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Sammanfattning 
 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka samtalsgrupper i skolan. Vi ville veta om 
de är ett fungerande verktyg, för att ge barnen en plattform i deras utveckling av värderingar 
och social kompetens. Vidare ville vi veta hur grupputveckling fungerar ur ett psykologiskt 
perspektiv, för att därmed kunna möta de fenomen som uppstår när en grupp agerar. 
 
Vi har använt oss av facklitteratur med skolan som utgångspunkt för att skaffa oss kunskap om 
grundläggande grupputveckling. I den undersökande delen har vi valt att studera tjej- och 
killsnacksverksamheten. Vi har intervjuat sex gruppledare, två barn och gjort elevenkäter på tre 
skolor. 
 
Med detta material som grund, har vi funnit ett starkt intresse bland barn och personal för 
samtalsgrupper. Barn och vuxna har tillfört vår undersökning tänkvärda och kloka synpunkter, 
både vad beträffar form och innehåll. 
 
De slutsatser vi har kunnat dra från våra studier i ämnet, är att samtalsgrupperna är värdefulla 
för barnens personlighetsutveckling och deras möjligheter att förstå sina medmänniskor och sin 
omvärld. I en viss ålder (runt puberteten) är många barn besvärade av att samtala med sina 
föräldrar om t ex kroppens utveckling, sex och kärlek. Då är gruppen med en annan betydel-
sefull vuxen och de jämnåriga barnen ett lämpligt forum för deras frågor. 
 
Nyckelord: Identitet, Livsfrågor, Social kompetens, Tjej- och killsnack 
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Förord 
 
Vi har under de senaste åren haft tillfälle att studera några skolors arbete med gruppsamtals-
verksamhet. Bollnäs kommunfullmäktige beslutade 1997 att förorda samtalsgrupper inom både 
barnomsorg och skola, sedan Folkhälsorådet lagt fram ett handlingsprogram om bl a ”sam-
talsgrupper i skolan”.1 Vi fann det här intressant och beslöt oss för att undersöka hur några 
grupper fungerade i praktiken. Vi ville också skaffa oss ett psykologiskt perspektiv på hur 
grupper utvecklas. Examensarbetet fick bli vårt verktyg att skaffa oss kunskap inom området 
och förhoppningsvis sprida inspiration till våra läsare. 
 
Vi vill varmt tacka vår handledare Stefan Myrgård för snabb respons och kloka råd. Vidare vill 
vi tacka de samtalsledare och barn som så engagerat har svarat på alla våra frågor. Slutligen vill 
vi tacka Lena Hedlund, Kerstin Lindberg och Torsten Sjöström för deras synpunkter och 
noggranna genomläsning. 
 
 

 
 

                                                 
1 Handlingsprogram för barns och ungdomars hälsa, 1997 
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Inledning/Bakgrund 
 
Under hela vår utbildningstid har vi konfronterats av det hårdnande klimat som faktiskt är 
verklighet på våra skolor idag. Barnens situation är en spegelbild av samhället i stort. Skolan är 
ingen isolerad värld där man kan sätta upp egna regler och där barnen fungerar oavsett hur 
hemsituationen är. Arbetslöshet och oro hos föräldrarna följer med barnen in i skolan, ut på 
rasterna och i alla kompis- och vuxenkontakter. Förutsättningarna för att lära är tuffa och kräver 
en någorlunda trygg och öppen atmosfär. För att atmosfären ska kännas trygg och frimodig 
måste det i skolan ges tillfälle till samtal. Många barn tillbringar allt mindre tid med sina 
föräldrar. Tiden tycks inte räcka till - stress, splittrade familjer, tidskrävande fritidsaktiviteter 
eller möjligen vilsenhet i föräldrarollen kan vara några av orsakerna. Eftersom detta är verk-
lighet för många barn, blir behovet av samtal allt mer angeläget. Barnens frågor om känslor, 
kamratskap, den växande kroppen med mera fordrar tid och en utvecklad förmåga att sätta ord 
på tankar och känslor. Hur kan vi utveckla den förmågan i skolan? 
 
Läroplanen tar upp vikten av att diskutera etiska, moraliska och existentiella frågor, samt 
utveckla barnens förmåga till medkänsla och allmän social kompetens.2 I stora klasser och med 
minskade personella resurser, får man försöka hitta fungerade lösningar. Vi menar att det är en 
i grunden demokratisk rättighet att få bli sedd, hörd och få tillfälle att ställa viktiga frågor. I små 
samtalsgrupper finns det även utrymme för blyga och talskygga barn att synas och höras. 
 
Presentation av författarna 
 
Vi är två distansstuderande med olika bakgrund och ålder. 
Malin är 24 år och har under sin gymnasiala utbildning fått en del praktik inom skolan och 
barnomsorgen. Hon hade turen att på sin första grundskollärarpraktik, hamna på en skola som 
arbetat med samtalsgruppsverksamhet i många år. Den skolan var något av en pionjärskola i 
Bollnäs för den här modellen. Malin blev väldigt intresserad av det här arbetssättet och 
imponerades av barnens förmåga att själva lösa konflikter med hjälp av samtal i grupper. 
 
Anne är 43 år och har arbetat som förskollärare inom förskola och skola i tjugo år. De senare 
åren har hon aktivt arbetat med samtalsgrupper för de yngsta barnen (5-7 år). Det här har varit 
en positiv upplevelse och har också skapat bättre relationer mellan förskolebarnen. På samma 
skola arbetar fritidspedagogen med samtalsgrupper och tjej- och killsnack sedan en del år 
tillbaka. Barnen får på så sätt en naturlig ”pratkultur” eftersom de tidigt får träna sig i att våga 
prata i små grupper. 
 
Vi är mycket positiva till det klimat som samtalskulturen ger upphov till. Vi tror att det kan vara 
ett fungerande verktyg för att nå LPO 94’s intentioner, då speciellt i ämnen som religions-
kunskap, biologi och samhällskunskap. 
 
Arbetets syfte och frågor 
 
I LPO 94 återkommer man till vikten av att barnen får ta ställning till etiska frågeställningar 
som ett led i deras personliga utveckling.3 Vad läroplanen inte beskriver är hur det ska gå till. 
Det lämnar alltså skolan och lärarna fritt spelrum. En metod som blir allt vanligare är att ha 
olika former av samtalsverksamhet i skolan. Det kan kallas tjej- och killsnack, familjegrupper, 

                                                 
2 LPO 94 under rubriken ”Normer och värden” 
3 LPO 94 under rubriken ”normer och värden” 
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kompissamtal, trygghetstid med mera (mer om detta i kap. Centrala begrepp). Vi har valt att 
lägga fokus på tjej- och killsnack i åk. 5-6. Det intressanta med denna form är, att förutom 
livsfrågor och kamratrelationer är det vanligt att sexualkunskapen infogas här. Vår uppfattning 
är att barnens frågor om kärlek, vänskap, den växande kroppen och sexualiteten, har bäst chans 
att komma till sin rätt i ett mindre sammanhang och i en trygg krets. 
 
Våra huvudfrågor är: 
 

 Hur utvecklas grupper i allmänhet - vad säger facklitteraturen? 
 
 Hur fungerar tjej- och killsnack i några skolor i Bollnäs kommun? 
 
 Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg för att klara våra styrdokuments uppdrag, att 

skapa diskussioner kring existentiella frågor och öka barnens förmåga att komma fram 
till en egen värderingsgrund? 

 
Kapitelindelningen ser ut som följer 
 

1. Här förklarar vi de centrala begrepp som förekommer i arbetet. Det rör sig om begreppet 
livsfråga och om olika former av samtalsgrupper; några av dessa klargör vi, därför att de 
förekommer i våra skolor. 

2. I det här kapitlet har vi undersökt vad våra senaste läro- och kursplaner anser att ele-
verna bör ha med sig i bagaget, vad beträffar etik, moral, livsfrågor och social kompe-
tens. 

3. Metodavsnitt med en beskrivning av hur vi har gått tillväga med vår undersökning av 
tjej- och killsnacksverksamheten. 

4. Här har vi samlat våra resultat av litteraturstudier i elementär grupputveckling. Vårt 
intresse är barngrupper och hur dessa utvecklas, men det här kapitlet rör även allmän-
giltig gruppsykologi. 

5. Resultatavsnitt från vår undersökning. Här redovisar vi intervjuer och enkäten. 
6. I det här kapitlet diskuterar vi det material som vi har fått fram av våra studier. Vi tar 

också upp nya frågor som har väckts under arbetets gång. 
7. Avslutningsvis har vi lagt ett kapitel med tips för dem som själva skulle vilja starta tjej- 

och killsnack i sina skolor. De här tipsen har vi grundat på de erfarenheter som vi fått, 
dels genom att vi gjort det här examensarbetet, dels från tidigare arbete med samtals-
gruppsverksamhet. 
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1. Centrala begrepp 
 
1.1 Samtalsgrupper 
 
Det förekommer olika varianter av samtalsgrupper ute i skolorna. Anledningen till att man 
startat dessa grupper varierar. På vissa ställen har syftet med samtalen varit att få ett forum för 
konfliktlösning och för att försöka få ett bättre klassrumsklimat i stökiga klasser. En annan 
anledning kan vara att man från början tagit upp sexualkunskapen i tjej- och killgrupper och sett 
att det fungerat bra. Då har man fortsatt att använda samtalsgrupperna också när man ska prata 
om livsfrågor. I mindre grupper har alla lättare att komma till tals och många tysta barn vågar 
göra sin röst hörd. Detta gäller speciellt de tysta flickorna. Ett annat mål kan vara att få pojkar 
att klä sina känslor i ord. Det stärker och utvecklar eleverna att få uttrycka sina tankar om 
viktiga frågor och att känna att de andra lyssnar på vad de har att säga. 
 
Samtalsgrupperna kan variera i fråga om vad som diskuteras, gruppstorlek, mötesfrekvens osv. 
Vi har koncentrerat oss mest på tjej- och killsnack, som är en vanlig form av samtalsverksamhet 
i Bollnäs kommun. 
 
Dessa kriterier tycker vi ska uppfyllas för en tjej- och samtalsgrupp: 
 

 Regelbundna samtal. 
 Arbetet ska vara måldefinierat. Det ska framgå vad samtalen är till för t ex att lösa 

konflikter, att ge självkännedom, att behandla livsfrågor eller kanske allt detta. 
 Samtalen ska vara planerade men ge stort utrymme för elevernas egna önskemål. 
 Begränsad gruppstorlek 
 Samma gruppkonstellationer 
 Samma gruppledare 
 Att det finns regler för samtalet 
 Önskvärt att ledaren för minnesanteckningar, så att han/hon kan återkoppla till före-

gående samtal. 
 
1.2 Kompissamtal 
 
Den här sortens samtal handlar mycket om konfliktbearbetning och att ge eleverna ett redskap 
för att kunna lösa konflikter. Samtalen bygger på Lars Edlings bok som heter just Kompis-
samtal. Avsikten med kompissamtal är att skapa ett bra arbetsklimat i stökiga klasser med 
samarbetsproblem. För att få ut så mycket som möjligt av den här modellen bör man, enligt 
Edling, ha kompissamtal en gång i veckan, annars hinner eleverna glömma vad som hänt eller 
när det hände. Det är också en trygghet för eleverna att veta att man har en speciell timme för att 
ta upp konflikter.4 

 
1.3 Familjegrupper/trygghetsgrupper 
 
Gruppsamtalstanken bygger på Barbro Goldingers bok Familjegrupper i skolan. Enligt den här 
modellen blir eleverna placerade i fasta grupper som inte bör förändras, eftersom en av 
ståndpunkterna är att konflikter är till för att redas ut där de är, inte bara ”lösas” genom att man 
byter grupp. Det är en trygghet för barnen att alltid veta var de har sin plats och att de hör 
hemma i en grupp. Det idealiska antalet personer för en liten grupp är, enligt Barbro Goldinger 
                                                 
4 Edling, 1997 
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sex stycken, (fyra är för få och åtta är för många). Man ska också sträva efter att få så hetero-
gena grupper som möjligt, för att barnen ska lära sig att umgås och respektera varandra. Det bör 
också vara jämn könsblandning i dessa grupper. 
 
Eftersom grupperna inte görs om, måste man istället arbeta mycket med dem. Det är här 
gruppsamtalen kommer in. Man brukar ha gruppsamtal varannan vecka och då går man igenom 
om det är några problem och försöker lösa eventuella sådana. Man talar mycket om roller i 
gruppen. 
 
När Barbro Goldinger (skolpsykolog) startade det här arbetet i en första klass satte hon ihop 
grupperna med hjälp av den information som förskolepersonal och föräldrar lämnat om barnen. 
I de lägre åldrarna bör inte grupperna förändras, men när eleverna närmar sig puberteten 
uppstår nya viktiga frågor som ibland kräver nya konstellationer. I åldersintegrerade grupper 
sker det automatiskt förändringar en gång om året, då några personer försvinner och andra 
kommer till. 
 
Man försöker att engagera föräldrarna så mycket som möjligt i detta arbetssätt. Vid föräldra-
möten sitter föräldrarna till barnen i samma familjegrupper som barnen tillhör. Föräldrarna ska 
hitta på något att göra med barnen i sin familjegrupp. De kan t ex gå på badhuset, baka, åka 
pulka eller något liknande. Varje förälder ska göra något med sin grupp minst en gång per läsår. 
Om de vill kan de gå ihop med någon annan förälder. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna 
både barn och föräldrar.5 

 
En nära besläktad variant är trygghetsgrupper. Om dessa skriver Gunilla O Wahlström: 
 

”Målet är att barn, som får uppleva delaktighet i en permanent grupp av klasskamrater, som stöttar 
varandra, ska stärka sitt självförtroende, uppträda mer ansvarsfullt och bli mer motiverade för 
skolarbetet.”6 

 
Hon uppger också dessa fyra viktiga regler som en förutsättning för att gruppen ska lyckas: 
 

 Aktivt lyssnande 
 Inga tråkningar 
 Rätt att avstå 
 Sekretess 

 
De här reglerna är också mycket vanliga i de tjej- och killsnacksmodeller vi känner till. 
 
1.4 Trygghetstid 
 
Så kallad ”trygghetstid” förekommer också i några av kommunens skolor. Under den tiden, 
som kan vara t ex 40 minuter, sitter samtliga elever och lärare i en soffhörna och samtalar. Den 
idealiska tidpunkten för detta är morgonen eftersom man då också går igenom hur dagen 
kommer att se ut. Förutom genomgång av dagsprogrammet ställer läraren någon fråga till 
eleverna och var och en får tillfälle att beskriva vad han/hon tycker. Ämnen som tas upp är 
bland annat regler, kompisar, raster och vad man gjort under helgen. Ibland tar man upp 
livsfrågor som t ex glädje och sorg. Det är mycket viktigt att alla säger någonting, även 
tillfälliga besökare som t ex föräldrar uppmanas att svara vad de tycker. Trygghetstiden är ett 

                                                 
5 Goldinger, 1979 
6 Wahlström, 1993 s. 27 
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forum för att kunna ta upp vad som helst. Ytterligare en viktig aspekt av det är att alla får höras 
och bli hörda åtminstone en gång per dag. 
 
1.5 Tjej- och killsnack 
 
En samtalsgruppsform som är vanligt förekommande i Bollnäs kommun är tjej- och killsnack. 
Se även punkt 1.1. Åldersgruppen för dessa samtal varierar mellan tio till sexton år. Syftet med 
samtalen är att stärka barnen och ge dem livskunskap. Samtalsämnen i gruppen kan vara: 
 

 Tobak: skador, reklamförebilder, beroende, aktivt ställningstagande 
 Alkohol: skador, beroende 
 Avspänning 
 Känslor, relationer 
 Kulturella olikheter 
 Fritidsaktiviteter 
 Puberteten 
 Hygien 
 Dans 
 Kroppsuppfattning, ätstörningar 
 Mobbning 
 Sexualkunskap, preventivmedel, könssjukdomar7 

 
Livsfrågor av olika slag kan vara känsligt att ta upp i stor grupp, men i den lilla gruppen finns 
det både trygghet och tid att fråga och fundera tillsammans. 
 
1.6 Livsfrågor 
 
Livsfrågor som begrepp möter man idag i flera olika sammanhang. I skolan återkommer termen 
i läroplaner, kursplaner och läromedel. En betydelse begreppet fått i den barnforskning, som 
främst bedrivits av Sven G Hartman är: 
 

”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När 
man möter livsfrågor hos ett barn, har dessa i allmänhet två viktiga egenskaper: 
- de är personligen angelägna för barnet, 
- de är uttryck för barnets behov att reflektera över sin tillvaro och sina upplevelser.”8 

 
Margareta Carlander beskriver barns och ungdomars vilsenhet i förhållande till de problem som 
finns i världen med ökad främlingsfientlighet, krig, flyktingar, svält och miljöförstöring och hur 
detta ger upphov till angelägna frågor. Att växa upp i våra dagar är inte lätt. När världen ser ut 
som den gör - hur ska man då kunna svara på frågor om liv och död? Hon beskriver vikten av att 
alltid försöka ge utrymme för barn att få ställa grubblande frågor, då det kanske är just dessa 
som gör oss till människor. Vi vuxna har ett stort ansvar att hjälpa barnen att uppriktigt försöka 
finna svar på frågorna. Om vi möter barnen med tystnad får de en känsla av att deras frågor är 
dumma och oväsentliga.9 

 
Ännu en definition på vad livsfrågor kan vara ger Kalevi Tamminen, professor i religionspe-
dagogik: 
                                                 
7 Handlingsprogram för barns och ungdomars hälsa, 1997 s. 7-8 
8 Green & Hartman, 1992 s. 14 
9 Carlander, 1993 
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”Livsåskådningsmässiga, etiska eller andra frågor, som eleverna i något åldersskede upplever som 
viktiga eller intressanta med tanke på sitt eget liv, frågor som eleverna grunnar och söker svar på. 
Dessa frågor kan gälla elevernas eget liv och förhållandet till närmiljön eller omspänna vidare frågor 
i anslutning till samhället eller hela världen.”10 

 

 
 

                                                 
10 Tamminen, 1986 s. 85-86 
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2. Läroplanernas mål och riktlinjer för normer och värden 
 
Under ett drygt decennium har de moraliska och etiska frågorna fått något av en renässans. Det 
gäller såväl skolan, arbetslivet som samhället i stort. Orsakerna kan givetvis vara många, men 
det ökade trycket från ett oroligt samhälle med hög arbetslöshet, lagförvrängning, ”svartjobb”, 
skatteplanering, politikers missbruk av allmänna medel med mera ställer de etiska värdena på 
sin spets. I skolorna har problemen med mobbning, våld, utlänningsfientlighet och nonchalans 
inför skolans regler och krav, blivit alltmer uttalade. 
 
I den senaste läroplanen framgår tydligt vikten av att: 
 

”skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles ge-
mensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”11 

 
Under Normer och värden kan man läsa att: 
 

”Skolan ska sträva efter att varje elev: 
- utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskap 

och personliga erfarenheter. (…) 
- kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen …”12 
 
Under rubriken ”Riktlinjer” uppmanar man alla som arbetar i skolan att: 
 

”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
utanför den närmaste gruppen”13 

 
Lgr 80 talade under ”Fostran och utveckling” om att: 
 

”barn måste få bearbeta moraliska problem och normkonflikter och även få ansvar för att lösa pro-
blem i konkreta vardagssituationer. (…) Frågor om konflikter, deras orsaker och lösningar skall 
lyftas fram i samtal och diskussioner i många sammanhang. Skolan skall aktivt påverka barnen att ta 
ställning i dessa frågor.”14 

 
Kursplanerna i LPO 94 avviker inte mycket från sina föregångare. Här står: 
 

”I dagens svenska samhälle är valet av tro eller livsåskådning inte självklart. För att kunna göra 
sådana val behöver eleverna bearbeta trosfrågor och existentiella frågor. Att kunna betrakta tillvaron 
utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process.”15 

 
Under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret” finner vi: 
 

”Eleven skall kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring frågor om livsåskådning, tro 
och etik utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av texter, bilder, sånger och viktiga verk ur 
barn- och ungdomslitteraturen”16 

 

                                                 
11 LPO 94 s. 12 under rubriken ”normer och värden” 
12 A.a. s. 12 
13 A.a. s. 13 
14 Lgr 80 s. 18 
15 Kursplanen för grundskolan, 1994, Religionskunskap s. 62 
16 A.a. s. 62 

 11



 

Under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet på nionde skolåret” hittar vi att eleverna 
skall: 
 

”kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och religiösa och etiska 
frågor …”17 

 
Genom alla de här citaten från våra läro- och kursplaner vill vi belysa det allvar som läggs 
bakom orden. Det vi inte kan läsa i läroplanerna är hur allt det här ska ske. Hur lär man barnen 
att ta ställning och våga stå för en personlig åsikt? När och hur ska vi kunna ge barnen den ro 
och tid som behövs för att kunna fundera på frågor om livet, döden, förlåtelse, samvete med 
mera? Det framgår i LPO 94 att eleverna ska samtala och reflektera - alltså inte bara lyssna på 
läraren som talar. Här ska ges utrymme för alla barn att reflektera, inte bara de pratglada och 
djärva eleverna. 
 
I våra klasser har vi nästan alltid en liten grupp tysta elever, som gömmer sin osäkerhet i en 
tystnad som kan vara mycket svår att bryta. Deras skräck att göra bort sig offentligt tränger in 
dem i ett vakuum, där de tenderar att försvinna i klasskamraternas ögon. Hur ska LPO 94’s 
intentioner kunna omfatta den här gruppen barn? 
 
Lösningarna kan se olika ut i de lokala arbetsplanerna. En del skolor väljer att ta upp etiska och 
existentiella frågor under en viss del av terminen, då man också använder lämplig litteratur, 
filmer och smågruppsdiskussioner. Andra väljer att schemalägga samtalstid för att barnen 
kontinuerligt ska få möjlighet att diskutera med varandra. 
 
Läroplanen anger målen och riktningen mot målen. Vår uppgift ligger i att försöka omsätta 
dessa i klassen för att eleverna ska få bästa möjliga arbetsmetoder och pedagogiska lösningar. 
Det som i det här sammanhanget verkar viktigt i dagens skola är, att genom att lyssna och tala 
komma fram till vad man tycker i olika värderingsfrågor. Att dessutom ta hjälp av litteratur, 
media och andras erfarenheter är också nödvändigt för att få en livsåskådning och en demo-
kratiskt hållbar inställning till våra medmänniskor. 
 

                                                 
17 Kursplanen för grundskolan, 1994, Religionskunskap s. 63 
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3. Metod 
 
3.1 Urval 
 
Litteraturen för arbetet har vi valt dels för att få kunskaper om hur grupputveckling sker, dels 
för att få reda på hur samtalsgrupper har utvecklats från idé till praktik och till sist har vi försökt 
att finna sådan litteratur som ger stimulans och inspiration för att leda egna samtalsgrupper. 
Naturligtvis har vi också studerat LPO 94 såväl som Lgr 80 (både läroplan och kursplaner). 
 
Den undersökande delen har baserats på intervjuer med sex olika samtalsledare, elevenkäter på 
tre skolor i Bollnäs kommun samt, som kompletterande underlag, två barnintervjuer. Vi valde 
de tre byskolorna därför att vi vet att där förekommer schemalagda tjej- och killsnack, sedan en 
längre tid tillbaka (2-10 år). De byskolor vi har valt har alla varit något av pionjärer när det 
gäller samtalsgruppsverksamheten i Bollnäs. Många andra skolor i Bollnäs kommun har tjej- 
och killgrupper, men vår uppfattning är att många av dem är sporadiskt insatta, för att t ex lösa 
tillfälliga konflikter och/eller få tillfälle att undervisa i sexualkunskap. 
 
Intervjuerna har gjorts med de tre gruppledarna i byskolorna, dessutom en gruppledare från en 
stadskola, en från ett större samhälle utanför Bollnäs, samt en skolkurator från en grannkom-
mun. Det rör sig om fyra lärare, en fritidspedagog och en skolkurator. Det har varit intressant att 
få med olika samtalsledare, då dessa har olika roller och synpunkter att tillföra. Yrkesmässigt är 
de olika - en kurator kan ha en annan infallsvinkel, en annan samtalsteknik än en fritidspeda-
gog, och en lärare har i sin tur sin speciella relation till barnen, som i viss mån kan avspeglas på 
inställningen till ”snacken”. 
 
Forskningsetiska krav: 
Vi har valt att nämna de tre skolorna vid 1, 2, 3. Gruppledarna benämner vi ”lärare” 1-4, 
”fritidspedagog” samt ”skolkurator”. Vi har kontrollerat med respektive person och fått 
klartecken till detta. I slutet av intervjun fick den intervjuade chansen att läsa våra anteckningar 
för godkännande. Barnens intervjuer spelades in på band och efter samtalet lät vi barnen lyssna 
och gav dem möjlighet att komplettera med tankar och synpunkter. Barnen nämner vi som t ex 
F 5 (flicka i åk. 5), P 6 (pojke i åk. 6). Barnens föräldrar blev tillfrågade. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod/procedur 
 
Gruppledarna har vi intervjuat efter kvalitativ metod. Vi gjorde tre intervjuer vardera med 
gruppledarna. Kännedom om dessa personer har vi fått under praktikperioderna och genom 
arbete i kommunen. Samtalen varade mellan en till två timmar, i vissa fall har vi återkommit 
och fått kompletterande uppgifter. Frågorna var av kategorin berättande och utvecklande, och 
en del följdfrågor blev nödvändiga. Vi lät den intervjuade först ta del av de frågor vi hade och 
sedan fick personen svara i sin egen ordning. Ibland blev vissa frågor av praktiska skäl inte 
besvarade och nya tillkom istället. På så sätt fick berättandet mer flyt och vi slapp att upprepa 
vissa delar. Vi förde minnesanteckningar vid dessa intervjuer. 
 
För att försöka få svar på en av våra huvudfrågor ”Hur fungerar tjej- och killsnack i några skolor 
i Bollnäs kommun?” valde vi att fokusera följande frågeställningar: 
 
”Hur ser samtalsgruppsarbetet ut på skolan/modellen?” 
”Vem/vilka är gruppledare - varför?” 
”Målsättning?” 
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”Utvärdering?” 
”Innehållet därav bl a proportioner livsfrågor och relationsproblem mm?” 
”Uppläggningen?” 
”Barnens, annan personals och föräldrarnas inställning?” 
”Hur ser du på framtiden för tjej- och killsnack?” 
”Råd till dem som vill börja med samtalsgrupper” (Exakta frågor se bilaga 1.) 
 
Vidare har vi valt att göra en elevenkät i de tidigare omnämnda skolorna. Genom en enkät 
hoppades vi att vi skulle kunna utläsa en tendens av hur barnen upplever sina samtalsgrupper. 
Vi valde att konstruera en tiofrågorsenkät (se bilaga 2) med möjlighet att få både ”kryssvar” och 
barnens egna kommentarer. På så sätt gav vissa frågor mer kvantitativa svar (t ex gruppstorlek 
och lokal). Andra frågor som ”Hur trivs du med din gruppledare?” efterföljdes både med en 
graderingslinje ”Inte så bra - Bra - Mycket bra” samt frågan ”varför?” och gav en något mer 
kvalitativ bild. Idén med enkäten var att den skulle vara lättbesvarad för barn med skrivsvå-
righeter och samtidigt ge utrymme för egna kommentarer. 
 
När det gäller enkäterna åkte vi ut till de tre skolorna och berättade för barnen att vi skulle göra 
en undersökning om vad de tyckte om tjej- och killsnack. På OH-projektorn visade vi enkäten, 
som de senare skulle få i sin helhet. Vi gick igenom fråga för fråga och barnen fick tid för sina 
funderingar. Vi poängterade att undersökningen skulle vara anonym och att deras gruppledare 
inte skulle få läsa deras svar. Vidare framhöll vi vikten av att de gjorde egna kommentarer. Då 
materialet är litet, är dessa kommentarer betydelsefulla för att kunna förstå vad de faktiskt 
tycker. Därefter fick de enkäterna instoppade i kuvert med en liten följehälsning till hemmet. 
Två av skolorna lät barnen genast stoppa ner sina kuvert, för att ta med hem och sedan åter-
lämna dem efter en vecka. Den tredje skolan lät barnen skriva svar på enkäterna omedelbart och 
sedan försegla sina kuvert och därpå ge det till en av oss. (Detta var p.g.a. bistra erfarenheter att 
få tillbaka sådant material i tid.) I de två förstnämnda klasserna ombesörjde klassläraren och 
samtalsgruppledaren insamlingen av enkäterna. Alla svarade utom 2 (sjukdom och semester-
resa). 
 
När vi sedan tog del av enkäterna började vi med att föra in dem i en rådatatabell. De tio 
frågorna markerades och vi gjorde nya graderingar i form av sifferkoder, innan vi förde in alla 
66 enkäterna. Vi markerade förutom detta, kön och gruppstorlek vid ”tjej- och killsnacken”. 
 
Vi har också intervjuat två barn från årskurs sex; en pojke och en flicka. Med dessa intervjuer 
önskade vi få en närbild av vad två slumpvis valda barn från två skolor verkligen tycker om tjej- 
och killsnack. Frågorna såg i stora drag ut som i enkäten men med vissa tilläggsfrågor som 
kunde ge oss en klarare bild av hur de upplevde tjej- och killsnack (Se bilaga 3). Vi gjorde 
intervjuerna med barnen var för sig. Tillsammans med barnen bestämde vi en tid för att träffas 
och sedan började vi med att låta dem läsa igenom frågorna i förväg innan intervjun spelades in 
på band. 
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4. Resultat - litteraturdel 
 
Vi har försökt att skapa oss en bild av vad som psykologiskt händer i en grupp i allmänhet. Det 
är användbar kunskap både när det gäller att känna till hur en hel skolklass utvecklas, men det är 
också viktigt om man vill bilda samtalsgrupper i små konstellationer. För att skaffa oss kunskap 
i detta ämne har vi använt litteratur; bl a Malténs Grupputveckling, Nilssons Individ och grupp, 
Ellmins Laganda och samarbete samt Goldingers Fem år av ditt liv. 
 
4.1 Vad är en grupp? 
 
Enligt Maltén är det en samling människor som träffas regelbundet för att nå gemensamma mål 
och som utvecklar överenskomna normer och normsystem. Vidare behöver en grupp kunna 
kommunicera inbördes och känna samhörighet. Grupper kan ha olika sammansättning och 
kommit till under olika omständigheter och med olika syften. 
 
Människans viktigaste grupp är familjen, eller den grupp människor som först svarar för det 
lilla barnets behov. Maltén kallar den ”primärgrupp”. I primärgruppen råder en livsnödvändig 
kommunikation, där det ömsesidiga intresset för varandras väl och ve är likvärdigt. 
 
Den mellaninstans som finns mellan individen och samhället kallar han ”sekundärgrupp”. Det 
kan t ex vara skolklassen, personal på samma skola, medlemmar i samma fackförening eller 
folk i samma bostadsområde. Kännetecknande för sekundärgruppen är bl a att interaktionen blir 
mindre intensiv än i primärgruppen. Man har ofta inte valt gruppmedlemmarna och vi-känslan 
blir inte så påtaglig. Om däremot gruppen utsätts för tryck utifrån ökar gruppens betydelse för 
medlemmarna. 
 
Kamratgänget är en naturlig grupp, informell till sin karaktär och där intressen och värderingar 
som regel är mycket samstämmiga. Samhörigheten inom gruppen kommer sig av ett naturligt 
normsystem, som svarar mot medlemmarnas målsättningar och förväntningar.18 

 
I en grupp har varje medlem behov av anpassning och konformitet. Det skapar trygghet och 
vi-känsla, man måste kunna acceptera gruppens beslut och effektivt jobba för dess genomfö-
rande. Men detta kan verka hämmande och farligt om det inte parallellt öppnar möjligheter för 
varje medlem att uttrycka sin självständiga och personliga åsikt. För att en grupp ska bli kreativ 
och livskraftig krävs ett växelspel mellan dessa två motsatser.19 

 
4.2 Kommunikation 
 
Ellmin slår fast att människan är en gruppvarelse, som i interaktion med andra utvecklas socialt, 
intellektuellt och emotionellt.20 Doverborg, Pramling & Qvarsell hänvisar till Vygotsky som 
starkt betonar den mellanmänskliga kommunikationens betydelse för barns tankeutveckling. 
Han menar att det sociala samspelet är avgörande för den inre förståelsen. Det är dynamiken 
och dialektiken mellan barnet och omvärlden som bidrar till tankens utveckling. Vygotsky 
menar att barn introduceras till andra tankemönster när de samarbetar, eftersom dialogen är ett 
utbyte av idéer. Kamratrelationer kan introducera barn till att generera idéer och slutsatser med 
likar i en atmosfär av ömsesidig respekt.21 
                                                 
18 Maltén, 1992 
19 Nilsson, 1993 
20 Ellmin, 1992 
21 Doverborg, Pramling & Qvarsell 1987 
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Vad behöver vi då veta om kommunikation? Det handlar inte bara om att utbyta budskap. 
 

”God kommunikation kräver att vi kan pejla in varandra. Den ena kanske uttrycker tankar medan 
den andra svarar med sina känslor. Det gäller att ha samma kanalväljare, samma våglängd påslagen, 
annars pratar vi förbi varandra.”22 

 
”För att kommunikation ska fungera måste situationen, rollerna och relationerna vara definierade. 
(…) Vi måste hålla och behålla avstånd till andra för att inte riskera att psykologiskt upplösas, vi 
måste vara enskilda. Men vi behöver också andra, vi måste av flera anledningar även vara samfällda 
- dels för att andra bidrar till vår identitet och självkänsla och dels för att vi måste känna närhet och 
samhörighet för att klara av att leva i en ibland skrämmande och fientlig värld.”23 

 
Med språket som hjälpmedel förklarar vi våra synpunkter, våra känslor och kan också med dess 
hjälp förstå vad andra tycker och tänker. Ur detta samspel blir bilden av oss själva och andra 
tydligare. Vi stärks i bilden av vår person i mötet med andra. 
 

”Det finns ett starkt samband mellan språklig uttrycksförmåga och t ex kunskapsutvecklingen och 
varseblivning av olika företeelser runt omkring oss (…) vi formulerar också vår självbild genom 
orden och vi bearbetar våra känslomässiga problem och bygger upp vår personlighet genom dem.”24 

 
Ellmin påpekar att stora grupper kan medföra anonymitet med risk för dold kommunikation, 
myter och intriger. Blir kommunikationslinjerna (kanalerna) för många är risken stor att hamna 
utanför.25 

 
Gruppernas storlek har betydelse för dess effektivitet och målsättning. Olika forskare har 
undersökt den optimala gruppstorleken och 6-7 personer anses vara den mest gynnsamma, ur 
såväl prestationssynpunkt som ur ”social duglighet”. Har gruppen diskussionskaraktär kan man 
gå något över optimalgränsen 6-7, kanske upp mot 10 personer.26 

 
En annan aspekt på kommunikation är de outtalade, men subtila signaler som kan avläsas i en 
grupp och som kan ge viktiga upplysningar för ledaren. Om detta skriver Bo-Arne Skiöld i ”En 
talande tystnad”. Många tysta och osäkra människor behöver åtskillig hjälp för att våga delta i 
en grupps gemenskap. En stor medvetenhet om dessa gruppmedlemmars situation är alltså 
nödvändig för att gruppen ska bli effektiv och kunna uppfylla den målsättning som man har 
avsett. Det är av vikt att alla får tillfälle att höras så tidigt som möjligt, kanske redan vid en 
grupps första möte.27 
 

”I viss mening existerar vi ju bara genom att speglas hos andra och av andra, och sker inte detta, 
finns vi inte längre till. Kanske är detta det värsta av allt. Åtminstone tycks ju barn anse det - att 
döma av deras benägenhet att föredra en negativ uppmärksamhet framför ingen uppmärksamhet 
alls.”28 

 
Det som kännetecknar en god gruppkommunikation är trygghet och öppenhet. Om detta skriver 
Gunilla O Wahlström. Trygghet hör till de viktigaste kriterierna för att visioner och idéer ska ha 
en chans att frodas i en grupp. Wahlström spaltar upp några viktiga definitioner för vad trygghet 
faktiskt är: 

                                                 
22 Maltén, 1992 s. 47 
23 Nilsson, 1993 s. 59 
24 Backlund, 1991 s. 17-18 
25 Ellmin, 1993 
26 Maltén, 1992 
27 Strömquist (red) 1992 
28 Strömquist (red), 1992 s. 65 
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- ”Att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan. 
- Att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut 
- Att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas 
- Att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre, att jag vågar bejaka det som är bra hos 

mig själv och acceptera det som är mindre bra 
- Att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper) 
- Att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp 
- Att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga 
- Att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla.”29 

 
4.3 Aktivt lyssnande 
 
Vid all framgångsrik kommunikation är aktivt lyssnande viktigt. Goldinger hävdar att vid aktivt 
lyssnande använder man inte argumentation. Istället är de öppnande frågorna viktiga, de som 
klarlägger (eller kartlägger) situationen utan fördömanden. Hon poängterar också vikten av att 
inte omedelbart finna lösningar åt barnen, utan ”vänta ut dem” med hjälp av den öppna 
dialogen.30 

 
Thomas Gordon utvecklar begreppet ”aktivt lyssnande” i några av sina böcker. Han menar att 
det passiva lyssnandet och bekräftande svar visar mottagarens vilja att förstå, vilket är bra redan 
det, medan det aktiva lyssnandet bevisar att mottagaren verkligen har förstått. Vi bör ställa oss 
frågor under samtalets gång: Vad sa den andra egentligen och vad uppfattade jag? Gavs det 
några andra budskap än de rent verbala, t ex kroppsspråket eller tonfallet och vad står dessa för? 
Det kan vidare vara viktigt att fråga sig hur den andra känner sig under samtalet och om 
personen visar några känslor.31 

 
4.4 Gruppens olika faser 
 
Här har många olika modeller framkommit genom åren. Många har stora likheter. Ellmin talar 
om den cykliska utvecklingen i en grupp. Se fig. l.32 

                                                 
29 Wahlström, 1993 s. 20-21 
30 Goldinger & Magnusson, 1988 
31 Maltén, 1992 
32 Ellmin 1992 s. 48 
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Figur 1: En arbetsgrupps utveckling 
 
Schutz (1958) utgår från tre faser: tillhörighet-kontroll-samhörighet. I första fasen upplever 
individen osäkerhet och otrygghet. Allteftersom regler, mål och rollfördelning är klara inträder 
en smekmånadsfas, då allt går lätt och konfliktfritt. I kontrollfasen gör sig konflikterna gällande 
- vem ska bestämma? När gruppens maktkamp är löst, kan gruppen glida över i samhörig-
hetsfasen som också kännetecknas av samarbete och goda relationer. 
 
Tuckman (1965) beskriver fyra stadier: Forming - tillblivelse, storming - konflikter, norming 
-rollfördelning och performing - handlingskraft. 
 
Lacousiere (1980) räknar upp fem faser som kanske bäst passar tillfälliga grupper: orientering - 
konflikter - närmande - samarbete - separation.33 Liksom Ellmin tar han upp vikten att avsluta, 
utvärdera och sammanfatta den verksamhet som gruppen har haft. Detta är mycket viktigt för 
att man ska kunna gå in i nya gruppkonstellationer med positiv inställning och goda förutsätt-
ningar. Det här är särskilt viktigt i arbete med barn och grupper som naturligt separeras när 
barnen t ex byter skolor eller utbildningsort.34 

 
4.5 Sammanfattning av resultat, litteraturdelen 
 
Hur utvecklas grupper i allmänhet - vad säger facklitteraturen? 
 
En grupps effektivitet beror på olika faktorer: 
 Målsättning 
 Överenskomna normer och normsystem 
 Öppen kommunikation 
                                                 
33 Maltén 1992 
34 Ellmin 1992 
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 Gruppstorlek 
 Handledning 
 
God kommunikation kräver: 
 Klara roller 
 Samhörighet/trygghet 
 God självuppfattning 
 Aktivt lyssnande 
 Öppna frågor 
 
Gruppens olika faser: 
 Initialfas 
 Smekmånadsfas 
 Konfliktfas 
 Effektiv fas 
 Separationsfas 
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5. Resultat - undersökning 
 
5.1 Vuxnas inställning till tjej- och killsnack 
 
Grundläggande inställning 
En genomgående uppfattning hos samtalsledarna är att intresset för den här verksamheten har 
ökat de senaste åren. Många lärare ser det som en naturlig del av skolveckan och har upptäckt 
fördelarna med att samtala om svåra frågor i smågrupper. 
 

”Jag har haft tjej- och killsnack i två år nu. De flesta av mina kollegor var rätt skeptiska i början - 
tyckte det verkade flummigt. Nu har de nog ändrat inställning. 4-6:ans lärare tycker att det är mycket 
bra.” (lärare 3) 
 
”Jag tror numer att alla är nöjda. Det är så inarbetat och klasslärarna upplever att det är färre kon-
flikter i klassen nu.” (fritidspedagog) 

 
Fler och fler skolledare uppmuntrar sin personal att schemalägga tjej- och killsnack. Dock finns 
det ännu en viss omedvetenhet om samtalsverksamheten. 
 

”Områdeschefen är nog lite vagt intresserad - vore fint om man kunde få mer aktivt support och stöd. 
Jag skulle vilja ha fortbildning för att bli bättre samtalsledare.” (lärare 3) 

 
Samtalsledare 
De flesta gruppledarna tycker att det är en fördel om man inte har gruppsamtalen med ”sin egen 
klass”. Den maktposition som varje lärare besitter kan verka hämmande för barnens öppenhet 
och förtrolighet. 
 

”Jag tycker att det fungerar bra att det är fritidspedagogen som tar hand om samtalen för den här 
åldersgruppen” (5-6:an)” Jag träffar barnen vid flera tillfällen under dagen, vilket är viktigt- att bara 
ha samtalssituationen skulle inte vara tillräckligt. Du behöver känna barnen utanför samtalsgruppens 
mysighet också. Jag tror inte riktigt på att klassläraren ska vara samtalsledare i sin egen klass. Lä-
raren är för involverad i barnen och har för stor makt. Barnen kommer i en beroendeställning, det 
främjar inte förtroendet. När en lärare vill ha samtalsgrupperna i sin egen klass, kan det vara för att 
få behålla kontrollen. Men jag måste medge att det är bättre än att inte ha samtalsgrupper alls.” 
(fritidspedagog) 

 
Skolkuratorn som vi intervjuade poängterade att verksamheten ska vara väl genomtänkt och 
ledas av en person med förmåga att lyssna och kunna öppna upp samtal. En samtalsledare måste 
våga vara vuxen, men komma ihåg hur det var att vara barn! Det är viktigt att personligen ha 
funderat på de existentiella frågor i förväg, samt ha kännedom om hur barn utvecklas i grupp 
och enskilt. 
 
Behov av utbildning/handledning 
En gemensam uppfattning är behovet av utbildning i livsfrågor för barn och ungdom, sam-
talsteknik och konflikthantering. Några hävdar också vikten av sakkunnig handledning. 
 

”Det här är ett ensamjobb. Nu har vi som har gruppsamtal i vårt rektorsområde fått handledning från 
skolpsykologen. Det är jättebra. Man kan känna sig osäker ibland hur man ska hantera en del saker 
som barnen tar upp - var ligger skyldigheter att handla och var tar andra vid? Jag vet ju att vi har 
anmälningsplikt, men i vissa frågor behöver man verkligen få råd från någon kunnig personal från 
elevvårdssidan. Jag skulle också vilja ha utbildning i samtalsteknik och konflikthantering. Allt jag 
nu har att gå på är det jag har läst mig fram till i olika böcker i ämnet, och så egen erfarenhet.” 
(fritidspedagog) 
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”Alla som sysslar med samtal ska ha handledning. Det kommer upp många funderingar som t ex: 
Ska jag bryta vid vissa samtalsområden? När tar man in föräldrarna?” (lärare 1) 

 
Gruppsammansättning och modell 
Sammansättningen av barn i grupperna har i de flesta fall blivit naturlig då tjej respektive 
killgrupperna i sig blivit lagom stora. Man samtalar alltså med jämngamla barn. I något fall där 
man arbetar i integrerade grupper har man fått göra egna indelningar av barnen: 
 

”Jag sätter ihop likartade elever. Barn som har svårt med skoljobbet och dåligt självförtroende, får 
vara med någon äldre i liknande situation, som kan vara ett stöd och visa att det går fast det är job-
bigt. De äldre vet hur det känns och kan ge tips om användbara strategier.” (lärare 1) 

 
Vi upptäckte ganska snart att två skolors ”snack”-modell var mer jämförbara än den tredje. 
Skola 1 och 2 har ungefär samma gruppstorlek (mellan 5-10 elever i varje grupp). Vidare träffas 
de oftare 20 min./v eller 60 min./14:e dag. Skola 3 har samtalsgruppsverksamhet av en annan 
modell. De har fasta grupper (familjegrupper) som träffas könsblandat och diskuterar bl a 
livsfrågor. Var tredje vecka i 80 min. har de tjej- och killsnack i två stora grupper på 25 flickor 
resp. pojkar i varje grupp. De är då blandade från åk. 4- 6. Den ideala gruppstorleken, tyckte en 
av lärarna var högst 10 barn, för att alla ska ha möjlighet att höras. 
 
De flesta av våra intervjuade samtalsledare var av den uppfattningen att 40 minuter tjej- och 
killsnack i veckan vore önskvärt. Då finns möjlighet att få samtalstiden att räcka till för alla och 
behålla kontinuiteten. 
 
Ämnesval 
Ämnesvalet för tjej- och killsnack är ofta en blandning av planerade teman och elevernas egna 
förslag på samtalsämnen. Förutom de tidigare uppräknade samtalsämnena, hävdar en av 
samtalsledarna att grupperna är ett bra forum för att bearbeta känslor och funderingar kring 
svåra händelser i världen (t ex branden i Göteborg, Estonia och skottdramat i Denver). 
 
En del arbetar med samarbetsövningar av olika slag medan andra har samtalet som huvudin-
grediens. Gemensamt för alla är att det finns en nedskriven målsättning som ofta är en del av 
den lokala arbetsplanen. Två av samtalsledarna formulerar sina egna målsättningar med kill- 
och tjejsnack: 
 

”Målsättningen med kill- och tjejsnacken är mycket att jobba med rangordningen i klassen, att 
försöka medvetandegöra den, jobba med ledarna - att få dem att bli goda ledare. Samtidigt är det 
väldigt bra att ta upp sexualkunskapen här.” (lärare 1) 
 
”Målen är att våga prata, exponera sina tankar och känslor, att komma varandra nära, skapa trygghet 
och tillit. I kill- och tjejsnacken är det dessutom meningen att de ska få sexualkunskap och prata om 
sex och kärlek, respektera olika åsikter.” (fritidspedagog) 

 
Uppläggning av samtalen ser olika ut. 
 

”Det handlar mycket om identitetsövningar, sex och samlevnad, tonåringens livsfrågor, vän-
skap/konflikter, värderingsfrågor. Jag jobbar bl a med ett material som består av kort med texter med 
egenskapsord eller påståenden. De får fundera över korten och placera dem hos en kamrat och be-
rätta varför de valde just den kompisen för det kortet.” (skolkurator) 
 
”Jag planerar alltid samtalen. Jag gör en grovplanering för hela terminen, de ämnen jag tycker är 
viktiga att få med, sedan gör jag veckoplanering. Efter varje samtal gör jag en del stödanteckningar. 
Det är bra så att jag vet var vi slutade sist. Det är viktigt att även om jag har en planering, så är det 
barnens egna frågor som får mest tid.” (fritidspedagog) 
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En genomgående inställning hos gruppledarna är vikten av spelregler i gruppen, den tyngst 
vägande är tystnadsplikten. De övriga är: aktivt lyssnande, inga tråkningar och rätten att inte 
behöva säga något. Det är viktigt att redan vid gruppens första samtalsträff klargöra vilka regler 
som gäller. 
 

”Det tar tid att få alla att våga prata, de måste ju lita på varandra och känna att det de säger här i den 
lilla gruppen ska de inte behöva äta upp ute på rasten.” (fritidspedagog) 

 
Utvärdering 
De flesta gruppledare som vi har talat med gör utvärderingar. Dessa gör man oftast i slutet på 
vårterminen. Barnen får lämna in sina utvärderingar anonymt, samtidigt som de också bifogar 
nya ämnen de gärna vill ta upp inför nästa läsår. I vissa fall har utvärderingarna fått fungera som 
länk eller dokument då barnen ska slussas över till en ny lärare. 
 
5.2 Barns inställning till tjej- och killsnack 
 
Grundläggande inställning 
Trots att modellerna varierar har vi funnit att 94 % tycker att verksamheten är viktig-mycket 
viktig. Några har till och med förlängt graderingslinjen till ”mycket, mycket viktig”! Två barn 
kommenterar detta så här: 
 

”Jag tycker att det är vicktigt med tjejsnack, för när man kommer in i puberteten finns det frågor man 
undrar över. (Även armars också)” (F 6) 
 
”Jag tycker det är bra med kilsnack för det är roligt att prata om saker som man inte pratar om 
vanligtvis.” (P 6) 

 
I vårt material har vi dock funnit enstaka barn med en avvikande inställning till tjej- och 
killsnack. Ett av dessa barn skriver på sin enkät: 
 

”Jag tycker tjej- och killsnack ska vara frivilligt.” (F 6) 
 
Modell - samtalstid/lokal 
Att samtalsgrupperna är viktiga för de flesta går igen i frågan om önskemål för samtalstid, där 
73 % vill ha 40-60 min./v. - (jämför med 20min/v., 60min./14:e dag, 80min./3:e v.) Det här 
önskemålet återfinner vi också hos gruppledarna. 
 
Alla tre skolorna har samtalstid i andra lokaler än klassrummen (t ex samtalsrum och bibliotek). 
Barnen kommenterar ofta behovet av ostördhet: 
 

”Vi sitter i biblioteket och ofta springer det folk där. Men annars är den trevlig och mysig.” (F 6) 
 
Inställning till gruppledaren 
Den mer kvalitativa frågan om ”Hur trivs du med din gruppledare?” ger positiva svar som t ex: 
 

”Jag tycker hon är bra för att hon förstör en så bra man känner värkligen att man kan prata om vad 
som helst med henne.”(F 5) 
 
”Hon lyssnar och förstår. Och pratar mycket om hästar om man vill. (ja, hon är bra på att prata om 
annat också.)” (F 5) 
 
”Hon vet mycket saker och man kan lita på’na” (F 5) 
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Man kan se ord som snäll, lyssnar bra och berättar bra som nyckelord för goda omdömen. De 
negativa svar som vi har fått kan se ut så här: 
 

”Det är svårt att gilla gruppledaren när jag inte gillar tjejsnack något vidare.” (F 6) 
 
”Jag vill att samtalsledaren ska vara en kille (P 6) 
 
”Hon är bra, men jag skulle vilja ha en kille istället” (P 5) 
 

Här kan man se en önskan att ha en manlig samtalsledare i den stora killsnacksgruppen. En 
annan pojke uttrycker däremot det så här. 
 

”Jag tycker både tjej- och killsnack ska ledas av en tjej därför jag tycker att det är lättare att prata om 
sådana här saker med en tjej än med en kille.” (P 6) 

 
Samtalsämnen 
Frågan om valet av samtalsämnen ”landade” olika p.g.a. gruppstorleken. I de mindre grupperna 
är cirka 80 % nöjda med valet av samtalsämnen, medan endast 32 % av barnen i den större 
gruppen är det. Barnens egna önskemål om samtalsämnen handlar bl a om relationer - hur man 
ska vara mot varandra, killar, tjejer, familjer och kärlek. Men det finns också en önskan att ta 
upp ämnen som droger och alkohol, självförsvar, mode, att bli vuxen och puberteten. 
 
Diskussionsutrymme 
För att få struktur på frågorna ”tid för dej, vågar du tala, lyssnar de andra?”, har vi valt att dela 
upp svaren efter kön och gruppstorlek. Här nedan har vi i diagramform redovisat frågan: ”Finns 
det tillräckligt med tid för just dina frågor/ tankar/ åsikter? Vi har, för att göra detta åskådligt, 
delat upp eleverna i flickor och pojkar och i stor respektive liten grupp. Den stora gruppen 
består av 25 bara och i den lilla av högst 10 barn. 
 
Diagram 1. Flickors och pojkars inställning till samtalstid relaterat till gruppstorlek. 
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Det här diagrammet visar att det är en betydligt större andel barn som tycker att det finns tid för 
dem i de mindre grupperna. 91 % av flickorna i den mindre gruppen, tycker att det oftast finns 
tid för dem, medan motsvarande andel flickor i den stora gruppen är 15 %. Se vidare kom-
mentar i diskussionsdelen. 
 
Några kommentarer om frågan: Vågar du säga vad du tycker/ känner? 
 

”Jag vågar vräka ur mig vad jag tycker & känner.” (F 5) 
 
”Det beror på vad det är för ämne.” (F 6) 
 
”Viktigt är tystnadsplikten, att man kan lita på de andra. Att man kan lita på den som har gruppen.” 
(ledaren) (P 6) 

 
Den flicka vi intervjuade betonade vikten av att de andra lyssnar när någon pratar och att de 
respekterar det som sägs: 
 

”Först och främst om man säger något och någon skrattar då, det kanske inte är åt en själv, men om 
de skrattar så känner man att det här inte var något viktigt. Jag tycker att det är viktigt att dom liksom 
lyssnar på en - att dom är tyst och så.” (F 6) 

 
På frågan: Tycker du att de andra lyssnar när du pratar? svarar två andra barn så här: 
 

”Ja, vissa kompisar är prufessionella på att prata i, men då skriker jag till.” (F 5) 
 
”Vi pratar en i taget hela tiden så då lyssnar alla.” (P 5) 

 
5.3 Två barns inställning till tjej- och killsnack 
 
Intervjuerna med en pojke och en flicka i årskurs 6 gav i stora drag samma resultat som 
enkäterna. Barnen är mycket positiva till den här formen av samtalsgrupper. De uttrycker glädje 
över att få prata om annorlunda ämnen i smågrupper i skolan. 
 

”Tjejsnacken är viktiga. Förut när jag gick i ettan så var jag väldigt tyst, jag vågade liksom inte säga 
någonting. Sen när man kom upp i fyran och femman och sexan då får man ha tjejsnack och då lär 
man sig liksom att våga prata, våga säga vad man tycker och så. Det är väldigt skönt. (F 6) 

 
På vår fråga: Finns det ämnen som du inte tycker borde tas upp och/eller är privata ämnen? 
svarade barnen: 
 

”Nej, det tycker jag inte. Vi pratar ju inte utanför gruppen, så vi kan ju prata om vad som helst. 
Tystnadsplikt.” (P 6) 
 
”Det får man väl bestämma själv om det är någonting man vill prata om. Det får var och en be-
stämma om det är för privat. Om läraren kommer med något som jag inte vill prata om så räcker jag 
inte upp handen utan är tyst.” (F 6) 

 
På frågan om samtalsgrupperna ska vara obligatoriska uttryckte sig barnen på följande sätt: 
 

”Jag tycker att det ska vara obligatoriskt. Det är ett ämne så då är det skola, precis som matte och 
gymnastik så har vi tjej- och killsnack. Jag tycker att man ska lära sig att prata. Alla gillar ju inte 
gymnastik heller …” (P 6) 
 
”Jag tycker att alla ska vara med, det är enklast. Det är svårt t ex om man har bråkat med någon 
person och så är det frivilligt och den kanske inte kommer - då blir det svårt att prata med den.” (F 6) 
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5.4 Sammanfattning av resultat, undersökning 
 
Grundinställning: 

 Ett växande intresse finns i våra skolor för samtalsverksamhet. 
 94 % av barnen tycker att tjej- och killsnack är viktigt - mycket viktigt. 

 
Det är en fördel om man inte är samtalsledare i sin egen klass, då man i egenskap av lärare har 
en speciell maktposition. Barnens krav på samtalsledare är att de ska vara öppna, förstående 
och strikt hålla tystnadsplikten. 
 
Utbildning och handledning ser många av samtalsledarna som en väsentlig del för att verk-
samheten ska kunna bedrivas på bästa sätt. 
 
Tid och samtalsmodeller varierar men både vuxna och barn föredrar 40 minuter/vecka i små 
grupper med 5-10 barn. 
 
Det är viktigt att samtalen hålls i en lokal där man får vara ostörd och att det helst inte är 
klassrummet. 
 
Samtalsämnena planeras som regel i förväg men det måste finnas ett stort utrymme för barnens 
egna frågor. Barnens egna önskemål om samtalsämnen handlar bl a om relationer - hur man ska 
vara mot varandra, killar, tjejer, familjer och kärlek. 
 
Grundbulten för att samtalsgrupperna ska fungera är de fyra reglerna: 

 aktivt lyssnande 
 rätten att stå över 
 tystnadsplikt 
 inga tråkningar 
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6. Diskussion 
 
6.1 Vår syn på undersökningen 
 
Vårt underlag för den här undersökningen, med enkät i tre byskolor, intervjuer med sex 
samtalsledare samt med två barn har givit oss många intressanta och användbara uppgifter. Vi 
är medvetna om att valet av skolor på landsbygden kanske inte givit oss ett heltäckande 
material. Här saknas t ex. invandrarproblematiken. Trots detta tyckte vi att det var viktigt att de 
skolor som vi undersökte, hade haft schemalagda tjej- och killsnack under en längre tid. Vi 
tycker att de byskolor vi valde, vad beträffar behovet av samtalsverksamhet, mycket väl är 
representativa i kommunen. 
 
Alla enkäter ska tas med en nypa salt. De är ofta otillräckliga mätinstrument, då många olika 
faktorer spelar in. Barnen kan vara påverkade av det senaste samtalets karaktär och låta det 
”färga av sig” på inställningen till samtalen i allmänhet. De kan vara ointresserade av att svara 
på enkäter. Vi tyckte ändå att det var intressant att få en bild av barnens inställning till sam-
talsgrupper genom enkäter. Intervjuerna med de två barnen förstärkte bilden som enkäterna 
gav. 
 
6.2 Vuxnas inställning, våra kommentarer 
 
De vuxna är mycket engagerade i verksamheten och verkar känna ett ökat stöd från skolledare, 
annan personal och från föräldrar. Därtill känner de att de har barnens uttalat positiva inställ-
ning till tjej- och killsnack. 
 
Vem är samtalsledare? 
Vi tycker att det är intressant att höra att man inte bör vara samtalsledare i sin egen klass. Det 
här verkar vara klokt och bör uppmärksammas av alla som tänker starta tjej- och killgrupper. 
Som samtalsledare bör man alltid vara medveten om sin roll och alltid vara beredd att svara 
ärligt. Det här är ingen halvhjärtad syssla, den kräver en genomtänkt hållning till livet och en 
stor öppenhet. Att hjälpa barnen att bearbeta tillvaron och göra den begriplig är kanske en av de 
viktigaste uppgifter vi vuxna har. 
 
Handledning 
Samtalsledarna kan ibland uppleva att de saknar stöd för utbildning och sakkunnig handled-
ning. Frågor och förtroenden som kommer upp vid samtalen kan ibland kännas tunga att bära 
eller finna svar på. Var går befogenhetsgränser och när ska förtroenden föras vidare för att 
hjälpa barnen ur svåra privata angelägenheter? Här anger sociallagstiftningen och anmäl-
ningsplikten gränserna, men läraren kan uppleva att hon måste ha stöd för att våga gå vidare. Ett 
sätt kan vara att anonymt ta kontakt med socialförvaltningen för att få råd. Det är naturligtvis en 
svår balansgång, när något eller några barns privata situation blir uppenbar vid dessa samtal. 
Det krävs en hel del mod och mognad från samtalsledarens sida att avgränsa gruppens ”räck-
vidd” in i den privata familjesfären, men ändå bibehålla öppenhet och respekt. Samtidigt måste 
ledaren vara medveten om att det här kanske är barnets enda kanal för att ropa på hjälp. När och 
om en sådan situation uppstår bör man avbryta samtalet i den lilla gruppen och tala i enrum med 
barnet istället. Man ska också söka hjälp från elevvårdssidan i dessa lägen. Tillsammans med en 
kurator eller psykolog bör man kunna resonera om nästa steg för barnets räkning. 
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Val av samtalsämnen 
När det gäller valet av samtalsämnen fann vi i viss mån olika inställning bland våra intervjuade 
personer. Här är säkert samtalsledarens egna spärrar avgörande, vilket i och för sig är en god 
sak. Att inleda en diskussion som på något sätt är plågsam eller ouppklarad för samtalsledaren 
själv, kan lätt sprida ett osäkert samtalsklimat. I en grupp kan man t ex obehindrat prata om 
onani, medan en annan ledare bestämt säger ifrån en diskussion av den privata delen av 
sexualiteten. Vi upplever att det är avgörande för samtalskulturen, att ledaren är trygg med de 
olika ämnen, som kommer upp vid ett samtal. 
 
Obligatorisk närvaro? 
En fråga som vi själva har funderat över, är om den här gruppverksamheten ska vara obligato-
risk eller inte. Uppfattningen skiljer sig en del mellan våra intervjuade personer. Det är 
förmodligen så att den här formen inte passar alla barn/ungdomar lika bra. Trots den höga 
populariteten (94 % tycker att det är viktigt - mycket viktigt med samtalen), finns det säkert en 
grupp människor som störs av intimiteten vid dessa gruppsamtal. De kan av olika skäl känna sig 
störda och personligen trängda av samtalsämnenas karaktär. De kan komma ifrån en annan 
kultur (även i svenska hem kan det vara klart uttalat vad som är privata ämnen och vad som bör 
avhandlas innanför hemmets väggar). Diskussioner förekommer om dessa elever kan få ”avstå” 
och få sin del av undervisningen i t ex sexualkunskap under andra former. Det dessa elever går 
miste om är dynamiken som finns i samtalen mellan deras jämnåriga kamrater. Känslan av 
utanförskap kan ligga nära till hands. Vi har diskuterat med bl a en av samtalsledarna om saken 
och hon kunde tänka sig att föra någon slags ”tankebokskommunikation” mellan sig själv och 
de få elever som väljer att stå utanför verksamheten. 
 
6.3 Barnens inställning, våra kommentarer 
 
Tidsutrymme för diskussion 
Diagrammet i avsnittet 5.2 (barns inställning till tjej- och killsnack) tycker vi visar att tids-
aspekten för verksamheten är väsentlig. Den här frågan har flera bottnar. Den kan betyda: 
”räcker tiden till för dina frågor?” eller ”tycker du att du får ta plats i diskussionerna med just 
dina tankar och funderingar?”. Alltså, ger den vuxna och de andra barnen dig det utrymme som 
du behöver för att trivas och känna att gruppsamtalen är värdefulla? Hur man än har tolkat 
frågan, tycker vi att vi ser, att mindre grupper ger det utrymme som barnen behöver för att få 
tillfälle att tala. Det här överensstämmer med facklitteraturens syn på gruppstorleken för en 
fungerande diskussionsgrupp (se kap. om kommunikation, 4.2). 
 
Val av samtalsämnen 
I resultatdelen kan vi läsa att endast 32 % av den stora gruppen är nöjda med valet av sam-
talsämnen men barnens grundläggande inställning verkar ändå vara mycket positiv. Detta kan 
bero på att det är fler barn, fler viljor och att de har fler olika intressen i den stora gruppen som 
gör att tiden inte räcker till för alla. Men man kan också ana att samtalsledaren blir tvungen att 
styra mer i den större gruppen. Då kan inte alla få sina önskemål om ämnen tillgodosedda men 
trots detta tycker man att samtalen och vissa ämnen av dem som tas upp är så intressanta att 
samtalen blir viktiga. 
 
Samtalsgruppen skapar öppenhet 
En annan intressant aspekt är den, som en kille i sexan vidhåller, att det är pinsamt att tala med 
föräldrar om sex och sånt! Han menar att det är lättast att samtala och ställa frågor till en grupp 
jämnåriga kamrater och en utomstående vuxen. Föräldrar blir i vissa fall ”för nära” och 
vetskapen om föräldrarnas sexualitet, kan säkert kännas besvärande. Frågor om hur barn blir 
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till, har förmodligen föräldrar fått besvara redan i förskoleåldern, men när barnet själv närmar 
sig puberteten och upptäcker sin egen kropps förändringar, kan frågorna upplevas svårare att ta 
upp i det egna hemmet. Det här resonemanget känner vi igen från diskussionen om att med-
vetandegöra rollerna i en grupp - våra roller påverkar vad vi kan åstadkomma i en grupp (se 
avsnittet om kommunikation 4.2). En annan aspekt är att många barn lever med endast en 
förälder och saknar i hög grad en sida av ”könsfrågorna”. 
 
Manlig eller kvinnlig samtalsledare? 
Det som är intressant är, att höra att många av barnen i de små grupperna är mycket nöjda med 
sina kvinnliga samtalsledare. Förmodligen blir den vuxna samtalsledaren en mammarepre-
sentant eller möjligen en storasyster, som man inte har något emot att vara öppen inför. Tyvärr 
finns det inte mycket män att tillgå för den här åldersgruppen i skolvärlden över huvudtaget, 
vilket naturligtvis gör att man saknar erfarenhet av manliga samtalsledare. Därmed finns det 
mycket lite att jämföra med. Vår uppfattning är den, att det i högre grad handlar om personlig 
lämplighet, än vilket kön samtalsledaren har. 
 
6.4 Andra diskussionsfrågor 
 
Föräldrars inställning 
Föräldrars inställning till samtalen har vi inte djupare försökt att studera i detta arbete. I våra 
intervjuer har vi fått vagt positiva svar från samtalsledarna. De flesta har talat om för föräld-
rarna, att de har samtalen schemalagda vid föräldramöten, men saknar ofta någon klargörande 
respons. Kanske är det så att många föräldrar fortfarande har en mycket diffus bild av vad de 
här samtalen betyder för deras barn? Säkert finns det en del föräldrar som inte så lätt accepterar 
att deras barn talar med utomstående om sina livsfrågor, medan andra känner lättnad och 
tacksamhet för att det verkligen ges tid till detta. Här kan alltså finnas ett viktigt område att 
studera vidare. 
 
Könsroller 
Bland de många olika livsfrågor som diskuteras är könsroller ett väsentligt område. Många 
flickor läser ungdomstidningar som t ex ”Frida” och får ett mycket tvetydigt budskap om vad 
som förväntas av flickor. De ska vara vackra och ”ställa upp” på killarna, samtidigt som de ska 
vara självständiga och kavata. En ekvation som inte alltid går ihop för dem. Tjejgruppen kan 
fungera som en oas, där man kan få fråga om man måste vara si eller så och upptäcka att man 
inte är ensam om sina funderingar. I killgruppen måste mycket tid ägnas åt att diskutera vilken 
roll pojkar förväntas att ha i mötet med flickor. Måste pojkar vara macho, tuffa och fräcka? 
Deras osäkerhet är naturligtvis lika stor som flickornas. Vi menar att det går åt mycket kraft och 
oro att tänka på allt som tjejer och killar ”ska göra”, vilket tar energi från bl a skolans andra 
ämnen. Man kan tycka att det är mycket negativ påverkan som dagens barn måste bearbeta, 
långt innan de har mognad eller förutsättningar för att sätta in all information och allt tyckande 
i sitt sammanhang. 
 
6.5 Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg? 
 
Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg för att klara styrdokumentens uppdrag, att skapa 
diskussioner kring existentiella frågor och öka barnens förmåga att komma fram till en egen 
värderingsgrund? 
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LPO 94 har som vi beskrivit i kap. 2 givit oss i uppdrag att uppmuntra våra barn att tala, lyssna, 
tänka och bilda sig egna värderingar om sig själva, sina medmänniskor och sin omvärld.35 Vi 
menar att samtalsgruppsformen är ett mycket väl fungerande verktyg för att uppnå detta. Enligt 
kursplanen för samhällskunskap skall eleverna vid slutet av nionde skolåret ha uppnått förmåga 
att reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar utifrån t ex kön samt social och 
kulturell bakgrund.36 I samtalsgruppen har barnen möjlighet att diskutera såväl könsfrågor som 
att bli medvetna om de sociala olikheter som förekommer i samhället. Vidare säger kursplanen 
i biologi att eleven ska ha kunskaper om vad befruktning innebär, veta något om det genetiska 
arvet samt ha kunskap om sexuallivets biologi, om preventivmetoder och sexuellt överförbar 
smitta.37 Den här delen av biologiundervisningen, tycker vi, lämpar sig väldigt bra att ta upp i 
mindre grupper och med pojkar och flickor var för sig. 
 
Konsten att skaffa sig hållbara värderingar är naturligtvis något som pågår hela livet. Det 
handlar om att skaffa sig kunskaper, att lyssna på andra och att bearbeta egna erfarenheter. Det 
bör också falla sig naturligt att hela tiden få möjlighet att ompröva sina värderingar. Man kan nå 
det här syftet på flera olika sätt t ex genom att samarbeta i olika teman, smågruppsdebatter och 
praktikperioder ute i samhället. Dessa metoder är mycket bra och bör också användas. Fördelen 
med samtalsgrupper av den form som vi har beskrivit, är att de utvecklar barnens förmåga att 
uttrycka sina känslor och tankar i ord och att de lär sig lyssna på andra (se Vygotsky kap. 4.2). 
Eftersom gruppverksamheten är schemalagd, får de därmed kontinuerlig träning. 
 
Framtidens lärarutbildning 
För att framtidens lärare ska kunna bli lämpliga samtalsgruppledare, bör också lärarutbild-
ningen innehålla grundligare diskussioner om de existentiella frågorna, samarbetsövningar, 
självförtroendestärkande övningar samt samtalsteknik. Vi föreslår att metodikämnet omfattar 
de här komponenterna. 
 
I dagens samhälle möter vi allt fler etiska och moraliska frågor som vi inte mött tidigare på 
grund av att vetenskapen utvecklas mycket snabbt. Dessa frågor kommer att kräva många 
tankar i framtiden och vi har skyldighet att låta eleverna fundera över moraliska och etiska 
frågor redan nu. 
 

                                                 
35 LPO 94 
36 Kursplaner för grundskolan, 1996 
37 Kursplaner för grundskolan, 1996 
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7. Råd till dig som vill starta tjej- och killsnack 
 

 Tänk först igenom ditt syfte med samtalsgruppen. Resonera med övriga kollegor om en 
hållbar målsättning. Vilken är er målgrupp? 

 Läs gärna böcker om grundläggande gruppsykologi samt böcker om gruppverksamhet 
(t ex Gunilla O Wahlström och Barbro Goldinger) 

 Ta kontakt med någon som har haft tjej- och killsnack under en tid och lyssna på råd 
från henne eller honom. 

 Ordna en lokal. Önskemål är att hitta ett litet rum, som inte används som klassrum och 
där man kan sitta ostörda och skapa en lugn inramning. 

 Planera in en återkommande tid på schemat - gärna förmiddag eller direkt efter lunch. 
Dock helst inte måndag eller fredag. 

 Undvik att vara samtalsledare för din egen klass. (se kap. 5.1) 

 De fyra gyllene reglerna måste alltid inpräntas vid gruppsamtalen: Aktivt lyssnande, 
rätten att stå över, tystnadsplikt och inga tråkningar. 

 Använd lämplig litteratur när du planerar terminens samtalsverksamhet, (se förslag på 
separat litteraturlista). Dessa böcker är också mycket bra att ha vid själva samtalen då 
barnen t ex kan läsa andra barns insändare och känna igen sig. Det finns också böcker 
som kan väcka diskussioner. Tidningar och film är också lämpliga hjälpmedel. 

 Var lyhörd för barnens förslag på samtalsämnen och håll inte för fast grepp om den 
planering som du själv har gjort. 

 Glöm inte att vara dig själv, men fördöm aldrig eller moralisera barnens uppfattningar. 
Försök att alltid ärligt svara på barnens frågor. 

 Var aldrig rädd för att söka hjälp och stöd hos kollegor och elevvårdspersonal. 

 Gör en utvärdering efter varje termin eller läsår. Förslagsvis en anonym som ger dig 
indikationer på hur barnen upplever samtalsverksamheten. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till samtalsledare 
 
 Hur ser samtalsgruppsarbetet ut nu? 
- Hur har det sett ut? 
 
 Hur ser modellen på skolan ut 
- Barnens ålder (varför börjar man när man börjar?) 
- Gruppsammansättning 
- Schemaläggning 
- Tid 
- Lokal 
- Olika slags samtal (kill- och tjejsnack, gruppsamtal, storsnack) 
 
 Vem är gruppledare? Varför? 
 
 Målsättning? 
- Vad har ni för mål med samtalsarbetet? 
- Finns detta med i den lokala arbetsplanen? 
- Hur upplever ni att målen uppnås? 
 
 Utvärdering? 
- Finns det någon sådan? 
- Vad tror du att barnen tycker om det här med samtalsgrupper? 
 
 Vilket innehåll har samtalsgrupperna? 
- Ungefärliga proportioner livsfrågor, konflikthantering med mera. 
- Om tid inte ges till livsfrågorna i samtalsgrupperna när tas de då upp? 
 
 Vem väcker frågorna? 
- Ungefärliga proportioner lärare – elever 
 
 Hur ser organisationen runt samtalen ut? 
- Planeras samtalen? 
- Använder ledaren någon litteratur? Vilken? 
- Dokumenteras samtalen? Hur då? (t ex minnesanteckningar) 
- Återkopplas det till föregående samtal? 
- Summerar man det aktuella samtalet? 
- Finns det tid till detta? 
 
 Hur ser du på samtalsgruppernas framtid? 
- Vad tycker den övriga personalen? 
- Vad tycker föräldrarna? 
- Vad tycker rektorn/områdeschefen? 
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Bilaga 2. Enkät - tjej- och killsnack 
 
 
Kille □    Årskurs: ________________________ 
Tjej □ 
     Skola: __________________________ 
 
 
 
1. Vad tycker du om storleken på din samtalsgrupp? 
 
för få lagom för många 
□ □ □ 
 
 
2. Vad tycker du om lokalen där ni är? 
 
ostörd  vi blir störda  mysig  tråkig 
□  □   □  □ 
 
för liten för stor lagom stor 
□ □ □ 
 
 
3. Hur trivs du med din gruppledare? (sätt kryss på linjen) 

 
inte så bra bra mycket bra 

-  
 
Varför?____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4a. Tycker du att tiden räcker till för era samtal? 

 
mycket ibland ofta mycket 
sällan ofta 
 
 
4b. Hur länge och hur ofta skulle du vilja ha tjejsnack/killsnack?___________________ 
 
Till exempel: 40 min/vecka, 20 min/vecka, 40 min/varannan vecka. 
 

 34



 

5.   Finns det tillräckligt med tid för just dina frågor/tankar/åsikter? 

 
sällan ibland oftast 
 
Egen kommentar:____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
6.   Vågar du säga vad du tycker/känner? 

 
mycket ibland ofta mycket ofta 
sällan 
 
Egen kommentar:____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7.   Tycker du att de andra lyssnar när du pratar? 

 
sällan ibland ofta 
 
Egen kommentar:____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8.   Tycker du att samtalsämnena ni tar upp är intressanta? 

 
sällan ibland oftast 
 
 
9.   Om du fick bestämma, vad skulle ni ta upp då? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Vad tycker du om tjejsnack/killsnack? 
 

 
inte alls viktiga mycket 
viktiga  viktiga 
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Bilaga 3. Intervju med barn 
 
 Vad tycker du om tjejsnack/killsnack? 
 Varför? 
 
 Tycker du att tiden räcker till för era samtal? 
 
 Vad tycker du om valet av samtalsämnen? 
 Vilka ämnen tycker du har varit mest intressanta? 
 Brukar du ta upp egna ämnen? 
 Finns det ämnen som du tycker inte borde tas upp/eller är för privata? 
 
 Hur är en bra samtalsledare? 
 Är könet viktigt? Skulle det gå lika bra med en man/kvinna? 
 
 Skulle du vilja att samtalsgrupperna såg annorlunda ut? 
 
 Finns det något som du saknar eller skulle vilja ha mera av? 
 
 Vad tycker du är viktigt för att du ska våga säga vad du tycker och berätta i gruppen? 
 
 Tycker du att samtalsgrupper ska vara obligatoriska? 
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Sammanfattning


Syftet med det här examensarbetet var att undersöka samtalsgrupper i skolan. Vi ville veta om de är ett fungerande verktyg, för att ge barnen en plattform i deras utveckling av värderingar och social kompetens. Vidare ville vi veta hur grupputveckling fungerar ur ett psykologiskt perspektiv, för att därmed kunna möta de fenomen som uppstår när en grupp agerar.


Vi har använt oss av facklitteratur med skolan som utgångspunkt för att skaffa oss kunskap om grundläggande grupputveckling. I den undersökande delen har vi valt att studera tjej- och killsnacksverksamheten. Vi har intervjuat sex gruppledare, två barn och gjort elevenkäter på tre skolor.


Med detta material som grund, har vi funnit ett starkt intresse bland barn och personal för samtalsgrupper. Barn och vuxna har tillfört vår undersökning tänkvärda och kloka synpunkter, både vad beträffar form och innehåll.


De slutsatser vi har kunnat dra från våra studier i ämnet, är att samtalsgrupperna är värdefulla för barnens personlighetsutveckling och deras möjligheter att förstå sina medmänniskor och sin omvärld. I en viss ålder (runt puberteten) är många barn besvärade av att samtala med sina föräldrar om t ex kroppens utveckling, sex och kärlek. Då är gruppen med en annan betydelsefull vuxen och de jämnåriga barnen ett lämpligt forum för deras frågor.


Nyckelord: Identitet, Livsfrågor, Social kompetens, Tjej- och killsnack


Förord


Vi har under de senaste åren haft tillfälle att studera några skolors arbete med gruppsamtalsverksamhet. Bollnäs kommunfullmäktige beslutade 1997 att förorda samtalsgrupper inom både barnomsorg och skola, sedan Folkhälsorådet lagt fram ett handlingsprogram om bl a ”samtalsgrupper i skolan”.
 Vi fann det här intressant och beslöt oss för att undersöka hur några grupper fungerade i praktiken. Vi ville också skaffa oss ett psykologiskt perspektiv på hur grupper utvecklas. Examensarbetet fick bli vårt verktyg att skaffa oss kunskap inom området och förhoppningsvis sprida inspiration till våra läsare.


Vi vill varmt tacka vår handledare Stefan Myrgård för snabb respons och kloka råd. Vidare vill vi tacka de samtalsledare och barn som så engagerat har svarat på alla våra frågor. Slutligen vill vi tacka Lena Hedlund, Kerstin Lindberg och Torsten Sjöström för deras synpunkter och noggranna genomläsning.
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Inledning/Bakgrund


Under hela vår utbildningstid har vi konfronterats av det hårdnande klimat som faktiskt är verklighet på våra skolor idag. Barnens situation är en spegelbild av samhället i stort. Skolan är ingen isolerad värld där man kan sätta upp egna regler och där barnen fungerar oavsett hur hemsituationen är. Arbetslöshet och oro hos föräldrarna följer med barnen in i skolan, ut på rasterna och i alla kompis- och vuxenkontakter. Förutsättningarna för att lära är tuffa och kräver en någorlunda trygg och öppen atmosfär. För att atmosfären ska kännas trygg och frimodig måste det i skolan ges tillfälle till samtal. Många barn tillbringar allt mindre tid med sina föräldrar. Tiden tycks inte räcka till - stress, splittrade familjer, tidskrävande fritidsaktiviteter eller möjligen vilsenhet i föräldrarollen kan vara några av orsakerna. Eftersom detta är verklighet för många barn, blir behovet av samtal allt mer angeläget. Barnens frågor om känslor, kamratskap, den växande kroppen med mera fordrar tid och en utvecklad förmåga att sätta ord på tankar och känslor. Hur kan vi utveckla den förmågan i skolan?


Läroplanen tar upp vikten av att diskutera etiska, moraliska och existentiella frågor, samt utveckla barnens förmåga till medkänsla och allmän social kompetens.
 I stora klasser och med minskade personella resurser, får man försöka hitta fungerade lösningar. Vi menar att det är en i grunden demokratisk rättighet att få bli sedd, hörd och få tillfälle att ställa viktiga frågor. I små samtalsgrupper finns det även utrymme för blyga och talskygga barn att synas och höras.


Presentation av författarna

Vi är två distansstuderande med olika bakgrund och ålder.


Malin är 24 år och har under sin gymnasiala utbildning fått en del praktik inom skolan och barnomsorgen. Hon hade turen att på sin första grundskollärarpraktik, hamna på en skola som arbetat med samtalsgruppsverksamhet i många år. Den skolan var något av en pionjärskola i Bollnäs för den här modellen. Malin blev väldigt intresserad av det här arbetssättet och imponerades av barnens förmåga att själva lösa konflikter med hjälp av samtal i grupper.


Anne är 43 år och har arbetat som förskollärare inom förskola och skola i tjugo år. De senare åren har hon aktivt arbetat med samtalsgrupper för de yngsta barnen (5-7 år). Det här har varit en positiv upplevelse och har också skapat bättre relationer mellan förskolebarnen. På samma skola arbetar fritidspedagogen med samtalsgrupper och tjej- och killsnack sedan en del år tillbaka. Barnen får på så sätt en naturlig ”pratkultur” eftersom de tidigt får träna sig i att våga prata i små grupper.


Vi är mycket positiva till det klimat som samtalskulturen ger upphov till. Vi tror att det kan vara ett fungerande verktyg för att nå LPO 94’s intentioner, då speciellt i ämnen som religionskunskap, biologi och samhällskunskap.


Arbetets syfte och frågor


I LPO 94 återkommer man till vikten av att barnen får ta ställning till etiska frågeställningar som ett led i deras personliga utveckling.
 Vad läroplanen inte beskriver är hur det ska gå till. Det lämnar alltså skolan och lärarna fritt spelrum. En metod som blir allt vanligare är att ha olika former av samtalsverksamhet i skolan. Det kan kallas tjej- och killsnack, familjegrupper, kompissamtal, trygghetstid med mera (mer om detta i kap. Centrala begrepp). Vi har valt att lägga fokus på tjej- och killsnack i åk. 5-6. Det intressanta med denna form är, att förutom livsfrågor och kamratrelationer är det vanligt att sexualkunskapen infogas här. Vår uppfattning är att barnens frågor om kärlek, vänskap, den växande kroppen och sexualiteten, har bäst chans att komma till sin rätt i ett mindre sammanhang och i en trygg krets.


Våra huvudfrågor är:


· Hur utvecklas grupper i allmänhet - vad säger facklitteraturen?


· Hur fungerar tjej- och killsnack i några skolor i Bollnäs kommun?


· Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg för att klara våra styrdokuments uppdrag, att skapa diskussioner kring existentiella frågor och öka barnens förmåga att komma fram till en egen värderingsgrund?


Kapitelindelningen ser ut som följer

1. Här förklarar vi de centrala begrepp som förekommer i arbetet. Det rör sig om begreppet livsfråga och om olika former av samtalsgrupper; några av dessa klargör vi, därför att de förekommer i våra skolor.


2. I det här kapitlet har vi undersökt vad våra senaste läro- och kursplaner anser att eleverna bör ha med sig i bagaget, vad beträffar etik, moral, livsfrågor och social kompetens.


3. Metodavsnitt med en beskrivning av hur vi har gått tillväga med vår undersökning av tjej- och killsnacksverksamheten.


4. Här har vi samlat våra resultat av litteraturstudier i elementär grupputveckling. Vårt intresse är barngrupper och hur dessa utvecklas, men det här kapitlet rör även allmängiltig gruppsykologi.


5. Resultatavsnitt från vår undersökning. Här redovisar vi intervjuer och enkäten.


6. I det här kapitlet diskuterar vi det material som vi har fått fram av våra studier. Vi tar också upp nya frågor som har väckts under arbetets gång.


7. Avslutningsvis har vi lagt ett kapitel med tips för dem som själva skulle vilja starta tjej- och killsnack i sina skolor. De här tipsen har vi grundat på de erfarenheter som vi fått, dels genom att vi gjort det här examensarbetet, dels från tidigare arbete med samtalsgruppsverksamhet.


1. Centrala begrepp

1.1 Samtalsgrupper


Det förekommer olika varianter av samtalsgrupper ute i skolorna. Anledningen till att man startat dessa grupper varierar. På vissa ställen har syftet med samtalen varit att få ett forum för konfliktlösning och för att försöka få ett bättre klassrumsklimat i stökiga klasser. En annan anledning kan vara att man från början tagit upp sexualkunskapen i tjej- och killgrupper och sett att det fungerat bra. Då har man fortsatt att använda samtalsgrupperna också när man ska prata om livsfrågor. I mindre grupper har alla lättare att komma till tals och många tysta barn vågar göra sin röst hörd. Detta gäller speciellt de tysta flickorna. Ett annat mål kan vara att få pojkar att klä sina känslor i ord. Det stärker och utvecklar eleverna att få uttrycka sina tankar om viktiga frågor och att känna att de andra lyssnar på vad de har att säga.


Samtalsgrupperna kan variera i fråga om vad som diskuteras, gruppstorlek, mötesfrekvens osv. Vi har koncentrerat oss mest på tjej- och killsnack, som är en vanlig form av samtalsverksamhet i Bollnäs kommun.


Dessa kriterier tycker vi ska uppfyllas för en tjej- och samtalsgrupp:


· Regelbundna samtal.


· Arbetet ska vara måldefinierat. Det ska framgå vad samtalen är till för t ex att lösa konflikter, att ge självkännedom, att behandla livsfrågor eller kanske allt detta.


· Samtalen ska vara planerade men ge stort utrymme för elevernas egna önskemål.


· Begränsad gruppstorlek


· Samma gruppkonstellationer


· Samma gruppledare


· Att det finns regler för samtalet


· Önskvärt att ledaren för minnesanteckningar, så att han/hon kan återkoppla till föregående samtal.


1.2 Kompissamtal


Den här sortens samtal handlar mycket om konfliktbearbetning och att ge eleverna ett redskap för att kunna lösa konflikter. Samtalen bygger på Lars Edlings bok som heter just Kompissamtal. Avsikten med kompissamtal är att skapa ett bra arbetsklimat i stökiga klasser med samarbetsproblem. För att få ut så mycket som möjligt av den här modellen bör man, enligt Edling, ha kompissamtal en gång i veckan, annars hinner eleverna glömma vad som hänt eller när det hände. Det är också en trygghet för eleverna att veta att man har en speciell timme för att ta upp konflikter.


1.3 Familjegrupper/trygghetsgrupper


Gruppsamtalstanken bygger på Barbro Goldingers bok Familjegrupper i skolan. Enligt den här modellen blir eleverna placerade i fasta grupper som inte bör förändras, eftersom en av ståndpunkterna är att konflikter är till för att redas ut där de är, inte bara ”lösas” genom att man byter grupp. Det är en trygghet för barnen att alltid veta var de har sin plats och att de hör hemma i en grupp. Det idealiska antalet personer för en liten grupp är, enligt Barbro Goldinger sex stycken, (fyra är för få och åtta är för många). Man ska också sträva efter att få så heterogena grupper som möjligt, för att barnen ska lära sig att umgås och respektera varandra. Det bör också vara jämn könsblandning i dessa grupper.


Eftersom grupperna inte görs om, måste man istället arbeta mycket med dem. Det är här gruppsamtalen kommer in. Man brukar ha gruppsamtal varannan vecka och då går man igenom om det är några problem och försöker lösa eventuella sådana. Man talar mycket om roller i gruppen.


När Barbro Goldinger (skolpsykolog) startade det här arbetet i en första klass satte hon ihop grupperna med hjälp av den information som förskolepersonal och föräldrar lämnat om barnen. I de lägre åldrarna bör inte grupperna förändras, men när eleverna närmar sig puberteten uppstår nya viktiga frågor som ibland kräver nya konstellationer. I åldersintegrerade grupper sker det automatiskt förändringar en gång om året, då några personer försvinner och andra kommer till.


Man försöker att engagera föräldrarna så mycket som möjligt i detta arbetssätt. Vid föräldramöten sitter föräldrarna till barnen i samma familjegrupper som barnen tillhör. Föräldrarna ska hitta på något att göra med barnen i sin familjegrupp. De kan t ex gå på badhuset, baka, åka pulka eller något liknande. Varje förälder ska göra något med sin grupp minst en gång per läsår. Om de vill kan de gå ihop med någon annan förälder. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna både barn och föräldrar.


En nära besläktad variant är trygghetsgrupper. Om dessa skriver Gunilla O Wahlström:


”Målet är att barn, som får uppleva delaktighet i en permanent grupp av klasskamrater, som stöttar varandra, ska stärka sitt självförtroende, uppträda mer ansvarsfullt och bli mer motiverade för skolarbetet.”


Hon uppger också dessa fyra viktiga regler som en förutsättning för att gruppen ska lyckas:


· Aktivt lyssnande


· Inga tråkningar


· Rätt att avstå


· Sekretess


De här reglerna är också mycket vanliga i de tjej- och killsnacksmodeller vi känner till.


1.4 Trygghetstid


Så kallad ”trygghetstid” förekommer också i några av kommunens skolor. Under den tiden, som kan vara t ex 40 minuter, sitter samtliga elever och lärare i en soffhörna och samtalar. Den idealiska tidpunkten för detta är morgonen eftersom man då också går igenom hur dagen kommer att se ut. Förutom genomgång av dagsprogrammet ställer läraren någon fråga till eleverna och var och en får tillfälle att beskriva vad han/hon tycker. Ämnen som tas upp är bland annat regler, kompisar, raster och vad man gjort under helgen. Ibland tar man upp livsfrågor som t ex glädje och sorg. Det är mycket viktigt att alla säger någonting, även tillfälliga besökare som t ex föräldrar uppmanas att svara vad de tycker. Trygghetstiden är ett forum för att kunna ta upp vad som helst. Ytterligare en viktig aspekt av det är att alla får höras och bli hörda åtminstone en gång per dag.


1.5 Tjej- och killsnack


En samtalsgruppsform som är vanligt förekommande i Bollnäs kommun är tjej- och killsnack. Se även punkt 1.1. Åldersgruppen för dessa samtal varierar mellan tio till sexton år. Syftet med samtalen är att stärka barnen och ge dem livskunskap. Samtalsämnen i gruppen kan vara:


· Tobak: skador, reklamförebilder, beroende, aktivt ställningstagande


· Alkohol: skador, beroende


· Avspänning


· Känslor, relationer


· Kulturella olikheter


· Fritidsaktiviteter


· Puberteten


· Hygien


· Dans


· Kroppsuppfattning, ätstörningar


· Mobbning


· Sexualkunskap, preventivmedel, könssjukdomar


Livsfrågor av olika slag kan vara känsligt att ta upp i stor grupp, men i den lilla gruppen finns det både trygghet och tid att fråga och fundera tillsammans.


1.6 Livsfrågor


Livsfrågor som begrepp möter man idag i flera olika sammanhang. I skolan återkommer termen i läroplaner, kursplaner och läromedel. En betydelse begreppet fått i den barnforskning, som främst bedrivits av Sven G Hartman är:


”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter livsfrågor hos ett barn, har dessa i allmänhet två viktiga egenskaper:


· de är personligen angelägna för barnet,


· de är uttryck för barnets behov att reflektera över sin tillvaro och sina upplevelser.”


Margareta Carlander beskriver barns och ungdomars vilsenhet i förhållande till de problem som finns i världen med ökad främlingsfientlighet, krig, flyktingar, svält och miljöförstöring och hur detta ger upphov till angelägna frågor. Att växa upp i våra dagar är inte lätt. När världen ser ut som den gör - hur ska man då kunna svara på frågor om liv och död? Hon beskriver vikten av att alltid försöka ge utrymme för barn att få ställa grubblande frågor, då det kanske är just dessa som gör oss till människor. Vi vuxna har ett stort ansvar att hjälpa barnen att uppriktigt försöka finna svar på frågorna. Om vi möter barnen med tystnad får de en känsla av att deras frågor är dumma och oväsentliga.


Ännu en definition på vad livsfrågor kan vara ger Kalevi Tamminen, professor i religionspedagogik:


”Livsåskådningsmässiga, etiska eller andra frågor, som eleverna i något åldersskede upplever som viktiga eller intressanta med tanke på sitt eget liv, frågor som eleverna grunnar och söker svar på. Dessa frågor kan gälla elevernas eget liv och förhållandet till närmiljön eller omspänna vidare frågor i anslutning till samhället eller hela världen.”




2. Läroplanernas mål och riktlinjer för normer och värden


Under ett drygt decennium har de moraliska och etiska frågorna fått något av en renässans. Det gäller såväl skolan, arbetslivet som samhället i stort. Orsakerna kan givetvis vara många, men det ökade trycket från ett oroligt samhälle med hög arbetslöshet, lagförvrängning, ”svartjobb”, skatteplanering, politikers missbruk av allmänna medel med mera ställer de etiska värdena på sin spets. I skolorna har problemen med mobbning, våld, utlänningsfientlighet och nonchalans inför skolans regler och krav, blivit alltmer uttalade.


I den senaste läroplanen framgår tydligt vikten av att:


”skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”


Under Normer och värden kan man läsa att:


”Skolan ska sträva efter att varje elev:


· utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskap och personliga erfarenheter. (…)

· kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen …”


Under rubriken ”Riktlinjer” uppmanar man alla som arbetar i skolan att:


”medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor utanför den närmaste gruppen”


Lgr 80 talade under ”Fostran och utveckling” om att:


”barn måste få bearbeta moraliska problem och normkonflikter och även få ansvar för att lösa problem i konkreta vardagssituationer. (…) Frågor om konflikter, deras orsaker och lösningar skall lyftas fram i samtal och diskussioner i många sammanhang. Skolan skall aktivt påverka barnen att ta ställning i dessa frågor.”


Kursplanerna i LPO 94 avviker inte mycket från sina föregångare. Här står:


”I dagens svenska samhälle är valet av tro eller livsåskådning inte självklart. För att kunna göra sådana val behöver eleverna bearbeta trosfrågor och existentiella frågor. Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process.”


Under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret” finner vi:


”Eleven skall kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring frågor om livsåskådning, tro och etik utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av texter, bilder, sånger och viktiga verk ur barn- och ungdomslitteraturen”


Under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet på nionde skolåret” hittar vi att eleverna skall:


”kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och religiösa och etiska frågor …”


Genom alla de här citaten från våra läro- och kursplaner vill vi belysa det allvar som läggs bakom orden. Det vi inte kan läsa i läroplanerna är hur allt det här ska ske. Hur lär man barnen att ta ställning och våga stå för en personlig åsikt? När och hur ska vi kunna ge barnen den ro och tid som behövs för att kunna fundera på frågor om livet, döden, förlåtelse, samvete med mera? Det framgår i LPO 94 att eleverna ska samtala och reflektera - alltså inte bara lyssna på läraren som talar. Här ska ges utrymme för alla barn att reflektera, inte bara de pratglada och djärva eleverna.


I våra klasser har vi nästan alltid en liten grupp tysta elever, som gömmer sin osäkerhet i en tystnad som kan vara mycket svår att bryta. Deras skräck att göra bort sig offentligt tränger in dem i ett vakuum, där de tenderar att försvinna i klasskamraternas ögon. Hur ska LPO 94’s intentioner kunna omfatta den här gruppen barn?


Lösningarna kan se olika ut i de lokala arbetsplanerna. En del skolor väljer att ta upp etiska och existentiella frågor under en viss del av terminen, då man också använder lämplig litteratur, filmer och smågruppsdiskussioner. Andra väljer att schemalägga samtalstid för att barnen kontinuerligt ska få möjlighet att diskutera med varandra.


Läroplanen anger målen och riktningen mot målen. Vår uppgift ligger i att försöka omsätta dessa i klassen för att eleverna ska få bästa möjliga arbetsmetoder och pedagogiska lösningar. Det som i det här sammanhanget verkar viktigt i dagens skola är, att genom att lyssna och tala komma fram till vad man tycker i olika värderingsfrågor. Att dessutom ta hjälp av litteratur, media och andras erfarenheter är också nödvändigt för att få en livsåskådning och en demokratiskt hållbar inställning till våra medmänniskor.


3. Metod


3.1 Urval


Litteraturen för arbetet har vi valt dels för att få kunskaper om hur grupputveckling sker, dels för att få reda på hur samtalsgrupper har utvecklats från idé till praktik och till sist har vi försökt att finna sådan litteratur som ger stimulans och inspiration för att leda egna samtalsgrupper. Naturligtvis har vi också studerat LPO 94 såväl som Lgr 80 (både läroplan och kursplaner).


Den undersökande delen har baserats på intervjuer med sex olika samtalsledare, elevenkäter på tre skolor i Bollnäs kommun samt, som kompletterande underlag, två barnintervjuer. Vi valde de tre byskolorna därför att vi vet att där förekommer schemalagda tjej- och killsnack, sedan en längre tid tillbaka (2-10 år). De byskolor vi har valt har alla varit något av pionjärer när det gäller samtalsgruppsverksamheten i Bollnäs. Många andra skolor i Bollnäs kommun har tjej- och killgrupper, men vår uppfattning är att många av dem är sporadiskt insatta, för att t ex lösa tillfälliga konflikter och/eller få tillfälle att undervisa i sexualkunskap.


Intervjuerna har gjorts med de tre gruppledarna i byskolorna, dessutom en gruppledare från en stadskola, en från ett större samhälle utanför Bollnäs, samt en skolkurator från en grannkommun. Det rör sig om fyra lärare, en fritidspedagog och en skolkurator. Det har varit intressant att få med olika samtalsledare, då dessa har olika roller och synpunkter att tillföra. Yrkesmässigt är de olika - en kurator kan ha en annan infallsvinkel, en annan samtalsteknik än en fritidspedagog, och en lärare har i sin tur sin speciella relation till barnen, som i viss mån kan avspeglas på inställningen till ”snacken”.


Forskningsetiska krav:


Vi har valt att nämna de tre skolorna vid 1, 2, 3. Gruppledarna benämner vi ”lärare” 1-4, ”fritidspedagog” samt ”skolkurator”. Vi har kontrollerat med respektive person och fått klartecken till detta. I slutet av intervjun fick den intervjuade chansen att läsa våra anteckningar för godkännande. Barnens intervjuer spelades in på band och efter samtalet lät vi barnen lyssna och gav dem möjlighet att komplettera med tankar och synpunkter. Barnen nämner vi som t ex F 5 (flicka i åk. 5), P 6 (pojke i åk. 6). Barnens föräldrar blev tillfrågade.


3.2 Datainsamlingsmetod/procedur


Gruppledarna har vi intervjuat efter kvalitativ metod. Vi gjorde tre intervjuer vardera med gruppledarna. Kännedom om dessa personer har vi fått under praktikperioderna och genom arbete i kommunen. Samtalen varade mellan en till två timmar, i vissa fall har vi återkommit och fått kompletterande uppgifter. Frågorna var av kategorin berättande och utvecklande, och en del följdfrågor blev nödvändiga. Vi lät den intervjuade först ta del av de frågor vi hade och sedan fick personen svara i sin egen ordning. Ibland blev vissa frågor av praktiska skäl inte besvarade och nya tillkom istället. På så sätt fick berättandet mer flyt och vi slapp att upprepa vissa delar. Vi förde minnesanteckningar vid dessa intervjuer.


För att försöka få svar på en av våra huvudfrågor ”Hur fungerar tjej- och killsnack i några skolor i Bollnäs kommun?” valde vi att fokusera följande frågeställningar:


”Hur ser samtalsgruppsarbetet ut på skolan/modellen?”

”Vem/vilka är gruppledare - varför?”

”Målsättning?”

”Utvärdering?”

”Innehållet därav bl a proportioner livsfrågor och relationsproblem mm?”

”Uppläggningen?”

”Barnens, annan personals och föräldrarnas inställning?”

”Hur ser du på framtiden för tjej- och killsnack?”

”Råd till dem som vill börja med samtalsgrupper” (Exakta frågor se bilaga 1.)


Vidare har vi valt att göra en elevenkät i de tidigare omnämnda skolorna. Genom en enkät hoppades vi att vi skulle kunna utläsa en tendens av hur barnen upplever sina samtalsgrupper. Vi valde att konstruera en tiofrågorsenkät (se bilaga 2) med möjlighet att få både ”kryssvar” och barnens egna kommentarer. På så sätt gav vissa frågor mer kvantitativa svar (t ex gruppstorlek och lokal). Andra frågor som ”Hur trivs du med din gruppledare?” efterföljdes både med en graderingslinje ”Inte så bra - Bra - Mycket bra” samt frågan ”varför?” och gav en något mer kvalitativ bild. Idén med enkäten var att den skulle vara lättbesvarad för barn med skrivsvårigheter och samtidigt ge utrymme för egna kommentarer.


När det gäller enkäterna åkte vi ut till de tre skolorna och berättade för barnen att vi skulle göra en undersökning om vad de tyckte om tjej- och killsnack. På OH-projektorn visade vi enkäten, som de senare skulle få i sin helhet. Vi gick igenom fråga för fråga och barnen fick tid för sina funderingar. Vi poängterade att undersökningen skulle vara anonym och att deras gruppledare inte skulle få läsa deras svar. Vidare framhöll vi vikten av att de gjorde egna kommentarer. Då materialet är litet, är dessa kommentarer betydelsefulla för att kunna förstå vad de faktiskt tycker. Därefter fick de enkäterna instoppade i kuvert med en liten följehälsning till hemmet. Två av skolorna lät barnen genast stoppa ner sina kuvert, för att ta med hem och sedan återlämna dem efter en vecka. Den tredje skolan lät barnen skriva svar på enkäterna omedelbart och sedan försegla sina kuvert och därpå ge det till en av oss. (Detta var p.g.a. bistra erfarenheter att få tillbaka sådant material i tid.) I de två förstnämnda klasserna ombesörjde klassläraren och samtalsgruppledaren insamlingen av enkäterna. Alla svarade utom 2 (sjukdom och semesterresa).


När vi sedan tog del av enkäterna började vi med att föra in dem i en rådatatabell. De tio frågorna markerades och vi gjorde nya graderingar i form av sifferkoder, innan vi förde in alla 66 enkäterna. Vi markerade förutom detta, kön och gruppstorlek vid ”tjej- och killsnacken”.


Vi har också intervjuat två barn från årskurs sex; en pojke och en flicka. Med dessa intervjuer önskade vi få en närbild av vad två slumpvis valda barn från två skolor verkligen tycker om tjej- och killsnack. Frågorna såg i stora drag ut som i enkäten men med vissa tilläggsfrågor som kunde ge oss en klarare bild av hur de upplevde tjej- och killsnack (Se bilaga 3). Vi gjorde intervjuerna med barnen var för sig. Tillsammans med barnen bestämde vi en tid för att träffas och sedan började vi med att låta dem läsa igenom frågorna i förväg innan intervjun spelades in på band.


4. Resultat - litteraturdel


Vi har försökt att skapa oss en bild av vad som psykologiskt händer i en grupp i allmänhet. Det är användbar kunskap både när det gäller att känna till hur en hel skolklass utvecklas, men det är också viktigt om man vill bilda samtalsgrupper i små konstellationer. För att skaffa oss kunskap i detta ämne har vi använt litteratur; bl a Malténs Grupputveckling, Nilssons Individ och grupp, Ellmins Laganda och samarbete samt Goldingers Fem år av ditt liv.


4.1 Vad är en grupp?


Enligt Maltén är det en samling människor som träffas regelbundet för att nå gemensamma mål och som utvecklar överenskomna normer och normsystem. Vidare behöver en grupp kunna kommunicera inbördes och känna samhörighet. Grupper kan ha olika sammansättning och kommit till under olika omständigheter och med olika syften.


Människans viktigaste grupp är familjen, eller den grupp människor som först svarar för det lilla barnets behov. Maltén kallar den ”primärgrupp”. I primärgruppen råder en livsnödvändig kommunikation, där det ömsesidiga intresset för varandras väl och ve är likvärdigt.


Den mellaninstans som finns mellan individen och samhället kallar han ”sekundärgrupp”. Det kan t ex vara skolklassen, personal på samma skola, medlemmar i samma fackförening eller folk i samma bostadsområde. Kännetecknande för sekundärgruppen är bl a att interaktionen blir mindre intensiv än i primärgruppen. Man har ofta inte valt gruppmedlemmarna och vi-känslan blir inte så påtaglig. Om däremot gruppen utsätts för tryck utifrån ökar gruppens betydelse för medlemmarna.


Kamratgänget är en naturlig grupp, informell till sin karaktär och där intressen och värderingar som regel är mycket samstämmiga. Samhörigheten inom gruppen kommer sig av ett naturligt normsystem, som svarar mot medlemmarnas målsättningar och förväntningar.


I en grupp har varje medlem behov av anpassning och konformitet. Det skapar trygghet och vi-känsla, man måste kunna acceptera gruppens beslut och effektivt jobba för dess genomförande. Men detta kan verka hämmande och farligt om det inte parallellt öppnar möjligheter för varje medlem att uttrycka sin självständiga och personliga åsikt. För att en grupp ska bli kreativ och livskraftig krävs ett växelspel mellan dessa två motsatser.


4.2 Kommunikation


Ellmin slår fast att människan är en gruppvarelse, som i interaktion med andra utvecklas socialt, intellektuellt och emotionellt.
 Doverborg, Pramling & Qvarsell hänvisar till Vygotsky som starkt betonar den mellanmänskliga kommunikationens betydelse för barns tankeutveckling. Han menar att det sociala samspelet är avgörande för den inre förståelsen. Det är dynamiken och dialektiken mellan barnet och omvärlden som bidrar till tankens utveckling. Vygotsky menar att barn introduceras till andra tankemönster när de samarbetar, eftersom dialogen är ett utbyte av idéer. Kamratrelationer kan introducera barn till att generera idéer och slutsatser med likar i en atmosfär av ömsesidig respekt.


Vad behöver vi då veta om kommunikation? Det handlar inte bara om att utbyta budskap.


”God kommunikation kräver att vi kan pejla in varandra. Den ena kanske uttrycker tankar medan den andra svarar med sina känslor. Det gäller att ha samma kanalväljare, samma våglängd påslagen, annars pratar vi förbi varandra.”


”För att kommunikation ska fungera måste situationen, rollerna och relationerna vara definierade. (…) Vi måste hålla och behålla avstånd till andra för att inte riskera att psykologiskt upplösas, vi måste vara enskilda. Men vi behöver också andra, vi måste av flera anledningar även vara samfällda - dels för att andra bidrar till vår identitet och självkänsla och dels för att vi måste känna närhet och samhörighet för att klara av att leva i en ibland skrämmande och fientlig värld.”


Med språket som hjälpmedel förklarar vi våra synpunkter, våra känslor och kan också med dess hjälp förstå vad andra tycker och tänker. Ur detta samspel blir bilden av oss själva och andra tydligare. Vi stärks i bilden av vår person i mötet med andra.


”Det finns ett starkt samband mellan språklig uttrycksförmåga och t ex kunskapsutvecklingen och varseblivning av olika företeelser runt omkring oss (…) vi formulerar också vår självbild genom orden och vi bearbetar våra känslomässiga problem och bygger upp vår personlighet genom dem.”


Ellmin påpekar att stora grupper kan medföra anonymitet med risk för dold kommunikation, myter och intriger. Blir kommunikationslinjerna (kanalerna) för många är risken stor att hamna utanför.


Gruppernas storlek har betydelse för dess effektivitet och målsättning. Olika forskare har undersökt den optimala gruppstorleken och 6-7 personer anses vara den mest gynnsamma, ur såväl prestationssynpunkt som ur ”social duglighet”. Har gruppen diskussionskaraktär kan man gå något över optimalgränsen 6-7, kanske upp mot 10 personer.


En annan aspekt på kommunikation är de outtalade, men subtila signaler som kan avläsas i en grupp och som kan ge viktiga upplysningar för ledaren. Om detta skriver Bo-Arne Skiöld i ”En talande tystnad”. Många tysta och osäkra människor behöver åtskillig hjälp för att våga delta i en grupps gemenskap. En stor medvetenhet om dessa gruppmedlemmars situation är alltså nödvändig för att gruppen ska bli effektiv och kunna uppfylla den målsättning som man har avsett. Det är av vikt att alla får tillfälle att höras så tidigt som möjligt, kanske redan vid en grupps första möte.


”I viss mening existerar vi ju bara genom att speglas hos andra och av andra, och sker inte detta, finns vi inte längre till. Kanske är detta det värsta av allt. Åtminstone tycks ju barn anse det - att döma av deras benägenhet att föredra en negativ uppmärksamhet framför ingen uppmärksamhet alls.”


Det som kännetecknar en god gruppkommunikation är trygghet och öppenhet. Om detta skriver Gunilla O Wahlström. Trygghet hör till de viktigaste kriterierna för att visioner och idéer ska ha en chans att frodas i en grupp. Wahlström spaltar upp några viktiga definitioner för vad trygghet faktiskt är:


· ”Att jag vågar hävda min åsikt, även om den inte delas av någon annan.


· Att jag vågar vara med och bestämma, ta ansvar och stå för mina beslut


· Att jag vågar pröva nya saker, även om jag inte är säker på att lyckas


· Att jag vågar vara mig själv till det yttre och inre, att jag vågar bejaka det som är bra hos mig själv och acceptera det som är mindre bra

· Att jag vågar lyckas (det kan vara riskabelt i vissa grupper)


· Att jag vågar hävda mina önskningar och behov i min grupp


· Att jag är generös mot andra och gör dem och mig själv synliga


· Att jag inte upplever avvikande åsikter som hotfulla.”


4.3 Aktivt lyssnande


Vid all framgångsrik kommunikation är aktivt lyssnande viktigt. Goldinger hävdar att vid aktivt lyssnande använder man inte argumentation. Istället är de öppnande frågorna viktiga, de som klarlägger (eller kartlägger) situationen utan fördömanden. Hon poängterar också vikten av att inte omedelbart finna lösningar åt barnen, utan ”vänta ut dem” med hjälp av den öppna dialogen.


Thomas Gordon utvecklar begreppet ”aktivt lyssnande” i några av sina böcker. Han menar att det passiva lyssnandet och bekräftande svar visar mottagarens vilja att förstå, vilket är bra redan det, medan det aktiva lyssnandet bevisar att mottagaren verkligen har förstått. Vi bör ställa oss frågor under samtalets gång: Vad sa den andra egentligen och vad uppfattade jag? Gavs det några andra budskap än de rent verbala, t ex kroppsspråket eller tonfallet och vad står dessa för? Det kan vidare vara viktigt att fråga sig hur den andra känner sig under samtalet och om personen visar några känslor.


4.4 Gruppens olika faser

Här har många olika modeller framkommit genom åren. Många har stora likheter. Ellmin talar om den cykliska utvecklingen i en grupp. Se fig. l.




Figur 1: En arbetsgrupps utveckling


Schutz (1958) utgår från tre faser: tillhörighet-kontroll-samhörighet. I första fasen upplever individen osäkerhet och otrygghet. Allteftersom regler, mål och rollfördelning är klara inträder en smekmånadsfas, då allt går lätt och konfliktfritt. I kontrollfasen gör sig konflikterna gällande - vem ska bestämma? När gruppens maktkamp är löst, kan gruppen glida över i samhörighetsfasen som också kännetecknas av samarbete och goda relationer.


Tuckman (1965) beskriver fyra stadier: Forming - tillblivelse, storming - konflikter, norming -rollfördelning och performing - handlingskraft.


Lacousiere (1980) räknar upp fem faser som kanske bäst passar tillfälliga grupper: orientering - konflikter - närmande - samarbete - separation.
 Liksom Ellmin tar han upp vikten att avsluta, utvärdera och sammanfatta den verksamhet som gruppen har haft. Detta är mycket viktigt för att man ska kunna gå in i nya gruppkonstellationer med positiv inställning och goda förutsättningar. Det här är särskilt viktigt i arbete med barn och grupper som naturligt separeras när barnen t ex byter skolor eller utbildningsort.


4.5 Sammanfattning av resultat, litteraturdelen


Hur utvecklas grupper i allmänhet - vad säger facklitteraturen?


En grupps effektivitet beror på olika faktorer:


· Målsättning


· Överenskomna normer och normsystem


· Öppen kommunikation


· Gruppstorlek


· Handledning


God kommunikation kräver:


· Klara roller


· Samhörighet/trygghet


· God självuppfattning


· Aktivt lyssnande


· Öppna frågor


Gruppens olika faser:


· Initialfas


· Smekmånadsfas


· Konfliktfas


· Effektiv fas


· Separationsfas



5. Resultat - undersökning


5.1 Vuxnas inställning till tjej- och killsnack


Grundläggande inställning

En genomgående uppfattning hos samtalsledarna är att intresset för den här verksamheten har ökat de senaste åren. Många lärare ser det som en naturlig del av skolveckan och har upptäckt fördelarna med att samtala om svåra frågor i smågrupper.


”Jag har haft tjej- och killsnack i två år nu. De flesta av mina kollegor var rätt skeptiska i början - tyckte det verkade flummigt. Nu har de nog ändrat inställning. 4-6:ans lärare tycker att det är mycket bra.” (lärare 3)


”Jag tror numer att alla är nöjda. Det är så inarbetat och klasslärarna upplever att det är färre konflikter i klassen nu.” (fritidspedagog)


Fler och fler skolledare uppmuntrar sin personal att schemalägga tjej- och killsnack. Dock finns det ännu en viss omedvetenhet om samtalsverksamheten.


”Områdeschefen är nog lite vagt intresserad - vore fint om man kunde få mer aktivt support och stöd. Jag skulle vilja ha fortbildning för att bli bättre samtalsledare.” (lärare 3)


Samtalsledare


De flesta gruppledarna tycker att det är en fördel om man inte har gruppsamtalen med ”sin egen klass”. Den maktposition som varje lärare besitter kan verka hämmande för barnens öppenhet och förtrolighet.


”Jag tycker att det fungerar bra att det är fritidspedagogen som tar hand om samtalen för den här åldersgruppen” (5-6:an)” Jag träffar barnen vid flera tillfällen under dagen, vilket är viktigt- att bara ha samtalssituationen skulle inte vara tillräckligt. Du behöver känna barnen utanför samtalsgruppens mysighet också. Jag tror inte riktigt på att klassläraren ska vara samtalsledare i sin egen klass. Läraren är för involverad i barnen och har för stor makt. Barnen kommer i en beroendeställning, det främjar inte förtroendet. När en lärare vill ha samtalsgrupperna i sin egen klass, kan det vara för att få behålla kontrollen. Men jag måste medge att det är bättre än att inte ha samtalsgrupper alls.” (fritidspedagog)


Skolkuratorn som vi intervjuade poängterade att verksamheten ska vara väl genomtänkt och ledas av en person med förmåga att lyssna och kunna öppna upp samtal. En samtalsledare måste våga vara vuxen, men komma ihåg hur det var att vara barn! Det är viktigt att personligen ha funderat på de existentiella frågor i förväg, samt ha kännedom om hur barn utvecklas i grupp och enskilt.


Behov av utbildning/handledning


En gemensam uppfattning är behovet av utbildning i livsfrågor för barn och ungdom, samtalsteknik och konflikthantering. Några hävdar också vikten av sakkunnig handledning.


”Det här är ett ensamjobb. Nu har vi som har gruppsamtal i vårt rektorsområde fått handledning från skolpsykologen. Det är jättebra. Man kan känna sig osäker ibland hur man ska hantera en del saker som barnen tar upp - var ligger skyldigheter att handla och var tar andra vid? Jag vet ju att vi har anmälningsplikt, men i vissa frågor behöver man verkligen få råd från någon kunnig personal från elevvårdssidan. Jag skulle också vilja ha utbildning i samtalsteknik och konflikthantering. Allt jag nu har att gå på är det jag har läst mig fram till i olika böcker i ämnet, och så egen erfarenhet.” (fritidspedagog)


”Alla som sysslar med samtal ska ha handledning. Det kommer upp många funderingar som t ex: Ska jag bryta vid vissa samtalsområden? När tar man in föräldrarna?” (lärare 1)


Gruppsammansättning och modell


Sammansättningen av barn i grupperna har i de flesta fall blivit naturlig då tjej respektive killgrupperna i sig blivit lagom stora. Man samtalar alltså med jämngamla barn. I något fall där man arbetar i integrerade grupper har man fått göra egna indelningar av barnen:


”Jag sätter ihop likartade elever. Barn som har svårt med skoljobbet och dåligt självförtroende, får vara med någon äldre i liknande situation, som kan vara ett stöd och visa att det går fast det är jobbigt. De äldre vet hur det känns och kan ge tips om användbara strategier.” (lärare 1)


Vi upptäckte ganska snart att två skolors ”snack”-modell var mer jämförbara än den tredje. Skola 1 och 2 har ungefär samma gruppstorlek (mellan 5-10 elever i varje grupp). Vidare träffas de oftare 20 min./v eller 60 min./14:e dag. Skola 3 har samtalsgruppsverksamhet av en annan modell. De har fasta grupper (familjegrupper) som träffas könsblandat och diskuterar bl a livsfrågor. Var tredje vecka i 80 min. har de tjej- och killsnack i två stora grupper på 25 flickor resp. pojkar i varje grupp. De är då blandade från åk. 4- 6. Den ideala gruppstorleken, tyckte en av lärarna var högst 10 barn, för att alla ska ha möjlighet att höras.


De flesta av våra intervjuade samtalsledare var av den uppfattningen att 40 minuter tjej- och killsnack i veckan vore önskvärt. Då finns möjlighet att få samtalstiden att räcka till för alla och behålla kontinuiteten.


Ämnesval


Ämnesvalet för tjej- och killsnack är ofta en blandning av planerade teman och elevernas egna förslag på samtalsämnen. Förutom de tidigare uppräknade samtalsämnena, hävdar en av samtalsledarna att grupperna är ett bra forum för att bearbeta känslor och funderingar kring svåra händelser i världen (t ex branden i Göteborg, Estonia och skottdramat i Denver).


En del arbetar med samarbetsövningar av olika slag medan andra har samtalet som huvudingrediens. Gemensamt för alla är att det finns en nedskriven målsättning som ofta är en del av den lokala arbetsplanen. Två av samtalsledarna formulerar sina egna målsättningar med kill- och tjejsnack:


”Målsättningen med kill- och tjejsnacken är mycket att jobba med rangordningen i klassen, att försöka medvetandegöra den, jobba med ledarna - att få dem att bli goda ledare. Samtidigt är det väldigt bra att ta upp sexualkunskapen här.” (lärare 1)


”Målen är att våga prata, exponera sina tankar och känslor, att komma varandra nära, skapa trygghet och tillit. I kill- och tjejsnacken är det dessutom meningen att de ska få sexualkunskap och prata om sex och kärlek, respektera olika åsikter.” (fritidspedagog)


Uppläggning av samtalen ser olika ut.


”Det handlar mycket om identitetsövningar, sex och samlevnad, tonåringens livsfrågor, vänskap/konflikter, värderingsfrågor. Jag jobbar bl a med ett material som består av kort med texter med egenskapsord eller påståenden. De får fundera över korten och placera dem hos en kamrat och berätta varför de valde just den kompisen för det kortet.” (skolkurator)


”Jag planerar alltid samtalen. Jag gör en grovplanering för hela terminen, de ämnen jag tycker är viktiga att få med, sedan gör jag veckoplanering. Efter varje samtal gör jag en del stödanteckningar. Det är bra så att jag vet var vi slutade sist. Det är viktigt att även om jag har en planering, så är det barnens egna frågor som får mest tid.” (fritidspedagog)


En genomgående inställning hos gruppledarna är vikten av spelregler i gruppen, den tyngst vägande är tystnadsplikten. De övriga är: aktivt lyssnande, inga tråkningar och rätten att inte behöva säga något. Det är viktigt att redan vid gruppens första samtalsträff klargöra vilka regler som gäller.


”Det tar tid att få alla att våga prata, de måste ju lita på varandra och känna att det de säger här i den lilla gruppen ska de inte behöva äta upp ute på rasten.” (fritidspedagog)


Utvärdering


De flesta gruppledare som vi har talat med gör utvärderingar. Dessa gör man oftast i slutet på vårterminen. Barnen får lämna in sina utvärderingar anonymt, samtidigt som de också bifogar nya ämnen de gärna vill ta upp inför nästa läsår. I vissa fall har utvärderingarna fått fungera som länk eller dokument då barnen ska slussas över till en ny lärare.


5.2 Barns inställning till tjej- och killsnack


Grundläggande inställning


Trots att modellerna varierar har vi funnit att 94 % tycker att verksamheten är viktig-mycket viktig. Några har till och med förlängt graderingslinjen till ”mycket, mycket viktig”! Två barn kommenterar detta så här:


”Jag tycker att det är vicktigt med tjejsnack, för när man kommer in i puberteten finns det frågor man undrar över. (Även armars också)” (F 6)


”Jag tycker det är bra med kilsnack för det är roligt att prata om saker som man inte pratar om vanligtvis.” (P 6)


I vårt material har vi dock funnit enstaka barn med en avvikande inställning till tjej- och killsnack. Ett av dessa barn skriver på sin enkät:


”Jag tycker tjej- och killsnack ska vara frivilligt.” (F 6)


Modell - samtalstid/lokal


Att samtalsgrupperna är viktiga för de flesta går igen i frågan om önskemål för samtalstid, där 73 % vill ha 40-60 min./v. - (jämför med 20min/v., 60min./14:e dag, 80min./3:e v.) Det här önskemålet återfinner vi också hos gruppledarna.


Alla tre skolorna har samtalstid i andra lokaler än klassrummen (t ex samtalsrum och bibliotek). Barnen kommenterar ofta behovet av ostördhet:


”Vi sitter i biblioteket och ofta springer det folk där. Men annars är den trevlig och mysig.” (F 6)


Inställning till gruppledaren


Den mer kvalitativa frågan om ”Hur trivs du med din gruppledare?” ger positiva svar som t ex:


”Jag tycker hon är bra för att hon förstör en så bra man känner värkligen att man kan prata om vad som helst med henne.”(F 5)


”Hon lyssnar och förstår. Och pratar mycket om hästar om man vill. (ja, hon är bra på att prata om annat också.)” (F 5)


”Hon vet mycket saker och man kan lita på’na” (F 5)


Man kan se ord som snäll, lyssnar bra och berättar bra som nyckelord för goda omdömen. De negativa svar som vi har fått kan se ut så här:


”Det är svårt att gilla gruppledaren när jag inte gillar tjejsnack något vidare.” (F 6)


”Jag vill att samtalsledaren ska vara en kille (P 6)


”Hon är bra, men jag skulle vilja ha en kille istället” (P 5)


Här kan man se en önskan att ha en manlig samtalsledare i den stora killsnacksgruppen. En annan pojke uttrycker däremot det så här.


”Jag tycker både tjej- och killsnack ska ledas av en tjej därför jag tycker att det är lättare att prata om sådana här saker med en tjej än med en kille.” (P 6)


Samtalsämnen


Frågan om valet av samtalsämnen ”landade” olika p.g.a. gruppstorleken. I de mindre grupperna är cirka 80 % nöjda med valet av samtalsämnen, medan endast 32 % av barnen i den större gruppen är det. Barnens egna önskemål om samtalsämnen handlar bl a om relationer - hur man ska vara mot varandra, killar, tjejer, familjer och kärlek. Men det finns också en önskan att ta upp ämnen som droger och alkohol, självförsvar, mode, att bli vuxen och puberteten.


Diskussionsutrymme


För att få struktur på frågorna ”tid för dej, vågar du tala, lyssnar de andra?”, har vi valt att dela upp svaren efter kön och gruppstorlek. Här nedan har vi i diagramform redovisat frågan: ”Finns det tillräckligt med tid för just dina frågor/ tankar/ åsikter? Vi har, för att göra detta åskådligt, delat upp eleverna i flickor och pojkar och i stor respektive liten grupp. Den stora gruppen består av 25 bara och i den lilla av högst 10 barn.


Diagram 1. Flickors och pojkars inställning till samtalstid relaterat till gruppstorlek.




Det här diagrammet visar att det är en betydligt större andel barn som tycker att det finns tid för dem i de mindre grupperna. 91 % av flickorna i den mindre gruppen, tycker att det oftast finns tid för dem, medan motsvarande andel flickor i den stora gruppen är 15 %. Se vidare kommentar i diskussionsdelen.


Några kommentarer om frågan: Vågar du säga vad du tycker/ känner?


”Jag vågar vräka ur mig vad jag tycker & känner.” (F 5)


”Det beror på vad det är för ämne.” (F 6)


”Viktigt är tystnadsplikten, att man kan lita på de andra. Att man kan lita på den som har gruppen.” (ledaren) (P 6)


Den flicka vi intervjuade betonade vikten av att de andra lyssnar när någon pratar och att de respekterar det som sägs:


”Först och främst om man säger något och någon skrattar då, det kanske inte är åt en själv, men om de skrattar så känner man att det här inte var något viktigt. Jag tycker att det är viktigt att dom liksom lyssnar på en - att dom är tyst och så.” (F 6)


På frågan: Tycker du att de andra lyssnar när du pratar? svarar två andra barn så här:


”Ja, vissa kompisar är prufessionella på att prata i, men då skriker jag till.” (F 5)


”Vi pratar en i taget hela tiden så då lyssnar alla.” (P 5)


5.3 Två barns inställning till tjej- och killsnack


Intervjuerna med en pojke och en flicka i årskurs 6 gav i stora drag samma resultat som enkäterna. Barnen är mycket positiva till den här formen av samtalsgrupper. De uttrycker glädje över att få prata om annorlunda ämnen i smågrupper i skolan.


”Tjejsnacken är viktiga. Förut när jag gick i ettan så var jag väldigt tyst, jag vågade liksom inte säga någonting. Sen när man kom upp i fyran och femman och sexan då får man ha tjejsnack och då lär man sig liksom att våga prata, våga säga vad man tycker och så. Det är väldigt skönt. (F 6)


På vår fråga: Finns det ämnen som du inte tycker borde tas upp och/eller är privata ämnen? svarade barnen:


”Nej, det tycker jag inte. Vi pratar ju inte utanför gruppen, så vi kan ju prata om vad som helst. Tystnadsplikt.” (P 6)


”Det får man väl bestämma själv om det är någonting man vill prata om. Det får var och en bestämma om det är för privat. Om läraren kommer med något som jag inte vill prata om så räcker jag inte upp handen utan är tyst.” (F 6)


På frågan om samtalsgrupperna ska vara obligatoriska uttryckte sig barnen på följande sätt:


”Jag tycker att det ska vara obligatoriskt. Det är ett ämne så då är det skola, precis som matte och gymnastik så har vi tjej- och killsnack. Jag tycker att man ska lära sig att prata. Alla gillar ju inte gymnastik heller …” (P 6)


”Jag tycker att alla ska vara med, det är enklast. Det är svårt t ex om man har bråkat med någon person och så är det frivilligt och den kanske inte kommer - då blir det svårt att prata med den.” (F 6)


5.4 Sammanfattning av resultat, undersökning


Grundinställning:


· Ett växande intresse finns i våra skolor för samtalsverksamhet.


· 94 % av barnen tycker att tjej- och killsnack är viktigt - mycket viktigt.


Det är en fördel om man inte är samtalsledare i sin egen klass, då man i egenskap av lärare har en speciell maktposition. Barnens krav på samtalsledare är att de ska vara öppna, förstående och strikt hålla tystnadsplikten.


Utbildning och handledning ser många av samtalsledarna som en väsentlig del för att verksamheten ska kunna bedrivas på bästa sätt.


Tid och samtalsmodeller varierar men både vuxna och barn föredrar 40 minuter/vecka i små grupper med 5-10 barn.


Det är viktigt att samtalen hålls i en lokal där man får vara ostörd och att det helst inte är klassrummet.


Samtalsämnena planeras som regel i förväg men det måste finnas ett stort utrymme för barnens egna frågor. Barnens egna önskemål om samtalsämnen handlar bl a om relationer - hur man ska vara mot varandra, killar, tjejer, familjer och kärlek.


Grundbulten för att samtalsgrupperna ska fungera är de fyra reglerna:


· aktivt lyssnande


· rätten att stå över


· tystnadsplikt


· inga tråkningar



6. Diskussion


6.1 Vår syn på undersökningen


Vårt underlag för den här undersökningen, med enkät i tre byskolor, intervjuer med sex samtalsledare samt med två barn har givit oss många intressanta och användbara uppgifter. Vi är medvetna om att valet av skolor på landsbygden kanske inte givit oss ett heltäckande material. Här saknas t ex. invandrarproblematiken. Trots detta tyckte vi att det var viktigt att de skolor som vi undersökte, hade haft schemalagda tjej- och killsnack under en längre tid. Vi tycker att de byskolor vi valde, vad beträffar behovet av samtalsverksamhet, mycket väl är representativa i kommunen.


Alla enkäter ska tas med en nypa salt. De är ofta otillräckliga mätinstrument, då många olika faktorer spelar in. Barnen kan vara påverkade av det senaste samtalets karaktär och låta det ”färga av sig” på inställningen till samtalen i allmänhet. De kan vara ointresserade av att svara på enkäter. Vi tyckte ändå att det var intressant att få en bild av barnens inställning till samtalsgrupper genom enkäter. Intervjuerna med de två barnen förstärkte bilden som enkäterna gav.


6.2 Vuxnas inställning, våra kommentarer


De vuxna är mycket engagerade i verksamheten och verkar känna ett ökat stöd från skolledare, annan personal och från föräldrar. Därtill känner de att de har barnens uttalat positiva inställning till tjej- och killsnack.


Vem är samtalsledare?


Vi tycker att det är intressant att höra att man inte bör vara samtalsledare i sin egen klass. Det här verkar vara klokt och bör uppmärksammas av alla som tänker starta tjej- och killgrupper. Som samtalsledare bör man alltid vara medveten om sin roll och alltid vara beredd att svara ärligt. Det här är ingen halvhjärtad syssla, den kräver en genomtänkt hållning till livet och en stor öppenhet. Att hjälpa barnen att bearbeta tillvaron och göra den begriplig är kanske en av de viktigaste uppgifter vi vuxna har.


Handledning


Samtalsledarna kan ibland uppleva att de saknar stöd för utbildning och sakkunnig handledning. Frågor och förtroenden som kommer upp vid samtalen kan ibland kännas tunga att bära eller finna svar på. Var går befogenhetsgränser och när ska förtroenden föras vidare för att hjälpa barnen ur svåra privata angelägenheter? Här anger sociallagstiftningen och anmälningsplikten gränserna, men läraren kan uppleva att hon måste ha stöd för att våga gå vidare. Ett sätt kan vara att anonymt ta kontakt med socialförvaltningen för att få råd. Det är naturligtvis en svår balansgång, när något eller några barns privata situation blir uppenbar vid dessa samtal. Det krävs en hel del mod och mognad från samtalsledarens sida att avgränsa gruppens ”räckvidd” in i den privata familjesfären, men ändå bibehålla öppenhet och respekt. Samtidigt måste ledaren vara medveten om att det här kanske är barnets enda kanal för att ropa på hjälp. När och om en sådan situation uppstår bör man avbryta samtalet i den lilla gruppen och tala i enrum med barnet istället. Man ska också söka hjälp från elevvårdssidan i dessa lägen. Tillsammans med en kurator eller psykolog bör man kunna resonera om nästa steg för barnets räkning.


Val av samtalsämnen


När det gäller valet av samtalsämnen fann vi i viss mån olika inställning bland våra intervjuade personer. Här är säkert samtalsledarens egna spärrar avgörande, vilket i och för sig är en god sak. Att inleda en diskussion som på något sätt är plågsam eller ouppklarad för samtalsledaren själv, kan lätt sprida ett osäkert samtalsklimat. I en grupp kan man t ex obehindrat prata om onani, medan en annan ledare bestämt säger ifrån en diskussion av den privata delen av sexualiteten. Vi upplever att det är avgörande för samtalskulturen, att ledaren är trygg med de olika ämnen, som kommer upp vid ett samtal.


Obligatorisk närvaro?


En fråga som vi själva har funderat över, är om den här gruppverksamheten ska vara obligatorisk eller inte. Uppfattningen skiljer sig en del mellan våra intervjuade personer. Det är förmodligen så att den här formen inte passar alla barn/ungdomar lika bra. Trots den höga populariteten (94 % tycker att det är viktigt - mycket viktigt med samtalen), finns det säkert en grupp människor som störs av intimiteten vid dessa gruppsamtal. De kan av olika skäl känna sig störda och personligen trängda av samtalsämnenas karaktär. De kan komma ifrån en annan kultur (även i svenska hem kan det vara klart uttalat vad som är privata ämnen och vad som bör avhandlas innanför hemmets väggar). Diskussioner förekommer om dessa elever kan få ”avstå” och få sin del av undervisningen i t ex sexualkunskap under andra former. Det dessa elever går miste om är dynamiken som finns i samtalen mellan deras jämnåriga kamrater. Känslan av utanförskap kan ligga nära till hands. Vi har diskuterat med bl a en av samtalsledarna om saken och hon kunde tänka sig att föra någon slags ”tankebokskommunikation” mellan sig själv och de få elever som väljer att stå utanför verksamheten.


6.3 Barnens inställning, våra kommentarer


Tidsutrymme för diskussion

Diagrammet i avsnittet 5.2 (barns inställning till tjej- och killsnack) tycker vi visar att tidsaspekten för verksamheten är väsentlig. Den här frågan har flera bottnar. Den kan betyda: ”räcker tiden till för dina frågor?” eller ”tycker du att du får ta plats i diskussionerna med just dina tankar och funderingar?”. Alltså, ger den vuxna och de andra barnen dig det utrymme som du behöver för att trivas och känna att gruppsamtalen är värdefulla? Hur man än har tolkat frågan, tycker vi att vi ser, att mindre grupper ger det utrymme som barnen behöver för att få tillfälle att tala. Det här överensstämmer med facklitteraturens syn på gruppstorleken för en fungerande diskussionsgrupp (se kap. om kommunikation, 4.2).


Val av samtalsämnen


I resultatdelen kan vi läsa att endast 32 % av den stora gruppen är nöjda med valet av samtalsämnen men barnens grundläggande inställning verkar ändå vara mycket positiv. Detta kan bero på att det är fler barn, fler viljor och att de har fler olika intressen i den stora gruppen som gör att tiden inte räcker till för alla. Men man kan också ana att samtalsledaren blir tvungen att styra mer i den större gruppen. Då kan inte alla få sina önskemål om ämnen tillgodosedda men trots detta tycker man att samtalen och vissa ämnen av dem som tas upp är så intressanta att samtalen blir viktiga.


Samtalsgruppen skapar öppenhet


En annan intressant aspekt är den, som en kille i sexan vidhåller, att det är pinsamt att tala med föräldrar om sex och sånt! Han menar att det är lättast att samtala och ställa frågor till en grupp jämnåriga kamrater och en utomstående vuxen. Föräldrar blir i vissa fall ”för nära” och vetskapen om föräldrarnas sexualitet, kan säkert kännas besvärande. Frågor om hur barn blir till, har förmodligen föräldrar fått besvara redan i förskoleåldern, men när barnet själv närmar sig puberteten och upptäcker sin egen kropps förändringar, kan frågorna upplevas svårare att ta upp i det egna hemmet. Det här resonemanget känner vi igen från diskussionen om att medvetandegöra rollerna i en grupp - våra roller påverkar vad vi kan åstadkomma i en grupp (se avsnittet om kommunikation 4.2). En annan aspekt är att många barn lever med endast en förälder och saknar i hög grad en sida av ”könsfrågorna”.


Manlig eller kvinnlig samtalsledare?


Det som är intressant är, att höra att många av barnen i de små grupperna är mycket nöjda med sina kvinnliga samtalsledare. Förmodligen blir den vuxna samtalsledaren en mammarepresentant eller möjligen en storasyster, som man inte har något emot att vara öppen inför. Tyvärr finns det inte mycket män att tillgå för den här åldersgruppen i skolvärlden över huvudtaget, vilket naturligtvis gör att man saknar erfarenhet av manliga samtalsledare. Därmed finns det mycket lite att jämföra med. Vår uppfattning är den, att det i högre grad handlar om personlig lämplighet, än vilket kön samtalsledaren har.


6.4 Andra diskussionsfrågor


Föräldrars inställning

Föräldrars inställning till samtalen har vi inte djupare försökt att studera i detta arbete. I våra intervjuer har vi fått vagt positiva svar från samtalsledarna. De flesta har talat om för föräldrarna, att de har samtalen schemalagda vid föräldramöten, men saknar ofta någon klargörande respons. Kanske är det så att många föräldrar fortfarande har en mycket diffus bild av vad de här samtalen betyder för deras barn? Säkert finns det en del föräldrar som inte så lätt accepterar att deras barn talar med utomstående om sina livsfrågor, medan andra känner lättnad och tacksamhet för att det verkligen ges tid till detta. Här kan alltså finnas ett viktigt område att studera vidare.


Könsroller


Bland de många olika livsfrågor som diskuteras är könsroller ett väsentligt område. Många flickor läser ungdomstidningar som t ex ”Frida” och får ett mycket tvetydigt budskap om vad som förväntas av flickor. De ska vara vackra och ”ställa upp” på killarna, samtidigt som de ska vara självständiga och kavata. En ekvation som inte alltid går ihop för dem. Tjejgruppen kan fungera som en oas, där man kan få fråga om man måste vara si eller så och upptäcka att man inte är ensam om sina funderingar. I killgruppen måste mycket tid ägnas åt att diskutera vilken roll pojkar förväntas att ha i mötet med flickor. Måste pojkar vara macho, tuffa och fräcka? Deras osäkerhet är naturligtvis lika stor som flickornas. Vi menar att det går åt mycket kraft och oro att tänka på allt som tjejer och killar ”ska göra”, vilket tar energi från bl a skolans andra ämnen. Man kan tycka att det är mycket negativ påverkan som dagens barn måste bearbeta, långt innan de har mognad eller förutsättningar för att sätta in all information och allt tyckande i sitt sammanhang.


6.5 Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg?


Är samtalsgrupper ett fungerande verktyg för att klara styrdokumentens uppdrag, att skapa diskussioner kring existentiella frågor och öka barnens förmåga att komma fram till en egen värderingsgrund?


LPO 94 har som vi beskrivit i kap. 2 givit oss i uppdrag att uppmuntra våra barn att tala, lyssna, tänka och bilda sig egna värderingar om sig själva, sina medmänniskor och sin omvärld.
 Vi menar att samtalsgruppsformen är ett mycket väl fungerande verktyg för att uppnå detta. Enligt kursplanen för samhällskunskap skall eleverna vid slutet av nionde skolåret ha uppnått förmåga att reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar utifrån t ex kön samt social och kulturell bakgrund.
 I samtalsgruppen har barnen möjlighet att diskutera såväl könsfrågor som att bli medvetna om de sociala olikheter som förekommer i samhället. Vidare säger kursplanen i biologi att eleven ska ha kunskaper om vad befruktning innebär, veta något om det genetiska arvet samt ha kunskap om sexuallivets biologi, om preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.
 Den här delen av biologiundervisningen, tycker vi, lämpar sig väldigt bra att ta upp i mindre grupper och med pojkar och flickor var för sig.


Konsten att skaffa sig hållbara värderingar är naturligtvis något som pågår hela livet. Det handlar om att skaffa sig kunskaper, att lyssna på andra och att bearbeta egna erfarenheter. Det bör också falla sig naturligt att hela tiden få möjlighet att ompröva sina värderingar. Man kan nå det här syftet på flera olika sätt t ex genom att samarbeta i olika teman, smågruppsdebatter och praktikperioder ute i samhället. Dessa metoder är mycket bra och bör också användas. Fördelen med samtalsgrupper av den form som vi har beskrivit, är att de utvecklar barnens förmåga att uttrycka sina känslor och tankar i ord och att de lär sig lyssna på andra (se Vygotsky kap. 4.2). Eftersom gruppverksamheten är schemalagd, får de därmed kontinuerlig träning.


Framtidens lärarutbildning


För att framtidens lärare ska kunna bli lämpliga samtalsgruppledare, bör också lärarutbildningen innehålla grundligare diskussioner om de existentiella frågorna, samarbetsövningar, självförtroendestärkande övningar samt samtalsteknik. Vi föreslår att metodikämnet omfattar de här komponenterna.


I dagens samhälle möter vi allt fler etiska och moraliska frågor som vi inte mött tidigare på grund av att vetenskapen utvecklas mycket snabbt. Dessa frågor kommer att kräva många tankar i framtiden och vi har skyldighet att låta eleverna fundera över moraliska och etiska frågor redan nu.


7. Råd till dig som vill starta tjej- och killsnack


· Tänk först igenom ditt syfte med samtalsgruppen. Resonera med övriga kollegor om en hållbar målsättning. Vilken är er målgrupp?


· Läs gärna böcker om grundläggande gruppsykologi samt böcker om gruppverksamhet (t ex Gunilla O Wahlström och Barbro Goldinger)


· Ta kontakt med någon som har haft tjej- och killsnack under en tid och lyssna på råd från henne eller honom.


· Ordna en lokal. Önskemål är att hitta ett litet rum, som inte används som klassrum och där man kan sitta ostörda och skapa en lugn inramning.


· Planera in en återkommande tid på schemat - gärna förmiddag eller direkt efter lunch. Dock helst inte måndag eller fredag.


· Undvik att vara samtalsledare för din egen klass. (se kap. 5.1)


· De fyra gyllene reglerna måste alltid inpräntas vid gruppsamtalen: Aktivt lyssnande, rätten att stå över, tystnadsplikt och inga tråkningar.


· Använd lämplig litteratur när du planerar terminens samtalsverksamhet, (se förslag på separat litteraturlista). Dessa böcker är också mycket bra att ha vid själva samtalen då barnen t ex kan läsa andra barns insändare och känna igen sig. Det finns också böcker som kan väcka diskussioner. Tidningar och film är också lämpliga hjälpmedel.


· Var lyhörd för barnens förslag på samtalsämnen och håll inte för fast grepp om den planering som du själv har gjort.


· Glöm inte att vara dig själv, men fördöm aldrig eller moralisera barnens uppfattningar. Försök att alltid ärligt svara på barnens frågor.


· Var aldrig rädd för att söka hjälp och stöd hos kollegor och elevvårdspersonal.


· Gör en utvärdering efter varje termin eller läsår. Förslagsvis en anonym som ger dig indikationer på hur barnen upplever samtalsverksamheten.
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Bilaga 1. Intervjufrågor till samtalsledare


· Hur ser samtalsgruppsarbetet ut nu?


· Hur har det sett ut?


· Hur ser modellen på skolan ut


· Barnens ålder (varför börjar man när man börjar?)


· Gruppsammansättning


· Schemaläggning


· Tid


· Lokal

· Olika slags samtal (kill- och tjejsnack, gruppsamtal, storsnack)


· Vem är gruppledare? Varför?


· Målsättning?


· Vad har ni för mål med samtalsarbetet?


· Finns detta med i den lokala arbetsplanen?


· Hur upplever ni att målen uppnås?


· Utvärdering?


· Finns det någon sådan?


· Vad tror du att barnen tycker om det här med samtalsgrupper?


· Vilket innehåll har samtalsgrupperna?


· Ungefärliga proportioner livsfrågor, konflikthantering med mera.

· Om tid inte ges till livsfrågorna i samtalsgrupperna när tas de då upp?


· Vem väcker frågorna?


· Ungefärliga proportioner lärare – elever


· Hur ser organisationen runt samtalen ut?

· Planeras samtalen?


· Använder ledaren någon litteratur? Vilken?


· Dokumenteras samtalen? Hur då? (t ex minnesanteckningar)


· Återkopplas det till föregående samtal?


· Summerar man det aktuella samtalet?


· Finns det tid till detta?


· Hur ser du på samtalsgruppernas framtid?


· Vad tycker den övriga personalen?


· Vad tycker föräldrarna?


· Vad tycker rektorn/områdeschefen?


Bilaga 2. Enkät - tjej- och killsnack


Kille
□



Årskurs: ________________________

Tjej
□







Skola: __________________________

1. Vad tycker du om storleken på din samtalsgrupp?


för få
lagom
för många


□
□
□


2. Vad tycker du om lokalen där ni är?


ostörd

vi blir störda

mysig

tråkig


□

□


□

□


för liten
för stor
lagom stor


□
□
□


3. Hur trivs du med din gruppledare? (sätt kryss på linjen)




inte så bra
bra
mycket bra


Varför?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4a. Tycker du att tiden räcker till för era samtal?




mycket
ibland
ofta
mycket


sällan
ofta


4b. Hur länge och hur ofta skulle du vilja ha tjejsnack/killsnack?___________________

Till exempel: 40 min/vecka, 20 min/vecka, 40 min/varannan vecka.


5.   Finns det tillräckligt med tid för just dina frågor/tankar/åsikter?




sällan
ibland
oftast


Egen kommentar:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.   Vågar du säga vad du tycker/känner?




mycket
ibland
ofta
mycket ofta


sällan


Egen kommentar:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.   Tycker du att de andra lyssnar när du pratar?




sällan
ibland
ofta


Egen kommentar:____________________________________________________________


___________________________________________________________________________

8.   Tycker du att samtalsämnena ni tar upp är intressanta?




sällan
ibland
oftast


9.   Om du fick bestämma, vad skulle ni ta upp då?


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Vad tycker du om tjejsnack/killsnack?




inte alls
viktiga
mycket


viktiga

viktiga


Bilaga 3. Intervju med barn


· Vad tycker du om tjejsnack/killsnack?


· Varför?


· Tycker du att tiden räcker till för era samtal?


· Vad tycker du om valet av samtalsämnen?


· Vilka ämnen tycker du har varit mest intressanta?


· Brukar du ta upp egna ämnen?


· Finns det ämnen som du tycker inte borde tas upp/eller är för privata?


· Hur är en bra samtalsledare?


· Är könet viktigt? Skulle det gå lika bra med en man/kvinna?


· Skulle du vilja att samtalsgrupperna såg annorlunda ut?


· Finns det något som du saknar eller skulle vilja ha mera av?


· Vad tycker du är viktigt för att du ska våga säga vad du tycker och berätta i gruppen?


· Tycker du att samtalsgrupper ska vara obligatoriska?
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