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Inledning 
 
Bakgrund 
Vardagen handlar för de flesta om möten människor emellan. Skolan är en plats där många 
möten sker varje dag t.ex. barn - vuxna, barn - barn och flicka - pojke. Vid dessa möten sker 
automatiskt en bedömning och värdering av den andra människan. Denna bedömning och 
värdering grundar sig på vilken personlig livsåskådning man har. Personlig livsåskådning 
omfattar 3 viktiga sidor: uppfattningar av tillvaron ex. människosyn, värderingar ex. rätt - fel 
samt personens handlingar och handlingsberedskap (G Westin - Lindgren m fl, 1989, s. 146) 
 
Att det bland barn sker en bedömning och värdering av andra har vi sett under utbildningens 
praktikperioder och vi upplever klimatet som tufft mellan barnen. Det finns barn som av andra 
barn anses vara knäppa, fula, tysta, ha löjliga kläder etc. och på grund av det inte får vara med 
de övriga barnen. Vi har även sett elever som köpt kompisar med godis eller samlarbilder 
emedan andra har dragit till sig uppmärksamhet till vilket pris som helst, då oftast negativ 
uppmärksamhet. 
 
Många problem i skolan har sin grund i kamratrelationer. Som lärare ställs man inför barnen 
och deras uppfattningar om tillvaron. Man vet väldigt lite om barnens tankar kring kompisskap 
men måste trots allt i rollen som lärare handskas med ovanstående problem. Därför vill vi 
genom att ställa frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” synliggöra barnens tankar om 
kriterierna vid val av kompis. 
 
Att få reda på barnens tankar vid kamratval gör en själv bättre rustad för att kunna hjälpa elever 
att lyfta fram sådana egenskaper som främjar goda kamratrelationer. Goda kamratrelationer 
motverkar ett tufft klimat i skolan. 
 
Situationsbeskrivning 
Vi gjorde vår praktik i en årskurs fyra i ett bostadsområde utanför Gävle centrum. Enligt 
hörsägen från lärarna på skolan så finns det inom området ett stort antal socialbidragstagare, 
ensamma föräldrasituationer och andra sociala problem. Skolan är en låg- och mellanstadie-
skola med ca. 350 elever och ca. 35 stycken lärare. 
 
Vi fanns i klassen redan från barnens första dag på mellanstadiet som lärarkandidater. Klassen 
var sammansatt av delar från två klasser vilka båda gått på den här skolan och två stycken nya 
elever från ett annat rektorsområde på andra sidan staden. Klassen bestod av 23 elever, 10 
pojkar och 13 flickor. Detta innebar att de inte riktigt kände varandra trots att de kände till 
varandra. Den nya pojken och flickan kände ingen i klassen. De hade gått i samma klass på 
deras förra skola. Det var en klass som inte hade någon eller några som utmärkte sig negativt 
och våra praktikhandledare var nöjda. 
 
Klassen delades av två stycken lärare, en kvinnlig som hade 20 timmar i klassen och en manlig 
som hade 9 timmar. I övrigt så fanns i klassen slöjdlärare, speciallärare, musiklärare och en 
lärare som drygade ut sin tjänst med en timme svenska i veckan. Den av våra praktikhandledare 
som hade hand om religionsundervisningen tyckte att vår undersökning passade in i den 
uppläggning som hon tänkt sig, där hon planerat in ett avsnitt om etik. 
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Undersökning 
 
Vad avgör barns val av kompis? 
Det första vi gjorde var att i halvklass låta eleverna skriva till frågan ”Vad gör en kompis till en 
kompis?” som vi skrev på tavlan. Detta gjorde vi under inskolningens andra vecka för att hinna 
lära känna barnen. Varför eleverna fick börja med att skriva var därför att de enskilt skulle tänka 
och formulera sina tankar. Många skrev väldigt lite, en eller två rader, medan andra skrev upp 
till en halv sida under den halvtimme som de hade på sig. De skrev ord eller korta meningar 
t.ex. snäll, roligt tillsammans, bygger koja med mig etc. 
 
Vi pratade om frågan, för att få en beskrivning av vad som menades med det de skrev, i helklass 
två dagar efter och spelade in diskussionen på band. Vi spelade in den för att vi inte ville missa 
något och för att vi inte skulle hinna med att anteckna. Vi spelade in den utan elevernas vetskap 
för att inte eleverna skulle tappa koncentrationen genom att tänka på inspelningen. Eleverna 
kom aldrig igång med en diskussion för att det var rörigt i klassen. Bandinspelningen gav ett 
magert resultat och gav inte undersökningen något som vi kunde använda. 
 
I syfte att nå en fördjupning så valde vi att sammanställa det som eleverna skrivit till ett papper 
utan att ändra deras egna ord. Sammanställningen använde vi till att ha som underlag vid en 
intervju enskilt med varje elev. Vi kopierade upp ett exemplar till varje elev som vi kunde ha att 
skriva på, istället för att sitta och föra egna anteckningar, eftersom eleverna skulle svara på 
frågor till det de i klassen själva skrivit. (Bilaga 1) På stencilen stod deras egna tankar ned-
skrivna med plats för våra anteckningar. Till exempel så stod det ordet givmild. Om eleven 
tyckte att en kompis skulle vara givmild så strök vi under ordet och skrev ned det som eleven sa 
på den punkten. 
 
Vi tog ut en elev i taget till en bordsgrupp med bekväma bänkar att sitta på som står utanför 
klassrummet i en bredare del av korridoren som ibland används som arbetsplats av eleverna för 
att få en så avspänd och ostörd miljö som möjligt. Där har den ena av oss tillsammans med den 
intervjuade eleven suttit på en sida och på andra sidan bordet har den andra av oss suttit och 
antecknat på den stencil som fanns till varje elev. Eleverna har inte fått se papperet förrän de 
suttit där ute ensamma med oss. Den som satt bredvid eleven hade en att titta på och på den 
sneglade även eleverna ibland. Vi har ställt frågorna båda två, d.v.s. vi har ställt cirka 5 var och 
sedan bytt, men det är bara den ena av oss som har antecknat. Det som eleverna sa skrevs 
ordagrant ned. Exempel på en fråga kring t.ex ordet äventyrare: ”Tycker du att en kompis ska 
vara en sån som är en äventyrare?” Har det behövts ett förtydligande så har vi frågat: ”Tycker 
du att det är viktigt att en kompis är en äventyrare?” Har eleven inte vetat vad vi menat med 
ordet äventyrare har vi frågat vad den själv tycker att en äventyrare eller ett äventyr är. 
 
Vi avslutade alltid vår intervju med att fråga om det var något som eleven ville tillägga och med 
frågan ”Hur ska en kompis vara för att få vara din kompis?” På alla stenciler vi använt har inga 
namn angivits utan bara pojke eller flicka för att se om det fanns skillnader emellan svaren. 
 
Intervjuerna har tagit ungefär 20-30 minuter att göra per elev så därför har det varit nödvändigt 
att ta ut eleverna när det passat i undervisningen. Det tog 3 veckor att få alla intervjuerna gjorda. 
Ur intervjuerna fick vi fram de svar som övervägande delen av klassen satt som viktigast hur en 
kompis ska vara. Vi räknade helt enkelt ihop antalet elever som ansett en punkt vara viktig. Till 
exempel så svarade 22 av klassens 23 elever att ”roligt att leka” var viktigt emedan bara 2 
stycken ansett att ”utseende” är viktigt. De fem mest angivna svaren är: Roligt tillsammans, 
Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Bra. 
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Av 36 svar skrev vi ned de 18 enligt klassen viktigaste svaren på en stencil, i slumpvis ordning, 
som vi använde till att göra en kontroll i parallellklassen som bestod av 26 elever. Vi tog även 
med utseende som en nittonde punkt eftersom vi blev förvånade över att bara 2 stycken ansett 
detta som viktigt trots att man på skolan får höra många tillmälen om utseende. (Bilaga 2) 
 
Kontrollen gick till enligt följande: eleverna fick varsin stencil på vilken de skulle stryka de 
alternativ som de ansåg vara oviktiga för hur en kompis ska vara så att endast fem svar återstod, 
dessa rangordnades inbördes där nummer 1 var viktigast. Vi hade även lämnat utrymme för 
dem att skriva ned egna åsikter om hur en kompis ska vara om de ansåg att de saknade något. 
 
Kontrollgruppens svar överensstämde väl med undersökningsgruppens. De fem mest angivna 
svaren är: Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Inte dum. 
 
För att ytterligare försäkra oss om tillförlitligheten i svaren så gjorde vi även samma kontroll i 
undersökningsgruppen som vi gjorde i kontrollgruppen. Detta för att se ifall deras svar stod sig 
mer än en dag. Från att vi intervjuat den första eleven så hade det gått tre veckor och tre dagar 
men för den sista eleven som intervjuades hade det gått tre dagar. De fem mest angivna svaren 
är: Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Inte tjalla. 
 
I alla tre undersökningarna så har de fyra svaren Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på och 
Inte slåss ansetts viktigast emedan den femte varierat mellan Bra, Inte dum och Inte tjalla. 
 
De svar som varierat har, i de undersökningar där de inte kommit med bland de fem viktigaste 
kompiskriterierna, legat högt bland svarsalternativen. 
 
Nedan följer en lista på de 19 viktigaste svarsalternativen, som användes vid kontrollerna, med 
en kortfattad förklaring av begreppen. 
 
Vad menar barnen? 
Roligt tillsammans: leka - prata - idrotta 
Snäll: att inte slåss (många av de andra svarsalternativen omfattas också av snäll) 
Kan man lita på: att inte berätta hemlisar - att inte svika för en annan kompis 
Inte slåss: då är man ingen bra kompis - skapar smärta - känna skuld eller få skulden 
Roligt att leka: regellekar - bygga saker - ta ansvar för någon eller något 
Bra: omtänksam - prestationsmässigt bra 
Inte grinig: hinder för lek 
Kommer på roliga saker: påhittig - kommer på lekar och äventyr 
Inte tjalla: att inte tjalla om man inte gjort något dumt 
Inte envis: det får inte bli hinder för lek 
Hur kompisen ser ut: har ingen betydelse 
Lite galen: busig - modig 
Vill lika som jag: det får inte bli orättvist 
Säger roliga saker: ord - historier - berättelser - gåtor 
Leka vad som helst: allt utom dumma och farliga saker 
Äventyrare: vara ute i skogen - åka till staden utan föräldrar - tivoli - äventyrsbad - utmaningar 
Inte kamma sig (hela tiden): hindrar lek 
Inte dum: får bara vara dum vid bråk 
Göra det mesta: se LEKA VAD SOM HELST 
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För att få ett grepp om vårt undersökningsmaterial har vi gjort en kriterietabell för att underlätta 
tolkningen, här finns alla kompiskriterier med som framkom vid skrivtillfället. Den ser ut enligt 
följande: 
 
Personlighetskriterier 
 
Inre egenskaper Yttre egenskaper 
 
Kvalitéer: Snäll Intressen: Äventyrare 

Givmild  Gillar fiske 
Kan man lita på  Gillar ishockey 
Inte envis  Gillar hundar 
Flamsig 
Drullig Utseende: Söt 
Inte tjallar  Inte kammar sig 
Inte tiger  Utseende 
Inte grinig 
Bra 

 
Humor: Kommer på roliga saker 
 Lite galen 
 Kunna roliga ord 
 Säga roliga saker 
 
Relationskriterier 
 
 Roligt att leka  Roligt tillsammans 
 Bygger koja med mig  Inte slåss 
 Lagar mat åt mig  Inte dum 
 Bra att springa med  Göra det mesta 
 Leka vad som helst  Går med på allt 
 Vill lika som jag 
 
Materialkriterier 
 
 Har häst och får rida där  Har husdjur 
 Har hund som jag får gå ut med  Lånar ut sin cykel 
 
Barnens undersökningsresultat 
Vår undersökning visar att eleverna som deltagit angett snäll, kan man lita på, roligt tillsam-
mans och inte slåss som de mest önskvärda kriterierna hos en kompis, oavsett om man är pojke 
eller flicka. Enligt vår tolkning ingår snäll och kan man lita på i personlighetskriterierna under 
inre egenskaper emedan roligt tillsammans och inte slåss ingår i relationskriterierna. Redan vid 
skrivtillfället kunde man se tendensen att personliga egenskaper värderades högt av klassen. 21 
av 36 svarsalternativ hamnade där jämfört med materialkriterier där endast 4 av 36 svar 
placerades. Ur gruppen relationskriterier kunde man inte urskilja några tendenser, 11 av 36 
svarsalternativ. Trots det återfinns bland de 11 svarsalternativen 2 av de mest önskvärda 
egenskaperna. 
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Slutsatsen i vår undersökning är att de utfrågade eleverna tycker att en kompis ska ha passande 
personliga egenskaper och kunna uppträda i en relation. En kompis ska vara en sådan som man 
utför en aktivitet med; leker, pratar och idrottar. Den ska heller inte vara någon som skvallrar 
och sviker en för en annan kompis, utan ska vara snäll och inte slåss för det gör ont och ger 
skuldkänslor. Undersökningen visar även att materiella tillgångar och utseende är av liten 
betydelse vid val av kompis i den här klassen. Vi har inte sett någon skillnad i svar mellan 
flickor och pojkar förutom på en punkt: flickorna vill inte ha en kompis som kammar sig hela 
tiden eftersom det tar bort tid från lek. 
 
Lärarenkät 
För att ta reda på om lärarna tyckte sig se samma tendenser som vi angående ett hårdare klimat 
i skolan så gjorde vi en enkätundersökning bland lärarna på skolan. 25 stycken av skolans ca 35 
lärare fick enkäten men bara 6 stycken besvarade vår enkät. Ett litet material att tolka men deras 
svar var till största del samstämmiga. Enkäten var utformad så här: 
 
Kan man påstå att klimatet mellan barnen i skolan blivit tuffare under de senaste 5-10 åren? 
 

Ja Nej 
 
Vad har du gjort för iakttagelser som stöder ditt svar? 
 
Vad tror du det beror på? 
 
Resultatet visar att fem av sex lärare tycker sig se tuffare och hårdare tag. De tycker sig också se 
större egoism där allt fler elever har klara behov att hävda sig med alla medel. Orsakerna de 
anger är: tuffare och stressigare samhälle, mindre tid med familjen, film och video, dåligt 
självförtroende och brister i normuppfattning. En lärare tyckte dock att barnen idag är mer 
sociala och hjälper till att hålla reda på varandra eftersom de redan på förskolan tränats att ingå 
i grupp. 
 
Synpunkter kring undersökningens tillförlitlighet 
Under våra 7 veckor i klassen så hann vi bara med att göra undersökningen men ingen upp-
följning. 7 veckor är en kort tid när man ska göra både en undersökning och praktik eftersom 
bägge delarna kräver att man ägnar mycket tid per del för att man ska få ut så mycket som 
möjligt. Tidsfaktorn kan göra att både vi och eleverna blir stressade vilket kan resultera negativt 
på undersökningen. Eleverna tänker vanligtvis inte kring dessa frågor på ett sådant sätt att det 
bara är att skriva ned på papper vilket några elever också spontant gav uttryck för. Vår tanke var 
att de genom att skriva på en gång skulle synliggöra sina tankar. Men nu vet vi att vi borde ha 
förberett eleverna genom att tala om för dem att om två dagar ska ni skriva om ”Vad gör en 
kompis till en kompis?” 
 
Därefter tänkte vi diskutera frågan i halvklass eller grupper för att få komplement till det de 
skrivit men beroende på inskolningsveckoschemat så fanns inget utrymme för detta. Vi fick 
därför ta diskussionen i helklass. Diskussionen gick inte bra beroende på två orsaker: hel-
klassdiskussion gjorde att många i klassen inte deltog hela tiden men den främsta orsaken var 
att timmen efter så skulle de ha klassens första roliga timme för året och mångas energi gick åt 
att tänka på det istället för på det som diskuterades. Hade vi känt klassen bättre än vi gjorde så 
hade detta kunnat undvikas. När någon äntligen kom igång så kunde någon helt plötsligt fråga 
hur lång tid det var kvar till rast. Efter ett sådant avbrott tog det tid att komma tillbaka in i 
diskussionen. Helklassdiskussionen gav ett dåligt resultat eftersom den ideligen stördes av 
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ovannämnda orsaker. Vi borde ha strukturerat diskussionen annorlunda t.ex. varva grupp- och 
helklassdiskussion men detta hade krävt mera tid. 
 
Vi började vår intervjuserie med eleverna utan föregående introduktion vilket visade sig vara 
lyckat då detta skapade nyfikenhet och positiva förväntningar. Anledningen till att vi inte 
introducerade detta var att barnen verkade tycka ämnet var uttjatat. 
 
Att vuxna intervjuade dem gjorde att de kände sig betydelsefulla varför de tog intervjun på fullt 
allvar. En sak som gjorde det ännu mera spännande var att vi talade om för barnen att det som 
blir sagt stannar mellan oss. Vi upplevde eleverna som öppna och ärliga i sina svar. 
 
Våra frågor var gjorda efter de svar som vi fått när de skrev varför de inte kan sägas vara 
”öppna” utan riktar in sig på att ta reda på om det de tidigare skrivit gällde. Men som vi skrivit 
i undersökningen avslutades varje intervju med en ”öppen” fråga. 
 
Även om vi valt en intervjuplats där vi inte skulle bli störda av omgivningen så hände det vid 
något tillfälle att elever från andra klasser rusade förbi på väg till och från biblioteket vilket 
störde koncentrationen. Tidsmässigt gällde att planera intervjun så att den inte kolliderade med 
efterföljande rast för då kunde de sista frågorna bli forcerade. Vi tror inte att detta haft mer än 
marginell betydelse för undersökningsresultatet. 
 
I syfte att förstå vad barnens svar stod för så tolkade vi svaren genom att sätta in dem i en 
kriterietabell (se s. 6). Angående de fyra toppsvaren så resonerade vi så att Snäll och Kan man 
lita på är egenskaper man som person besitter utan att behöva vara tillsammans med någon 
emedan Roligt tillsammans och Inte slåss är något som inbegriper fler än en person d.v.s. en 
relation. 
 
När vi sedan gjorde vår lärarenkät angående hårdare klimat i skolan hade vi funderingar kring 
utformningen av denna. Hur många frågor skulle vi ställa för att lärarna skulle bry sig om att 
svara? Hur skulle formulera frågorna utan att styra svaren? Hur lång tid skulle de ha på sig att 
besvara frågorna? Hur skulle vi nå alla lärarna? 
 
Vi tyckte själv att det inte skulle vara tilltalande att få en enkät med många frågor som skulle ta 
tid att besvara eftersom de skulle ha tid att besvara den i skolan. Frågorna utformades så att 
läraren redan i första frågan skulle ta ställning för eller emot så vi inte skulle få tvetydiga och 
svårtolkade svar. Den följande frågan skulle belysa varför de tagit ställning för det ena eller det 
andra och den sista skulle ge svar på var problemet kan tänkas ligga. Noteras bör att i svaren vi 
fick anges inte skolan som tänkbar orsak till problemen. Osäkert är om tiden för att besvara 
enkäten var tillräcklig, 3 dagar, eftersom vi fick så få svar. 
 
Vi tycker ändå att det ger en kompletterande bild till vår undersökning bland annat därför att 
lärarna tillsammans besitter många års erfarenhet. Genom att stoppa en enkät i varje lärares 
fack nådde vi ut till lärarna men nackdelen är att de då inte fick en personlig förfrågan vilket 
säkerligen skulle ha ökat antalet svar. 
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Diskussion 
 
Kompiskriterier i ett större perspektiv 
1988 samlade Sven G Hartman i en studie in material rörande barns livsfrågor och livsåskåd-
ning. Ur den undersökningens resultat kan man dra vissa paralleller till det resultat som vi fick 
fram i vår undersökning. (Undersökningen är hämtad ur G. Westin-Lindgren, 1989, s. 143 f) 
 
Den ena undersökningen bestod av frågor som människor tycker är viktigt att arbeta för och den 
andra var frågor som kan vara intressant och viktigt att fundera över. Han gjorde undersök-
ningen på låg- och mellanstadiet där totala antalet barn uppgick till 211 stycken. Resultatet till 
den första undersökningen är: 
71 % En värld i fred 
39 % Rättvisa mellan fattiga och rika länder 
25 % Att ha ett lyckligt familjeliv och goda vänner 
20 % Att vara en omtänksam och rättvis människa 
 
Om man jämför med vår undersökning så kan man se en liknande resultatbild trots att Sven G 
Hartmans undersökning är större och mer omfattande. Vid en jämförelse till vårt mindre 
perspektiv kan man med en smula fantasi se likheter emellan ”En värld i fred” och Inte slåss, 
”Rättvisa mellan fattiga och rika länder” och Snäll, ”Att ha ett lyckligt familjeliv och goda 
vänner” och Roligt tillsammans samt ”Att vara en omtänksam och rättvis människa” och Kan 
man lita på. 
 
Resultatet på frågor vad som kan vara intressant och viktigt att fundera över blev: 
47 % Varför en del blir mobbade? 
32 % Varför måste man dö? 
32 % Hur det är att vara invandrare i Sverige? 
29 % Hur man skall var mot varandra i familjen? 
26 % Hurudan en bra kamrat skall vara? 
 
Vid en jämförelse med vår undersökning kan man även här se likheter emellan undersökning-
arna fast ur ett annat synsätt, nämligen att person- och relationsfrågor är viktiga för (låg- och) 
mellanstadiebarn. ”Varför måste man dö?” är den enda av Sven G Hartmans frågor med hög 
procentandel som inte berör person- och relationsfrågor. Värt att notera är att av de 5 frågor som 
fått flest svar finns ”Hurudan ska en bra kamrat vara?” vilket är snubblande nära vår fråga ”Vad 
gör en kompis till en kompis?”. 
 
En intressant iakttagelse gjorde vi under vår enveckas högstadiepraktik, nämligen att i en 
årskurs sju så hade man upprättat klassregler för hur en juste klasskompis skulle vara. De hade 
skrivit upp detta på en affisch på väggen där följande punkter stod att läsa: Omtänksam, 
hjälpsam, pålitlig, glad och snäll. 
 
Våra iakttagelser problem eller utveckling? 
Roligt tillsammans, snäll, kan man lita på och inte slåss representerar barnens bild av hur en 
kompis ska vara och inte det vi iakttagit i deras uppträdande mot varandra. Våra observationer 
grundar sig på vad vi sett och hört i klassrummet, på idrottslektioner, på raster och i matsalen. 
 
Pojkar umgås med pojkar och flickor umgås med flickor. Första skoldagen fick eleverna själva 
välja var de skulle sitta vilket resulterade i att klassrummet delades i två halvor, en pojk- och en 
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flickhalva. Andra exempel är att de gärna spelar tjejerna mot killarna på idrottslektionerna, vid 
val av arbetskamrat/-er så valde man undantagslöst inom det egna könet och på rasterna så 
samlades killarna oftast kring en boll emedan flickorna umgicks i mindre grupper, gärna två 
eller tre, och hoppade hage eller lekte med en trapets som fanns på skolgården. Flickorna var 
mera angelägna att redan i klassrummet se till att de hade någon att vara med på rasten. 
 
Flickorna hade klubbar och ”hemlisar” som andra på nåder blev delaktiga i. 
 
Elever som ansågs avvikande av de andra eleverna hade svårt att få någon att umgås med och 
höll sig oftast i utkanten av de aktiviteter som förekom på rasten. 
 
Eleverna använde väldigt starka ord och fraser, mest svordomar, samt retades utan att reflektera 
över vad detta kunde betyda och ha för verkan. 
 
De uppvisade ett stort rättvisekrav oavsett vad saken gällde. T.ex. att en del fick hoppa över tal 
i matteboken, de har självupprättat en turordning i klassen som ej kan ändras. 
 
Många elever var rastlösa under lektionerna. De höll ofta på att pilla med saker på bänken, 
vicka på stolen och vandra omkring i klassrummet. 
 
Ur utvecklingspsykologiska aspekter framstår mycket av det vi nämnt inte som något nytt och 
uppseendeväckande utan är en del av barns utveckling. I boken ”Klassliv” (L. Svedberg, M. 
Zaar, 1988, s. 17) står att läsa ”Pojkarna söker framförallt gemenskapen i grupp i utåtriktade 
aktiviteter; de tävlar och deltar i olika regellekar. Flickorna föredrar att umgås i par och ha 
hemligheter tillsammans. Bästisrelationer är viktiga trots att de inte alltid är så varaktiga, utan 
de kan variera från dag till dag - allt efter barnets humör.” 
 
I början av latensfasen (7-12-årsåldern) så försöker de flesta att likna och vara som andra barn 
och det är mycket viktigt för dem att på något sätt få tillhöra en kamrat grupp men efter hand så 
vill man istället bli uppskattad för sin egen skull. Kamratgruppen erbjuder stora möjligheter vad 
gäller utveckling av samarbets- och kommunikationsförmåga utifrån barnets egna förutsätt-
ningar (M. Rödstam, 1987, s. 112 f, fortsättningsvis där endast sidhänvisning ges är det ur 
denna bok). 
 
Språket vilar alltid på egna tankar eller känslor och människor måste sinsemellan komma 
överens om vad de språkliga symbolerna betyder (s. 53). Man kan då tänka sig att vuxna helt 
enkelt utläser en annan betydelse än barnen t.ex. när de skriker åt någon att ”Jag ska döda dig”. 
Det kan för dem betyda ”Jag ska spöa dig”. Det egna språket utvecklas alltid i en kommuni-
kation med omgivningen. 
 
Att eleverna uppvisade ett stort rättvisekrav kan ha att göra med deras starka känslor för regler 
av alla de slag (s. 77). Beroende på den tankemässiga utvecklingen brukar barns uppfattningar 
om regler, normer och moral vara av konkret prägel (s. 80). Eleverna ser ingen bakomliggande 
orsak utan bara det som sker och reagerar mot det. 
 
Förpubertetsbarn brukar uppvisa en viss motorisk oro; vicka på fötterna, vicka på stolen etc. 
och särskilt vid samtal brukar vuxna irritera sig på denna rastlöshet (s. 33). 
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Barns utveckling ett problem i skolan? 
Vi har sett en bild som vi inte tycker är bra för barn men som utvecklingspsykologiskt anses 
fullständigt normalt. Det leder till en konflikt mellan skola och barns utveckling. Konflikten är 
å ena sidan att det i skolan blir ett ogynnsamt klimat som stör inlärning och å andra sidan en 
utveckling hos barn man inte bör motarbeta. 
 
Barnen leker i grupper inom det egna könet: Klassen består av både flickor och pojkar vilka 
samtliga ingår i en helhet som ska fungera i en undervisning som alla ska kunna ta del av. 
Samtidigt så är det så att eleverna vid grupparbeten och pararbeten arbetar i könsuppdelade 
konstellationer och detta skapar ofta problem t.ex. eftersom ytterst få klasser består av lika antal 
flickor och pojkar. Då uppstår en arbetsovilja bara för att man råkar arbeta med en av annat kön 
men ofta föreligger även risken att flickorna får stå tillbaka i arbetet med de mera utåtagerande 
pojkarna. Forskning visar att pojkar tar mer språkligt utrymme än flickorna (J. Einarsson, T G 
Hultman, 1988, s. 82 f). Konflikten för skolans del står mellan att låta könsbundenheten ha sin 
gång eller att blanda pojkar och flickor. Skolan har inte skapat denna könsuppdelning men det 
ligger ingen vinst i att förstärka den. 
 
Många gånger så blir flickornas bästisrelationer triangeldramer där ibland två flickors relation 
till en tredje utvecklas till ett förtryck (s. 118) vilket inte kan accepteras eftersom skolan enligt 
LGR 80 s. 17 ska ”utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 
demokratins principer om tolerans, samverkan och lika berättigande mellan människorna”. 
Men å andra sidan är det så att flickornas intresse fokuseras kring sådant som har med relationer 
och känslor att göra. Formerna blir mycket viktiga, ibland så viktiga att innehållet kommer i 
andra hand (s. 118). 
 
Utvecklingspsykologiskt sett så beror könsuppdelningen på att pojkar och flickor i deras 
tidigare utveckling förvärvat en könsroll samt könsidentitet under som regel olikartade villkor 
och att könens förpubertetsutveckling skiljer sig åt i både innehåll och tid (s. 117). 
 
Som regel utvecklar pojkarna ett grövre och mer utåtriktat språk än flickorna (s. 64) d.v.s. att 
svordomar och ”fula” ord används flitigare. Vi tycker att flickorna sårar varandra i lika hög 
grad som pojkarna även om de inte använder sig av ett lika grovt språk. Skillnaden i språket 
mellan pojkar/män och flickor/kvinnor härrör främst ifrån historiska normskillnader (s. 66). 
Konflikten gentemot skolan består i om utvecklandet av ett språk som ska fungera ute i 
samhället på lång sikt, skolans uppgift, ska få stryka på foten till förmån för det personligt 
utvecklade språket. 
 
Retsamhet är något som till största del tar sig i uttryck i språket men bottnar i något helt annat, 
nämligen att barn mellan 7-12 år ständigt jämför sig med andra som ett led i identitetsutveck-
lingen, d.v.s. jaguppfattning och självkänsla. Retsamheten är ofta en försvarsreaktion beträf-
fande farhågor om sin egen person eller grupp. Man försöker att försäkra sig om att; Sån’ är inte 
jag. Jämförelserna kan utvecklas negativt till mobbing och förtryck (s. 100). I det här fallet så 
gäller det att i skolan balansera vågen så att man främjar identitetsutvecklingen för alla och inte 
låter några utvecklas på andras bekostnad. 
 
Med tanke på deras rättvisekrav kan man säga att ”… deras sätt att hantera och utforma 
moraliska ställningstaganden på skiljer sig ändå i allmänhet från de vuxnas, vilket ytterst beror 
på hur långt den allmänna utvecklingen har framskridit” (s. 75). Barn bearbetar frågor och 
tankar i anslutning till sina egna erfarenheter på ett konkret sätt (s. 51). Kravet på rättvisa är i 
sig ett rimligt krav från eleverna men kraven måste anpassas till varje individ vilket en del 
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elever upplever som orättvist. Individanpassad undervisning är i sig rättvist mot varje elev men 
vid jämförelse med annan elev så kan det tyckas orättvist. 
 
Den kroppsliga rastlösheten är ett övergångsbeteende som ska ses som inslag i en utveckling 
framåt och inte som ett ofog (s. 32 f). Problemet för skolans del blir att denna motoriska oro blir 
en väldigt lång period eftersom eleverna skiljer sig utvecklingsmässigt åt. Den inbördes stora 
variationen i deras utveckling gör att det ofta uppstår svårigheter mellan mellanstadiebarn, 
åtminstone inom en årsklass (s. 117). Det märks då de irriterar sig på klasskamrater som pillar, 
vickar på stolen och vandrar omkring i klassrummet. Det stör undervisningen för de andra 
eleverna eftersom deras koncentration riktas åt annat håll. Som vuxen försöker man ofta tala 
dem tillrätta vilket brukar resultera i att man irriterar sig på att de verkar ointresserade eftersom 
de hela tiden håller på med någonting. Istället borde tillrättavisning ske genom konkret 
handling vilket barn i den här åldern föredrar (s. 33). 
 
Diskussionssammanfattning 
Som vår undersökning och Sven G Hartmans undersökning visar är det för de undersökta 
barnen viktigt med frågor som rör relationer och kamratskap. Däremot är det inte självklart att 
man är som man tycker att man ska vara, vilket våra iakttagelser visat. Vi får i våra iakttagelser 
stöd för det vi sett ute på praktikskolorna av psykologiska förklaringar. Det vill säga att de 
psykologiska aspekterna förklarar att det vi sett sker och varför det sker men inte vad man ska 
göra åt problemen, 
 
Vi själva förespråkar inte någon motarbetning av barnens utveckling. Vi vill att barnens 
utveckling inte ska bli ett problem för barnen själva eller deras klasskamrater. Vi vill genom att 
lyfta fram de beslutskonflikter man som lärare ställs inför få läsaren att reflektera över och 
bearbeta problemen. 
 
Genom att ställa frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” och därigenom få reda på barnens 
kriterier vid val av kamrat har möjliggjort att vi mer korrekt kan hjälpa barn vid kamratkon-
flikter. Goda kamratrelationer motverkar ett tufft klimat i skolan. 
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Åtgärder 
 
Förslag till åtgärder 
Som vår egen undersökning visar så väljer eleverna kompis efter personlighet- och relations-
kriterier men detta gäller en eller ett fåtal kompisar och gäller sålunda dåligt i klassituationer. 
Därför blir det vår uppgift som lärare att ha ett arbetssätt där eleverna får tillfällen att uppskatta 
fler kamrater eftersom man som en slutsats ur vår undersökning kan säga att barnen inte 
värderar varandra på t.ex. utseende utan först när de gör något tillsammans. Med tillsammans 
menar vi inte ett traditionellt grupparbete där man sitter i grupp och alla jobbar enskilt utan 
kärnpunkten i arbetet måste vara att alla i gruppen är beroende av varandras arbetsinsats. 
 
Hög attraktivitet ökar engagemanget, detta gäller både viljan att tillhöra en grupp och arbetets 
innehåll. En väg att gå kan vara att låta eleverna själva föreslå och organisera hela gruppens 
verksamhet tillsammans med läraren (Öberg m.fl., 1973, s. 54). 
 
Färre elever i klasserna gör att eleverna lär känna varandra bättre vilket ökar sammanhåll-
ningen. 
 
Normgivarna i skolan är förutom barnen skolans personal, som till största delen är kvinnlig och 
denna snedfördelning är inte bra. Barn i den här åldern är ju som mest formbara och behöver 
även manliga förebilder. Speciellt då många barn lever med bara en förälder och då företrä-
desvis mammorna. Förhoppningen är att män i större utsträckning kommer att söka skolan som 
sin arbetsplats. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. 
 
Ge mera läxor! Amerikanska skolforskare har visat att amerikanska ungdomar tittar på TV ca. 
30 timmar i veckan emedan de bara läser läxor 4-5 timmar i veckan (Wahlberg m.fl., 1985, s. 7, 
76-79). Konsekvenserna av detta blir att barnen ser mindre våld som är en dålig normgivare. 
 
Som motvikt till bildmediernas våldsförhärligande behöver eleverna konkret få lära sig vilken 
påverkan slag och sparkar har på kroppen (Skolöverstyrelsen, 1988, s. 12). Vi tror att resultatet 
blir bättre ifall någon utifrån kommer och berättar, annars ses det lätt av eleverna som förma-
ningar av läraren. 
 
Planera in etik, moral, normer och värderingar i undervisningen. Det räcker inte med att påstå 
att man pratar om det när något dyker upp. Då blir det aldrig en uppriktig diskussion där 
eleverna får säga sin verkliga åsikt utan man hamnar i en förmaningssituation. 
 
”För att ungdomar ska kunna integreras i samhället måste de ha möjlighet till identifikation 
också med andra vuxna än föräldrarna. Det måste alltså finnas tillgång till vuxna i ungdomars 
närhet, vilket det är klent beställt med i dagens samhälle.” ”De flesta ungdomar har få eller inga 
möjligheter att möta vuxna i deras yrkesroll annat än skolpersonal.” (B. Holmberg, ur intervju 
med Jan Ramström, Psykologtidningen 5/92, s. 7) 
 
Lektionsförslag: Hur bedömer vi varandra? 
Syfte: Att få eleverna att reflektera över hur vi bemöter och bemöts beroende på hur vi värderar 
kategorier av människor. 
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Övning 1: En övning där eleverna ska vara arbetsgivare och anställa en person. De sökande ska 
rangordnas från 1-12, den de helst skulle anställa först till den de skulle anställa sist. Motivera 
svaren. 
 
Förutsättningar: Alla kan klara jobbet och ingen kan det sedan förut. De sökande är: en 
rullstolsbunden, en blind, en döv, en av annan hudfärg, en som har cancer, en som är gammal, 
en som har aids, en före detta kriminell, en cp-skadad, en ung, en som har astma och en som är 
allergisk. 
 
Rangordna, kan man det? Hur har man tänkt när man gjort detta? Diskutera igenom svaren i 
klassen. 
 
Övning 2: En övning kring människans behov. 
 
Förutsättningar: Ni befinner er på en öde ö, ni får ta med er högst 10 saker. Skriv ned dessa på 
ett papper med motiveringar. Diskutera igenom svaren och skriv upp de gemensamma på 
tavlan. 
 
Samma öde ö, men nu ska ni ta med er 10 saker för att överleva. Bli det samma saker? Diskutera 
era svar gemensamt, tar alla med sig samma saker? Varför? Varför inte? Skulle du ta med dig 
någon/några till ön? Vem/vilka? Motivera med en känsla eller känslor. 
 
Övning 3: Vad krävs för att räknas som människa? Vilka kroppsdelar måste man ha? 
 
Tillvägagångssätt: Rita av en människa i naturlig storlek på papper och klipp bort extremiteter 
som man kan klara sig utan. Sätt dessa intill den stympade figuren. Rita inre organ på löst 
papper. De som ni anser att ni kan klara er utan sätter ni upp intill figuren. Diskutera. 
 
Kan man ha känslor trots att man saknar kroppsdelar? Vilka känslor har vi? Finns det känslor 
som är viktigare än andra? Kan man leva utan känslor? OBS! Skilj på känsel och känslor. 
 
Övning 4: Vi tänker jobba med olika handikapp. 
 
Förutsättningar: Vi försätter eleverna i konkreta situationer, där de får känna på att ha olika 
fysiska handikapp under minst en dag. Olika tänkbara handikapp är: 

 synnedsättning/blindhet via ögonbindel eller preparerade glasögon 
 hörselnedsättning via hörselproppar och/eller hörselkåpor 
 olika defekter på armar och händer via mitella, en hand i byxfickan, tejpa ihop fingrar 

med idrottsskadetejp etc. 
 
Detta ska prägla hela skoldagen, även raster och skolmåltid. 
 
Tillvägagångssätt: Bild - arbeta med modellera där alla får göra någonting som kan relateras till 
sitt handikapp. Utställning av gjorda modeller. Idrott - eleverna bygger en hinderbana som skall 
följas under ackompanjemang av musik. Musiken är till för att även de döva ska få känna av 
svårigheter eftersom de får se på sina kamrater när musiken tystnar. 
 
Matematik - matematiklaborera med klossar inom lämpligt avsnitt. Inom andra ämnen arbetar 
man på liknande sätt, dock kan det vara så att vissa elever inte klarar av någon uppgift vilket i 
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sig är lärorikt eftersom detta leder till eftertanke både hos oss och hos eleverna för att hitta 
möjliga lösningar till problemen. 
 
Hur kändes det att vara handikappad? Finns det någon koppling till att vara ung eller gammal? 
Stötta upp frågorna med delfrågor ifall det blir för svårt. Bjud in någon med handikapp och låt 
den berätta om sin situation. Läs gärna något inom ämnet, biblioteket eller handikapporgani-
sationer har lästips. 
 
Övning 5: Rasism 
 
Tillvägagångssätt: Dela upp klassen i två delar efter ögon- eller hårfärg, ge grupperna varsin 
färg genom en armbindel eller krage. Arbetet måste vara under minst en vecka, byte efter halva 
tiden. Ge grupperna bestämda förhållningsorder, undvik diskussion. Behandla grupperna efter 
status. Exempel på förhållningsorder: 
1. Den ena gruppen är bättre än den andra. 
2. Gruppmedlemmarna får bara umgås med någon inom samma grupp. 
3. Den sämre gruppen får sitta längst bak i klassrummet. 
4. I den mån frågor ges till den sämre gruppen så ska de stå upp när de svarar. 5. Den sämre 
gruppen får inte gå på toaletten under lektionstid. 
 
Förhållningsorderna gäller under hela skoldagarna, i övrigt görs inga ändringar på schemat. 
OBS! Informera föräldrarna och övrig skolpersonal. Hur kändes det att tillhöra respektive 
grupp? Ge delfrågor som stöd om det blir svårt. 
 
Vi följer upp arbetet med att ställa upp klassen i en ring där man får betrakta varandra utan att 
kommentera men väl tänka efter ifall det går att bedöma någon annan genom dennes utseende. 
Sammanfatta arbetet med att alla skriver själv under rubriken: Vad har jag lärt mig? 
 
Det här är bara ett förslag till arbetsgång som det självklart går att ändra på efter eget tycke och 
smak eftersom man själv som lärare måste bilda sig en klar uppfattning i dessa frågor. Man 
måste även ta hänsyn till vad man själv och eleverna orkar med, man kan till exempel välja att 
bara bearbeta ett av avsnitten. 
 

 15



 

Bilaga 1. Vad gör en kompis till en kompis? 
 
Eleverna angav följande kännetecken som svar på frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” 
Svaren användes som underlag för en intervju. 
 
Roligt att leka. Kul att leka: 
Göra det mesta, Leka vad som helst: 
Roligt tillsammans: 
Kunna roliga ord: 
Snäll och dum: 
Givmild: 
Har hästar och få rida där: 
Har husdjur: 
Lite galen: 
Inte tjallar och inte tiger; 
Lånar ut sin cykel. 
Bygger koja med mig: 
Inte kamma sig: 
Äventyrare: 
Går med på allt: 
Inte slåss: 
Inte grinig: 
Snäll och söt: 
Flamsig och drullig: 
Gillar hundar: 
Har hund som jag får gå ut med: 
Vill lika som jag: 
Snäll och bra: 
Kan man lita på: 
Lagar mat åt mig: 
Inte envis och dum: 
Gillar fiske och ishockey: 
Säger roliga saker: 
Kommer på roliga saker: 
Bra att springa med: 
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Bilaga 2. Hur ska en kompis vara? 
 
Stryk över de saker som du inte tycker är viktiga så att du tar 5 st kvar. På de tomma raderna kan 
du skriva egna viktiga saker om du tycker att något saknas. 
 

Roligt tillsammans Hur kompisen ser ut 

Snäll Lite galen 

Kan man lita på Vill lika som jag 

Roligt att leka Säger roliga saker 

Inte slåss Leka vad som helst 

Bra Äventyrare 

Inte grinig Inte kammar sig hela tiden 

Kommer på roliga saker Inte dum 

Inte tjalla Göra det mesta 

Inte envis 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Inledning

Bakgrund


Vardagen handlar för de flesta om möten människor emellan. Skolan är en plats där många möten sker varje dag t.ex. barn - vuxna, barn - barn och flicka - pojke. Vid dessa möten sker automatiskt en bedömning och värdering av den andra människan. Denna bedömning och värdering grundar sig på vilken personlig livsåskådning man har. Personlig livsåskådning omfattar 3 viktiga sidor: uppfattningar av tillvaron ex. människosyn, värderingar ex. rätt - fel samt personens handlingar och handlingsberedskap (G Westin - Lindgren m fl, 1989, s. 146)


Att det bland barn sker en bedömning och värdering av andra har vi sett under utbildningens praktikperioder och vi upplever klimatet som tufft mellan barnen. Det finns barn som av andra barn anses vara knäppa, fula, tysta, ha löjliga kläder etc. och på grund av det inte får vara med de övriga barnen. Vi har även sett elever som köpt kompisar med godis eller samlarbilder emedan andra har dragit till sig uppmärksamhet till vilket pris som helst, då oftast negativ uppmärksamhet.


Många problem i skolan har sin grund i kamratrelationer. Som lärare ställs man inför barnen och deras uppfattningar om tillvaron. Man vet väldigt lite om barnens tankar kring kompisskap men måste trots allt i rollen som lärare handskas med ovanstående problem. Därför vill vi genom att ställa frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” synliggöra barnens tankar om kriterierna vid val av kompis.


Att få reda på barnens tankar vid kamratval gör en själv bättre rustad för att kunna hjälpa elever att lyfta fram sådana egenskaper som främjar goda kamratrelationer. Goda kamratrelationer motverkar ett tufft klimat i skolan.


Situationsbeskrivning


Vi gjorde vår praktik i en årskurs fyra i ett bostadsområde utanför Gävle centrum. Enligt hörsägen från lärarna på skolan så finns det inom området ett stort antal socialbidragstagare, ensamma föräldrasituationer och andra sociala problem. Skolan är en låg- och mellanstadieskola med ca. 350 elever och ca. 35 stycken lärare.


Vi fanns i klassen redan från barnens första dag på mellanstadiet som lärarkandidater. Klassen var sammansatt av delar från två klasser vilka båda gått på den här skolan och två stycken nya elever från ett annat rektorsområde på andra sidan staden. Klassen bestod av 23 elever, 10 pojkar och 13 flickor. Detta innebar att de inte riktigt kände varandra trots att de kände till varandra. Den nya pojken och flickan kände ingen i klassen. De hade gått i samma klass på deras förra skola. Det var en klass som inte hade någon eller några som utmärkte sig negativt och våra praktikhandledare var nöjda.


Klassen delades av två stycken lärare, en kvinnlig som hade 20 timmar i klassen och en manlig som hade 9 timmar. I övrigt så fanns i klassen slöjdlärare, speciallärare, musiklärare och en lärare som drygade ut sin tjänst med en timme svenska i veckan. Den av våra praktikhandledare som hade hand om religionsundervisningen tyckte att vår undersökning passade in i den uppläggning som hon tänkt sig, där hon planerat in ett avsnitt om etik.


Undersökning

Vad avgör barns val av kompis?


Det första vi gjorde var att i halvklass låta eleverna skriva till frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” som vi skrev på tavlan. Detta gjorde vi under inskolningens andra vecka för att hinna lära känna barnen. Varför eleverna fick börja med att skriva var därför att de enskilt skulle tänka och formulera sina tankar. Många skrev väldigt lite, en eller två rader, medan andra skrev upp till en halv sida under den halvtimme som de hade på sig. De skrev ord eller korta meningar t.ex. snäll, roligt tillsammans, bygger koja med mig etc.


Vi pratade om frågan, för att få en beskrivning av vad som menades med det de skrev, i helklass två dagar efter och spelade in diskussionen på band. Vi spelade in den för att vi inte ville missa något och för att vi inte skulle hinna med att anteckna. Vi spelade in den utan elevernas vetskap för att inte eleverna skulle tappa koncentrationen genom att tänka på inspelningen. Eleverna kom aldrig igång med en diskussion för att det var rörigt i klassen. Bandinspelningen gav ett magert resultat och gav inte undersökningen något som vi kunde använda.


I syfte att nå en fördjupning så valde vi att sammanställa det som eleverna skrivit till ett papper utan att ändra deras egna ord. Sammanställningen använde vi till att ha som underlag vid en intervju enskilt med varje elev. Vi kopierade upp ett exemplar till varje elev som vi kunde ha att skriva på, istället för att sitta och föra egna anteckningar, eftersom eleverna skulle svara på frågor till det de i klassen själva skrivit. (Bilaga 1) På stencilen stod deras egna tankar nedskrivna med plats för våra anteckningar. Till exempel så stod det ordet givmild. Om eleven tyckte att en kompis skulle vara givmild så strök vi under ordet och skrev ned det som eleven sa på den punkten.


Vi tog ut en elev i taget till en bordsgrupp med bekväma bänkar att sitta på som står utanför klassrummet i en bredare del av korridoren som ibland används som arbetsplats av eleverna för att få en så avspänd och ostörd miljö som möjligt. Där har den ena av oss tillsammans med den intervjuade eleven suttit på en sida och på andra sidan bordet har den andra av oss suttit och antecknat på den stencil som fanns till varje elev. Eleverna har inte fått se papperet förrän de suttit där ute ensamma med oss. Den som satt bredvid eleven hade en att titta på och på den sneglade även eleverna ibland. Vi har ställt frågorna båda två, d.v.s. vi har ställt cirka 5 var och sedan bytt, men det är bara den ena av oss som har antecknat. Det som eleverna sa skrevs ordagrant ned. Exempel på en fråga kring t.ex ordet äventyrare: ”Tycker du att en kompis ska vara en sån som är en äventyrare?” Har det behövts ett förtydligande så har vi frågat: ”Tycker du att det är viktigt att en kompis är en äventyrare?” Har eleven inte vetat vad vi menat med ordet äventyrare har vi frågat vad den själv tycker att en äventyrare eller ett äventyr är.


Vi avslutade alltid vår intervju med att fråga om det var något som eleven ville tillägga och med frågan ”Hur ska en kompis vara för att få vara din kompis?” På alla stenciler vi använt har inga namn angivits utan bara pojke eller flicka för att se om det fanns skillnader emellan svaren.


Intervjuerna har tagit ungefär 20-30 minuter att göra per elev så därför har det varit nödvändigt att ta ut eleverna när det passat i undervisningen. Det tog 3 veckor att få alla intervjuerna gjorda. Ur intervjuerna fick vi fram de svar som övervägande delen av klassen satt som viktigast hur en kompis ska vara. Vi räknade helt enkelt ihop antalet elever som ansett en punkt vara viktig. Till exempel så svarade 22 av klassens 23 elever att ”roligt att leka” var viktigt emedan bara 2 stycken ansett att ”utseende” är viktigt. De fem mest angivna svaren är: Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Bra.


Av 36 svar skrev vi ned de 18 enligt klassen viktigaste svaren på en stencil, i slumpvis ordning, som vi använde till att göra en kontroll i parallellklassen som bestod av 26 elever. Vi tog även med utseende som en nittonde punkt eftersom vi blev förvånade över att bara 2 stycken ansett detta som viktigt trots att man på skolan får höra många tillmälen om utseende. (Bilaga 2)


Kontrollen gick till enligt följande: eleverna fick varsin stencil på vilken de skulle stryka de alternativ som de ansåg vara oviktiga för hur en kompis ska vara så att endast fem svar återstod, dessa rangordnades inbördes där nummer 1 var viktigast. Vi hade även lämnat utrymme för dem att skriva ned egna åsikter om hur en kompis ska vara om de ansåg att de saknade något.


Kontrollgruppens svar överensstämde väl med undersökningsgruppens. De fem mest angivna svaren är: Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Inte dum.


För att ytterligare försäkra oss om tillförlitligheten i svaren så gjorde vi även samma kontroll i undersökningsgruppen som vi gjorde i kontrollgruppen. Detta för att se ifall deras svar stod sig mer än en dag. Från att vi intervjuat den första eleven så hade det gått tre veckor och tre dagar men för den sista eleven som intervjuades hade det gått tre dagar. De fem mest angivna svaren är: Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på, Inte slåss och Inte tjalla.


I alla tre undersökningarna så har de fyra svaren Roligt tillsammans, Snäll, Kan man lita på och Inte slåss ansetts viktigast emedan den femte varierat mellan Bra, Inte dum och Inte tjalla.


De svar som varierat har, i de undersökningar där de inte kommit med bland de fem viktigaste kompiskriterierna, legat högt bland svarsalternativen.


Nedan följer en lista på de 19 viktigaste svarsalternativen, som användes vid kontrollerna, med en kortfattad förklaring av begreppen.


Vad menar barnen?


Roligt tillsammans: leka - prata - idrotta


Snäll: att inte slåss (många av de andra svarsalternativen omfattas också av snäll)


Kan man lita på: att inte berätta hemlisar - att inte svika för en annan kompis


Inte slåss: då är man ingen bra kompis - skapar smärta - känna skuld eller få skulden


Roligt att leka: regellekar - bygga saker - ta ansvar för någon eller något


Bra: omtänksam - prestationsmässigt bra


Inte grinig: hinder för lek


Kommer på roliga saker: påhittig - kommer på lekar och äventyr


Inte tjalla: att inte tjalla om man inte gjort något dumt


Inte envis: det får inte bli hinder för lek


Hur kompisen ser ut: har ingen betydelse


Lite galen: busig - modig


Vill lika som jag: det får inte bli orättvist


Säger roliga saker: ord - historier - berättelser - gåtor


Leka vad som helst: allt utom dumma och farliga saker


Äventyrare: vara ute i skogen - åka till staden utan föräldrar - tivoli - äventyrsbad - utmaningar


Inte kamma sig (hela tiden): hindrar lek


Inte dum: får bara vara dum vid bråk


Göra det mesta: se LEKA VAD SOM HELST


För att få ett grepp om vårt undersökningsmaterial har vi gjort en kriterietabell för att underlätta tolkningen, här finns alla kompiskriterier med som framkom vid skrivtillfället. Den ser ut enligt följande:


Personlighetskriterier


Inre egenskaper
Yttre egenskaper


Kvalitéer:
Snäll
Intressen:
Äventyrare


Givmild

Gillar fiske


Kan man lita på

Gillar ishockey


Inte envis

Gillar hundar


Flamsig


Drullig
Utseende:
Söt


Inte tjallar

Inte kammar sig


Inte tiger

Utseende


Inte grinig


Bra


Humor:
Kommer på roliga saker



Lite galen



Kunna roliga ord



Säga roliga saker


Relationskriterier



Roligt att leka

Roligt tillsammans



Bygger koja med mig

Inte slåss



Lagar mat åt mig

Inte dum



Bra att springa med

Göra det mesta



Leka vad som helst

Går med på allt



Vill lika som jag


Materialkriterier



Har häst och får rida där

Har husdjur



Har hund som jag får gå ut med

Lånar ut sin cykel


Barnens undersökningsresultat


Vår undersökning visar att eleverna som deltagit angett snäll, kan man lita på, roligt tillsammans och inte slåss som de mest önskvärda kriterierna hos en kompis, oavsett om man är pojke eller flicka. Enligt vår tolkning ingår snäll och kan man lita på i personlighetskriterierna under inre egenskaper emedan roligt tillsammans och inte slåss ingår i relationskriterierna. Redan vid skrivtillfället kunde man se tendensen att personliga egenskaper värderades högt av klassen. 21 av 36 svarsalternativ hamnade där jämfört med materialkriterier där endast 4 av 36 svar placerades. Ur gruppen relationskriterier kunde man inte urskilja några tendenser, 11 av 36 svarsalternativ. Trots det återfinns bland de 11 svarsalternativen 2 av de mest önskvärda egenskaperna.


Slutsatsen i vår undersökning är att de utfrågade eleverna tycker att en kompis ska ha passande personliga egenskaper och kunna uppträda i en relation. En kompis ska vara en sådan som man utför en aktivitet med; leker, pratar och idrottar. Den ska heller inte vara någon som skvallrar och sviker en för en annan kompis, utan ska vara snäll och inte slåss för det gör ont och ger skuldkänslor. Undersökningen visar även att materiella tillgångar och utseende är av liten betydelse vid val av kompis i den här klassen. Vi har inte sett någon skillnad i svar mellan flickor och pojkar förutom på en punkt: flickorna vill inte ha en kompis som kammar sig hela tiden eftersom det tar bort tid från lek.


Lärarenkät


För att ta reda på om lärarna tyckte sig se samma tendenser som vi angående ett hårdare klimat i skolan så gjorde vi en enkätundersökning bland lärarna på skolan. 25 stycken av skolans ca 35 lärare fick enkäten men bara 6 stycken besvarade vår enkät. Ett litet material att tolka men deras svar var till största del samstämmiga. Enkäten var utformad så här:


Kan man påstå att klimatet mellan barnen i skolan blivit tuffare under de senaste 5-10 åren?


Ja
Nej


Vad har du gjort för iakttagelser som stöder ditt svar?


Vad tror du det beror på?


Resultatet visar att fem av sex lärare tycker sig se tuffare och hårdare tag. De tycker sig också se större egoism där allt fler elever har klara behov att hävda sig med alla medel. Orsakerna de anger är: tuffare och stressigare samhälle, mindre tid med familjen, film och video, dåligt självförtroende och brister i normuppfattning. En lärare tyckte dock att barnen idag är mer sociala och hjälper till att hålla reda på varandra eftersom de redan på förskolan tränats att ingå i grupp.


Synpunkter kring undersökningens tillförlitlighet


Under våra 7 veckor i klassen så hann vi bara med att göra undersökningen men ingen uppföljning. 7 veckor är en kort tid när man ska göra både en undersökning och praktik eftersom bägge delarna kräver att man ägnar mycket tid per del för att man ska få ut så mycket som möjligt. Tidsfaktorn kan göra att både vi och eleverna blir stressade vilket kan resultera negativt på undersökningen. Eleverna tänker vanligtvis inte kring dessa frågor på ett sådant sätt att det bara är att skriva ned på papper vilket några elever också spontant gav uttryck för. Vår tanke var att de genom att skriva på en gång skulle synliggöra sina tankar. Men nu vet vi att vi borde ha förberett eleverna genom att tala om för dem att om två dagar ska ni skriva om ”Vad gör en kompis till en kompis?”

Därefter tänkte vi diskutera frågan i halvklass eller grupper för att få komplement till det de skrivit men beroende på inskolningsveckoschemat så fanns inget utrymme för detta. Vi fick därför ta diskussionen i helklass. Diskussionen gick inte bra beroende på två orsaker: helklassdiskussion gjorde att många i klassen inte deltog hela tiden men den främsta orsaken var att timmen efter så skulle de ha klassens första roliga timme för året och mångas energi gick åt att tänka på det istället för på det som diskuterades. Hade vi känt klassen bättre än vi gjorde så hade detta kunnat undvikas. När någon äntligen kom igång så kunde någon helt plötsligt fråga hur lång tid det var kvar till rast. Efter ett sådant avbrott tog det tid att komma tillbaka in i diskussionen. Helklassdiskussionen gav ett dåligt resultat eftersom den ideligen stördes av ovannämnda orsaker. Vi borde ha strukturerat diskussionen annorlunda t.ex. varva grupp- och helklassdiskussion men detta hade krävt mera tid.


Vi började vår intervjuserie med eleverna utan föregående introduktion vilket visade sig vara lyckat då detta skapade nyfikenhet och positiva förväntningar. Anledningen till att vi inte introducerade detta var att barnen verkade tycka ämnet var uttjatat.


Att vuxna intervjuade dem gjorde att de kände sig betydelsefulla varför de tog intervjun på fullt allvar. En sak som gjorde det ännu mera spännande var att vi talade om för barnen att det som blir sagt stannar mellan oss. Vi upplevde eleverna som öppna och ärliga i sina svar.


Våra frågor var gjorda efter de svar som vi fått när de skrev varför de inte kan sägas vara ”öppna” utan riktar in sig på att ta reda på om det de tidigare skrivit gällde. Men som vi skrivit i undersökningen avslutades varje intervju med en ”öppen” fråga.


Även om vi valt en intervjuplats där vi inte skulle bli störda av omgivningen så hände det vid något tillfälle att elever från andra klasser rusade förbi på väg till och från biblioteket vilket störde koncentrationen. Tidsmässigt gällde att planera intervjun så att den inte kolliderade med efterföljande rast för då kunde de sista frågorna bli forcerade. Vi tror inte att detta haft mer än marginell betydelse för undersökningsresultatet.


I syfte att förstå vad barnens svar stod för så tolkade vi svaren genom att sätta in dem i en kriterietabell (se s. 6). Angående de fyra toppsvaren så resonerade vi så att Snäll och Kan man lita på är egenskaper man som person besitter utan att behöva vara tillsammans med någon emedan Roligt tillsammans och Inte slåss är något som inbegriper fler än en person d.v.s. en relation.


När vi sedan gjorde vår lärarenkät angående hårdare klimat i skolan hade vi funderingar kring utformningen av denna. Hur många frågor skulle vi ställa för att lärarna skulle bry sig om att svara? Hur skulle formulera frågorna utan att styra svaren? Hur lång tid skulle de ha på sig att besvara frågorna? Hur skulle vi nå alla lärarna?


Vi tyckte själv att det inte skulle vara tilltalande att få en enkät med många frågor som skulle ta tid att besvara eftersom de skulle ha tid att besvara den i skolan. Frågorna utformades så att läraren redan i första frågan skulle ta ställning för eller emot så vi inte skulle få tvetydiga och svårtolkade svar. Den följande frågan skulle belysa varför de tagit ställning för det ena eller det andra och den sista skulle ge svar på var problemet kan tänkas ligga. Noteras bör att i svaren vi fick anges inte skolan som tänkbar orsak till problemen. Osäkert är om tiden för att besvara enkäten var tillräcklig, 3 dagar, eftersom vi fick så få svar.


Vi tycker ändå att det ger en kompletterande bild till vår undersökning bland annat därför att lärarna tillsammans besitter många års erfarenhet. Genom att stoppa en enkät i varje lärares fack nådde vi ut till lärarna men nackdelen är att de då inte fick en personlig förfrågan vilket säkerligen skulle ha ökat antalet svar.


Diskussion

Kompiskriterier i ett större perspektiv


1988 samlade Sven G Hartman i en studie in material rörande barns livsfrågor och livsåskådning. Ur den undersökningens resultat kan man dra vissa paralleller till det resultat som vi fick fram i vår undersökning. (Undersökningen är hämtad ur G. Westin-Lindgren, 1989, s. 143 f)


Den ena undersökningen bestod av frågor som människor tycker är viktigt att arbeta för och den andra var frågor som kan vara intressant och viktigt att fundera över. Han gjorde undersökningen på låg- och mellanstadiet där totala antalet barn uppgick till 211 stycken. Resultatet till den första undersökningen är:


71 % En värld i fred


39 % Rättvisa mellan fattiga och rika länder


25 % Att ha ett lyckligt familjeliv och goda vänner

20 % Att vara en omtänksam och rättvis människa


Om man jämför med vår undersökning så kan man se en liknande resultatbild trots att Sven G Hartmans undersökning är större och mer omfattande. Vid en jämförelse till vårt mindre perspektiv kan man med en smula fantasi se likheter emellan ”En värld i fred” och Inte slåss, ”Rättvisa mellan fattiga och rika länder” och Snäll, ”Att ha ett lyckligt familjeliv och goda vänner” och Roligt tillsammans samt ”Att vara en omtänksam och rättvis människa” och Kan man lita på.


Resultatet på frågor vad som kan vara intressant och viktigt att fundera över blev:


47 % Varför en del blir mobbade?


32 % Varför måste man dö?


32 % Hur det är att vara invandrare i Sverige?


29 % Hur man skall var mot varandra i familjen?


26 % Hurudan en bra kamrat skall vara?


Vid en jämförelse med vår undersökning kan man även här se likheter emellan undersökningarna fast ur ett annat synsätt, nämligen att person- och relationsfrågor är viktiga för (låg- och) mellanstadiebarn. ”Varför måste man dö?” är den enda av Sven G Hartmans frågor med hög procentandel som inte berör person- och relationsfrågor. Värt att notera är att av de 5 frågor som fått flest svar finns ”Hurudan ska en bra kamrat vara?” vilket är snubblande nära vår fråga ”Vad gör en kompis till en kompis?”.


En intressant iakttagelse gjorde vi under vår enveckas högstadiepraktik, nämligen att i en årskurs sju så hade man upprättat klassregler för hur en juste klasskompis skulle vara. De hade skrivit upp detta på en affisch på väggen där följande punkter stod att läsa: Omtänksam, hjälpsam, pålitlig, glad och snäll.


Våra iakttagelser problem eller utveckling?


Roligt tillsammans, snäll, kan man lita på och inte slåss representerar barnens bild av hur en kompis ska vara och inte det vi iakttagit i deras uppträdande mot varandra. Våra observationer grundar sig på vad vi sett och hört i klassrummet, på idrottslektioner, på raster och i matsalen.


Pojkar umgås med pojkar och flickor umgås med flickor. Första skoldagen fick eleverna själva välja var de skulle sitta vilket resulterade i att klassrummet delades i två halvor, en pojk- och en flickhalva. Andra exempel är att de gärna spelar tjejerna mot killarna på idrottslektionerna, vid val av arbetskamrat/-er så valde man undantagslöst inom det egna könet och på rasterna så samlades killarna oftast kring en boll emedan flickorna umgicks i mindre grupper, gärna två eller tre, och hoppade hage eller lekte med en trapets som fanns på skolgården. Flickorna var mera angelägna att redan i klassrummet se till att de hade någon att vara med på rasten.


Flickorna hade klubbar och ”hemlisar” som andra på nåder blev delaktiga i.


Elever som ansågs avvikande av de andra eleverna hade svårt att få någon att umgås med och höll sig oftast i utkanten av de aktiviteter som förekom på rasten.


Eleverna använde väldigt starka ord och fraser, mest svordomar, samt retades utan att reflektera över vad detta kunde betyda och ha för verkan.


De uppvisade ett stort rättvisekrav oavsett vad saken gällde. T.ex. att en del fick hoppa över tal i matteboken, de har självupprättat en turordning i klassen som ej kan ändras.


Många elever var rastlösa under lektionerna. De höll ofta på att pilla med saker på bänken, vicka på stolen och vandra omkring i klassrummet.


Ur utvecklingspsykologiska aspekter framstår mycket av det vi nämnt inte som något nytt och uppseendeväckande utan är en del av barns utveckling. I boken ”Klassliv” (L. Svedberg, M. Zaar, 1988, s. 17) står att läsa ”Pojkarna söker framförallt gemenskapen i grupp i utåtriktade aktiviteter; de tävlar och deltar i olika regellekar. Flickorna föredrar att umgås i par och ha hemligheter tillsammans. Bästisrelationer är viktiga trots att de inte alltid är så varaktiga, utan de kan variera från dag till dag - allt efter barnets humör.”

I början av latensfasen (7-12-årsåldern) så försöker de flesta att likna och vara som andra barn och det är mycket viktigt för dem att på något sätt få tillhöra en kamrat grupp men efter hand så vill man istället bli uppskattad för sin egen skull. Kamratgruppen erbjuder stora möjligheter vad gäller utveckling av samarbets- och kommunikationsförmåga utifrån barnets egna förutsättningar (M. Rödstam, 1987, s. 112 f, fortsättningsvis där endast sidhänvisning ges är det ur denna bok).


Språket vilar alltid på egna tankar eller känslor och människor måste sinsemellan komma överens om vad de språkliga symbolerna betyder (s. 53). Man kan då tänka sig att vuxna helt enkelt utläser en annan betydelse än barnen t.ex. när de skriker åt någon att ”Jag ska döda dig”. Det kan för dem betyda ”Jag ska spöa dig”. Det egna språket utvecklas alltid i en kommunikation med omgivningen.


Att eleverna uppvisade ett stort rättvisekrav kan ha att göra med deras starka känslor för regler av alla de slag (s. 77). Beroende på den tankemässiga utvecklingen brukar barns uppfattningar om regler, normer och moral vara av konkret prägel (s. 80). Eleverna ser ingen bakomliggande orsak utan bara det som sker och reagerar mot det.


Förpubertetsbarn brukar uppvisa en viss motorisk oro; vicka på fötterna, vicka på stolen etc. och särskilt vid samtal brukar vuxna irritera sig på denna rastlöshet (s. 33).


Barns utveckling ett problem i skolan?


Vi har sett en bild som vi inte tycker är bra för barn men som utvecklingspsykologiskt anses fullständigt normalt. Det leder till en konflikt mellan skola och barns utveckling. Konflikten är å ena sidan att det i skolan blir ett ogynnsamt klimat som stör inlärning och å andra sidan en utveckling hos barn man inte bör motarbeta.


Barnen leker i grupper inom det egna könet: Klassen består av både flickor och pojkar vilka samtliga ingår i en helhet som ska fungera i en undervisning som alla ska kunna ta del av. Samtidigt så är det så att eleverna vid grupparbeten och pararbeten arbetar i könsuppdelade konstellationer och detta skapar ofta problem t.ex. eftersom ytterst få klasser består av lika antal flickor och pojkar. Då uppstår en arbetsovilja bara för att man råkar arbeta med en av annat kön men ofta föreligger även risken att flickorna får stå tillbaka i arbetet med de mera utåtagerande pojkarna. Forskning visar att pojkar tar mer språkligt utrymme än flickorna (J. Einarsson, T G Hultman, 1988, s. 82 f). Konflikten för skolans del står mellan att låta könsbundenheten ha sin gång eller att blanda pojkar och flickor. Skolan har inte skapat denna könsuppdelning men det ligger ingen vinst i att förstärka den.


Många gånger så blir flickornas bästisrelationer triangeldramer där ibland två flickors relation till en tredje utvecklas till ett förtryck (s. 118) vilket inte kan accepteras eftersom skolan enligt LGR 80 s. 17 ska ”utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och lika berättigande mellan människorna”. Men å andra sidan är det så att flickornas intresse fokuseras kring sådant som har med relationer och känslor att göra. Formerna blir mycket viktiga, ibland så viktiga att innehållet kommer i andra hand (s. 118).


Utvecklingspsykologiskt sett så beror könsuppdelningen på att pojkar och flickor i deras tidigare utveckling förvärvat en könsroll samt könsidentitet under som regel olikartade villkor och att könens förpubertetsutveckling skiljer sig åt i både innehåll och tid (s. 117).


Som regel utvecklar pojkarna ett grövre och mer utåtriktat språk än flickorna (s. 64) d.v.s. att svordomar och ”fula” ord används flitigare. Vi tycker att flickorna sårar varandra i lika hög grad som pojkarna även om de inte använder sig av ett lika grovt språk. Skillnaden i språket mellan pojkar/män och flickor/kvinnor härrör främst ifrån historiska normskillnader (s. 66). Konflikten gentemot skolan består i om utvecklandet av ett språk som ska fungera ute i samhället på lång sikt, skolans uppgift, ska få stryka på foten till förmån för det personligt utvecklade språket.


Retsamhet är något som till största del tar sig i uttryck i språket men bottnar i något helt annat, nämligen att barn mellan 7-12 år ständigt jämför sig med andra som ett led i identitetsutvecklingen, d.v.s. jaguppfattning och självkänsla. Retsamheten är ofta en försvarsreaktion beträffande farhågor om sin egen person eller grupp. Man försöker att försäkra sig om att; Sån’ är inte jag. Jämförelserna kan utvecklas negativt till mobbing och förtryck (s. 100). I det här fallet så gäller det att i skolan balansera vågen så att man främjar identitetsutvecklingen för alla och inte låter några utvecklas på andras bekostnad.


Med tanke på deras rättvisekrav kan man säga att ”… deras sätt att hantera och utforma moraliska ställningstaganden på skiljer sig ändå i allmänhet från de vuxnas, vilket ytterst beror på hur långt den allmänna utvecklingen har framskridit” (s. 75). Barn bearbetar frågor och tankar i anslutning till sina egna erfarenheter på ett konkret sätt (s. 51). Kravet på rättvisa är i sig ett rimligt krav från eleverna men kraven måste anpassas till varje individ vilket en del elever upplever som orättvist. Individanpassad undervisning är i sig rättvist mot varje elev men vid jämförelse med annan elev så kan det tyckas orättvist.


Den kroppsliga rastlösheten är ett övergångsbeteende som ska ses som inslag i en utveckling framåt och inte som ett ofog (s. 32 f). Problemet för skolans del blir att denna motoriska oro blir en väldigt lång period eftersom eleverna skiljer sig utvecklingsmässigt åt. Den inbördes stora variationen i deras utveckling gör att det ofta uppstår svårigheter mellan mellanstadiebarn, åtminstone inom en årsklass (s. 117). Det märks då de irriterar sig på klasskamrater som pillar, vickar på stolen och vandrar omkring i klassrummet. Det stör undervisningen för de andra eleverna eftersom deras koncentration riktas åt annat håll. Som vuxen försöker man ofta tala dem tillrätta vilket brukar resultera i att man irriterar sig på att de verkar ointresserade eftersom de hela tiden håller på med någonting. Istället borde tillrättavisning ske genom konkret handling vilket barn i den här åldern föredrar (s. 33).


Diskussionssammanfattning


Som vår undersökning och Sven G Hartmans undersökning visar är det för de undersökta barnen viktigt med frågor som rör relationer och kamratskap. Däremot är det inte självklart att man är som man tycker att man ska vara, vilket våra iakttagelser visat. Vi får i våra iakttagelser stöd för det vi sett ute på praktikskolorna av psykologiska förklaringar. Det vill säga att de psykologiska aspekterna förklarar att det vi sett sker och varför det sker men inte vad man ska göra åt problemen,


Vi själva förespråkar inte någon motarbetning av barnens utveckling. Vi vill att barnens utveckling inte ska bli ett problem för barnen själva eller deras klasskamrater. Vi vill genom att lyfta fram de beslutskonflikter man som lärare ställs inför få läsaren att reflektera över och bearbeta problemen.


Genom att ställa frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” och därigenom få reda på barnens kriterier vid val av kamrat har möjliggjort att vi mer korrekt kan hjälpa barn vid kamratkonflikter. Goda kamratrelationer motverkar ett tufft klimat i skolan.


Åtgärder

Förslag till åtgärder


Som vår egen undersökning visar så väljer eleverna kompis efter personlighet- och relationskriterier men detta gäller en eller ett fåtal kompisar och gäller sålunda dåligt i klassituationer. Därför blir det vår uppgift som lärare att ha ett arbetssätt där eleverna får tillfällen att uppskatta fler kamrater eftersom man som en slutsats ur vår undersökning kan säga att barnen inte värderar varandra på t.ex. utseende utan först när de gör något tillsammans. Med tillsammans menar vi inte ett traditionellt grupparbete där man sitter i grupp och alla jobbar enskilt utan kärnpunkten i arbetet måste vara att alla i gruppen är beroende av varandras arbetsinsats.


Hög attraktivitet ökar engagemanget, detta gäller både viljan att tillhöra en grupp och arbetets innehåll. En väg att gå kan vara att låta eleverna själva föreslå och organisera hela gruppens verksamhet tillsammans med läraren (Öberg m.fl., 1973, s. 54).


Färre elever i klasserna gör att eleverna lär känna varandra bättre vilket ökar sammanhållningen.


Normgivarna i skolan är förutom barnen skolans personal, som till största delen är kvinnlig och denna snedfördelning är inte bra. Barn i den här åldern är ju som mest formbara och behöver även manliga förebilder. Speciellt då många barn lever med bara en förälder och då företrädesvis mammorna. Förhoppningen är att män i större utsträckning kommer att söka skolan som sin arbetsplats. Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör.


Ge mera läxor! Amerikanska skolforskare har visat att amerikanska ungdomar tittar på TV ca. 30 timmar i veckan emedan de bara läser läxor 4-5 timmar i veckan (Wahlberg m.fl., 1985, s. 7, 76-79). Konsekvenserna av detta blir att barnen ser mindre våld som är en dålig normgivare.


Som motvikt till bildmediernas våldsförhärligande behöver eleverna konkret få lära sig vilken påverkan slag och sparkar har på kroppen (Skolöverstyrelsen, 1988, s. 12). Vi tror att resultatet blir bättre ifall någon utifrån kommer och berättar, annars ses det lätt av eleverna som förmaningar av läraren.


Planera in etik, moral, normer och värderingar i undervisningen. Det räcker inte med att påstå att man pratar om det när något dyker upp. Då blir det aldrig en uppriktig diskussion där eleverna får säga sin verkliga åsikt utan man hamnar i en förmaningssituation.


”För att ungdomar ska kunna integreras i samhället måste de ha möjlighet till identifikation också med andra vuxna än föräldrarna. Det måste alltså finnas tillgång till vuxna i ungdomars närhet, vilket det är klent beställt med i dagens samhälle.” ”De flesta ungdomar har få eller inga möjligheter att möta vuxna i deras yrkesroll annat än skolpersonal.” (B. Holmberg, ur intervju med Jan Ramström, Psykologtidningen 5/92, s. 7)


Lektionsförslag: Hur bedömer vi varandra?


Syfte: Att få eleverna att reflektera över hur vi bemöter och bemöts beroende på hur vi värderar kategorier av människor.


Övning 1: En övning där eleverna ska vara arbetsgivare och anställa en person. De sökande ska rangordnas från 1-12, den de helst skulle anställa först till den de skulle anställa sist. Motivera svaren.


Förutsättningar: Alla kan klara jobbet och ingen kan det sedan förut. De sökande är: en rullstolsbunden, en blind, en döv, en av annan hudfärg, en som har cancer, en som är gammal, en som har aids, en före detta kriminell, en cp-skadad, en ung, en som har astma och en som är allergisk.


Rangordna, kan man det? Hur har man tänkt när man gjort detta? Diskutera igenom svaren i klassen.


Övning 2: En övning kring människans behov.


Förutsättningar: Ni befinner er på en öde ö, ni får ta med er högst 10 saker. Skriv ned dessa på ett papper med motiveringar. Diskutera igenom svaren och skriv upp de gemensamma på tavlan.


Samma öde ö, men nu ska ni ta med er 10 saker för att överleva. Bli det samma saker? Diskutera era svar gemensamt, tar alla med sig samma saker? Varför? Varför inte? Skulle du ta med dig någon/några till ön? Vem/vilka? Motivera med en känsla eller känslor.


Övning 3: Vad krävs för att räknas som människa? Vilka kroppsdelar måste man ha?


Tillvägagångssätt: Rita av en människa i naturlig storlek på papper och klipp bort extremiteter som man kan klara sig utan. Sätt dessa intill den stympade figuren. Rita inre organ på löst papper. De som ni anser att ni kan klara er utan sätter ni upp intill figuren. Diskutera.


Kan man ha känslor trots att man saknar kroppsdelar? Vilka känslor har vi? Finns det känslor som är viktigare än andra? Kan man leva utan känslor? OBS! Skilj på känsel och känslor.


Övning 4: Vi tänker jobba med olika handikapp.


Förutsättningar: Vi försätter eleverna i konkreta situationer, där de får känna på att ha olika fysiska handikapp under minst en dag. Olika tänkbara handikapp är:


· synnedsättning/blindhet via ögonbindel eller preparerade glasögon


· hörselnedsättning via hörselproppar och/eller hörselkåpor


· olika defekter på armar och händer via mitella, en hand i byxfickan, tejpa ihop fingrar med idrottsskadetejp etc.


Detta ska prägla hela skoldagen, även raster och skolmåltid.


Tillvägagångssätt: Bild - arbeta med modellera där alla får göra någonting som kan relateras till sitt handikapp. Utställning av gjorda modeller. Idrott - eleverna bygger en hinderbana som skall följas under ackompanjemang av musik. Musiken är till för att även de döva ska få känna av svårigheter eftersom de får se på sina kamrater när musiken tystnar.


Matematik - matematiklaborera med klossar inom lämpligt avsnitt. Inom andra ämnen arbetar man på liknande sätt, dock kan det vara så att vissa elever inte klarar av någon uppgift vilket i sig är lärorikt eftersom detta leder till eftertanke både hos oss och hos eleverna för att hitta möjliga lösningar till problemen.


Hur kändes det att vara handikappad? Finns det någon koppling till att vara ung eller gammal? Stötta upp frågorna med delfrågor ifall det blir för svårt. Bjud in någon med handikapp och låt den berätta om sin situation. Läs gärna något inom ämnet, biblioteket eller handikapporganisationer har lästips.


Övning 5: Rasism


Tillvägagångssätt: Dela upp klassen i två delar efter ögon- eller hårfärg, ge grupperna varsin färg genom en armbindel eller krage. Arbetet måste vara under minst en vecka, byte efter halva tiden. Ge grupperna bestämda förhållningsorder, undvik diskussion. Behandla grupperna efter status. Exempel på förhållningsorder:


1. Den ena gruppen är bättre än den andra.


2. Gruppmedlemmarna får bara umgås med någon inom samma grupp.


3. Den sämre gruppen får sitta längst bak i klassrummet.


4. I den mån frågor ges till den sämre gruppen så ska de stå upp när de svarar. 5. Den sämre gruppen får inte gå på toaletten under lektionstid.


Förhållningsorderna gäller under hela skoldagarna, i övrigt görs inga ändringar på schemat. OBS! Informera föräldrarna och övrig skolpersonal. Hur kändes det att tillhöra respektive grupp? Ge delfrågor som stöd om det blir svårt.


Vi följer upp arbetet med att ställa upp klassen i en ring där man får betrakta varandra utan att kommentera men väl tänka efter ifall det går att bedöma någon annan genom dennes utseende. Sammanfatta arbetet med att alla skriver själv under rubriken: Vad har jag lärt mig?


Det här är bara ett förslag till arbetsgång som det självklart går att ändra på efter eget tycke och smak eftersom man själv som lärare måste bilda sig en klar uppfattning i dessa frågor. Man måste även ta hänsyn till vad man själv och eleverna orkar med, man kan till exempel välja att bara bearbeta ett av avsnitten.


Bilaga 1. Vad gör en kompis till en kompis?

Eleverna angav följande kännetecken som svar på frågan ”Vad gör en kompis till en kompis?” Svaren användes som underlag för en intervju.


Roligt att leka. Kul att leka:


Göra det mesta, Leka vad som helst:


Roligt tillsammans:


Kunna roliga ord:


Snäll och dum:


Givmild:


Har hästar och få rida där:


Har husdjur:


Lite galen:


Inte tjallar och inte tiger;


Lånar ut sin cykel.


Bygger koja med mig:


Inte kamma sig:


Äventyrare:


Går med på allt:


Inte slåss:


Inte grinig:


Snäll och söt:


Flamsig och drullig:


Gillar hundar:


Har hund som jag får gå ut med:

Vill lika som jag:

Snäll och bra:


Kan man lita på:


Lagar mat åt mig:


Inte envis och dum:


Gillar fiske och ishockey:


Säger roliga saker:


Kommer på roliga saker:


Bra att springa med:


Bilaga 2. Hur ska en kompis vara?


Stryk över de saker som du inte tycker är viktiga så att du tar 5 st kvar. På de tomma raderna kan du skriva egna viktiga saker om du tycker att något saknas.

Roligt tillsammans
Hur kompisen ser ut


Snäll
Lite galen

Kan man lita på
Vill lika som jag


Roligt att leka
Säger roliga saker


Inte slåss
Leka vad som helst


Bra
Äventyrare

Inte grinig
Inte kammar sig hela tiden

Kommer på roliga saker
Inte dum


Inte tjalla
Göra det mesta


Inte envis


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
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