sin lösning.


I den tredje kategorin, Olika individer är olika känsliga, visar uppfattningen att en lärare bör tänka på hur den reagerar när ett etiskt fall dyker upp. Denna kategori kan tolkas inom den konventionella nivån, steg 3. I citaten under denna kategori framgår det att intervjupersonerna visat på att om etiskt dilemma skall kunna få sin lösning måste det finnas en ömsesidighet mellan parterna. I detta fall handlar det om lärare och elev eller vice versa. Intervjupersonerna har i denna kategori kunnat visa att det sociala perspektivet ökat. De ser andras avsikter och inte bara handlingar. Jag anser att när det sociala perspektivet ökar, tilltar också perspektivet över hur andra människor bör agera när det gäller ett etiskt fall.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Min tidigare presentation av det material som jag använt i min undersökning är jag nöjd med. Min intention var att som lärare öka förståelsen för hur elever uppfattar och tar ställning när ett etiskt dilemma dyker upp. Jag har fått reda på det som jag ville med mitt arbete med hjälp av den metod som jag valde. Jag anser att den fenomenografiska metod som jag använde i bearbetningen av intervjuerna var ett bra verktyg att analysera intervjuerna med. De intervjuades uppfattningar kom fram på ett bra sätt. Intervjufrågorna och ämnet engagerade intervjupersonerna även om svarsdjupen kunde variera. Tillförlitligheten hos intervjupersonerna måste anses som relativt god. Åtta intervjuer var mer än tillräckligt för denna undersökning.

Den kritik som kan riktas mot min undersökning är att, jag som intervjuare vid några tillfällen blev mer positiv än behövligt. En orsak kan vara att jag inte var tillräckligt känd hos intervjupersonerna och att jag därför omedvetet ville visa mitt intresse för vad som sades. Antalet kategorier måste anses vara tillräckligt för undersökningens omfång. Jag valde två kategorisystem för att jag också var intresserad av att se vilka uppfattningar elever hade om hur lärare borde förhålla sig. Det hade varit intressant att haft möjlighet att bredda arbetet med lärares egna uppfattningar om hur de borde förhålla sig, när ett etiskt fall dyker.

Diskussionen och slutsatser har förts i slutet av varje kategorisystem. De kategorier av uppfattningar som redovisas i resultatet gör inte anspråk på att ge en representativ bild av elevers uppfattningar i åk 5-6. Undersökningen avgränsades till att gälla åtta elever i åk 5-6 och deras uppfattningar om etiska ställningstagande. Valet, att analysera och diskutera resultatets olika moraliska nivåer i relation med de olika kategorierna utifrån andra forskares teorier, ökade resultatets trovärdighet. Syftet med mitt arbete har därmed uppfyllts. Det väsentligaste i undersökningens resultat har jag funnit:

De olika kategorierna visar att nivåerna och stegen för de moraliska bedömningarna stämmer väl överens med Kohlbergs moralutvecklingsteori, som Bergling tolkat den. Det vill säga, att de flesta barn och ungdomar i åldern 10 och 12 börjar uppfatta moraliska bedömningar utifrån ett sociocentriskt perspektiv. Kategorierna har befunnit sig mellan förmoralisk nivå, steg två och den konventionella nivån, steg tre. Kategorin, Olika individer är olika känsliga, är ett utmärkt exempel på steg tre i den konventionella nivån.


I en av kategorierna har Gilligans teori kunnat ses som ett komplement till Kohlbergs teori. Den kategorin innehöll endast citat av flickor. I de övriga kategorierna har citaten övervägande kommit från pojkar. Denna upptäckt fick mig att fundera över om det etiska fallet passade pojkar bättre än flickor. Anledningen var att fallet har sitt ursprung i en manlig kontext. Det etiska fallet berättades av en man och händelsen utspelades bland övervägande män. Detta kan ses som brist i själva metoden, att jag först upptäckte detta när jag hade bearbetat resultatet.

Motiven som återkom i Hartmans undersökning återspeglades i citaten under kategorierna i mitt arbete. Är den tredje intressanta iakttagelsen, som jag vill sätta ett finger på. Ensamhet, övergivenhet, konflikter och gemenskap var de återkommande motiv, som barn och ungdomar tänkte på och oroade sig över i livet. Detta får mig fundera över, om det är så att barns moraliska uppfattningar, ställningstagande och tankar är mer beroende av de motiv som Hartman fann i sin undersökning. Vilket leder fram till slutsatsen, för att utveckla goda moraliska övervägande måste barn och ungdomar känna sig trygga i sig själva och i den miljö de verkar i. Detta visar också de olika kategorierna i min undersökning på.
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BILAGA 1

Svarta tavlan – ett etiskt dilemma


Det är dags för veckans lektion i bild. Alla känner sig lite extra glada eftersom de vet att de skall ha den där roliga och snälla vikarien Per. Klassen går in i klassrummet eftersom dörren är upplåst, vilket den inte brukar vara. Vikarien har glömt att låsa den när han gick på fikarast.

Det råder en liten uppsluppen stämning och killarna busar lite extra och plötsligt smäller det till på svarta tavlan. Alla huvudena i klassen vänder sig mot tavlan och då får de syn på fem långa stora sprickor och ett stort hål och det glada surret tystnar tvärt och samtidigt kliver Per in i klassrummet.

Per ser inte vad som har hänt först, men han märker att klassen är ovanligt tyst. Han förstår att det har hänt något ovanligt och då får han syn på den trasiga svarta tavlan. Ingen i klassen tar på sig det som har hänt. Det är faktiskt så, att det är bara Simon som har sett vem det var som hade kastat, så att tavlan slogs sönder.

BILAGA 2 - Intervjuutskrifter

(P1) Pojke 1: 12 år, åk 5


M: Vad skulle du ha gjort?


P1: Jag skulle, …, jag vet inte riktigt? Det är lite dumt för om man den personen hade haft sönder tavlan hade gjort det med flit, skulle jag nog ha berättat, men om det var en olyckshändelse skulle jag nog inte ha gjort det, eller då skulle jag nog ha sagt att det var den personen men att det inte var med flit utan att det råkade bli så.


M: Vad tror du att Simon gjorde?


P1: Simon?


M: Mmm


P1: Om han hade haft sönder den?


M: Mmm. Den personen som hade haft sönder tavlan.


P1: Vad menar du med…,…?


M: Han kastar på tavlan och det sker av en olyckshändelse. Vad tror du att han gör själv?


P1: Om han talar om vem det var? De beror ju på, de var ju ungefär som frågan innan. De beror ju på om någon har gjort det med flit. Då säger man ju vem det var.


M: Ja, just det, det var ju Simon som upptäckte det, men den person som hade kastat? Vad tror du den gör?


P1: Mmm, ja om han gjort det med flit då tror jag han inte kommer att berätta det?


M: Nä.


P1: Men, om han råka haft sönder den så kanske han säger att det var en olyckshändelse.


M: Vad tycker du att läraren skall göra?


P1: Jag tycker att han skall fråga vem det var som haft sönder den om det var en olyckshändelse, så kommer han inte bli arg, men det var ju bra att om den som har berättat säger …, …,


M: Ok, men jag frågade dig lite så här. Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


P1: Jaa, att det är ungefär samma som om vad han skulle ha gjort …,. Han kanske sitter och tänker på; Ska jag berätta att det var jag? Eller ska jag inte?


M: Om det hade varit en vikarie, hade, tror du att de här personerna agerat på ett annat vis då? Är det skillnad om det är den riktige läraren man har eller någon som man inte brukar ha?


P1: Jaaa, det är det nog för om det är en som man inte brukar ha då vet den inte reglerna, då brukar vissa, göra saker som egentligen inte får.


M: Ok, det sådan skillnad tycker du?, Men när det är den riktiga läraren vad är det som gör att man vet reglerna?


P1: Man är ju mycket mer van med den riktiga läraren, den riktiga läraren har säkert haft en i flera år, så den vet ju vilka regler som gäller mer än vad den vikarierande.


M: Skulle det ha vart skillnad om det hade varit Ulla istället för Per som vikarierade? Om det är skillnad på en manlig eller kvinnlig lärare? När sådant här inträffar?


P1: De vet jag inte.


M: Det har du aldrig tänkt på, eller?


P1: De beror ju på. Det beror på om han är sträng, om läraren är sträng eller inte.


M: Det är det som gör skillnaden?


P1: Mmm, om det är en väldigt snäll lärare då kanske man säger att det var någon, om det var en lärare som var väldigt dum å blir lätt arg då säger man inget även om det var en olyckshändelse.


M: Ok, men du vet ju ibland, jag tror att du förstår klassens drottning och klassens kung. Det är ju så hos vissa, men jag tror inte ni har det riktigt så i ert klassrum, men det finns ju många ställen där det är någon som bestämmer över sina klasskamrater. Då finns det ofta en kung och en drottning oftast som i tjejgruppen styr eller killgruppen styr, förstår du då? P: Ja.


M: Men om det hade vart så här att det vart klassens drottning Els-Marie som hade slagit sönder tavlan. Om man visste vem det var, alltså. Hur hade det känts? Hade man kunnat…, du sa att om det hade varit en olyckshändelse så skulle du ha kunnat talat om att det var en olyckshändelse.


P1: Mmm, att den personen inte hade gjort det med flit?


M: Mmm.


P1: Jag vet inte riktigt, en sån där klassens kung eller drottning brukar ju vara rätt så, om det hade varit en sån, då tror jag nog att den skulle ha gjort det med flit. Men jag skulle nog ha sagt det för man, om man är så dum att man har sönder någonting, …, då får man ju ta sitt straff om man säger så.


M: Mm, ta sitt ansvar där.


P1: Ja.


M: Och det gäller, eller är det inte någon skillnad på om det är en kung eller drottning så inte?


P1: Nej, man är inte kung eller drottning, man är ju som precis som alla andra!


M: Men ja precis, men ibland när man skall förklara vissa saker så brukar man säga så. För i del klasser brukar det vara så. En del som kanske kommer före med mode och vill bestämma över andra och så.


P1: Mmm.


M: Hur skulle det ha varit om, för också i klasser finns det ju barn och ungdomar som en del hörs ju mera och andra hörs ju mindre och en del är ju väldigt tysta. Om det hade vart en person som var väldigt tyst, som inte syns så mycket och inte hörs som man inte tänker på att den är här ibland, så är det ju på en del ställen? Skulle det ha varit någon skillnad?


P1: Om den här tysta personen hade sett att klassens drottning eller kung, …


M: Nej, men om det hade vart den som hade haft sönder tavlan?


P1: Puhh, jaa, jag tror inte att den personen skulle ha gjort det med flit om det är en olyckshändelse, då var de ju, då kan man ju inte rå för att den har gått sönder.


M: Men du tror att det är skillnad på att kungen och drottningen gör sånt där med flit men den tysta gör det av olyckshändelse?


P1: Jo, men jag tror att såna där som vill bestämma över andra och, …, …, de blir nog mer så att många vågar nog inte säga att det var de, men såna där som är tysta och lite tillbakadragen jag tror inte ens att de skulle förstöra något med flit, …, såna svarta tavlor eller nåt.


M: Om det är din bästis?


P1: Då är det samma sak som förut om den har gjort det med flit, då vet jag inte om jag skulle, jag vet inte, …, men om det var en olyckshändelse då skulle jag bara säga …, …, att det var en olyckshändelse. Om det var med flit tycker jag att den kanske skulle kunna säga de själv.


M: Skulle du göra någonting, alltså, skulle du prata med den personen, eller skulle du låta det vara eller?


P1: Jag skulle säga åt den personen som, om det var min bästa kompis som hade haft sönder han med flit, då skulle jag gå och prata med den efter lektionen.


M: Ok, för det där kan ibland vara känsligt, när det är vänskap det handlar om?


P1: Mmm.


M: Varför tror du, om det inte var en olyckshändelse. Varför tror du att dom slängde på tavlan?


P1: För att verka tuff, kanske? För att få uppmärksamhet? Tycker du att det är lätt att säga till någon på skolan när det händer saker? Vågar du säga till dina kompisar här på skolan om det skulle hända sådan här saker? Om någon har förstört något, …, varför gjorde du så här, för det var ju onödigt.


M: Hur gör man så att man vågar tala om saker som är jobbigt?


P1: Jag vet inte riktigt, …,…, kanske om det är någon som är sån där klassens drottning eller kung då kanske man vill prata med fröken själv eller magistern och berätta om vem det var. Och berätta att den är dum mot de andra, så att man inte vågar berätta, att man blir retad.


M: Ja, det är ett alternativ du har.


P1: Man kan också berätta för sina föräldrar att man blir retad också att man inte vågar tala om när någonting har hänt för i så fall blir man ännu mer retad.


M: Du tycker att det är skillnad på olycka och när man gör de med flit?


P1: Oh, ja det tycker jag är en stor skillnad.


M: Men ibland kan det ju. liksom, …, vissa kan inte låta bli röra på sig att det händer det, det som händer, händer alltid.


P1: Om det alltid?


M: Jaa.


P1: Naah, jag förstår inte riktigt frågan.


M: Jo, en del människor gör det inte med flit, men det händer gång på gång, det går alltid sönder, men det är ju nästan en olyckshänd, …, ja.


P1: Mmm.


M: Ja, men det är ju en olyckshändelse,


P1: Ja, de är en olyckshändelse ändå om man alltid har sönder saker då, …, då blir man lite trött på den personen som har sönder.


M: Mmm, precis, men vad jag har förstått nu av dig,


P1: Mmm.


M: Du säger så här, du får rätta mig om jag har fel, att du, att det inte spelar någon större roll om det är en manlig eller kvinnlig lärare utan det beror på hur sträng den personen är, …


P1: Mmm.


M: Eller inte sträng då, och sen säger du också att det kan vara skillnad om det är kungar eller drottningar som har gjort det, då anser du att det är med flit oftast, och den tysta personen då är det mera, att, de är en olycka, dom gör inte så, och så är det skillnad om det är ens vän, det kan både vara problematiskt och det kan vara bättre för man kan både prata och inte prata, det beror på om det är med flit eller inte med flit,


P1: Mmm, …, jaa.


M: Ja just det, har jag förstått att du har svarat dina frågor så här?


P1: Ja.


(P2) Pojke 2: 11 år, åk 5


M: Vad tror du att Simon gjorde? Han den där personen som såg vad som hände?


P2: Det beror på vad han är för en sorts person, …, är han en person som, inte är rädd för att berätta då tror jag att han skulle berätta liksom, men skulle han ligga dåligt till med ryktet då tror jag inte han skulle berätta.


M: Ok.


P2: /Oljud i lokalen/, de är bara han som egentligen vågade säga någonting.

M: Mmm.


P2: Fast det vet man ju inte, dom andra kunde ju också ha sett.


M: Mmm.


P2: Men nu var det bara han som såg det?


M: Jaa, vi antar det, att det var så.


P2: Mmm.


M: Vad skulle du ha gjort?


P2: Det är jättesvårt därför att, jaa,


M: Jag kommer med lite mera frågor framöver.


P2: Ja, … Jag vet faktiskt inte, men det lutar nog åt jag skulle säga men jag skulle nog inte säga det kanske rakt ut, jag vet inte.


M: Vem, hur, vem skulle du säga det till?


P2: Vikarien.


M: Okej, mmm.


P2: Inte rektorn eller någon sådan där, …, eller skulle jag säga det till min riktiga lärare.


M: Mmm, okej, vad tycker du att läraren skulle ha gjort? Eller ska göra?


P2: Suck, …, jag skulle, …, han skulle ha sagt till dom, …, han var ju snäll men, …, han skulle ha sagt till dom och, …, ah, han kunde ha frågat dom, …, han kunde ha frågat ut, han kunde ha frågat de flesta va…, han kunde ha satt sig med klassen och frågat vad som hände


M: Mmm.


P2: Och då tror jag att det skulle komma fram mer än vad det hade kommit fram innan.


M: Mmm, okej, ähm, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänkte på - när han gjorde det?


P2: Suck, han tänker nog att ungefär, eeh, …, om Simon skulle berätta


M: Mmm.


P2: Då skulle nog han tänkt att jag skall spöa honom, de en kille som inte bryr sig om någon slår någon, men oftast gör alla, de bara, att det handlar om att vara lite tuff, helt…, men kan du ta om frågan, jag glömde bort, ……


M: Vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


P2: Han tänker nog liksom, tänk om han säger, att det var jag, tänk om dom ringer mamma och pappa och säger att jag varit dum.


M: Mmm.


P2: Så tror jag att han tänker, men han tänker nog det som jag sa först också, tror jag.


M: Äh, är det svårt det här med att man gjort något tokigt?


P2: Ja, det är inget roligt att man gjort något dåligt, det är inte kul alls, man tänker inte på det först, men sen så får man ju lida liksom, för att man själv har gjort något.


M: Mmm, hur får man lida?


P2: Men, liksom, man känner liksom, nej, varför gjorde jag det här, på nåt sätt så är det ju så att man, vem som helst känner, att nu har jag gjort något dåligt, och då blir liksom, lite, ähm, besviken på sig själv, lite ledsen inuti.


M: Tror du att det hade varit skillnad på om det hade varit, alltså, nu var det en vikare, att det hade varit skillnad om det här hänt den vanliga läraren?


P2: Det vet jag inte, men eftersom du säger att han var så snäll, så tror jag att det skulle vara en skillnad för att, den här läraren hade nog gett dom rejält mycket skäll, väldigt mycket skäll, förr i tiden hade, hade dom gett dom stryk ju om dom hade bråkat så där, så mmm, dom hade nog fått ganska mycket skäll, så hade nog den läraren nog nästan ringt till föräldrarna, eller skulle ha ringt till den föräldern, som gjorde det, om de fick reda på vem som gjorde det och de vet man inte om den där vikarien Pär skulle ha gjort det.


M: Mmm, okej, det är lite skillnad där alltså?


P2: Ja, de är skillnad men beror på om vikarien är snäll eller, vad heter det?


M: Bestämd?


P2: Nej, sträng


M: Mmm, okej, det är skillnad där?


P2: Jaa, det är skillnad.


M: Är det skillnad tror du om det är en kvinnlig person eller en manlig person, när sånt där händer?


P2: Det beror ju på liksom, att den här, den mmm, om det är en tjej måste hon stå på sig verkligen, och säga till dom här, …, om det skulle ha varit en kvinnlig vikarie då, …, skulle, …, tror jag inte att skulle var lika enkelt men om det är en kvinnlig lärare som är bestämd, …, och lite sträng men också snäll då skulle det, …, hon nog sagt till, alltså,


M: Mmm.


P2: Men om det hade var en tjej som var vikarie då tror jag inte att, det skulle nog inte ha blivit så mycket av det.


M: Du tror inte det, …, skulle det bli mer om det var en manlig vikarie, …, är det, det du menar?


P2: Jaa, om det hade varit en ny eller det vet jag inte men det hade nog blivit lite mer i alla fall.


M: Mmm.


P2: Lite mera skäll, …, tror jag, …, för det är ju lite skillnad på vad tjej, …, nä, jag vet inte men på nåt sätt är det ju fortfarande så att, …, vad skall säga, …, det inte, …, inte lik - förr i tiden var det värre men nu för tiden är det ändå lika som det ska vara.


M: Tycker du att det ska vara det?


P2: Jag tycker att det skall vara lika mellan tjejer och killar, …, det är ju mest till exempel - alla killar är, …, ett exempel då, …, de visar inte damfotboll på TV, …, de gör jämt herrfotboll, …, och så är det så att, /suckar/, hur många är chefer av alla?


M: Mmm.


P2: Jag har fått någon statistik, …, det var nio eller, …, nio av tio som var män eller så va de tio av tio, …, någonstans på 9,5 eller något.


M: Det där har du reflekterat mycket över?


P2: Nä, men jag har hört statistiken från min syster, …, hon är, …, hon stod i tidningen, …, hon är, det var om feminism som stod i tidningen, …, hon är väldigt inriktad för hon var inte med på det, hon är inriktat på att det skall hända saker i världen - många organisationer är hon med i och så.


M: Mmm.


P2: Så, jag lär mig ganska mycket.


M: Mmm, jag hör det, okej.


P2: Jag vet ju inte om allt är sant men det är nog ganska mycket som är sant, väldigt mycket.


M: Du ser ju, …, du har ju berättat ganska mycket här nu.


P2: Mmm.


M: Jag skulle vilja fråga dig vidare, det är jätteintressant att prata med dig, äähh, om man säger så här, nu visste ju Simon vem det var som hade slagit sönder tavlan men om du, om du som person skulle, om du visste vem som hade slagit sönder tavlan, hur skulle du ha gjort då?


P2: Det berättade jag i början ju.


M: Ja, okej.


P2: Att jag, skulle nog ha kunnat sagt det, men, jag skulle nog, om det hade varit en som var en retsticka verkligen och är dum, skulle vara dum, om jag gjorde det, då skulle jag nog ta det, men då skulle jag nog ta det med fröken i enrum i så fall eller med magistern.


M: Nu kommer jag att fråga just det här, för du vet ibland så, jag tror att du förstår om jag säger klassens drottning och klassens kung?


P2: Ja.


M: Skulle det ha vart skillnad om, för du sa lite om det här med rykte och retsticka,


P2: Mmm


M: Skulle det ha varit väldigt skillnad på om det var klassens drottning som hade gjort det här?


P2: Klart, det skulle det ha varit.


M: Mmm.


P2: Det skulle helt enkelt ha varit det.


M: Skulle du ha kunnat gått till fröken då?


P2: Klassens drottning, ah, de hade jag kunnat göra, men klassens kung då hade jag, äh, men det skulle nog vara lättare att säga, för att säga, /hörs dåligt drar ihop orden/, det mot en tjej, därför att det är, en tjej skulle inte skulle kunna slå mig om jag skulle säga det, eller vara lika dum mot mig, en kille skulle kunna vara mer dum mot mig


M: Mmm, på vilket vis då?


P2: Suck, det kan ju leda till att t.o.m. att de slåss och slåss och då vinner jag över en tjej, men är det liksom en kille som är större än mig, då de skulle ju vara svårare då ju, och egentligen bildas det gäng i så fall runt den här, då blir de något gäng runt den här kungen eller själva drottningen.


M: Mmm, okej, men om man då, vad skulle du säga - om det var Madeleine som varken syns eller märks i klassen? Förstår du vad jag menar, det finns ju personer som är tysta, för du prata ju om det lite grann, tidigare.


P2: Mmm, såna som har dåligt rykte.


M: De syns inte och man märker dem inte så mycket. Om den personen hade gjort det?


P2: Jag vet inte, egentligen skulle jag nog kunnat ta det genom en vuxen men, hade det bara varit, bara varit jag, hade jag tagit det ge…, men vet jag att det mer, skulle, nu i det här var det bara en som, men om jag vet att det, det är, måste ha varit tjugo barn i den här klassen alltså, då är det mer än en som ser det.


M: Mmm.


P2: Och då skulle de kunnat gå fram direkt och sagt det, det var hon, det var Madeleine, bara sådär direkt, bara att, jag tror inte att en sån person skulle göra det där, de skulle inte busa eftersom du säger att den inte syns så mycket, den skulle inte busa.


M: Mmm, okej, om det var bästa kompisen då?


P2: Man måste ju egentligen stå på sig för att komma någonstans i livet, och då måste man, då måste det här gå framåt och, mmm, det är nog så att man får väl ta det med fröken eller magistern.


M: Mmm, du skulle inte gå till din bästa kompis och säga, hörrudu nu får du …, jag såg vad som hände?


P2: Ja, de kunde jag också ha gjort, nämen det skulle vara idiotiskt därför om det skulle komma fram sen, då skulle han veta att det var jag.


M: Men jag menade, om du gick fram till honom då, till din bästa kompis?


P2: Då skulle jag ha sagt till han, vad har du…, vad gör du?


M: Mmm.


P2: Du, liksom, får ta det lugnt, han skulle skämmas så mycket så jag vet, jag vet inte om han till och med skulle säga det, men det ah, liksom, tjugo procent, det skulle liksom vara tjugo procent chans högst, att han skulle säga det av hundra.


M: Mmm, okej, men om, varför tror du att den som slängde det här på tavlan gjorde det?


P2: Först och främst, är det ju grupptryck, allting börjar och så busar alla, de kunde lika bra ha varit någon annan, man är inne i det här, klumpar av människor, alla bara springer omkring och man bara kastar saker, så kan den bara kom dit på svarta tavlan och dunsa i golvet.


M: Det är troligt, mmm.


P2: Mmm.


M: Det är lite jobbigt det här med skulden, som du säger?


P2: Mmm.


M: Jag har förstått.


P2: De är ju aldrig kul att berätta något, att man har gjort något.


M: Mmm, det är inte så lätt som man tror. Kan jag summera ditt, att det beror på vilken, du gjorde lite skillnad på om det var manlig eller kvinnlig lärare, lite?


P2: Lite, men det är om det är vikarier, om det är, då är de lite, de beror på om det är en sträng tjej, är det en sträng tjej då klarar hon ju det, men en kille tror jag liksom skulle klara det lättare.


M: Okej, det hade du förklarat och sen berodde det på vem som hade gjort det.


P2: Mmm.


M: Det var ett litet dilemma, där är dilemmat vem som gör, som har utfört handlingen, vem man ska kunna, på den här skolan förstår jag att ni pratar med fröken och ni har ju inte så mycket vikarier, heller ju.


P2: Vi har nästan aldrig vikarier, vi känner alla lärare.


M: Det är ganska skönt, …,.


P2: Ja.


M: Har jag förstått.


(P3) Pojke 3: 11,5 år, åk 5


M: Vad tror du att Simon gjorde?


P3: När han såg det?


M: Ja.


P3: Då tror jag att han tänkte att, …, suckar, ja, det var en svår fråga. Ja, han är, han undrar väl om han skall berätta, att de var, att de var han som, om han skulle berätta, hans fröken Pär då, om de var, att det var den killen som kastade eller om det var en tjej då, ja.


M: Mmm, vad skulle du ha gjort?


P3: Det beror på om det var någon som jag var jättebra kompis med eller om jag inte var så jättebra kompis med han.


M: Vad gör det för skillnad?


P3: Om det skulle vara någon, som jag inte, eller som brukar vara taskig mot mig eller något sådant, då vet jag inte om jag skulle ha sagt det, då tror jag att jag skulle ha sagt det till fröken.


M: Mmm, men du skulle helt säkert gått och sagt det till fröken i alla fall?


P3: Mmm, nästan.


M: Okej, äh, vad tycker du läraren skulle ha gjort?


P3: Han kan ju inte göra så mycket, fråga bara vem som gjorde det, prata med dem en och en och kolla.


M: En och en säger du?


P3: Mmm, om det är en sån där jättedyr tavla alltså.


M: Mmm, precis det kostar ju hemskt mycket pengar. Du kommer säkert att kunna utveckla dina svar mer här, när jag ställer fler frågor.


M: Nu var det en vikarie. Är det skillnad på om det hade varit en vikarie eller lärare?


P3: Ja, tror att läraren, dom är mera stränga. Vikarien vet inte riktigt vad han skall göra, men det blir väl en liten skillnad då eftersom fröken vet mer vilka som är mest håller på och busar och så, sånt.


M: Är det skillnad på om det hade varit en manlig eller kvinnlig person?


P3: Ja, det tror jag, lite om de var en, om de, jag tror, nej, neej. Nä, det tror jag inte.


M: Varför tror du inte det?


P3: Nej, för att, ja kanske att, den här mannen då eller, griper tag i hårdare i armen på den som har gjort det eller nåt, ja annars kan jag inte komma på nåt.


M: Mmm, vad säger du? Tycker du att det är någon skillnad på hur män och kvinnor löser sådana här saker som händer? Du sa att mannen, om det var en manlig lärare så skulle han ha tagit tag i armen, alltså vara lite mer burdus.


P3: Ja, mm. Neej, ingen, alltså om det var någon skillnad på?


M: Ja, om, om en man. En kvinnlig lärare blir argare än en manlig? Och att de löser konflikten fortare, eller?


P3: Nä, det är väl ungefär samma sak tror jag.


M: Det är ungefär samma sak, ja okej. Ähm, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänkte på när han gjorde det?


P3: Jag vet ju inte om han försökte göra sönder tavlan eller om han liksom bara, om han inte var med meningen eller om han siktade och kastade på den.


M: Mmm.


P3: Men, äh, han kanske var arg.


M: Mmm.


P3: Eller något sådant.


M: Mmm, okej. Ähm, du vet att de ju, vi har ju pratat om det här lite igår och så där. Man vet ju att i en del grupper och då i en del klasser kan det finnas olika personer som klassens drottning Elsmarie, som hade haft sönder tavlan. Hade det vart någon skillnad. Hur hade Simon gjort då, tror du?


P3: Ja, det beror på om han hade varit kär i den där tjejen, men annars tror jag att han hade gått och sagt i alla fall.


M: Till vem?


P3: Fröken, då.


M: Mmm, okej. Om det hade varit klassens kung?


P3: Som, som bossen?


M: Ja, du förstår det betyder?


P3: Ja, det beror ju på för han kan ju liksom, de var så att han, han brukar vara osams med honom, liksom han är lite skraj för honom och så. Så att, jag tror inte att han hade sagt det då för han hade varit för rädd, men annars hade han sagt det.


M: Mmm, okej. Men om det hade varit, skulle du säga lika om det hade varit Madeleine, som varken syns eller märks i klassen? Ibland så finns det sådana personer.


P3: Ja, alltså, det tror jag egentligen inte det skulle vara, men om det var hon som hade gjort det, alltså?


M: Mmm


P3: Jaa, och, då tror jag man säger i alla fall eller går man och prata med henne.


M: Henne går man och pratar med menar du?


P3: Mmm


M: Men de andra går man hellre till läraren.


P3: Ja.


M: Är det så du menar?


P3: Mmm.


M: Varför tror du att det är en sådan skillnad?


P3: Jag vet inte eftersom det var den där kungen, kungen i klassen, så han är väl, han om man går och frågar honom varför du gjorde så, då blir han ju jättearg, typ.


M: Mmm.


P3: Och så.


M: Men det blir inte den som är tyst?


P3: Det vet jag inte.


M: Man är, man blir mer rädd för dom som är starka i gruppen, menar du?


P3: Jaa.


M: Rädd att någon skall göra illa en?


P3: Jaa


M: Reta, eller? Är det, det du menar? P 3: Ja, något sådant.


M: Jaa, jag förstår det. Ähm, men om det är din bästa kompis? Du pratade lite om det, men du kan få utveckla det.


P3: Om det är min bästa kompis, då hade jag gått fram och frågat, vad ”faan” gjorde så? Jag tror inte att jag hade tjallat på honom, men äh, om det hade var någon som, inte liksom, om det var någon som, att vi var kompisar i vått och torrt, så hade jag nog inte gjort det, men om vi hade bråkat och så, …, jag vet inte, inte om det var någon sådan där jätte, jätte, jättebra kompis, Då hade jag inte sagt något, tror jag.


M: Mmm, då hade du inte sagt om ni inte hade varit jätte, jättebra kompis?


P3: Nä.


M: Det är svårt då att säga,


P3: Jaa.


M: Säga till?


P3: Mmm.


M: Mmm. Varför tror du att det är så svårt att säga till? Om det, om det är din bästa kompis?


P3: Jamen, alltså, för att, det är inte att komp…, att jag är rädd för att jag är rädd för honom.


M: Nä.


P3: Och så, …, men det blir väl för att jag känner mig att jag är jättetaskig och så.


M: Jaa.


P3: Jaa.


M: Är man rädd att, var är det som, när man är taskig då, vad är det då som kan hända då?


P3: Mmm,


M: Vad är det som man är rädd för?


P3: Jo, men äh, vad var det för fråga?


M: Jo, varför, vad är det som kan hända om talar om, talar om, om man är bästis med någon och så går man iväg och talar om det?


P3: Jaa.


M: Vad är man rädd för då?


P3: När man skall säga det?


M: Jaa, varför är det så svårt att säga när det en bästa kompis, för?


P3: Jaa, alltså, det gjorde jag bara för att jag kände, att jag blir dum, att jag är taskig då. Och sen så, jaa, så kan man bli ovänner och så också.


M: Är det så att vänskapen kan försvinna, är den man, är det, du menar att du är rädd för?


P3: Nej, jag är inte rädd för något sådant men det är det att jag känner mig taskig då


M: Ja, är det den där skvallerbyttan som ni pratade om igår, att skvall…, att det känns som det skulle vara som att skvallra.


P3: Mmm, det blir så men,


M: Jaa.


P3: Men jag skulle liksom tjalla på min, jag skulle nog, jag skulle inte göra det, för att, näh, det skulle inte vara, för att jag var rädd för att han skulle liksom, så men, …, ja, det skulle vara för att jag kände mig taskig. Det var det.


M: Mm, jag förstår. Vänskap är dyrbar?


P3: Mmm.


M: I förlängningen om någon har haft sönder, då, du skulle ju gå till honom och säga till själv han själv sa du? Sa du så eller?


P3: Ja, om jag skulle gå fram och prata med honom?


M: Ja, det skulle du?


P3: Jaa.


M: Men om inte han gjorde någonting sen åt det, då skulle du själv strunta i det, har jag förstått rätt då?


P3: Men om han liksom, om jag skulle prata med honom, skulle han ju gå fram och erkänna det. Och sen så, annars liksom om han bara går där ifrån, B: Mmm.


P3: Så, så ähm, kanske skulle jag prata med en annan kompis och tycka vad han tyckte. Och sen, man om liksom säger att, ja, att liksom säger han att det inte var jag - typ, å då skulle jag nog gå till fröken, tror jag.


M: Mmm, är det, är det tungt det här att den riktiga sanningen kommer fram?


P3: Mmm, näh, det tycker jag inte.


M: Nääh, men vänskap det vill man inte sätta på, det vill du inte sätta på spel?


P3: Nej.


M: Nej, och det här, att man är lite försiktig mot kungar och drottningar?


P3: Näe.


M: Okej, men det är lite svårt det här, va? Hur man skall göra? Eller vad tycker du?


P3: Ja, det blir det, med kompisar.


M: Jaa. precis.


P3: Ja.


M: För det, men vad ser du på om, kan man se om det är en olyckshändelse? Eller om det skil…, om vad tycker du om det är en olyckshändelse och om han gör det på riktigt som du sa, han gjorde det här för att han var arg?


P3: Mm, men om det skulle vara en olyckshändelse så skulle det vara en annan sak. Då skulle jag prata med han och vi skulle vi går fram till, vad heter det, vikarien tillsamman och prata med honom om att det var en olyckshändelse.


M: Mmm, precis, du gör en skillnad där, alltså?


P3: Jaa.


M: Mmm, för saker kan ju hända, självklart.


P3: Mmm


M: Mmm. Men det är svårare när man gör dem med flit?


P3: Jaa, det tror jag.


M: Jaa, precis. Är man rädd, det här med vänskapen också, är man rädd, eller är du rädd att det skall komma fram till mamma och pappa också? Är det, finns det med?


P3: Mmm, alltså om jag skulle ha gjort någonting i skolan?


M: Ja. Är det lättare att mamma och pappa får reda på att det var en olyckshändelse eller att jag gjorde ett bussträck?


P3: Ähm. Ja, det beror ju på om det var som det där med svarta tavlan?


M: Mmm.


P3: Men alla barn dom busar ju och så. Ja, men,


M: Om, det där med svarta tavlan då?


P3: Ja, den kostar ju ganska mycket.


M: Om det hade varit en olyckshändelse, då?


P3: Då skulle jag nog säga det, jag skulle nog säga det i alla fall.


M: Ja, vad bra men det kan kännas lite svårare när man har, man blir het någon gång.


P3: Mmm


M: Jo, det är klart att det är.
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M: Vad tror du att Simon gjorde?


P4: Han var väl tyst, tror jag.


M: Mmm, Varför tror du att han var tyst?


P4: Att han skulle få skuld /oklart ljud/.


M: Lite obehagligt, om man märker att man är ensam om att ha sett något som har hänt? Är det så?


P4: Mmm.


M: Men vad skulle du ha gjort?


P4: Om jag var?


M: Om du var Simon?


P4: Uhh.


M: Det är du som har sett vad som har hänt.


P4: Jag skulle inte sagt någonting.


M: Det skulle du inte?


P4: Näh.


M: Hur kommer det sig?


P4: ---, det, vet inte,


M: Är det samma orsak som med Simon?


P4: Mmm.


M: Hur kommer det sig?


P4: Mmm.


M: Berätta lite mer, hur du tänker.


P4: Mmm, det är taskigt om han säger det.


M: Ja, vem är det taskigt emot?


P4: Han som hade gjort det?


M: Okej. Är det, men finns det någon rädsla i det här?


P4: Va?


M: Är du rädd att tala om det, eller är det bara att du är taskig mot någon?


P4: ---, vem skulle jag vara rädd för då?


M: Det vet man inte.


P4: Näej.


M: Vad tycker du att läraren skulle ha gjort?


P4: ---, mmm.


M: En sådan där svart tavla, du vet ju vad en sådan där svart tavla är?


P4: Ja.


M: Den kostar ju ganska mycket.


P4: Jaa, vad jag tycker att jag skulle göra?


M: Jaa, vad du tycker, det här är jätteviktigt vad du tycker.


P4: ---, att dom, eh, jag vet inte.


M: Hur tycker du att en lärare skall göra, när något sådant händer?


P4: Jag tycker att den skall fråga dom där.


M: Hur skall han fråga?


P4: ---, vem som har haft sönder tavlan?


M: Mmm, skall han göra det inför stora hela gruppen, eller?


P4: Ja.


M: Ska ha lite samling som ni brukar ha det? Är det så du menar?


P4: Ja.


M: Du tycker inte han skall skrika och gapa?


P4: Nä.


M: Men, tror du att det leder fram till något? Är det bra det? Frågan blev ledande, men alltså, är det ett bra sätt att samla gruppen för att diskutera det? Din åsikt?


P4: Ja, ganska.


M: Varför är det, det? Varför tycker du att det är ett bra sätt?


P4: ---, ibland säger dom, fast ibland inte.


M: Okej. Jag skulle vilja fråga dig, skulle det vara någon skillnad på, nu var den här vikarien, skulle det vara skillnad på vikarie och den vanliga läraren?


P4: Ja.


M: På vilket vis?


P4: Vikarien skulle inte bli lika arg.


M: Skulle den inte?


P4: Det tror inte jag.


M: Varför tror du inte det?


P4: Därför, mmm, …, han är ju inte van vid den här klassen.


M: Mmm.


P4: Han kanske, inte vet förena.


M: Näh, kan ligga sånt i, menar du att vikarien inte vet vilka regler som gäller?


P4: Mmm.


M: Skulle det vara någon skillnad, om det, nu var det Pär och han är manlig, men är det någon skillnad om det är män eller kvinnor som tar upp det, tar manliga och kvinnliga lärare upp det på olika vis?


P4: Ja.


M: Berätta, för det här är jättespännande, tycker jag.


P4: ---, killar blir lite, …, argare, fast att dem är bättre, …, på det.


M: Berätta lite till för jag blir jättenyfiken


P4: Tjejerna, dom bryr sig inte så mycket.


M: Gör dom inte? Hur visar dom det?


P4: ---, dom frågar bara,


M: Mmm.


P4: ---, liksom, är det någon har som har gjort det, typ, ah, en manlig lärare, dom säger mycket, ja, dom frågar om dom är arga eller så där.


M: Är dom bestämdare, menar du?


P4: Ja.


M: Mmm.


P4: ---, och så kollar dom i ansiktet om dom är röda eller någonting, typ.


M: Okej.


P4: För dom är lite smarta.


M: Du tycker att manlig lärare studerar, alltså, människan mer på både kroppsspråk,


P4: Jaa.


M: Och jaa, …, medan den kvinnliga läraren bara fråga och inte bryr sig?


P4: Mmm.


M: Är du jättesäker på att det är så?


P4: Neej.


M: Nähä, men du, liksom, upplever det?


P4: Mmm.


M: Vad spännande att det är så? Har du varit med om det, att det har känts så? Hur känner du det då, om det är en manlig lärare? Känner du, att du blir rödare i ansiktet när det är manlig lärare som tar upp sådant här?


P4: Neej.


M: Det gör du inte?


P4: Men om jag haft sönder den där tavlan, då blir jag ju röd i ansiktet.


M: Mmm.


P4: Då ser han det.


M: Mmm, men det gör inte den kvinnliga läraren, lika?


P4: Neej. Hon förstår inte det.


M: Näh, hon förstår inte det, okej, för då kan jag fråga dig, vad, alltså, vad skulle… du har ju sagt hur du skulle reagera, om du skulle haft sönder den skulle du bli röd, varför blir man röd, när man har, …?


P4: Därför man liksom, man sväljer liksom, så där, kryper runt och så, annars så ja, jag vet inte, det är bara någon sorts reflex,


M: Om man tänker, om det var du nu som hade gjort det här, som jag sa lite i början, liksom, hur känns det i en då?


P4: ---, då tänker man att, på vad som kan hända och så, …,.


M: Mmm. Vad är det som kan hända?


P4: Man får köpa en ny, eller.


M: Mmm. Är det, liksom det värsta det, att få köpa en ny?


P4: Näej.


M: Vad är det som är det värsta?


P4: Det är vääl, …, äh, att dom kommer hem till en och pratar liksom.


M: Med mamma och pappa?


P4: Ja.


M: Mmm. Det känns inte riktigt sjysst,


P4: Näej.


M: ---, att man inte varit sjysst mot mamma och pappa?


P4: Mmm.


M: Jaa. Man kan säga att man kan känna en skuld?


P4: Mmm.


M: Den är jättestor mot mamma och pappa?


P4: Mmm.


M: Den är större än vad som finns i skolan?


P4: Mmm.


M: Det är mamma och pappa som är domare, är det så du menar?


P4: Ja.


M: Mmm. Är det pinigt. eller?


P4: Vadå?


M: Är det pinsamt om man haft sönder något och mamma och pappa får reda på det?


P4: Näh.


M: Du menar att mamma och pappa får betala för vad det kostar? Är det så?


P4: Nääääh, det vet jag inte.


M: Du säger att det känns lite olustigt att mamma och pappa skall få reda på att du gjort något?


P4: Mmm.


M: Vad är det som är så olustigt, kan du beskriva? Jag vet att du kan beskriva.


P4: ---, jag vet inte.


M: Mmm. Det är skillnad på att gå hem och vara glad och inte har gjort något?


P4: Mmm.


M: Eller hur?


P4: Man ska ju gå hem och vara glad, då ser ju ingen att man har gjort något!


M: Är det en strategi, alltså?


P4: Mmm.


M: Mmm. Okej. Brukar du lyckas?


P4: Ja, jag kan massor med såna där, …,.


M: Kan du? Berätta!


P4: Man skall liksom ta det lugnt och så skall man skratta lite, så där, mm, fast jag vill inte berätta allt.


M: Näh.


P4: För då, …, det är inge bra, det.


M: Det är inget bra? Du känner att du är sådan där person, som det bara händer saker för, eller?


P4: Ja, ibland.


M: Jaa, okej. Det är lite jobbigt när det händer för mycket?


P4: Mmm.


M: Varför händer det saker?


P4: Jag vet inte.


M: Du tänker inte på det. kanske?


P4: Jo.


M: Eller, du gör det?


P4: Mmm.


M: Hur då, menar du?


P4: Jag tänker på vad som skall hända och så där.


M: Du gör det när du gör något?


P4: Mmm.


M: Vad händer här inne? Vad tänker du då? Berätta?


P4: Va!


M: Tänker du så här, ja nu skall göra det här? För det här kommer att hända, eller? Om jag gör det här, usch, då kanske det här händer?


P4: Mmm.


M: Har du en obehagskänsla, eller?


P4: Neej.


M: Tycker du att det är spännande att se vad som händer?


P4: Jag vet ju vad skall göra, så att ingen vet att det är jag.


M: Jaha, okej. Mmm. Men hur är det att kunna titta folk i ögonen, när du har gjort något? Är det svårare det?


P4: Det är ganska lätt.


M: Det är lätt. Okej. Vad brukar du göra mer?


P4: Ähm.


M: Att dölja, det du har gjort?


P4: Innan jag gör något tänker jag, jättelänge, typ, tio minuter på vad som skall hända och på vad jag skall göra.


M: Mmm.


P4: Ja, och sen gör jag det.


M: Ja. Vad är det som gör att du tar beslutet, att göra det?


P4: Vadå för något?


M: Du tänker tio minuter på vad du skall göra, …,.


P4: Mmm.


M: Vad är det, för någon gång så låter du väl bli att göra det du har tänkt?


P4: Ja, jag tänker liksom att det kan hända en massa dåliga saker också.


M: Okej, men ibland så väljer du även om det är lite dåligt?


P4: Mmm.


M: Du vill komma åt det busiga, eller?


P4: Mmm.


M: Det är mest det du tänker? Men ibland kan det vara lite fult?


P4: Ja.


M: Men du tänker på konsekvenserna bra länge först, innan du tar beslutet?


P4: Mmm, och så tänker jag på vad jag skall göra för att ingen ska,


M: ---, upptäcka det?


P4: Mmm.


M: ---, okej, har du några mer knep, att du bara låtsas?


P4: Jag har massor av knep.


M: Berätta, två till i alla fall!


P4: Äh. Det är osynliga grejer som man vet ändå.


M: Mmm.


P4: Du förstår?


M: Jag förstår.


P4: Äh. Mmm. Det är ju så här, …, grymma saker, inte så, ganska fula.


M: Mmm.


P4: Fast man, …, man ser dom inte fast man, liksom, …,…, mmm, man vet.


M: Det kan vara vem som helst egentligen som har gjort det?


P4: Mmm.


M: Det är inte utpekande för att det är du som har hittat på det, menar du?


P4: Ja.


M: Det skulle kunna vara en sak som man skulle kunna tycka vara en olyckshändelse?


P4: Mmm.


M: Mmm. Okej. Mmm. Skulle du svara annorlunda om du visste vem som hade slagit sönder tavlan? Nu vet vi att det är Simon, men om du visste, nu, men det har du redan svarat i den första frågan.


P4: Mmm.


M: Du svarar samma sak fortfarande? Du kan svara en gång till.


P4: Jag skulle inte säga något.


M: Näh, aldrig?


P4: Nej.


M: Men, ja, okej. Jag skall gå tillbaks till den sen. Men om man säger så här, i en del grupper och i en del klasser så finns det klassens drottning. Vi kan kalla henne ElsMarie, för det finns ingen här som heter, som hade slagit sönder tavlan. Förstår du vad jag menar med klassens drottning?


P4: Mmm.


M: Vad skulle du ha sagt om det var hon? Skulle du ha sagt någonting då?


P4: Ja, till henne skulle jag ha sagt.


M: Det skulle du?


P4: Mmm.


M: Mmm, varför det?


P4: ---, äh,


M: Om jag säger så här, skulle du ha sagt, om du hade varit Simon, skulle du ha gått till den personen redan då och sagt att, det var du som gjorde det.


P4: Jag skulle snacka med han så där.


M: Det skulle du göra?


P4: Ja.


M: Med vilken det än är?


P4: Ja, jag skulle bara ha sagt, att jag såg det liksom att han gjorde det.


M: Mmm.


P4: Inte till någon annan.


M: Mmm.


P4: Hur skulle du göra då? Skulle du vilja att han skulle, …, skulle du påverka så att han gick sa något, eller skulle du bara säga att jag såg nog vad du gjorde, som du sa?


P4: Mmm,


M: Du skulle inte göra mer? Du skulle inte säga att jag tycker att du ska gå och tala om det här?


P4: Näh, men det är ju bättre att de går och talar om det.


M: Ja, men du skulle aldrig påverka själv och säga, …,.


P4: Nej, men om liksom, …, …, om man har gjort något fel, typ, om ja, …, …, om man ja, har tänkt fel att hände en sak som man inte hade räknat med, …,.


M: Mmm.


P4: Då kan man ju gå och säga det, att man gjort det.


M: Mmm. Är det,


P4: Då får liksom inte skäll.


M: Mmm. Det är skillnad på om det är en olyckshändelse eller man har gjort det med flit? Är det, det du menar?


P4: Ja.


M: Okej. Om det var Madeleine hon som varken syns eller märks i klassen?


P4: Mmm.


M: Är det skillnad det? Skulle du gå och säga det till henne?


P4: Ja.


M: Skulle du säga det på ett annorlunda vis än vad du gjorde till drottningen ElsMarie?


P4: Äh, skratt, näh, kanske lite.


M: Lite, hurdå menar du med kanske lite?


P4: ---, ingen aning.


M: Är det liksom någon skillnad om man är tyst och försynt och försiktig, är det skillnad på att vara det än att vara klassens drottning?


P4: Mmm.


M: Är man snällare mot den personen?


P4: ---, m, …, …, Ja, …, …, …,.


M: Mot den här som är tyst och försiktig, är man snällare mot den?


P4: Man skall aldrig vara snällare mot någon än vad man är mot någon annan.


M: Okej, mmm, men om det skulle vara klassens starke kung?


P4: Starke kung?


M: Ja, killar som bestämmer i klassen.


P4: ---, …, harkel, va?


M: Förstår du vad jag menar? Vem det är?


P4: Ja


M: Skulle du säga åt honom precis som du skulle säga åt ElsMarie och Madeleine, att jag såg nog vad du gjorde?


P4: Jaa, så klart.


M: Det skulle du?


P4: Fast jag skulle säga det bra, liksom, positiv.


M: Positivt? Hur menar du då?


P4: ---, äh, …, …, …. mmm, …, …, hur?


M: Mmm, du säger att du skulle säga det positivt, vad lägger du i det där positiva? Vad menar du med det?


P4: ---, …, äh,


M: Du skulle uppenbart inte säga till ElsMarie och Madeleine att det var bra gjort att du gjorde det där, eller? Eller? Är det så du menar?


P4: Nejmen, alltså, typ, bra, nej inte bra men, …, …, öh, …,.


M: Du var lite imponerad, att han hade gjort det, eller?


P4: Va?


M: Skulle du vara imponerad att kungen hade gjort det, eller?


P4: Nej.


M: Näej, det är inte så du menar, …, men du skulle inte vara arg på honom eller tjurig på honom.


P4: Neej.


M: Näh, du skulle vara mer positiv mot kungen än mot Madeleine och ElsMarie?


P4: Näeh.


M: Näeh?


P4: Jag skulle vara positiv mot alla.


M: Du skulle vara positiv mot alla, okej, mmm, men om det är bästa kompisen?


P4: ---, …, …, mmm, då skulle jag typ, …, …, …, Jaa, …, …, …, låtsas som inget hänt fast jag skulle säga till honom, liksom, ja, jag såg vad du gjorde, typ här.


M: Mmm, samma dag, eller några dagar efteråt, eller?


P4: ---, när det passar.


M: När det passar, med dom andra skulle du hellre kliva fram och säga,


P4: Ja, när jag får chansen.


M: Mmm, är det väldig skillnad på bästa kompisen och


P4: Ja.


M: ---, andra? Varför blir det, det, tror du?


P4: Man är ju inte så mycket med dom där tjejerna.


M: Mmm, det förstår jag, inte med kungen heller? En kompis, varför är den så viktig?


P4: ---, han är man ju med varje dag.


M: Är det lite farligt att bli ensam och lämnad?


P4: Neej,


M: Eller?


P4: Näeh.


M: Är du rädd för att han skall bli sur och inte vilja vara med dig?


P4: Näe.


M: Men varför är man mer försiktig med kompisen?


P4: ---, vadå försiktig?


M: Men, allts, …,.


P4: Skulle man inte vara försiktig med han?


M: Ja, jag bara funderar.


P4: Honom kan säga vad man vill till.


M: Mmm, men du skulle inte berätta det lika fort som med de andra, sa du?


P4: ---, näeh, jo, det beror ju på, om han var på Kreta skulle jag inte ringa till han.


M: Nej, nej, det förstår jag. Jag undrar, varför tror du att den som slängde det på tavlan gjorde det?


P4: Öh, …, …, …, han var nog knäpp.


M: Han var nog knäpp?


P4: Han tänkte ingenting heller.


M: Nähä.


P4: Så han gjorde nog det bara för att han ville ha uppmärksamhet, eller något.


M: Mmm, är det viktigt att få uppmärksamhet?


P4: Neej.


M: Nä, det kan ju vara så, eller hur?


P4: Ja.


M: Är det ofta så att man försöker få uppmärksamhet men att man att trasslar till det?


P4: Jag gör det för att, liksom, …, …, ja, man kan ju inte ha sönder någonting för hela klassen, då är man ju inge smart.


M: Det blir lite tråkigt då?


P4: Mmm.


M: Mmm, att ha sönder är inte din grej, kanske?


P4: Näh, suck. Jag gör mest bus. Jag förstör inte så mycket. Det gör jag inte.


M: Mmm, okej, jag tror att jag förstår, det är bättre att göra lite mindre bus, menar du?


P4: Mmm, fast jag gör ju många.


M: Mmm.


P4: Istället för något stort. Ibland gör jag ju stora, …,.


M: Det kanske är likadant, då? Alltså det blir samma sak, egentligen i slutändan, om man gör många bus. kanske det är som att slå sönder, …, något stort?


P4: Neej.


M: Det tycker du inte. mmm.


(F1) Flicka 1: 11 år, åk 5


M: Vad tror du att Simon gjorde han som såg, han som var den ende personen som såg vem hade kastat på svarta tavlan?


F1: Om jag hade varit i hans läge hade jag sagt till vem det var men …, jag tror att han hade gjort det.


M: Du tror att han hade gjort det, okej.


F1: Mmm.


M: Och vad skulle du ha gjort?


F1: Om jag hade sagt till? Om jag hade sett honom göra det hade jag sagt till, /oljud i lokalen hörs inte/, att han gjorde det?


M: Vem hade du sagt till då?


F1: Till läraren eller vikarien som det var i det här fallet.


M: Okej, du hade inte sagt till, mm, den som hade gjort det? Du skulle inte gå fram till den personen och säga varför gjorde du det här?


F1: Jo, det skulle jag också göra, jag skulle göra både och.


M: Du skulle göra både ock, okej, vad tycker du att läraren skulle ha gjort?


F1: Jag tycker att läraren skulle, …, frågat Simon om vem det var.


M: Men om han inte visste att det var Simon som visste det där?


F1: Äh.


M: Men nu har du förutsatt att Simon har gått och berättat.


F1: Ja.


M: Är det så du tänker? Okej.


F1: Ja, då skulle jag ha pratat med den eller om jag skulle ha vart läraren skulle jag ha pratat med den personen eller, …. jag tror att han skulle ha pratat med den personen som det var då, och, …, sen så får de åka och fixa en ny tavla.


M: Mmm, hurdå åka och fixa en ny tavla?


F1: Åka och köpa en ny.


M: Mmm, menar du att det är någon, vilken någon, som ska betala den?


F1: Ja.


M: Vem tycket du att det är då?


F1: Om det var med flit, då tycker jag att han skall betala men annars så, så tycker jag att det kan vara hälften var.


M: Mmm, okej, nu kan det bli så här att frågorna kanske går in i varann för att du berättar vissa saker och jag ställer frågor som du redan svarat på, men det får vi ta då.


F1: Mmm.


M: Ähm, tycker du att det skulle va skillnad, skulle det varit skillnad om det inte hade varit en vikarie utan att det hade vart den vanlige läraren?


F1: Ja, det skulle det ha varit.


M: På vilket vis då?


F1: Dom skulle inte ha varit lika stökiga, dörren skulle inte ha varit öppen, för att den riktiga läraren har erfarenhet av vad som kan hända, jaa, det skulle ha varit lugnare, då skulle inte tavlan ha gått sönder.


M: Tycker du att det skulle va skillnad på om det var en manlig eller kvinnlig vikarie eller lärare? Om det hade vart Ulla istället som hade vart vikarie, skulle det ge skillnad till att du skulle våga gå att tala om det här, eller, förstår du vad jag menar med frågan.


F1: Jaa, de tror jag att det skulle vara skillnad, om vem som hade gjort det, då skulle jag, jag skulle våga, jag skulle nog våga mer om det var, det hade varit en kvinnlig.


M: Mmm, varför, hur kommer det sig?


F1: Jag vet inte men, jag är ju tjej så, fniss.


M: Är det på, jag vill inte ge dig för mycket ledande frågor, är det på det sättet - är det - reagerar män annorlunda än kvinnor när det har hänt saker?


F1: Ja, de gör dom.


M: Kan du förklara hur du menar då?


F1: Ja, män reagerar häftigare.


M: Mmm, hur då menar du, att dom, vad gör de då?


F1: Dom kan bli, dom blir helt enkelt argare medan kvinnor dom kanske dom tycker att det är jättetråkigt att det gått sönder, men dom låter inte så arga när dom pratar.


M: Mmm, okej.


F1: Om man säger så, …,.


M: Är det skillnad på om att det går över fortare för en manlig eller för en kvinnlig? Är det liksom nyanser i hur man tar upp det då, förstår du, en manlig de säger ”badunk”, menar du att det är kraftfullare, medan en kvinna tar det lite lugnare, men i diskussionen som det kanske blir av det här, slutar män, pratar män längre om det här som har hänt än vad kvinnor gör eller är det tvärt om? Kan du tänkta så?


F1: Alltså, på den lektionen? Eller över huvud taget?


M: Ja överhuvudtaget, eller när det gäller det här etiska dilemmat, du kan ju liksom ta båda två. Diskutera båda två om du vill.


F1: Ja, jag tror män avslutar diskussionen det fortare.


M: Mmm, och kvinnor gör det inte?


F1: Nä!


M: Hur gör kvinnor då?


F1: Dom, lirkar, försöker gå mer in i detalj och drar ut på det lite mer.


M: Mmm, vad tycker du, vad tycker du att, du säger att du hellre går och, pratar hellre med en kvinna för hon tar det lugnare, för att du är kvinna, sa du.


F1: Mmm.


M: Äh, men tycker du att det är ett bättre sätt att lirka, eller, jag menar inte att det är bra eller dåligt men, …,.


F1: Ja, men liksom, der är ju troligare att hon får veta vem det är då.


M: Mmm, okej.


F1: Tror jag, annars kanske dom blir rädd.


M: Okej, mmm.


F1: Blir rädda.


M: Jah, den här som hade sönder tavlan, vad tror du att han tänker, …, när tavlan går sönder?


F1: Hjälp, mmm, …,.


M: Du kan få vänta med det ett tag, det kanske, en liten fråga till som hör ihop, …,.


F1: Mmm.


M: Mmm, så kan du fundera på det.


F1: Mmm.


M: Äh, och då vill jag vidare tänka så här, jag har en rubrik som heter, skulle det vara annorlunda, vi pratar om dig nu, om du visste vem, som hade slagit sönder tavlan? Om vi säger så här, i en del grupper så finns det kanske klassens drottning.


F1: Mmm.


M: Förstår du vad jag menar när jag säger klassens drottning?


F1: Mmm.


M: Om det är klassens drottning ElsMarie som hade slagit sönder tavlan, eh, skulle det vara någon skillnad på hur man gör, för att, du sa att du skulle gå till läraren, skulle det vara skillnad att gå till läraren?


F1: Mmm, för mig?


M: Som dej som person.


F1: Nej, det tror jag inte.


M: Neej, du skulle gå, men skulle du gå till klassens drottning, …, och säga att de här var, …, jag såg att det var du. Skulle det var svårare, eller?


F1: Jaa, det skulle nog vara svårare men, …,.


M: Varför det tror du, eller hur kommer det sig?


F1: Nejmen, det liksom, …, då, man tänker så här att, hon är, alla är kompis med henne och då, …,.


M: Mmm.


F1: Och e, …, så tänker man jaa, …, då kanske ingen vill vara kompis med mej längre om jag går och säger så.


M: Okej, mmm.


F1: Man resonerar så men det borde egentligen inte vara så.


M: Nej precis, men man kan ju liksom tänka sig in i en situation? Men om det hade varit, eller, grupper också eller en klass som vi pratade om, i den här klassen då om de, …, de finns ju barn, elever och ungdomar som kan vara tysta som knappt märks, om det hade varit den personen då, om det hade varit den tysta Madeleine som hade haft sönder tavlan? Gör det någon skillnad?


F1: Jaa, det är skillnad men det är också, det beror ju på om de var med mening eller en olyckshändelse.


M: Mmm, det är liksom den stora skillnaden?


F1: Mmm, det är jättestor skillnad.


M: Men om det hade varit med flit, då?


F1: Ja, då skulle jag, jag skulle ha gått och sagt till då.


M: Mmm, och om det var en olyckshändelse vad hade du gjort då?


F1: Jag skulle nog ha gått och sagt till då, men jag skulle ha sagt att det var en olyckshändelse, jag såg att det inte var med meningen att hon, att hon blev knuffad eller hon ramlade


M: Mmm.


F1: ---, på tavlan, så att den hade gått sönder, t.ex., då jaa, sen så, om det hade varit med flit då skulle jag ha gått till Loi …,.


M: Madeleine.


F1: ---, eller Madeleine och ja, …, det där var väl dumt gjort?


M: Mmm.


F1: Mmm.


M: Hade du kollat upp om hon gått och talat om det sen? Hade sagt till läraren t.ex., att det var hon som hade gjort det? Hade du kollat det?


F1: Jaa, så skulle säga åt henne att säga till läraren, att det var hon som gjorde det.


M: Skulle du ha kollat det någon gång om hon hade gjort det, eller?


F1: Ja, det skulle jag nog göra.


M: Hur skulle du göra då da?


F1: Jag skulle fråga henne, har du sagt till att du gjorde det, för jag har sagt till förut och jag vet inte hon kanske inte trodde mig, de hon, om du säger att du har gjort det tror hon dig mer.


M: Mmm.


F1: Hon kanske tror att jag ljuger och vill skylla ifrån mig och att det kanske var jag.


M: Mmm, jag precis det var en god tanke. Mmm, men om det skull vara klassens starke kung då?


F1: Då skulle jag säga till, det skulle jag göra!


M: Mmm, du är konsekvent.


F1: Jaa.


M: Du skulle inte känna, att bli orolig, eller så där?


F1: Nä!


M: Nä, skulle du kunna gå till honom och säga hörru du, jag såg att det var du?


F1: ---, njaaa, kanske.


M: Kanske, okej. Hur tror du Simon hade gjort i dom här tre fallen?


F1: ---, mmm, jag tror att han hade, inte sagt till om det hade varit kungens, drottningens, …, klassens,


M: Nähä.


F1: Inte om det hade varit klassens kung eller drottning, då tror jag inte han hade gjort - men jag tror att han hade sagt till när det var lilla Madeleine.


M: De hade du, …, det tror du? Okej. Varför tror du att det gör skillnad då?


F1: Därför att han tänker att, …, ja då kommer jag att bli ovän med alla, då kommer ingen att vilja vara vän med en, kommer inte ha några vänner då, eller så.


M: Mmm, okej.


F1: Alla kommer att tycka illa om mig, för att jag sa till!


M: Är det läskigt det?


F1: Vaddå?


M: Är det läskigt det, att inte bli omtyckt, är det obehagligt det?


F1: Ja, det tror jag nog.


M: Mmm, nu har jag en grej, om det hade vart bästa kompisen då? Hur skulle du ha gjort då?


F1: Om det hade varit min bästa kompis?


M: Mmm.


F1: Då tror jag att hon skulle ha gått och sagt till.


M: Du tror det?


F1: Mmm


M: Om hon inte gjorde det?


F1: Då skulle nog jag säga till, för det tycker jag att man skall göra, även om det är ens bästa kompis.


M: Mmm, men skulle du säga till henne eller till läraren? Först? Gör du någon skillnad där, när det är en bästa kompis?


F1: Ja, det gör lite skillnad, men de gö…, om det var en olyckshändelse, …, de, …, då, klart att jag säger till henne, javisst det var ju jättesynd att, jag skulle ha gått och sagt till läraren också, de tror jag hon också skulle ha gjort, men om det var med flit, …,.


M: Mmm


F1: Då tror, min bästa kompis, tror jag, inte skulle göra det med flit, om man säger så, det var en svår fråga.


M: Mmm, jag förstår det, de är bra att du talar om, liksom så, men om det var Simons bästa kompis, hur tror du Simon skulle ha gjort då?


F1: Jag tror inte han skulle ha sagt till.


M: Mmm


F1: De tror jag inte, …,.


M: Hur kommer det sig? Att han inte gör det, men att du gör det?


F1: För att jag är lite annorlunda, skratt, men de flesta dom, jag vill inte kalla det skvallra, …,.


M: Men det kan man väl kalla det, kalla det vad du vill!


F1: Ja, men jag tror, det är få som, liksom, om jag har haft sönder en glasruta, det är få som, jag skulle själv säga till då, att det var jag.


M: Mmm.


F1: Men om det hade varit, ja va skall vi ta, Madeleine då?


M: Mmm.


F1: En kompis bara, inte bästa kompis, äh, hennes bästa kompis, nä, jag tror inte att hon skulle ha sagt till, för det är, hon gillar inte att skvallra helt enkelt, man skvallrar inte på kompisen, men jag tycker inte att man skvallrar inte då, man säger till!


M: Precis.


F1: Skvallra är en annan sak, det är om man har berättat en hemlis, så sprider man ut det över hela skolan.


M: Okej.


F1: Det tycker jag är att skvallra.


M: Mmm, bra mmm…, åh, varför tror du att den som slängde det här på tavlan gjorde det, alltså gjorde det som han gjorde?


F1: För att visa sig tuff.


M: Mmm, tror du att det är vanligt?


F1: Jaa, det tror jag.


M: Är man tuff då?


F1: NÄ!


M: Nä, du förstår det, men, jaa, så är det, men det är lite läskigt att ta på sig skulden alltså, alltså, tror du, …., för de är svårt att vara ärlig ibland?


F1: Jaa, det är det.


M: Men att, du verkar inte ha svårt att säga, det här gjorde jag och det här gjorde jag inte. Är det så?


F1: Ja, jag brukar inte ha sönder saker och så.


M: Jag har förstått att det är så, men man kan ju råka ha ibland också, men du har en ganska stark ståndpunkt där.


F1: Mmm


M: Vad du tycker och hur det skall gå till.


F1: Ja


(F2) Flicka 2: 11 år, åk 5


M: Vad tror du att Simon gjorde?


F2: Jag tror inte han att berättade det?


M: Då svarade du också tidigare, att han, varför tror du att han inte berättade det?


F2: För att man blir utpekad som en skvallerbytta.


M: Okej. Och då undrar jag också, vad skulle du ha gjort?


F2: Jag skulle ha berättat.


M: Rätt på?


F2: Ja.


M: Vem skulle du ha berättat det för?


F2: Jag skulle, efter det att vi hade pratat om det skulle jag gå till läraren och berätta vem det var.


M: Okej. Du skulle aldrig gå till den personen först, du skulle helst gå till läraren först? Okej.


F2: Ja.


M: Mmm. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort?


F2: Jag tycker att han först skulle ha lyssnat på vad som, på vad, det som eleverna berättade, hade hänt och sen skulle han liksom prata med, prata liksom om det.


M: Mmm.


F2: Äh så, sen fråga om det var någon som visste vem det var och så.


M: Mmm, okej, och mm, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


F2: Ehh, …, jag kommer att få skäll om någon berättar att det var jag.


M: Mmm, är det, …,.


F2: Det är väl främsta anledningen till att man inte berättar att det var en själv.


M: Är det otäckt att få skäll, eller?


F2: Neej, men en del skäms ju väldigt mycket om man får det.


M: Mmm, vad är det där med skäms? Vad händer då?


F2: Jag vet faktiskt inte, för att, jaa, man kanske tycker att det är obehagligt, eller, en del överreagerar så väldigt, så då är det väl, man vet inte riktigt hur dom, hur den man får skäll av skall reagera.


M: Mmm, okej, mmm, det är säkert sant.


F2: Jaa, det tror jag.


M: Mmm, ääh, tycker du, skulle de ha varit skillnad, när en sådan här sak händer, är det skillnad på om det är en vikarie eller en vanlig lärare? När det händer en sån här sak i klassrummet?


F2: ---, jaa, det tror jag att det är.


M: På vilket vis då?


F2: Man är, man känner, oftast läraren ganska bra eftersom man antagligen har haft honom ett år eller så, men en vikarie är det väldigt lätt att testa.


M: Mmm, hur testar man då, då?


F2: Man busar kanske lite extra, håller på sådär, bara småsaker.


M: Mmm, man, hur, när man busar lite extra är det då man liksom kollar vad läraren, när den säger stopp?


F2: Man kollar hur han reagerar.


M: Jaa, okej. Hur tycker du att en lärare skall reagera, då?


F2: Jag tycker att dom ska berätta för eleven exakt hur det ligger till och att, dom kan inte gö…, man kan inte göra så där bara för att man har en annan lärare.


M: Mmm, okej. Tror du att det hade varit skillnad om det hade varit, alltså nu var det en manlig lärare, hade varit skillnad om det hade varit en kvinnlig lärare?


F2: Näej, det tror jag inte.


M: På vilket vis tror du inte det?


F2: --- jag tyc…, personligen tycker jag inte att det spelar någon roll om man har en kvinnlig eller manlig lärare. Det är ändå samma sak, samma regler gäller.


M: Mmm. Det är sant. Ähm, men är det så här? När en sån här saker händer, ähm, …, jo, att du menar att läraren skall reagera på samma vis fast att man är kvinnlig och manlig, men är det skillnad på hur en lärare kan reagera när någonting sådant här händer? Blir kvinnor mer, brusar upp direkt och slår näven i bordet. Förstår du hur jag menar?


F2: Mm, det är väl olika på varje person. En del kanske tar det helt lugnt, medan några andra blir helvilda.


M: Mmm, ja precis.


F2: Mmm.


M: Du tycker att det är så? Det är din ja, okej. Ähm, om jag säger så här, om det hade varit, förstår du vad jag menar med klassens drottning?


F2: Mmm.


M: Förklara så att vi vet att du, /Störande ljud/, i grupper, så här ibland, kan det finnas någon som är utmärkande, kanske kommer först med modet eller bestämmer vad man skall göra i gruppen.


F2: Mmm.


M: Men om det var hon som hade haft sönder tavlan? Hade det varit någon skillnad? Du sa ju att du skulle gå till läraren direkt.


F2: Efteråt, efter det att man hade pratat om det.


M: Ja, mmm, skulle det vara någon skillnad om det var klassens drottning som hade gjort det här?


F2: ---, näej, jag skulle nog göra det i alla fall för att, eh, …, person som person, man skall ändå berätta.


M: Jaa.


F2: Det spelar ändå ingen roll vem det är sen.


M: Mmm, du skulle inte, skulle du gå fram, skulle du kunna gå till henne och säga till först? Du väljer den här lärarvägen först?


F2: ---, ja, för att, om det är, om det är den som mest populär som har slagit sönder den, då kan det bli väldigt stort, då tycker de andra att man kan bli kallad för skvallerbytta bara för det, om man pratar med henne först.


M: Det är lite läskigt, det här med skvallerbytta?


F2: Jaa, man kan ju bli utanför då.


M: Mmm.


F2: Det är ganska stort grupptryck på sådant där också.


M: Ja, det är det ja. Kan det vara så på mindre saker också?


F2: Jag vet faktiskt inte, …, det är väl, …, det är väl olika i olika klasser.


M: Ja, precis. Ibland finns det ju inte heller.


F2: Näe.


M: Det kan finnas många starka viljor i en grupp, då, om man så säger, men om det hade varit, ibland i vissa klasser eller grupper då finns det också personer som varken syns eller hörs.


F2: Mmm.


M: Om det hade vart Madeleine som varken syns eller märks i klassen som hade gjort det här?


F2: Mmm.


M: Hade du gjort likadant då, eller?


F2: ---, Henne skulle jag nog ha pratat med först.


M: Vad är det som gör skillnad där, då?


F2: För att, eftersom hon varken syns eller hörs så är det ganska, så är det väl inte så himla märkvärdigt om, att hon nästan inte har några kompisar.


M: Mmm.


F2: Så, det skulle det vara bäst för henne om man pratade med henne först. Du, jag såg att det var du som hade sönder tavlan, men jag tänker berätta det för läraren för att det är bäst i alla fall.


M: Mmm, okej.


F2: Och antagligen spelar det väl ingen roll för henne eftersom hon bara, skulle väl bara säga mm och säga jaa.


M: Då skulle din rädsla vara borta menar du? För att, att vara skvallerbytta eftersom hon inte har kompisar. Är det, det du menar?


F2: Nej, men de, …, de är ju synd för henne om hon inte har några kompisar, så att man skulle ju kunna prata med henne, då kanske man märker, jaa, hon är ju helt okej, så kanske man kan börja vara med henne. Det är väl bäst för henne att man börjar prata med henne först.


M: Mmm, precis.


F2: Berätta för henne att nu berättar jag för läraren,


M: Mmm, ja. precis, och om det skulle vara klassens kung? En kille!


F2:


M: Är det någon skillnad?


F2: Näej, det tycker jag inte.


M: Det är det inte? Vad skulle du göra?


F2: Jag skulle vänta tills läraren hade pratat om det i klassen och sen gå berätta vem det var.


M: Mmm, där går du också direkt till läraren.


F2: Ja.


M: Ja, men det är liksom oron för det där grupptrycket som vi,


F2: Ja.


M: Men, bästa kompisen?


F2: Då skulle jag inte berätta!


M: Då skulle du inte berätta?


F2: Nej!


M: Varför skulle du inte berätta?


F2: Det skulle vara, …, det skulle vara att, …, förråda kompisen. Om man, jag skulle inte berätta för att det var min bästa, för att det var min bästa vän, och då kanske det inte skulle vara min bästa vän så himla länge till.


M: Mmm. Är det hemskt att bli ensam?


F2: Jaa.


M: Det är det hemskaste som finns, alltså?


F2: Mmm.


M: Men, skulle du inte gå till henne och säga att du såg det här?


F2: Jo, och då skulle jag fråga henne: Är det okej om jag berättar för läraren?


M: Mmm.


F2: Då kanske, eller jag kanske skulle säga, det nog bäst att du berättar för läraren att det var du som hade sönder den.


M: Mmm.


F2: För om det skulle komma från henne, så skulle det vara mycket bättre, för då skulle man inte bli utmärkt som en skvallerbytta.


M: Mmm. /Oljud/. Skulle du ha tänkt så, själv? Jag måste prata med kompisen för det känns ju inte, hur känns det när man vet något?


F2: Det känns inte rätt att, egentligen känns det inte rätt att berätta för läraren, och då spelar det inte direkt någon roll vem det var, men det känns ändå fel, men man måste berätta för det.


M: Ja, precis, men när det är bästa kompisen?


F2: Det är något helt annat.


M: Varför är det, tror du?


F2: Det är kanske någon som man har känt ända sedan man var liten och den vänskapen vill man inte direkt förstöra.


M: Neej, men blir den förstörd, tror du?


F2: Det beror på kompisen.


M: Ja. men är det en kompis, om det blir förstört så?


F2: …


M: Tänk om det hade varit en olyckshändelse?


F2: Ja, men då får väl han eller hon berätta det för läraren.


M: Ja


F2: Eller för mig, så,


M: Du skulle välja, du skulle också prata med kompisen innan,


F2: Mm, jag skulle be henne att berätta för läraren.


M: Mm, ja precis, för jag undrar hur det känns, när man vet att någon, när man vet om att någon har gjort något och så kommer det aldrig fram? Hur känns det då?


F2: ---,.


M: Du tycker, att du går till läraren och berättar, men om bästa kompisen inte går och berättar?


F2: ---, det får man helt enkelt leva med!


M: Får man? Är inte det tungt?


F2: Jo, men det beror på hur man själv gör, hur man själv tänker och vill.


M: Finns det någon annan strategi du skulle kunna ha, för att ta fram det?


F2: Jag skulle prata med min kompis för det första, så hon får veta hur jag känner det.


M: Mmm.


F2: Och sen kanske, så för min skull kanske hon skulle gå och berätta det för läraren.


M: Mmm. Det här med en kompis är jätteviktigt har jag förstått?


F2: Ja. Det är väldigt viktigt att ha kompisar.


M: Den här personen som slängde på tavlan, varför tror du att han gjorde det?


F2: Det kanske var en olyckshändelse, eller det kanske vart ett bråk, kanske siktade på någon, då kanske den träffade tavlan.


M: Mmm, precis. Okej. Jag undrar ändå hur det kommer sig att, har det hänt dig någon gång, hur känns det när man har gjort något tokigt?


F2: Man tänker på det hela tiden, varför gjorde jag så, man känner sig skyldig.


M: Mmm, när går skyldigheten, skulden över? Går den över någon gång, eller?


F2: Det beror på personen, det kan vara olika på varje person, men,


M: Hur tror du att du skulle känna?


F2: ---, jag skulle nog inte komma över det direkt på en vecka, utan kanske någon månad. Det beror på om det är en stor eller liten sak.


M: Jo, precis, det förstår jag, men det är kanske till och med, kan det inte vara så, nu är mer utifrån bästa kompisen vi pratar om eftersom du har en bestämd åsikt om det andra, men alltså, kan det bli så här att om bästa kompisen inte går och berättar att den har gjort det, att det kan gnaga sönder vänskapen också? Vad tror du?


F2: Det kan det nog göra för att då kanske man, då kanske man liksom känner för, ganska obehag när man är i den personens närvaro, herregud, gjorde hon det, varför gjorde hon det, varför kan hon inte berätta det för, och det kan kännas väldigt tungt, då kanske man kommer längre och längre från varandra, då kanske man känner att man inte kan lite på den personen, och det är väldigt jobbigt.


M: Har du någon strategi om vad man skulle kunna göra då? Du säger att du har försökt att prata med henne flera gånger.


F2: Då får man helt enkelt berätta för läraren hur svårt det än är och /oljud/ att vänskapen förstörs.


M: Mmm. Då när du känner ett obehag, skulden, att obehaget inte försvinner på flera veckor, då är det dags att gå vidare?


F2: Mmm.


M: Nu var det så här att den här gruppen inte visste vilken som hade slagit sönder tavlan.


F2: Mmm.


M: Hade det varit annorlunda om alla hade vetat om vem som hade gjort det?


F2: ---, ja, det hade varit annorlunda.


M: På vilket vis då?


F2: För att då skulle det kunna vara vem som helst som berättade det?


M: Mmm.


F2: Då vet alla och då är det ingenting att berätta.


M: Okej. Det är viktigt att man tar tag i det från början, tycker du, som lärare?


F2: Jaa, man skall inte överreagera heller, man skall inte, typ, har, hålla det i tankarna i ett helt år, det är ju totalt onödigt för då lägger man kraft och energi på något som är totalt oviktigt.


(F3) Flicka 3: 13 år, åk 6


M: Simon var den enda personen som hade sett vad som hade hänt. Vad tror du Simon gjorde?


F3: Jag tror att han var tyst, han sa, …, Jag vet inte, han tänkte väl, …, /oljud i lokalen/, …,.


M: Mmm, varför tror du det?


F3: Han kanske inte var så, …, …, …, mmm, så, så liksom, han kanske inte var med dom så mycket som, hade, som gjorde det här.


M: Ja, okej.


F3: Och så tänkte han, kanske, att de var lite tuffare och så, att dom skulle ja, han kanske bara var ensam medan dom hade ett helt gäng.


M: Mmm, okej. Vad skulle du ha gjort?


F3: ---, mmm, harkel, öh, …, …, …, …, …, ja, …, …, det beror ju på?


M: Om du var den ensamma som hade sett?


F3: Om jag var den ensamma?


M: Ja.


F3: ---, …, då hade jag, …, …, jag tror inte att jag hade sagt det, …, Jag tror inte det.


M: Inte till någon?


F3: Jo, till mina kompisar men inte till läraren.


M: Men inte till läraren, okej. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort?


F3: Om?


M: Om, när han upptäckte det här, att det hade gått sönder. Vad tycker du en lärare skall göra då?


F3: Om han fick reda på vem som hade gjort det?


M: Näh, men när det har hänt, han vet ingenting, han ser bara att det är ett stort hål på tavlan och att det måste ha skett alldeles på sekunden. Om du har någon föreställning om hur en, vad en lärare skall göra när sådant här händer.


F3: Man undrar väl vem som har gjort det, å, pratar med eleverna?


M: Hur skall han prata tycker du?


F3: ---, snällt, liksom, lugnt.


M: Mmm, skall han prata med dom i grupp eller en och en? Förstår du vad jag vill komma åt?


F3: Ja, i grupp.


M: I grupp, precis som ni gör här på skolan?


F3: Mmm.


M: Okej, vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


F3: ---, öh, han är väl kanske lite rädd, fast han vill ju inte visa det, och så, han, …,.


M: Vad kan han vara rädd för, tror du? Vad är det som gör att man blir rädd för sådant här?


F3: ---, harkel, öh, …, …, kanske är rädd för att läraren skall bli arg och han kanske inte vill.


M: Är det läskigt när lärare blir arga?


F3: Ja.


M: Varför det?


F3: Nej jag vet inte.


M: Är det konsekvensen av lärarens arghet? Alltså, den ringer hem, eller?


F3: Ja.


M: Är det. det?


F3: Ja.


M: Jaaa.


F3: Näh, jag vet inte.


M: Men det inte roligt när man blir arg?


F3: Näh.


M: Näh. Skulle det vara någon skillnad? Nu var det Per vikarie, skulle det vara skillnad på en vikarie och en riktig lärare?


F3: Ja., läraren vet ju hur de här personerna är, egentligen,


M: Mmm.


F3: Så hon skulle väl bli lite argare, ja, men vikarien han vill väl bara vara snäll, liksom, eftersom han är en vikarie, han känner inte dom så jättebra.


M: Mmm, det är skillnad?


F3: Ja.


M: Om det var en manlig och en kvinnlig lärare? Är det någon skillnad på manliga och kvinnliga lärare, hur dom agerar, när det händer sådana här saker? Det behöver inte precis vara att det går sönder.


F3: Det beror på vad det är, om det är någon, …, …, jag vet inte riktigt, det är väl lite skillnad, ibland blir ju kvinnliga lärare argare och ibland blir det manliga lärare det.


M: Mmm. Är det någon skillnad på hur dom gör? Förstår du, blir en manlig lärare, om man säger, blir en kvinnlig lärare jättearg?


F3: Dom blir mest arg på killarna, typ, tror jag.


M: Du tror det?


F3: Ja.


M: Mmm.


F3: Men, om dom har gjort någonting.


M: Mmm.


F3: Men, om typ om det är något …, …, ja.


M: Men den manliga läraren blir, blir den arg på tjejerna då, eller?


F3: Jag vet inte.


M: Näej.


F3: Det vet jag inte. Det har alltid varit så att tjejerna, …, jag vet inte, …,.


M: Mmm, gör inte tjejerna så mycket bus, menar du?


F3: Joo, jo, de liksom, …, …,.


M: Lika mycket?


F3: Ja, nästan.


M: Jaa.


F3: Det beror på vad de, …,.


M: Men killarna hörs mer och syns mer, är det, det du menar? Deras bus syns mer, tjejerna har finare bus?


F3: Ja.


M: Mmm, okej. Men är det skillnad, om jag säger så här, kan det vara skillnad på hur en lärare, en kvinnlig lärare och en manlig lärare, på det här viset, att en kvinnlig lärare blir jättearg och sedan diskuterar man det och sedan är det bra? Men en manlig lärare blir inte jättearg och diskussionen tar aldrig slut utan den fortsätter. Förstår du hur jag menar? Sedan kan det vara tvärtom också. Upplever du det så?


F3: Näe, jag vet inte, jag har aldrig haft en manlig lärare.


M: Då är det inte så lätt.


F3: Nä.


M: Du kanske kan tänka på hur män och kvinnor gör, när dom inte är lärare?


F3: Jaa.


M: Om det är skillnad då? Det här med ilska.


F3: --- …, …,.


M: Om en del är mer diskussionsbenägna än andra?


F3: Ja, jag vet inte riktigt, typ, om det var en som gjorde jättemycket grejer, då kanske en kvinnlig lärare skulle gå tillbaka till saken, prata om liksom att du har hållit på så mycket, gjort så mycket grejor och så där, jag vet inte.


M: Mmm. Nej. det är inte så lätt när man inte haft, nä, men man kan ha en föreställning om, ja.


F3: Ja.


M: Äh, skulle du svara annorlunda om du visste vem som hade slagit sönder tavlan? Nu har du svarat på. vad du skulle svara om det var du som hade slagit sönder och vad du trodde Simon skulle göra.


F3: Mmm.


M: Men om du visste vem som hade slagit sönder tavlan?


F3: ---, äh, det beror på om den personen hade varit min kompis eller om den hade varit jättedum mot mig.


M: Okej.


F3: Och så.


M: Och då tar vi lite följdfrågor här för att se om vi kommer tillbaks till det här. Jo, då undrar jag så här, du vet i en del grupper och i en del klasser så finns det en klassens drottning?


F3: Mmm.


M: Du förstår vad jag menar med det?


F3: Ja.


M: Om vi kallar henne ElsMarie, så har vi inga namn som kan härledas någonstans, som hade slagit sönder tavlan. Hur skulle du ha gjort mot henne?


F3: Äh, …, …, om jag hade umgåtts med henne?


M: Mmm, ja, ta dina alternativ, jag vill inte leda dig, förstår du?


F3: Om jag hade umgåtts med henne, om jag hade, ja, …, …, om jag hade varit med henne jättemycket då och haft henne som kompis och vetat hur hon var, egentligen.


M: Mmm.


F3: Då liksom, då hade jag inte sagt något, men om jag inte tyckte om henne och, jag vet inte riktigt.


M: Näh, men jag ställer lite, …, mera, så kanske du kan komma fram till …, ?


F3: Ja.


M: Om det var Madeleine? Det finns ju personer som ofta är tysta och inte märks i klassen.


F3: Mmm.


M: Om det var hon som hade gjort det här?


F3: ---, …, då kanske, öh, …, …, jag kanske hade sagt det men då kanske, då skulle nog läraren inte bli så jättearg, hon skulle kanske fråga mer, varför hon gjorde det och så för att hon är så tyst, liksom, varför skulle hon göra något sådant då?


M: Mmm, det är skillnad på dom,


F3: Mmm.


M: Du tror inte heller, att dom som är tysta gör sådant här egentligen?


F3: Mmm.


M: Näh, gör inget bus, men ähh, men du skulle gå till läraren eller skulle du gå till klassens drottning direkt eller skulle du gå till tysta Madeleine och säga det eller skulle du ta upp det med läraren? Är det så,


F3: Jag skulle ta upp det med läraren.


M: Du skulle aldrig gå till personerna och säga det?


F3: Neej.


M: Okej. Om det var klassens starke kung?


F3: Mmm, …, om det var, …,.


M: Det finns kungar i klassen, …,.


F3: Ja.


M: Killar, det kan vara skillnad på dro…, …,.


F3: Ja, om han, det är precis som om jag hade varit kompis med han, …, …,


M: Mmm.


F3: Då hade jag inte. …, …, då, hade jag inte sagt något.


M: Till ho…,


F3: Till läraren.


M: Hade du sagt något till honom?


F3: Ja, jag skulle ha sagt till honom, att försöka liksom säga att, …, jag vet inte.


M: Om det var bästa kompisen som hade gjort det här?


F3: Öh, jag hade pratat med henne först, och så, sen om, ja, och se hur det vart.


M: Mmm. Varför är det så säkert att gå till kompisen och säga det först?


F3: Äh, därför att vi är så bra kompisar och hon är jättekul och det är liksom, det beror på om det är en riktig kompis eller inte.


M: Mmm. Okej. Men är det så viktigt med den här riktiga kompisen? Skyddar man den mer, är det, det, du menar?


F3: ---, näh, …, …, jag vet inte?


M: Det gör du uppenbarligen inte heller eftersom du går och pratar med henne.


F3: Ja.


M: Skulle du göra, men du skulle påverka henne att hon skulle gå och tala om det, mer än de andra?


F3: Mmm, ja!


M: Jaa, för du tycker att det är viktigare att sanningen kommer fram?


F3: Ja, mm.


M: Om jag förstår dig rätt?


F3: Ja!


M: Men de andra är inte så viktiga?


F3: Näh.


M: Okej.


(F4) Flicka 4: 13 år, åk 6


M: Vad tror du att Simon gjorde?


F4: ---, äh, …, …, …, mmm, han berättar väl för, vad heter det, läraren vem som hade kastat, haft sönder tavlan.


M: Mmm. Okej. Vad skulle du ha gjort?


F4: Ifall jag var Simon?


M: Ja, om du var den som hade upptäckt, du var den enda troligtvis som hade sett.


F4: Mmm.


M: Vem som gjort det här.


F4: Ähm, …, mm, jag skulle väl säga det till en lärare, …,.


M: Mmm.


F4: Ifall jag hade sett det. Om det, typ var ens bästis, då vill man, då vill man inte säga eftersom de är ens, man är jättebra kompis med den, men jag skulle nog säga ändå.


M: Mmm.


F4: För ja,


M: Mmm, jag kommer med lite mer sådana frågor.


F4: Mmm.


M: Du kan tänka på det, ett litet tag. Vad tycker du att läraren skulle ha gjort? När det händer en sådan här sak, vad tycker du att en lärare skall göra då?


F4: Mmm, …, …, ja han, han skall väl prata med eleven, som har gjort det där, och så, han skall nog inte bli så där jättearg, utan mest prata, så här, att den förstår, liksom.


M: Mmm, men om han inte vet, hur skall han göra för att ta reda på vad som har hänt? Om ingen kommer och berättar för honom?


F4: Mmm.


M: Hur skall han göra då, tycker du?


F4: ---, …, han kan ju säga, ifall ingen vågar erkänna, …,.


M: Mmm.


F4: ---, kan han ju säga så här att, den som har gjort det här kan komma till mig, sen, för jag blir inte arg. Du kan berätta ifall det var en olycka eller något.


M: Mmm.


F4: ---, så tycker jag att den där skall göra, det liksom skall inte bli jättearg och skrika ut i klassen för då är det ingen som vill, då är det ingen som berättar det.


M: Näh, precis. Du tycker att han skall ta upp det i helklass?


F4: Mmm.


M: Så där lite som ni har samling ibland på mattan?


F4: Ja, och sen kan, fast den som har gjort det behöver inte säga det då, den kan ju komma efter, sen.


M: Okej. Tycker du att det hade varit skillnad på om det hade varit en vikarie och eller en ”riktig” lärare?


F4: Mm, …, …, vikarien skulle väl vara lite mer sträng, fast det beror ju på, för att, den kan ju inte, mm, den är väl mest orolig själv, för den kanske tänker att liksom att, åh, vad ska de andra lärarna säga, liksom, här har dom, mina elever haft såhära, jag är bara vikarie här och så har eleverna liksom haft sönder tavlan, då kanske de inte tycker att jag skött mig bra. B. Mmm.


F4: Då kanske han blir mer arg, en ”vanlig” lärare den, nu skall vi ta upp det, typ, snällt med klassen.


M: Mmm. Okej.


F4: Så, ifall det var en olycka eller om det var, ja.


M: Det var en intressant tanke du hade, att en vikarie kan känna skuld också.


F4: Mmm.


M: Att det är därför han reagerar lite hårdare.


F4: Ja.


M: Okej. Ja, en ”vanlig” lärare vet ju kanske, vad som händer i klassrummet, känner eleverna.


F4: Mmm.


M: Och vet vilka regler det är.


F4: Ja, vilka som kanske är mest bråkiga och vilka som är lite mer


M: Mmm, precis. Jo, det är väl så. Är det skillnad på manligt och kvinnligt, då? Förstår du vad jag menar när jag bara säger så, eller vill du ha mer förklarat?


F4: Mmm.


M: Om det är en kvinnlig och manlig lärare, agerar kvinnliga och manliga lärare på olika sätt, när det händer saker?


F4: ---, äh, …, …, jag vet faktiskt inte riktigt.


M: Men om jag säger så här, jag skall försöka förklara lite. En kvinnlig lärare blir hon tvärhet och så diskuterar man det här och så är det bra, men en manlig lärare blir inte tvärhet, men blir aldrig av med det här på något vis, man fortsätter att älta det.


F4: Mmm. Jag tycker nog, tror nog att kvinnliga lärare, dom så här, dom är mer så här att de inte glömmer det riktigt, jag tror mer att det är, att det är vad heter det, manliga lärare som tänker, pratar ett tag och så är det över.


M: Mmm.


F4: Så tror jag att det är.


M: Mmm. Upplever du det så, inte bara tror? Du säger att du tror.


F4: Ja, jag upplever det så, för jag tycker att det är så i klassen, så här, vi har ju bara, vi har ju bara fröknar då.


M: Fast ni har ju några manliga, på gympan och lite så.


F4: Ja, mmm, jag tror, jag tycker att …


M: Och på fritids har ni ju också.


F4: Mmm, men jag tror, tycker att vad heter det, att tjejer, eller kvinnliga är mer så där att, ja, …,.


M: Att de skall diskutera och diskutera?


F4: Mmm, och sen kommer de ihåg de, så att de inte glömmer det så här lätt.


M: Okej, karlar raderar ut det?


F4: Mmm. Det är ju lite olika, men ja,


M: Ja, men det är klart att det är, men du har räknat ut det på något vis att det kan fungera så.


F4: Ja.


M: Och vad tror du att den som hade sönder tavlan tänker på?


F4: Jag tror nog att den skäms, den kanske ångrar vad den gjorde, liksom, den tänker väl, det beror ju på för vissa är det ju så att de kan berätta det, vissa kanske tänker, liksom, mer, nej, jag tänker inte berätta det för jag vågar liksom inte, den kanske blir jättearg på mig och så.


M: Mmm, vem är det som blir jättearg? Är det läraren?


F4: Ja, den kanske tror att läraren blir jättearg.


M: Mmm, är det, liksom, förskräckligt när någon blir arg på en?


F4: Mmm, man känner liksom, ja


M: Är det lite ”skämmigt” då?


F4: Ja, man tänker liksom att, å den där läraren tycker inte om mig, nu, liksom kanske så, för att den skäller på en, man tycker inte att det är något kul.


M: Mmm, näh, det är inte det?


F4: Fast det beror ju på, det finns ju några i klassen som är van vid att de skäller på dom, vissa är ju så här, usch.


M: Å det hjälper inte då?


F4: Nähe, och vissa är ju så här, jag skall aldrig mer göra om det, liksom så där, typ.


M: Ja, precis och då blir man het på den, då?


F4: Mmm.


M: Jag tror att en lärare också kan ångra sig?


F4: Jaa.


M: Man blir väl trött på att tjata, antar jag?


F4: Mmm, men då kan man jaa ….


M: Vad tycker du att man skall göra?


F4: Åt sådana elever som …, …, …, …,.?


M: Jaa, finns det några recept?


F4: Nej, man får väl sluta tjata, man får väl hålla på hela tiden och ”bråka” på dem, så där, och om det absolut inte funkar, om man alltid är så bråkig då får man väl åka till någon annan skola, det finns ju sådana andra, specialskolor.


M: Ja, men om man tar in föräldrarna?


F4: Att man liksom … ?


M: Om lärarna ringer föräldrarna? Är det ännu värre? Är det värsta som kan hända?


F4: Då tror jag, att ifall en lärare ringer föräldrarna, då känner eleverna så här att nu skall aldrig mer göra om det här, för då tycker man att det är pinsamt och så där, om min fröken ringde hem, så här och så, då är man mer försiktig, man vill liksom inte att den skall göra om så där igen.


M: Mmm, nej precis. Det är nog så?


F4: Mmm.


M: Mmm, men du vet i grupper och klasser då brukar det, det brukar kunna finnas klassens drottning. Förstår du vad jag menar med det?


F4: Mmm.


M: Vi kan kalla henne ElsMarie, jag vet inte hur det är i den här klassen om det finns …, …, eller också vet jag det, men, om det var hon som hade slagit sönder tavlan, vad hade du gjort då?


F4: ---, hur jag skulle ha gjort?


M: Mmm, jag skulle faktiskt, jag tror inte att jag skulle våga säga det i så fall, för man tänker ju så här att, åh, den där kommer bli, mobba mig sen, för att jag har sagt det, den kommer att hata mig, frysa ut mig och så.


M: Det blir ett tryck där?


F4: Ja.


M: Men, när du säger att, jag skulle inte säga det, då menar du, vem skulle du inte säga det till?


F4: Till läraren och så, för så att den skulle, ja


M: Skulle du kunna säga det till henne?


F4: ---, jaa, fast, mmm, neej, jag skulle nog inte ha gjort det, jag skulle bara ha glömt det och låtsas att jag inte hade sett något, säger man till henne, typ, då kanske det blir så här, eller han, eller vad det nu är, blir liksom så att, du får inte säga det till någon för då kommer liksom jag och, då kommer du, ja typ. aldrig få vara med mig och aldrig få några kompisar och så.


M: Lite hot, där?


F4: Mmm.


M: Fast det är lite äckligt, va, när det blir så där?


F4: Ja, mmm.


M: Va, det är inte schysst?


F4: Näeh, fast det har aldrig hänt i våran klass.


M: Neej, jag tror inte att det är så.


F4: Fast man vet att det finns.


M: Jo, det gör det ju.


F4: Mmm.


M: Men om det var, skulle du säga lika om det var Madeleine, som varken syns eller hörs i klassen? Om det var hon som råkade ha gjort det och du hade sett det?


F4: ---, då kanske det finns vittnen, då kanske jag mer skulle våga säga det, men liksom, jaa, det beror på. hur den människan är, ifall det är klassens drottning, det beror ju på hur hon är.


M: Om det nu inte är klassens drottning, om det är den där tysta, för det finns ju det också.


F4: Då skulle jag nog säga det tror jag.


M: Mmm.


F4: Fast ändå skulle man tycka synd om …, …,.


M: Vem skulle du säga det till?


F4: Till läraren.


M: Jaa, men henne, då? Hon som är tyst.


F4: Mmm, jag skulle, ja, jag skulle nog säga det.


M: Mmm, till henne också?


F4: Mmm.


M: Men om det är klassens starke kung? Du var ju inne på det där lite grann.


F4: Mmm, …, …, mmm, jag skulle noga säga det till läraren, utifall det var en kille som hade gjort det.


M: Men, det är lättare att säga till läraren om det är klassens kung än om det är klassens drottning?


F4: Ja, killar dom mobbas liksom inte så, eller dom är ju inte lika dana.


M: Mmm? Nähä, jaha berätta för det här var intressant!


F4: Men, killar blir mest sur, och så säger dom någonting, kanske, typ, (motar) på han, liksom, så där, men tjejer dom är ju så där typ att dom går ju omkring och viskar, inte vet jag, typ, så där håller på, mer så där att man känner sig utfryst, så där.


M: Kan du se en skillnad, när du berättade, du berättade hur kvinnliga lärare, när ett problem kommer upp så tar det aldrig slut, sa du, kan du se, dra slutsatser om det här, att det finns en liknelse?


F4: Mmm.


M: Är det, det här? Nu pratar jag, för du pratar, du diskuterade det här på en annan nivå, kan du se skillnader där? Eller likheter där, menar jag.


F4: Mmm, du menar mellan barn och …,.?


M: Ja, du säger ju att läraren drar ut på det här, det är väl samma i så fall, samma, är det inte samma beteende som tjejer har? Det tar inte slut, du säger att killarna blir mer, motar bort en och blir arg än en stund.


F4: Typ, någon dag, sedan bryr sig dom inte mer.


M: Näh, sedan har dom raderat det där med?


F4: Mmm.


M: Okej, är det där inte ganska intressant?


F4: Joo.


M: Borde man inte ändra på det? Eller är det bra att det är så här?


F4: Neej, men tjejer dom är ju värst så där, viskar och håller på, så där.


M: Vad tror du det beror på? Varför är det sådan skillnad på tjejer och killar, på det viset?


F4: Jag vet inte.


M: Varför blir det så här?


F4: ---, ja, ifall det är en tjej, två tjejer så säger dom mer taskiga saker, killar börjar ju slåss.


M: Jaa, är tjejer mer mottaglig, har tjejerna svårare att rycka på axlarna om någon är dom mot en?


F4: Mmm


M: Är det så? Vad skulle hända om man ryckte på axlarna? Är det, det, den här klassens drottning gör?


F4: ---, mmm, ähm,


M: Rycker hon på axlarna, eller?


F4: Naja, det är väl hon som först sprider ut en massa rykten och håller på så där …, bara mest dum så där.


M: Mmm.


F4: Alla säger, typ, säger någon gång, dom säger jämt taskiga saker om varandra, det gör ju jag också, fast inte ifall, om man går på stan med någon kompis, så kanske man ser några tjejer, så här, dom kanske dom typ kollar lite liksom så här, ja, så. Det har väl jag också gjort någon gång men det gör inte jag åt sådana där människor för, ifall, vi säger att jag skall åka buss till någon kompis, och så sitter en tjej där, då viskar ju inte jag med min kompis, typ, så där, kolla på den där tjejen, liksom, för de, då tycker jag synd om den, jag tycker att det är taskigt att göra så, man mår ju, det har ju hänt så för alla, då mår man ju dåligt, man känner så här, jag är ju typ inte värd någonting, jag är ju värsta …., ja.


M: Mmm, ja.


F4: Jag brukar i alla fall inte, om nån, typ kollar så där på mig, då bryr jag mig inte.


M: Näh.


F4: Det struntar jag i liksom.


M: Men vad bra.


F4: Mmm. Jag skulle säga till en lärare ifall det var den där tysta personen, för det är inte samma sak som säga, det var den klassens drottning.


M: Mmm, var det som var skillnad på det? Du skulle gå till läraren och säga att det var den där tysta personen i klassen, men du skulle inte gå till henne personligen och säga?


F4: Näeh, eller joo, jag kanske skulle säga både och, jag kanske skulle säga till henne så här att, jag såg att det var du som gjorde det där, och nu tänker jag liksom, berätta det för läraren, bara så att du vet, eller någonting så där.


M: Ja, precis. Om det var drottningen, hur var det du sa då?


F4: Ja, men om säger, då kan den, då blir det ju liksom, den kan ju mobba en jättelänge och reta en och hålla på så där, sprida en massa rykten, liksom vara taskig och så där.


M: Är det, det, tjejer gör, sprider rykten?


F4: Ja, pratar och viskar och håller på, allt möjligt.


M: Mmm, har du upptäckt att det är sådan skillnad mellan killar och tjejer?


F4: Mmm, kan ju också, killar pratar ju också med varandra, liksom men, tjejer det blir så här, man, nu sitter jag och pratar, liksom, att man håller på att viskar och så där, det har jag ju gjort själv en massa gånger också, man säger liksom att, att alla som säger sådana där saker att man vet att, att liksom, att man vet att det är fel, men man gör det ändå, tjejerna, men killarna dom, ja, dom bråkar ju mest, slåss.


M: Mmm, slåss, ja, men varför, det här är jättespännande som du säger, men hur kan, varför blir tjejer så här?


F4: --- ja, jag tror att det är mycket för om man är avundsjuka på varandra så vill dom vara elaka och så, så tar dom minsta lilla chans, att liksom, dom tar minsta lilla chans att förstöra för den.


M: Men, vad kan det bero på? Varför är tjejer så?


F4: Dom är väl mer, äh, ja, utseendefixerade och sådana där saker.


M: Mmm, du tror att det är det?


F4: Ja, det finns rätt många killar som också tänker på sitt utseende, så där, men inte på samma sätt, som tjejer.


M: Näeh. Tror du att det är? Du säger så här, tror du att man har med sig det redan från födseln, eller?


F4: Neej, det tror jag inte. Jag tror att, ifall jag skulle komma till en klass där ingen var så skulle jag inte vara så heller, kommer man till en klass där man umgås med sådana människor som är så då blir man så själv.


M: Mmm, men är det svårt att förändra en grupp till att inte vara så där?


F4: Mmm, jag förändras, jag var mer så där att jag viskade förut men nu gör jag inte det längre, jag viskar inte om människor så.


M: Mmm.


F4: När den är nä…, jag säger inte så mycket om, jag säger aldrig sådant om mina riktiga kompisar, det gör jag inte.


M: När skedde den där förändringen? När började du tänka så?


F4: Det var nog kanske för ett år sedan, det liksom bara vart så att jag, jag tyckte att det var fel liksom, att det var taskigt mot varandra att hålla på så.


M: Mmm, hade du, var det så här att, var det någon situation som, ja, att du blev träffad själv? Att det var då du började tänka, eller upptäckte du att någon kompis blev mer utsatt än någon annan?


F4: Neej, inte, av mig, eller att hände något mig, så att det vart så, men man har ju alltid hört, liksom, ja, som jag sa förut att, att jag med en kompis som heter Josefin, och så är hon med en annan kompis som jag känner också, lite, som heter Maria, säger vi, ja, och så säger Maria något om mig, till Josefin, och sen berättar Josefin det för mig, och då kan, då blir man ju ledsen, liksom, man känner så här, åh vad har jag gjort den, liksom, varför säger den sådana där saker om mig, vad taskigt, men sen säger man själv massa, kanske jag ha sagt en massa saker om den där Maria, då blir den ledsen också men man tänker inte på vad de andra känner och tycker.


M: Mmm, men det måste ha varit en jätteupptäckt du gjorde, jättefint och stort beslut, som du tog där, för jag menar, när man tar sådana beslut, då är man ganska stark.


F4: Mmm.


M: Är det inte så?


F4: Ja.


M: För det kan också vara ett grupptryck att man inte ens vågar ta det där beslutet.


F4: Mmm, mmm.


M: Men, hur kände du det efteråt, när du hade tagit det här beslutet?


F4: Jaa, det känns bra för man känner sig inte så elak, så här, ofta ifall man kanske har sagt någonting om någon till någon annan, blir det ofta, nej jag ångrar mig, varför sa jag så där, det fanns, liksom, ingen anledning att säga så om den, även fast man kanske är arg på den, så kan man, behöver man inte säga det.


M: Näeh, det kanske inte det man är arg på? Var det, den, upptäckten du fick?


F4: Mmm, jaa, det var väl så, men det är ju fortfarande så, att man säger någonting om, liksom, min bästis, hon heter Malin och går på högstadiet och hon och jag, vi pratar, liksom, om mycket saker och så, ifall jag har varit osams med någon i klassen så säger jag någonting om den, men liksom, det är for att, det känns skönt att prata med någon, liksom, när man är så arg på en, då känns det så skönt att säga någonting om den, men förut var det mycket så här, att man, typ, gick på stan och såg någon och då sa man så här, och kolla på den där, men så gör inte jag längre, för det är det som jag tycker så synd om människor, det är samma sak om man ser någon, min storebror, han är utvecklingsstörd, han sitter inte i rullstol eller något sådant, han går helt bra och så, men därför tycker jag att det är jättefel, att liksom, ifall man ser någon som sitter i rullstol, så är det jättemånga, som viskar och typ skrattar och så där, det tycker jag är fel, liksom, dom är ju lika mycket värda också, så jag tror nog att det är mycket som jag har fått, att jag inte säger saker, för min storebror, eftersom han är min storebror så säger jag aldrig det.


M: Det verkar som du har, du har en orsak till att mogna lite fortare.


F4: Mmm.


M: Du har ju vågat det, ta ställning.


F4: Mmm.


M: Det är väl jättestort?


F4: Mmm, det är ju liksom så att ifall jag går på stan med någon och den säger, kolla på den där, då brukar jag säga, taskigt.


M: Det du har upptäckt är, när du förr gick på stan, kunde man mer säga, vilket fult hår hon har, då pratade man om sådant som man egentligen inte var arg på, förr?


F4: Mmm.


M: Mmm, då kunde du inte säga så här, titta på henne så dum hon var mot mig igår.


F4: Mmm.


M: Så kan man inte säga, för det begriper ingen.


F4: Nä.


M: Då säger man, då använder man andra saker för att säga, men sen är det så här att det där förstår tjejer sinsemellan, vad man säger, en annan tjej begriper att egentligen är du arg på något annat.


F4: Mmm.


M: Eller att du är arg på tjejen, så säger man sådana här saker, alla gör inte det.


F4: Det finns ju jättemånga som bara säger det, en massa saker om andra, men jag tror att jättemånga säger taskiga saker för att de är avundsjuka och då blir det, liksom, att dom sprider och säger en massa taskiga saker.


M: Men visst är det konstigt?


F4: Mmm.


M: Hur det kan bli.


F4: Mmm.


M: Istället för att …,.


F4: Jag förstår, liksom inte, varför man gör sådana där saker, liksom, när man går på stan och ser att någon kollar konstigt på en, liksom, det finns ingen anledning att göra det. Det bättre att le mot den människan för då blir den ju bara glad.


M: Ja, visst det är alldeles sant, jo sen är det så här, att det är ett sätt kanske att mota bort andra människor, och säga sådana saker, istället för att inse att, ja, jag kanske kan få mer kompisar.


F4: Mmm.


M: Eller hur?


F4: Mmm, liksom för, om man säger någonting om någon och så får den reda på det sen, så får den jättedåligt samvete och känner att den inte duger till och, en massa saker, man vet ju hur det känns själv, för man har alltid hört att någon sagt någonting om en.


M: Precis, men om det skulle vara klassens starke kung?


F4: Ja, just. Jag skulle ändå säga det, för liksom killen, typ bara, skulle säga så här, taskigt, så där, sen är det liksom ingenting mer med det, det går någon dag och så är det över, bryr sig inte mer.


M: Mmm.


F4: Men tjejer det är ju så att, en del tänker så här, att ja det kommer ett halvår efter, så säger de så här, typ, men du var jättetaskig mot mig då när du berättade det, liksom, för läraren, det skulle inte en kille kunna säga.


M: Näe, är det en så stor skillnad?


F4: Ja.


M: Men du skulle både gå till kungen och till läraren och berätta?


F4: Mmm.


M: Ja, det skulle du göra. Hur kan det vara en sådan skillnad på det här, som du säger, en tjej kan minnas det här, precis som en hund, kan minnas att någon varit elak mot den, medan killar inte …? Tror du att det har att göra med att tjejer är två och två, och killar är mer i gäng?


F4: Mmm, jag vet inte.


M: Om inte killar är så ”nära” med varandra så ofta, men det finns det också, naturligtvis.


F4: Mmm, ja men det, jag tror killar, tjejer är dom är så där mer bästis, en bästis, killar, dom är mer så där många kompisar, och så, som dom pratar med.


M: Spelar det ingen roll vilken dom är med, bara dom är med någon?


F4: Mmm.


M: Som tillhör gänget så att säga?


F4: Mmm.


M: Men tjejer behöver ha sin samtalspartner, kan man säga, det är väl det man gör när man har en bästis?


F4: Ja.


M: Pratar mycket?


F4: Mmm.


M: Men om det var bästa kompisen som hade gjort det här?


F4: Ja, då skulle jag nog säga till henne så här, varför gjorde du så för, liksom, men jag vet inte om jag skulle säga det till läraren.


M: Nä.


F4: För då skulle känna så här, vad dum jag är mot min bästis, det blir liksom att, där skulle jag som tveka, typ.


M: Vad är det som gör att det är skillnad på bästa kompisen och de andra personerna?


F4: Man är väl rädd att bästa kompisen skall bli sur på en, och de andra kan man ju inte lite på för de känner man ju kanske inte så bra, det är en helt annan sak.


M: Nä, vad händer om bästa kompisen blir sur? Du säger att du blir rädd att bästa kompisen ska bli sur om man går till läraren.


F4: Mmm, jo …, man vill ju inte, man vill ju vara med sin bästis och så, men om den blir sur på en, då får man väl bara, mm, man får väl inte gå och vara sur själ, då får man väl liksom bara, gå fram till den, han eller hon, och säga liksom, jag är ledsen men jag sa det ändå, ja liksom förklara så där lite.


M: Mmm


F4: Det känns ju ändå rätt att säga vem det var som gjorde det, annars sitter man ju där och vet medan andra kanske, typ, någon annan får skulden, som läraren kanske tror att det är.


M: Kan man bli en medlöpare till den som gjorde det? Kan man också bli en sådan person som, alltså, man hjälper den andre att hålla tyst? Då har man nästan varit med och haft sönder tavlan?


F4: Mmm, jag skulle få så dåligt samvete, ifall jag gjorde så, fast, det händer ju ofta, att jag inte sagt, men det är ju inte sådana där stora saker, liksom.


M: Är det skillnad på stora och mindre?


F4: Jaa.


M: Har du upptäckt att allting brukar komma fram till slut? Är det så?


F4: Mmm, det brukar faktiskt det.


M: Ja, det gör ju faktiskt det, de sägs ju så. Uppenbarligen så tycker du att det är skillnad på bästa kompisen och andra personer, att det är känsligt för att man kan bli lämnad ensam, men ändå försätter man sig känslan av skuld, att man inte berättar.


F4: Ja, det är därför det är så svårt, jag tycker man borde ha, jag har ju en bästis och många andra kompisar, men det finns jättemånga som bara har en bästis, och blir man osams med den eller när den är sjuk och då har man ju ingen mer, liksom så här.


M: Nä, precis.


F4: Därför är det bra med killar som har många kompisar.


M: Har du killkompisar?


F4: Ja, det är klart att man liksom är kompis med dom i klassen och så, jag är väldigt bra kompis med min kusin, det är en kille, han är ett år yngre än mig, men, det märker man inte så, nej men


M: Nej, men det är ju så olika.


F4: Mmm.


M: Det är ju också skönt att få utbyta tankar men en nära kompis, en killkompis?


F4: Ja, man känner liksom, sitter man och pratar med en tjejkompis, sitter man och pratar med en killkompis, men killar liksom, med killkompisar då har man mycket roligare tycker jag, man hittar på mer saker och, kan göra mycket med tjejkompisar då sitter man bara och pratar med varandra, liksom.


M: Men det verkar vara så att tjejer pratar mer med varandra än att göra olika saker. Det är kanske lite tråkigt det i slutändan?


F4: Ja.


M: Borde jag ha ställt någon mer fråga i detta ämne?


F4: ---, jag vet inte, kanske, ifall det liksom, det finns ju ofta, ifall den som förstört tavlan, det kan ju ha liksom var ett bus, man kanske håller på så där, det finns ju jättemånga busorsaker, då tycker man ju att det bara är roligt, man förstår inte själv att man förstör, liksom så.


M: Det kan ju vara en olyckshändelse också?


F4: Jaa.


M: Hur kan man ta reda på det?


F4: Jag vet inte, det är ju självklart att den som har gjort det säger ju att det är en olycka, man kan ju inte säga så här, att det var ett bus och jag tyckte att de var jätteroligt, man säger ju att det var en olycka, bara för att, ja, jag vet inte annars, var det väl ingen mer fråga som jag tyckte att skulle ha ställt.


M: Om det är en skola som inte har sådana samlingar och att eleverna känner den trygghet som ni känner på den här skolan, om man knappt vågar gå till läraren och säga sådana här saker, det kan ju faktiskt vara så ibland, och man vågar inte säga till sina klasskompisar, har du något förslag vad man skulle kunna göra då?


F4: Jag vet inte men det finns jättemånga lärare som inte lyssnar, det vet man ju att i vår skola är det ju inte direkt mobbning, det klart att man kanske retas med varandra ibland men inte mobbning, i andra skolor då struntar, liksom, vi har ganska bra lärare på det viset att dom liksom, om det skulle vara mobbning så tar dom, liksom, hand om det, det finns jättemånga skolor som lärare, liksom bara, ja, du får sluta med det där och sen går de bara där ifrån, det är ju som …, jaa, det är ju olika, lärarna är ju, har ju en väldigt viktig roll i allting.


M: Jo, det är ju en vuxenförebild.


F4: Mmm.


M: Men skulle det t.ex., kunna vara så här att man kan ha en låda som kan lägga en lapp i? Eller något sådant?


F4: Och så säga, liksom, att det den där är, det är någon som blir mobbad, och så där?


M: Mmm.


F4: Jaa, det kanske man skulle kunna ha men jag tror inte att det skulle kunna funka, så där jättelänge, men ett tag kanske man skulle kunna ha något sådant.


M: Fast det är bättre att ha kontakt ansikte mot ansikte?


F4: Mmm.


M: Det du säger nu, det är att det är viktigt att det finns vuxna runt omkring barna.


F4: Mmm.


M: Är det så?


F4: Mmm.
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