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Syftet med detta utvecklingsarbete var att utveckla ett förhållningssätt i skolan, hos 
både lärare och elever, där olikheter kan ses som ett pedagogiskt verktyg. Visionen 
var att genom att låta eleverna vara med i detta utvecklingsarbete öppna upp ögonen 
för dem att världen inte är konstant, utan att den går att förändra till det bättre, bland 
annat genom deras initiativ och förmåga. Vårt utvecklingsarbete har även riktat in sig 
på att aktivt arbeta mot en inkluderande skola där eleverna inkluderas i arbetet, 
genom att erbjuda aktiviteter och undervisning där alla kan delta på sin nivå och där 
olika uttryck och tankar ses som något gynnande och positivt. Vi genomförde 
utvecklingsarbetet på vår partnerskola i en lågstadieskola i Mellansverige i två klasser 
i år 2. Själva arbetet utfördes som en aktionsforskning vilket innebar att vi följde en 
gemensam utvecklingsprocess tillsammans med eleverna runt temat olikheter som en 
tillgång. Aktionsforskning som metod är i den meningen kvalitativ. 
Utvecklingsarbetet ledde fram till följande resultat; för att kunna se olikheter som en 
resurs krävs en stärkt självkänsla, en medvetenhet om normalitet samt en förmåga 
till konstruktiva konflikter. Vi har även funnit att den pedagogik som utifrån 
litteraturen anses vara utvecklande för dessa tre saker kan vara genom öppna 
diskussioner kring det berörda ämnet, grupparbeten, reflektioner i tal och skrift samt 
drama för att prova olika uttrycksformer och sätt att vara för att utveckla 
självkänslan. Vår slutsats kan sammanfattas med att en god sammanhållning och ett 
klimat öppet för olikheter bygger på medvetna lärare som inser vikten av att låta 
elevernas egen självkänsla växa samt förhåller sig till det öppna klimat som krävs för 
att se olikheter som en värdefull tillgång.  

_______________________________________________ 

Nyckelord: Stärkt självkänsla, Normkritiskt förhållningssätt, konstruktiva konflikter. 



2 
 

 Förord 

 

Vi vill skänka ett stort tack till de elever som bidragit till att detta arbete kunde 
genomföras. Vi är tacksamma för den entusiasm och öppenhet elever och personal på 
vår partnerskola visade inför arbetet. Vi vill även tacka vår handlare Kamran Namdar 
för stöd under skrivprocessen, med nya ögon upptäcks nya vägar och möjligheter. 
Sist men inte minst vill vi tacka våra tålmodiga partners för att de funnits som stöd 
och bollplank under denna tid. 
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Inledning 
 

På vår partnerskola har vi sett att det uppstått problematik och konflikter mellan 
eleverna med utgångspunkt i varandras olikheter. Konflikterna vi såg var inte av de 
konstruktiva slaget utan det tycktes finnas en konkurrensstruktur mellan eleverna 
som utvecklades till destruktiva konflikter, dessa tankar stöds utav Thornberg (2006) 
som menar att det är en fördel att skapa ett bra klimat i gruppen för att gynna 
hanterandet av konflikter. Vår vision med detta utvecklingsarbete är att öppna upp 
ögonen för eleverna att världen inte är konstant och att det inte finns något specifikt 
rätt eller fel sätt att vara, tycka och tänka på, samt att stärka elevernas självkänsla till 
egna ställningstaganden. Vikten med detta arbete tror vi ligger i den förändring som 
samhället står inför, där individuella åsikter och ställningstaganden ges allt mer 
utrymme och där konflikter av destruktiv karaktär i vår mening bör lämna utrymme 
för de konstruktiva för att ett hållbart och inkluderande samhälle ska få möjlighet att 
utvecklas.  

Målet för utvecklingsarbetet 
 

Målet med det här utvecklingsarbetet är att tillsammans med eleverna arbeta för att 
ta tillvara på varandras olikheter som en värdefull tillgång. 

Teoretisk bakgrund 
 

Normalitet 
 
Martinsson och Reimers (2008) menar att människor blir till genom normativa 
föreställningar och just i skolans värld finns en vision om att eleverna ska vara aktiva 
i undervisningen, dock finns det normer för hur denne aktivitet ska se ut och vilket 
beteende eleverna ska ha. Vidare menar Martinsson och Reimers (2008) att uttrycket 
”var dig själv” snarare blivit ”var den du förväntas vara”. Bartholdsson (2008) är inne 
på liknande resonemang då hon lyfter att en elev alltid är ett pågående 
förbättringsverktyg. Det sker en elevsocialisation i skolan menar Bartholdsson. Hon 
poängterar även att skolan är en del av samhället snarare än en institution som står 
under samhällets makt. Vidare vill hon visa på läraren som en betydande roll i frågan 
om normalitet då dennes förståelse återspeglar sig i undervisningen och det 
personliga förhållningssättet.  
    Bartholdsson (2008) har utfört fältstudier och funnit att den gamla skolans makt, 
ordning och disciplin idag är lite mer förklädd i något som hon kallar en ”vänlig 
maktutövning”, där läraren ska hjälpa eleven att själv förstå varför han eller hon 
exempelvis ska kunna hålla ordning, vara trevlig, uttrycka sina känslor med ord och 
vara ordningsam i klassrummet. Det Bartholdsson menar är att eleverna påtvingas en 
viss socialisation och maktordning på ett mer ”vänligt” sätt, men att det fortfarande 
är lika påtvingat. Detta kopplas till Martinsson och Reimers (2008) som lyfter det 
faktum att skolan styrs av en dold läroplan där aspekter som dessa inte uttryckligen 
står i något av styrdokumenten, men trots allt arbetas detta mycket med i skolan som 
institution.  Liljestrand (2011) talar om vikten av att diskussioner kring demokrati i 
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skolan inte bör utgå från något bestämt ”rätt” eller ”fel” ifrån lärarens sida.  Alltför 
ofta menar Liljestrand att diskussioner handlar om att anpassa sig till lärarens 
önskemål vilket ger konsekvenser för hur eleverna uppfattar ett demokratiskt 
engagemang i skolan och senare. 
I samband med detta förmedlar Nilsson (2008) Foucalts tankar då han talar om två 
delar utav moral där den ena utgör det yttre, det vill säga sådant som vi lärt oss 
genom normer, exempelvis att skolan kräver ett visst beteende. Den andra delen 
utgör den moral som individerna konstituerar sig själva genom sitt inre. 
 

Värdegrunden som normalisering 
 
På tal om normer talar Johansson och Johansson (2003) om att vuxna i skolan 
förväntar sig att eleverna ska handla etiskt gott och att moralen i skolan därför 
handlar om vad som får sägas och inte sägas till varandra. I en jämförelse mellan 
olika läroplaner finner Linde och Strandberg (2001) att det som förenar Sverige med 
Östafrika är att det i båda fallen sker en utbildning till en gemensam ideologisk 
grundsyn och en bestämd värdeorientering.  Som exempel ger de att ”gentlemannen 
fick gärna vara excentrisk och frispråkig men grunden för ställningstaganden och 
sättet att förhålla sig till samhället och andra människor var en fast värdegrund och 
en inre kontroll.” (Linde och Strandberg, 2001, s. 107).  
    Linde och Strandberg (2001) beskriver även att Östafrikas läroplaner, där det till 
större delen handlar om disciplin och kunskapskontroll i skolan, präglas av en 
såkallad samlingskod medan Sveriges läroplaner bygger mer på en så kallad 
integrationskod, även om disciplin och kunskapskontroll också kan synliggöras i 
dessa. Integrationskoden präglas mer av tematiska studier och utvecklandet av en 
egen identitet genom kreativitet, eget kunskapssökande och samarbete menar Linde 
och Strandberg. De poängterar dock att även i samhällen med en integrerad läroplan 
är skolans lösning tyvärr alltför ofta att sträva efter en såkallad mekanisk solidaritet, 
vilket innebär att praktiska problem löses genom en starkare konformitet än vad den 
bakomliggande utbildningsideologin egentligen står för. 
    Linde och Strandberg (2001) menar att undervisning i skolor och andra 
sammanhang innebär en form av maktutövning. Denna maktutövning berör makt 
över världsbild och livsåskådning genom vad som talas om och de budskap som 
förmedlas. Linde och Strandberg beskriver att det är beroende på vilken fördelning av 
makt och kontroll som ett land besitter. Därigenom finner de att hur den offentliga 
skolans arbete ramas in skiljer sig åt mellan till exempel Östafrika och Sverige på 
grund av det är olika fördelningar av makt och kontroll i de olika samhällena.  
    Johansson och Johansson (2003) menar att moral utvecklas genom empati och att 
det därför är viktigt som pedagog att fånga tillfällen som ges i vardagen för att barnen 
ska få möjlighet att uttrycka sig, förstå och leva sig in i andras känslor. De framhäver 
även att olikheter är en förutsättning för demokrati och att inte vara överens är något 
bra. Därför poängterar de att motsatser befrämjar demokrati. Ett perspektiv på detta 
i ett demokratiskt samhälle blir då vad Linde och Strandberg(2001) beskriver som 
den mekaniska solidariteten, som syftar till en bindning mellan individ och samhälle, 
som gör att individualiteten besitts av samhället snarare än individerna som lever 
där.  
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Olikheter som en resurs 
 
I LGR11 står det framskrivet att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov och att utgångspunkten ska ske i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Även Stensmo (2008) håller med om 
detta resonemang och menar att i en så komplex värld som skolan krävs reflektion 
och hänsyn till detta i mötet med våra elever. Att arbeta med olikheter som en resurs 
kräver att eleverna utvecklar sin självkänsla. Ingen människa kan ta in omvärlden 
och acceptera andra innan denne funnit en acceptans gentemot sig själv, detta talar 
Törnblom (2011) om. Hon är noga med att poängtera skillnaden mellan 
självförtroende och självkänsla och vill visa på att trots en svag självkänsla kan du ha 
ett starkt självförtroende och vara framgångsrik både i privatlivet och i yrkeslivet.  
Detta menar hon kan bero på att en människa med svag självkänsla kompenserar 
detta genom att vara duktig på alla plan eftersom detta yttrar sig genom tvivel på sitt 
eget inre. Solin och Orlick (1998) talar om vikten av positivt tänkande och menar att 
alla för ett ständigt inre samtal där mycket av det vi tänker är värderande tankar om 
oss själva. Ju mer vi upprepar dessa värderande kommentarer, desto djupare rotar de 
sig inom oss. Solin och Orlick (1998) skriver att vi kan hjälpa barnen att öva upp sin 
förmåga till positivt tänkande genom att hjälpa dem att leta efter det positiva i sig 
själva och uppmärksamma sina starka sidor. Att arbeta med grupperingar är något 
som Stensmo (2008) förespråkar och menar att ett kooperativt arbetssätt befrämjar 
den enskilda individens lärande, samarbetsförmåga och självkänsla. Detta är något 
som även Strandberg (2006) beskriver när han lyfter Vykotskijs tankar om att 
lärande sker tillsammans med andra och menar att all utveckling sker två gånger, 
först på en social och sedan en individuell nivå.  
    IEP (2005) lyfter fram Deweys tankar om att det individuella kunskapandet och 
meningsskapandet är av socialt ursprung och att människan i grunden är en social 
varelse. IEP beskriver därför att den enskilda individens tillfredställelse och 
prestation bara kan förverkligas inom ramen för sociala vanor och institutioner som 
befrämjar dessa. Även Thornberg (2006) beskriver hur individer tillägnar sig värden, 
attityder och normer och hur de utvecklas i det sociala samspelet i olika grupper. 
Vidare beskriver han prototyper, olika särdrag inom en grupp, och lyfter att det i 
grupperingar å ena sidan kan skapas en positiv och stark gemenskap vilket å andra 
sidan kan leda till att skilja ut sin grupp ifrån andra. Han lyfter konformitet som 
innebär att individer anpassar sig till majoriteten för att passa in i en grupp, han 
menar att konformitet inte endast är av ondo då detta har en stor betydelse för att 
grupper överhuvudtaget skall fungera. Människor har ett behov av att kategorisera 
sig i grupper för sin självbilds skull menar han. Ett viktigt arbete för lärare blir därför 
att vara medvetna om de sociala processer som uppstår mellan olika elevgrupper 
enligt Thornberg. 
 
 

Konflikter som en väg till ett hållbart samhälle 

 
Vidare talar Thornberg (2006) om att konflikter är en del av vardagen i skolan. Om 
eleverna möter lärare med kunskaper om hur konflikter och konflikthantering går till 
menar Thornberg att konflikterna kan bli konstruktiva och därigenom även viktiga 
lärtillfällen för eleverna. Konstruktiva konflikter resulterar i en överenskommelse 
som alla är nöjda med och stärker relationen mellan deltagarna genom att deras 
respekt och tycke för samt tillit till varandra ökar skriver Thornberg. På så vis menar 
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han att deltagarnas förmåga att hantera och lösa framtida konflikter på ett 
konstruktivt sätt ökar. Han poängterar att konflikter blir mer konstruktiva desto mer 
deltagarna uppskattar olikheter, söker ömsesidiga vinster, är trygga i sin egen och de 
andra deltagarnas förmåga samt reflekterar rutinmässigt över hur de hanterar 
konflikter. I likhet med Thornberg (2006) talade Dewey enligt IEP (2005) om vikten 
av en öppen, flexibel och experimentell inställning till etiska och sociala problem som 
uppstår. IEP menar att Dewey riktade kritik mot en alltför snäv inställning till hur 
man löser konflikter som inte tar ställning till förändringar i mänsklighetens behov 
och att de ideal och värderingar som samhället vilar på måste utvärderas med 
avseende på deras sociala konsekvenser som antingen hämmare eller värdefulla 
instrument för socialt samspel. 
    Thornberg (2006) förklarar att motsatsen till konstruktiva konflikter är destruktiva 
konflikter. Destruktiva konflikter innebär enligt honom att en av deltagarna vinner på 
den andras bekostnad vilket skapar ilska, förbittring, sårade känslor, misstro och 
detta minskar möjligheterna att hantera och lösa framtida konflikter på ett 
konstruktivt sätt. Vidare menar Thornberg att om gruppklimatet kännetecknas av en 
stark konkurrensstruktur kan det leda till destruktiva konflikter. Därmed drar 
Thornberg slutsatsen att det är en fördel att skapa ett bra klimat i gruppen för att 
gynna hanterandet av konflikter. 
     Thornberg (2006) beskriver att konflikter kan ske både kognitivt hos en individ i 
form utav en inre konflikt och mellan människor som en mellanmänsklig konflikt. En 
inre konflikt kan leda till en mellanmänsklig konflikt och en mellanmänsklig kan leda 
till en inre poängterar han. Vidare menar Thornberg att det finns olika slags 
mellanmänskliga konflikter, bland annat värderingskonflikter som uppstår när 
individer har olika uppfattningar om något som det inte finns något givet svar på, 
eller relationskonflikter som innebär att individerna har svårt att förlika sig och 
därför stör sig på varandra.  
    En bra metod för att arbeta med konflikthantering kan enligt Thornberg (2006) 
vara genom drama. Han menar att eleverna med hjälp av drama får chans att prova 
på olika roller. Detta för att inte lika lätt fastna i den roll som omgivningen och de 
själva identifierar sig med. Med hjälp av drama blir det enligt Thornberg möjligt att 
låta barnen prova på olika sätt att lösa konflikter på genom att sätta sig in i en på 
förhand given roll i en påhittad konfliktartad situation. Att arbeta med olika 
uttrycksformer framskrivs i LGR11 (Utbildningsdepartementet, 2011) som viktigt för 
att eleverna ska få uttrycka sina kunskaper på olika sätt. Genom att arbeta med 
drama, rytmik, dans, musicerande och skapande skapas en miljö där barnen 
uppmuntras till att pröva, utforska och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 
Solin och Orlick (1998) beskriver ett annat sätt att arbeta med konflikthantering som 
heter EQ (Emotionell intelligens) där barnen får lära sig sätta ord på sina känslor och 
känna igen dem när de dyker upp. Solin och Orlick poängterar att det är viktigt att 
barnen förstår att alla känslor är viktiga och att istället för att fly från dem är det 
viktigt att konfrontera dem och kunna sätta ord på de olika känslorna som uppstår. 
    Dewey menade enligt IEP (2005) att eleverna måste tillåtas utveckla demokratiska 
vanor redan tidigt i skolåren. Han poängterade att det är viktigt med flexibilitet i de 
sociala villkor som samhället vilar på för att samhället ska ges möjlighet att utvecklas. 
Dewey framskev enligt IEP att det genom ett demokratiskt förhållningssätt till 
lärande i skolan eftersom att eleverna därigenom ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga till både samarbete och självutveckling vilket krävs för att utveckla ett 
samhällsansvar. Dewey avvisade tanken att ett barns utbildning ska ses enbart som 
en förberedelse för ett liv i samhället, under vilken osammanhängande fakta och 
idéer förmedlas av läraren och memoreras av eleverna bara för att utnyttjas senare. 
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Vidare beskriver IEP Deweys tankar om att skolan snarare bör ses som en 
förlängning av samhället och kontinuerligt uppmuntra eleverna att fungera som 
medlemmar av en gemenskap med utrymme för att utveckla ett aktivt intresse för 
samarbete. Det är genom en process av självstyrt lärande, vägledda av lärare, som 
Dewey trodde att elever bäst förbereds för de krav som ansvariga medlemskap inom 
det demokratiska samhället enligt IEP. 

 

Ett hållbart och inkluderande perspektiv i skolan 

 
I LGR11 (utbildningsdepartemenetet 2011) står det beskrivet att undervisningen ska 
belysa samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta, vidare beskriver den 
vikten av att detta anpassas för att skapa hållbar utveckling. Fountain (1997) menar 
att synen på utveckling har förändrats. Hon menar att det nu är uppenbart att 
kortsiktiga uppoffringar förminskar ett lands mänskliga potential och resulterar i 
ohållbara resultat. Hon hävdar att dagens komplexa utmaningar endast kan mötas av 
människor som är villiga att bli aktiva världsmedborgare, detta lyfter enligt henne 
vikten av undervisning för utveckling som syftar till ett sådant globalt 
medborgarskap. I LGR 11 lyfts även ett internationellt perspektiv, detta perspektiv 
anses viktigt ”för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för 
att skapa internationell solidaritet samt förebereda för ett samhälle med täta 
kontakter över kultur- och nationsgränser.”(Utbildningsdepartementet, 2011, s.9). 
Det internationella perspektivet bör även innebära att utveckla förståelse för den 
kulturella mångfalden som finns inom landet enligt LGR11. Fountain definierar 
undervisning för utveckling som en process som något som främjar utveckling av 
attityder och värderingar som rör solidaritet, fred, tolerans, social rättvisa och 
miljömedvetenhet hos barn och att detta ger dem kunskaper och färdigheter som ger 
dem redskap att arbeta för dessa värden för att skapa förändring i sina egna liv och i 
samhället, både lokalt och globalt. 
    Samarbetsinlärning i grupp bidrar enligt Fountain (1997) till att minska fördomar 
och stärka positiva band mellan barn som är olika vad gäller etnisk bakgrund, kön 
och fysisk förmåga. Fountain lyfter i detta sammanhang vikten av att som lärare inte 
inge någon absolut sanning i de frågeställningar som klassen behandlar. Istället 
hävdar hon att lärarens främsta syfte bör vara att hjälpa eleverna att utveckla och 
formulera sina egna reaktioner och reflektioner inom det berörda ämnet. Hugo 
(2011) menar att det finns ett problem med dagens skola i och med att den för många 
elever inte erbjuder något meningsfullt. För att skolan ska kunna kännas meningsfull 
för alla lyfter han vikten av upplevelser och deltagande. Det handlar mer om att se till 
att alla elever får uppleva något av mening snarare än en större kunskapskontroll, i 
synnerhet om ett högre skolresultat är önskat menar Hugo. 
    Fountain (1997) poängterar att unga människor ofta förknippar konflikter med 
våld, men att våld egentligen endast är en av många reaktioner på en konflikt. Om 
barn får dela med sig av sina egna perspektiv menar hon att detta leder till att de får 
en mer holistisk syn på problem och frågeställningar samt att det leder till en 
förståelse för olikheter. Vidare menar Fountain även att en skola och en undervisning 
som satsar på att uppmuntra konkurrens och en anda av ”jag först”, både i 
kursinnehåll och i undervisningsformer, inte lyckas med att förbereda barnen för de 
samarbetsinsatser som kommer att bli nödvändiga för att lyckas hantera de globala 
frågorna på ett bra sätt. Hon poängterar att skolan kan spela en viktig roll när det 
gäller att skapa attityder och värderingar som stämmer överens med ett globalt 
medborgarskap. Liljestrand (2011) belyser vikten av diskussioner kring 
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kontroversiella frågor i skolan, det vill säga frågor som inte har något givet svar. Han 
poängterar dock att om läraren ställer krav på inläggen i en diskussion riskerar det 
att bli tyst i klassrummet. Om eleverna inte får chansen att prova att själva förhålla 
sig till de beslut som påverkar oss i det dagliga livet riskerar de att bli passiva 
medborgare eller betraktare av samhällsutvecklingen skriver Liljestrand. 
 

 

 

Sammanfattande modell av teoridelen 

 
Detta är en sammanfattande modell utifrån de nyckelbegrepp och de pedagogiska 
verktyg vi fått utifrån litteraturgenomgången där vi ställt dem mot varandra. 
Modellen beskriver sambanden mellan dessa begrepp. För att nå vårt mål med 
utvecklingsarbetet, att tillsammans med eleverna ta tillvara på olikheter som en 
värdefull tillgång,  fann vi att ett förhållningssätt i skolan där läraren utgår från att 
stärka elevers självkänsla, ett normkritiskt förhållningssätt och att ta tillvara på 
konflikter som lärtillfällen genom konstruktiva konflikter kan vara gynnande 
(Törnblom 2011; Thornberg 2006; Bartholdsson 2008; Martinsson & Reimers 2008 
m.fl.). Ett arbete mot detta kan ske till exempel genom öppna diskussioner, 
grupparbeten, reflektioner och drama (Liljestrand 2011; Strandberg 2006; Thornberg 
2006; Törnblom 2011 m.fl). Denna modell är en beskrivning av dessa begrepps 
ömsesidiga påverkan av varandra. 
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Metod 
 

Design 
 

Vi har valt att utgå ifrån aktionsforskning, vilken Denscombe (1998) beskriver som 
inriktad på förändringsfrågor där tanken är att följa en process och därigenom gå in 
på själva ”görandet” istället för ”vetandet”. Vidare talar han om processerna i 
aktionsforskningen som är en såkallad cykliskprocess där de inledande resultaten ger 
möjlighet till förändringar som sedan implementeras och evalueras. Den cykliska 
processen som aktionsforskning innefattar innebär även att forskning och handling 
går hand i hand, det vill säga att vi tar reda på fakta och information samtidigt som 
detta integreras i det praktiska arbetet.  Aktionsforskning som design ger oss 
möjlighet till ett kvalitativt närmandesätt vilket leder till en fördjupad förståelse för 
den praktik ur vilken forskningen utgår vilket är något Denscombe beskriver.  

 

Datainsamlingsmetod 
 

Första steget i vår process var att använda oss av observation i den mening att se till 
vilken elevgrupp vi arbetar tillsammans med. Tanken med observationerna var även 
att observera förhållandet mellan individerna i våra elevgrupper. Vi har även valt att 
använda oss utav gruppdiskussioner som är en form utav fokusgruppsintervjuer där 
en fråga får en djupare innebörd genom att elevernas olika tankar belyses och ger nya 
infallsvinklar vilket samtidigt är berikande för det fortsatta individuella lärandet. 
Elevernas arbeten och skriftliga reflektioner mynnade ut i en dokumentation som 
även det gett underlag i vår fortsatta process. 

 

Analys/bearbetning 
 

Inom aktionsforskning som ger ett kvalitativt närmandesätt kan man med fördel dela 
in data i olika kategorier (Denscombe, 1998). Kvalitativ forskning är en metod som 
inriktar sig på att finna utvecklingsmöjligheter vilket innebär att den mer är en del av 
själva verksamheten där forskningen genomförs, till skillnad från kvantitativ 
forskning som mer riktar in sig på att finna ett resultat (Denscombe, 1998). Utifrån 
de data vi har samlat under processens gång har tre kategorier framträtt utifrån 
elevernas respons som vi valt att lyfta; Självkänsla, självförtroende och bristande 
självkänsla och självförtroende. Dessa kategorier har sin grund i Törnbloms (2011) 
tankar om dessa begrepp. 
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De fyra forskningsetiska principerna 
 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. I början av processen 
skickade vi ut ett informationsbrev till de berörda föräldrarna och eleverna där vi 
presenterade tanken med vårt arbete tillsammans med eleverna vilket vi kan hänvisa 
till informationskravet som innebär att alla berörda om forskningsuppgiftens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Tanken med brevet var även att ge både elever och 
vårdnadshavare, enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002), möjlighet att 
bestämma över sitt/sitt barns deltagande i vår rapport. Brevet finns som bilaga, se 
Bilaga 1. I vår rapport har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att inte 
lämna ut några uppgifter som kan identifiera respondenterna och de insamlade 
uppgifterna om enskilda personer används endast till forskningssyfte enligt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Processbeskrivning 
 

Utgångsläget 
 

Denna aktionsforskning har utförts på en lågstadieskola i Mellansverige där vi båda 
utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Aktionen utfördes i en varsin år 2 med 
olika handledare. Denna process har tagit en tematisk karaktär då vi arbetat 
kontinuerligt med eleverna i fyra veckor där första veckan utgicks av observationer av 
elevgrupperna för att finna en lämplig utgångspunkt. De resterande tre veckorna 
bestod av själva utvecklingsarbetet tillsammans med eleverna. Vi hade en lektion om 
dagen tillgodo till processen. Vi valde att dela in varje vecka som ett steg, där vi 
planerade en vecka i taget och med hjälp av utvärdering av elevernas respons från 
föregående vecka planlade vår fortsatta process. Genom de data vi samlat under vår 
process tillsammans med eleverna har vi funnit tre utmärkande kategorier som vi 
följer i vår processbeskrivning; Kategori ”självkänsla”, där eleverna till synes inte 
hade några problem med att stå för sina åsikter och tänka och se positivt på sig själva 
och sina upplevelser, de har vad vi skulle kunna kalla en god självkänsla; kategori 
”självförtroende” där eleverna inte hade några problem med att synas och höras men 
när det gällde att ta ställningstaganden valde dessa att följa majoriteten, de hade 
utvecklat ett självförtroende som inte var baserat på en god självkänsla; kategori 
”bristande självkänsla och självförtroende” där eleverna verkade ha en negativ 
självbild som blev tydlig i detta tema. Ibland förminskade de sig och sin kapacitet. 
Denna kategori verkade ha ett behov att utveckla sin förmåga att tro på sig själva och 
sina prestationer.  Dessa tre kategorier är bestående i den mening att det 
genomgående hela processen är samma elever som ingår i dessa. Detta för att lättare 
kunna följa deras utveckling. Viktigt att poängtera är även att de kategorier vi delat in 
eleverna i är utifrån den respons de givit till vårt utvecklingsarbete och att eleverna 
för den sakens skull inte behöver ingå i dessa kategorier i andra sammanhang eller att 
dessa är bestående.  
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Steg 1: Introduktion  
 

Ambitionen med vårt temaarbete var att öppna elevernas ögon för olikheter som en 
resurs. Därför valde vi att introducera med en aktivitet som krävde samarbete och 
lyhördhet för varandra. Aktivitetens kärna var att tillsammans två och två, den ena 
genom att känna och den andra genom att lyssna, gemensamt komma fram till ett 
svar på vad för föremål som vi valt ut. Vi fortsatte sedan med att de fick presentera sig 
själva i skrift vilket syftade till att vara grunden till en gemensam klasskompisbok 
som alla blev tilldelade i slutet av temaarbetet. Under detta steg introducerade vi 
även Måbra-boken, som hade till syfte att ge varje elev möjlighet att endast lyfta 
positiva egenskaper hos sig själv men även positiva upplevelser och erfarenheter av 
omvärlden. Eleverna fick i samband med introduktionen även intervjua varandra två 
och två för att därefter presentera sin klasskompis inför resten av klassen. Vi valde att 
ämnesintegrera vårt temaarbete, bland annat i matematik där vi under detta steg 
knöt an till deras pågående arbete med diagram. Eleverna fick en varsin lapp med 
olika påståenden som till exempel ”vinter eller sommar”, sedan fick de till uppgift att 
fråga samtliga klasskamrater vad de föredrog och detta utmynnade i att varje elev 
skapade ett eget stapeldiagram som klistrades upp på en stor plansch. Detta steg 
avslutades med en värderingsövning där olika påståenden angående etik och moral 
ställdes och eleverna fick ta ett aktivt ställningstagande genom att ställa sig i ett ”ja-
hörn”, ”nej-hörn”, eller ”öppet hörn”. 

 

Syftet med steg 1 
 

Detta steg syftade till att göra eleverna medvetna om att det finns olikheter och att 
detta kan ses ur ett berikande perspektiv. Genom detta ville vi ge en öppenhet och en 
lyhördhet för olika sätt att tänka och vara.  I våra planeringar har vi tagit hänsyn till 
att dels presentera eleverna för fakta inom värdegrundsrelaterade frågor och 
ståndpunkter både genom att lyssna på oss, varandra, sig själva samt att prova, vi har 
även planerat för att eleverna ska få färdigheter genom sitt eget arbete och egna 
yttranden, samt få förståelse i ämnet genom att använda sig av tidigare 
livserfarenheter som i sin tur leder till förtrogenhet (LGR11, 
Utbildningdepartementet 2011).  

 

Elevernas respons på steg 1 
 

Kategori självkänsla: 

Under introduktionen var denna kategori positivt inställd till temat och hade inget 
problem att ta till sig innehållet och stå för sina ställningstagande på ett självständigt 
sätt. Detta visade sig tydligt under värderingsövningen då de kunde stå för sin åsikt 
även om majoriteten tyckte annorlunda. De visade heller inga svårigheter i att skriva 
och tänka positivt om sig själva. Eleverna i denna kategori var ofta drivande i 
diskussioner och var även lyhörda inför andras åsikter och tankar. De elever som 
ingår i denna kategori har under vårt arbete tillsammans med dem stått för sina 
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åsikter men kanske ibland och i vissa fall förminskat sig och sin kapacitet. Här är 
exempel på elevernas åsikter angående något som är bra med att alla är olika: ”För att 
anars kan man blanda ihop varandra”; ”Jag tycker att brandkår är bra, och polis är 
också bra. Om alla var poliser då kunde man inte sleka eld när det briner” 

Kategori självförtroende: 

Eleverna under denna kategori visade inga problem att synas och höras men desto 
svårare att stå för sina åsikter under detta steg i vår gemensamma process. Vi fann att 
dessa elever hade problematik med att ta egna initiativ utifrån de lite mer friare 
instruktioner vi gav och ibland verkade det som att de skrev det de trodde skulle 
tillfredställa oss lärare på bästa sätt Ett exempel på detta kan vara när en elev skrev 
detta angående en reflektionsfråga om vuxna behöver leka mer: ”Vuxna får inte leka.” 
Återkommande i denna text var korta raka svar som alla ingick ett rätt eller fel. Under 
värderingsövningen fann vi att dessa elever ofta följde majoriteten. 

Kategori bristande självkänsla och självförtroende: 

I denna kategori visade vissa glädje och entusiasm inför vårt utvecklingsarbete men 
det fanns även de som inte visade något större intresse inför uppgifterna. Eleverna 
visade motvilja till Måbra-boken då de i samband med denna kom att behöva 
konfronteras med sin negativa självbild, ett exempel på detta var när en elev 
uttryckte; ”Jag är inte bra på någonting”. Under värderingsövningen tog de sin plats 
bakom majoritetens ställningstagande då de till synes inte ville ta någon plats i detta 
sammanhang. Under uppgiften ”intervjua en kompis” visade vissa elever svårigheter i 
socialt samspel genom att istället för att engagera sig i uppgiften hävdade sig själv 
genom att retas med gruppmedlemmarna och prata om annat. 

 

Steg 2: Fördjupning genom gestaltning, diskussioner och reflektioner 
 

Under steg 2 fokuserade vi än mer på elevernas egna upplevelser, erfarenheter och 
tankar utifrån det ämne som vi presenterade för dem under steg 1. Vi började veckan 
med ett samtal om vad för slags klimat eleverna vill ha i klassen. Samtalet kom även 
att beröra diskussioner kring Måbra-bokens positiva inverkan på såväl individ som 
på omgivningen. I samband med detta samtal introducerades eleverna för uppgiften 
”Veckans uppdrag” vilken syftade till att varje elev under veckan fick en lapp med ett 
uppdrag som innebar att göra eller säga något positivt till människorna i 
omgivningen. Under slutet av veckan diskuterade vi med eleverna hur de hade 
upplevt veckan och hur det kändes att både ge och ta emot positiva ord och 
handlingar. I detta steg fick eleverna även arbeta mycket i grupp, bland annat med att 
tillsammans i grupper om ca 3-4 elever läsa en kort berättelse med etiska dilemman i 
skolmiljön. Därefter fick de tillsammans i gruppen diskutera och besvara några frågor 
vilka sedan presenterades och diskuterades vidare med hela klassen. I början av 
veckan satte vi upp en ”tipspromenad” med öppna frågor utan givna svar som 
berörde området etik. Under en lektion gick vi gemensamt rundan så att eleverna fick 
möjlighet att reflektera självständigt omkring frågorna, därefter gick vi in i 
klassrummet igen och diskuterade frågorna gemensamt i helklass. I och med detta 
steg kom vi in på diskussion kring känslor och vilka olika sinnesstämningar som 
finns. Detta kopplades till en aktivitet där eleverna fick tre lappar utdelade med 
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känslouttrycken ”glad”, ”arg” och ”ledsen”. Vi läste olika situationer där barnen fick 
hålla upp den lapp som beskrev deras känsla i den aktuella situationen. Eleverna 
hade även möjlighet att välja en annan känsla eller säga pass. Ämnet känslor 
avslutades med en dramaövning där eleverna tilldelades en känsla som de skulle 
gestalta varefter de övriga eleverna fick gissa vad för känsla som gestaltades. 

 

Syftet med steg 2 
 

I detta steg fokuserar vi mycket på att få in barnens egna erfarenheter och synpunkter 
till temaområdet. Övningarna syftade till att lyfta fram elevernas tankar på ett 
demokratiskt sätt istället för att vi ska stå för de rätta värderingarna, detta för att 
tillåta eleverna att konstruera sin egen kunskap och sitt eget synsätt. I och med detta 
berörs ämnet om vikten av att själv må bra för att kunna applicera och ta in 
omgivningen. I och med detta var tanken att lyfta vikten av att våga stå för sina egna 
ställningstaganden. Detta steg har gett utrymme för egna tankar och reflektioner som 
även har delats med andra och på så vis skapat en lyhördhet gentemot varandra som 
en väg mot att kunna se det positiva och berikande med olikheter. I detta steg har 
fakta framförallt kommit från elevernas perspektivtagande och erfarenheter, de har 
även givits möjligheten att använda sig av sina färdigheter och vi tycker oss se en 
ökad förtrogenhet och förståelse i ämnet då de omvandlar sina erfarenheter till 
praktiska exempel som delas med andra (Utbildningsdepartementet, 2011).   

 

Elevernas respons på steg 2 

 

Kategori självkänsla: 

Under detta steg var eleverna i denna kategori säkra i sina egna erfarenheter och 
tankar. Vissa kunde dock ibland visa sig lite osäkra inför att dela med sig av dessa till 
andra. I ”Känslo- övningen” var de delaktiga, men vissa var lite otrygga i att agera och 
gå in i en roll. I gruppuppgifter under detta steg har dessa elever visat på god 
samarbetsförmåga och de har lätt för att låta andra ta plats. Dessa elever växte 
märkbart i sina egna åsikter och tog för sig på ett sätt som inte var väntat från vår 
sida utifrån våra tidigare observationer. De visade intresse för att säga vad de tycker 
och tänker i olika sammanhang. En elev i denna kategori uttryckte sig som följer i sin 
Måbra-bok angående olikheter: ”för om alla skule tyka sama var det inte bra då skule 
alla villa spela Basket samtidik då får ingen plats.” Ytterligare en elev skrev detta om 
varför olikheter är bra: ”Därför att anars kan man inte hjälpa varandra.” 

Kategori självförtroende: 

När konflikter uppstod under processen påverkade det ibland eleverna under denna 
kategori negativt i form av att de inte ville delta i bestämda aktiviteter. I 
gruppuppgifter vi hade under detta steg har dessa elever visat lite svårigheter med 
samarbete kring gruppuppgifter. Det kunde visa sig i och med att de hade svårt att 
släppa på kontrollen och låta andra styra, antingen genom att själva ta på sig större 
delen av uppgiften eller också genom att återuppta uppmärksamheten genom att 
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störa grupparbetet. En förändring visade sig inom denna grupp genom att de hade 
lättare att ta friare instruktioner vilket detta exempel utifrån en elevs reflektionstext 
kan påvisa: ”Jag tycker att man ska lysna. Jag tyck att det är oretvist när man lovar 
någon och inte gör det. Det är inte viktigt att alla är lika. Killar och tjejer kan göra 
sama saker. Om alla skulle vara bra på sama saker skulle det vara stökigt. Jag skulle 
vilja endra på bilar.” I och med att vi i detta steg arbetade med elevernas egna åsikter 
och ställningstaganden i högre grad visade det sig inom denna kategori i vissa fall en 
osäkerhet i sin egen förmåga att stå för sina åsikter även om de tog plats i rummet.  

Kategori bristande självkänsla och självförtroende: 

Vi upplevde en märkbar skillnad under ”Känsloövningen” då vi kunde se ett större 
engagemang och intresse för att delta och visa sina känslor i olika situationer. Att inta 
en annan roll kunde även det vara något positivt och stärkande för vissa elever under 
denna kategori. Det fanns även de elever inom denna kategori som valde att inte delta 
i denna övning. Även i denna kategori kunde det i vårt utvecklingsarbete finnas 
problem med att arbeta i grupp då de inte ville lämna ifrån sig något innan det var 
helt perfekt. En stor skillnad kunde vi se i Måbra-boken där det inom denna kategori 
nu kunde uppstå ett intresse och en förmåga att se sina positiva och starka sidor samt 
att kunna uttrycka dessa med ord. En elev som under steg 1 inte ville skriva något 
positivt om sig själv beskrev nu utan tvekan följande om sig själv: ” Jag är bra på att 
simma och jag är bra på att gunga och jag är bra på att spela och spela fotboll och lite 
bandy”. I samband med att vi kommit in i våra diskussioner kring temat mer 
ingående kunde vi finna engagemang där en elev i denna kategori var inlyssnande 
och engagerad under diskussionen i helklass kring berättelserna om etiska dilemman 
och gav ett verklighetsexempel utifrån sina egna erfarenheter på hur han kände sig i 
en viss situation och varför han trodde sig känna så. 

 

Steg 3: Avslutning genom reflektion och bearbetning 
 

 Under tiden vi genomförde vår process hade eleverna i år 2 tema samhället vilket vi 
valde att knyta an till. På måndagen den tredje veckan av processen valde vi i 
samband med samhällstemat att uppmärksamma FN-dagen genom 
gruppdiskussioner där vi diskuterade vad en människas grundläggande värden bör 
vara vilket följdes upp av en skrivuppgift i deras redan befintliga temabok. Vi 
fortsatte att följa upp samhällstemat genom att ta upp olika hjälporganisationer som 
finns och vad de har för syfte i världen. Även detta avslutades med en skrivuppgift i 
samhällsboken. Eftersom detta är det sista steget i vår process tillsammans med 
eleverna valde vi att göra en skriftlig utvärdering och även sammanställa en plansch 
där alla elever fått skriva vad de tycker är sina starka sidor, detta klistrades upp för 
att eleverna ska se vad mycket de är bra på tillsammans. 

 
 

 

 



16 
 

Syftet med steg 3 
 

Detta steg har utgått i att ge mycket utrymme till reflektion och bearbetning med sig 
själv som individ samt även till att lyfta detta till ett större perspektiv i en global 
hållbar utveckling. 

 

Elevernas respons på steg 3 
 

Samtliga kategorier: 

Under detta avslutande steg fann vi att grupperna i större utsträckning var mer 
sammanhållna de alla ville föra fram sin åsikt om vad ett mänskligt värde bör vara 
samt att de intresserat lyssnade på varandras åsikter. En speciell lektion i den ena av 
grupperna ändrade fokus efter elevernas visade intresse och blev inriktat på en 
diskussion kring solidaritet för utsatta grupper i samhället. Eftersom vi i detta steg 
lyfte temat i ett större sammanhang upplevde vi att eleverna fördjupat sin förståelse 
för ämnet. De kunde relatera tidigare uppgifter till nya infallsvinklar. Detta skiljde sig 
självklart från individ till individ. Vi har märkt att det startat en process i samtliga av 
eleverna men det är viktigt att betona att en beteendeförändring är något som måste 
arbetas med konstant för att en bestående förändring ska ske. Ett exempel på en elevs 
egen åsikt angående hållbart perspektiv och vad som behöver ändras i samhället är 
följande: ”att ta bort ben sin.” I slutet av processen skrev ytterligare en elev detta i sin 
Måbra-bok utifrån rubriken ”Det här tycker jag är bra”: ”Att det fins poliser Att det 
fins mat, vatten. Att det fins hus.” 

Analys och diskussion 
 

Normalisering och värdegrund 
 
Det visade sig i vår process att eleverna i kategori ”självförtroende” tycktes ha 
starkare förhållande till normalitet. Detta visar sig även då de passar utmärkt in 
under Martinsson och Reimers (2008) uttryck ”var den du förväntas vara”. I de givna 
uppgifterna såg vi att denna kategori gav svar som mer tycktes sträva mot lärarnas 
tillfredställelse över resultatet snarare än sin egen. Som beskrivits i processen kunde 
vi dock se en förändring då dessa elever tycktes ha lättare att stå för sina egna åsikter 
och ta friare instruktioner. 
    I gruppövningar fann vi även att eleverna i kategori ”självförtroende” gärna ville 
följa majoritetens åsikter. Då Liljestrand (2011) poängterar vikten av att diskussioner 
som utgår från elevernas åsikter och inte inger något rätt eller fel från lärarens sida, 
kan vi finna att vår intuition om att skapa fria ramar under övningar med 
diskussioner och ställningstaganden kring etik var givande för kategori 
”självförtroende”, i synnerhet då vi tyckt oss se en utveckling hos dessa elever under 
processens gång. I samband med detta kan vi genom resultatet av vår process finna 
en slutsats i att eleverna i kategori ”självkänsla”, tycktes ha lättare att stå för sina 
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egna ställningstaganden och ta till sig vår process som en gemensam utgångspunkt i 
att utveckla förståelse för att alla har rätt att vara de som de är. 
    Vad gäller kategori ”bristande självkänsla och självförtroende” tycker vi oss finna 
att intagandet av en annan roll genom dramaövningar och gestaltning för vissa av 
dessa elever varit givande då de på ett lekfullt och obestämt sätt haft möjlighet att 
uttrycka sina känslor och upplevelser vilket möjligen kan hjälpa dem att upptäcka 
olika perspektiv på livet och olika sätt att vara (Thornberg, 2006; 
Utbildningsdepartementet, 2011). Meningen med dessa övningar har ju även varit att 
låta eleverna utforska olika sätt att vara och verka för att lyfta vår värdegrund över 
den mekaniska solidariteten (Linde och Strandberg, 2001). 
    Vidare i detta sammanhang vill vi lyfta det Bartholdsson (2008) beskriver som den 
”vänliga maktutövningen”. I vår process har vi, vilket beskrivits under steg 3, funnit 
en beteendeförändring hos eleverna genom att de utvecklat sin förmåga till att föra 
fram sina åsikter. Vi vill dock problematisera det faktum att vi inte kan vara säkra på 
huruvida dessa ställningstaganden grundar sig i att vi genom vår process satt upp 
normer för dem att anpassa sig till eller huruvida de istället frigjorts från normer och 
utvecklat sitt eget ”jag” och därigenom stärkt sin självkänsla (Törnblom, 2011). Vår 
ambition var att skapa förutsättningar för just detta, att ge elevernas ”jag” en 
möjlighet att växa igenom gruppen, och på detta sätt skapa ett öppet klimat där 
individerna snarare hjälper varandra att vidga vyerna istället för att stänga dem i 
alltför snäva normer.  

 

Självkänsla 
 
I de kategorier vi utgått ifrån i vår process har vi valt att lägga teorier om självkänsla 
som en grund att utgå ifrån. Denna tanke har utgått från Thornbergs (2006) teori om 
att människor har behov av att kategorisera sig i grupp för sin självbilds skull. Hur 
eleverna har tagit till sig vårt tema och arbetat med det enskilt och i grupp har även 
visat sig bero till viss del på vad för självkänsla och självförtroende de hade som 
utgångspunkt, vilket vi kan finna med Thornberg och Törnblom (2011) som grund då 
de ger oss stöd i vår tanke om att ett arbete med att ta till sig såväl sig själv som andra 
med respekt och positivitet kräver en stark självbild. Kanske har vi därigenom kunnat 
medvetandegöra oss själva och eleverna om de sociala processer som uppstår mellan 
olika elevgrupper (Thornberg, 2006). 
    Solin och Orlick (1998) talar om vikten av positivt tänkande, detta är något vi valt 
att arbeta med under processens gång, bland annat genom att använda oss av 
"Måbra-boken" där vår tanke var att hjälpa eleverna att öva upp sin förmåga till 
positivt tänkande genom att uppmärksamma sina egna starka sidor och positiva 
egenskaper. Under processens gång visade det sig att eleverna i kategori 
”självförtroende” utvecklade sin förmåga att se till sina positiva sidor och även 
uppmärksamma dessa genom skrift. Även eleverna i kategori ”självkänsla” visade en 
ökad förmåga att formulera positiva egenskaper och upplevelser. Denna kategori av 
elever hade till synes lätt att stå för sina åsikter men ibland hade de en förmåga att 
förminska sig själva och sin kapacitet. Medans kategori ”självkänsla” och 
”självförtroende” visade på en reflekterad erfarenhet kring ”Måbra-boken” visade 
kategori ”bristande självkänsla och självförtroende” en motvilja till denna övning till 
en början, vår tanke kring detta är att eleverna i samband med detta behövde 
konfronteras med sin negativa självbild (Törnblom, 2011). En positiv aspekt som är 
viktig att lyfta är att ju längre vår process fortlöpte visade denna kategori ett ökat 
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intresse kring ”Måbra-boken” och utvecklade sin förmåga att uttrycka sina positiva 
känslor och egenskaper i skrift. Detta finner vi har att göra med att detta arbete 
bidragit med ett öppet klimat där åsikter och tankar får lyftas utan att de bedöms av 
oss lärare som ”rätt” eller ”fel” (Liljestrand 2011). 
    Vikten av Thörnbergs ord om att ett arbete med olikheter som en resurs kräver en 
utvecklad självkänsla har varit en utgångspunkt i vår process tillsammans med 
eleverna. I vår processbeskrivning fann vi att det var kategori ”självkänsla” som hade 
lättast att skriva och tänka positivt om sig själva redan i utgångspunkten och som var 
de mest drivande i diskussioner. Däremot kunde vi finna att de som tog den ledande 
positionen i grupparbeten ofta var elever ur kategori ”självförtroende” då dessa 
möjligen hade behov av att vara framstående och duktiga för att kompensera en lite 
svagare insida (Thörnblom, 2011). Törnblom poängterar skillnaden mellan 
självförtroende och självkänsla då hon poängterar att du trots en svag självkänsla kan 
besitta ett starkt självförtroende. En individ med svag självkänsla har en tendens att 
kompensera detta genom att vara duktig på alla plan, detta tyckte vi oss se hos vissa 
elever i kategori ”bristande självkänsla och självförtroende” då de ibland hade svårt 
att lämna ifrån sig ett arbete de inte ansåg vara perfekt. Som vi har beskrivit i 
processen kunde vi under processens gång se en utveckling i dessa elevers förmåga 
att tänka och formulera positiva egenskaper hos sig själv. Vi skulle finna det 
intressant att se vart detta utvecklingsarbete skulle bära vägen med dessa elever 
under denna kategori om de fick växa in i sin egen roll samtidigt som de erbjöds ett 
öppet klimat. När de utvecklat sitt självförtroende och ges utrymme att uttrycka sig 
själv i ett klimat där olikheter och olika ställningstaganden ses som en tillgång och 
något intressant hamnar självet på ett högre plan där andra bjuds in och där en 
ömsesidig respekt och hänsyn kan skapas.  

 

Olikheter och konflikter som en väg mot ett hållbart och inkluderande 

samhälle 
 
I vår process tillsammans med eleverna har vi arbetat mycket med grupperingar då 
detta gynnar såväl samarbetsförmågan som det egna lärandet och självkänslan 
(Stensmo 2008; Strandberg 2006). Genom att lyfta diskussioner om 
värdegrundfrågor i grupp skapades ett öppet klimat där eleverna inte behövde 
förhålla sig till något rätt eller fel i sina tankeprocesser vilket i sig är att verka för den 
demokratiska grund som värdegrunden vilar på (Fountain 1997; Liljestrand 2011). 
För ett hållbart och inkluderande samhälle där olikheter kan ses som något värdefullt 
bör det vara viktigt att välja arbetsformer där läraren medvetet låter eleverna 
utveckla sin självkänsla på bästa sätt. Vi tycktes märka att de elever som vid 
startpunkten hade en starkare självkänsla klarade av just dessa öppna diskussioner i 
och med att de kunde stå för sina åsikter. Ett fortsatt arbete med ett liknande klimat 
tror vi därför kan stärka elevers tro på sin egen förmåga att föra fram sina åsikter, i 
synnerhet då vi sett en utveckling hos vissa av de elever som ingick i kategori 
”självförtroende” och ”bristande självkänsla och självförtroende”. 
    Enligt Fountain (1997) bör lärarens främsta syfte vara att hjälpa eleverna att 
utveckla sina reflektioner och reaktioner i olika frågor istället för att ge en absolut 
sanning, under vår process valde vi att aktivt fokusera på elevernas egna upplevelser, 
erfarenheter och tankar. Detta stöds av Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) där 
det framskrivs att undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och 
tidigare erfarenheter. Genom att det var elevernas tankar som stod i fokus utan 
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normaliserade svar och värderingar från oss, gavs det förutsättningar för eleverna att 
konstruera sin egen kunskap och sitt eget synsätt. 
    De elever som ingick i kategori ”självförtroende”, som gärna ville framstå som 
kompetenta men inte litade på sin prestationsförmåga, påverkades negativt av de 
konflikter som uppstod under processens gång. Detta gjorde att de hade svårigheter 
att arbeta i grupp. Genom att vi som lärare i dessa sammanhang kan stödja eleverna i 
att lösa konflikterna på ett konstruktivt sätt tror vi att vi ytterligare kan hjälpa dem i 
deras inre arbete och med sin tro på sin egen förmåga (Thornberg, 2006). Vi håller 
med Thornberg om att en stärkt tro på sin egen förmåga bidrar till en större 
acceptans och förståelse för olikheter vilket vi även tyckt oss se i vår process 
tillsammans med eleverna. Vi anser liksom Thornberg (2006) att för att skapa ett 
öppet klimat där individerna tillåts växa i sin förmåga att lösa konflikter och skapa 
lösningar och möjligheter måste lärare acceptera att konflikter är en del av vardagen 
och ta till sig detta som ett hjälpmedel för undervisningen. 
    Under steg 3, när två veckor gått av vår process, fann vi ett ypperligt tillfälle att 
knyta an vårt arbete i ett hållbart globalt perspektiv i samband med FN-dagen. 
Därigenom knöt vi även an vårt arbete till verkliga sammanhang och vi märkte att 
elevernas respons på detta var positivt i bemärkelsen av aktivt deltagande i något som 
sker i världen (Hugo 2011). Genom att bjuda in eleverna till en sådan diskussion om 
vad ett mänskligt värde bör vara enligt dem, tillåts de att känna sig in i ett ansvar som 
aktiv världsmedborgare (Fountain 1997). Eleverna tillåts genom detta ta del av det 
internationella perspektiv som läroplanen framskriver (Utbildningsdepartementet 
2011). 
    Med hjälp av den litteratur vi valt att lyfta till detta utvecklingsarbete har vi under 
processens gång funnit några nyckelbegrepp som vi sammanfattat till en modell som 
finns under litteraturgenomgången. Litteraturen har både givit oss förklaringar kring 
hur olikheter kan förstås och uppfattas samt pedagogiska metoder som kan möta 
dessa förklaringar och bidra till utveckling. Utifrån litteraturen har vi funnit att för 
att kunna se olikheter som en resurs krävs dels en stärkt självkänsla, en medvetenhet 
om normalitet samt en förmåga till konstruktiva konflikter. Vi har även funnit att den 
pedagogik som utifrån litteraturen anses vara utvecklande för dessa tre 
nyckelbegrepp kan vara genom öppna diskussioner kring det berörda ämnet, 
grupparbeten, reflektioner i tal och skrift samt drama för att prova olika 
uttrycksformer och sätt att vara för att utveckla självkänslan. Det är utifrån denna 
modell vi har genomfört vårt utvecklingsarbete tillsammans med eleverna. 
    Vår förhoppning med detta temaarbete har varit att ge eleverna en förtrogenhet i 
både ämnet och i sig själva. Detta tycker vi visade sig framförallt i diskussioner och i 
den avslutande planschen som vi gjorde tillsammans med eleverna. En förtrogenhet 
är en förutsättning för att aktivt kunna medverka och påverka samhället. Vi är 
medvetna om att detta endast är en påbörjad process som vi menar måste arbetas 
med konstant både genom lärare men även genom individuellt arbete hos varje elev 
som en bestående och varaktig process utan slut. Utifrån det positiva bemötande vi 
fått av både elever och lärare kan vi dra slutsatsen att det är ett viktigt ämne vi berört 
och en viktig process vi satt igång. 
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Pedagogisk slutsats 
 

Under detta utvecklingsarbete har vi undersökt huruvida det är möjligt att 

tillsammans med eleverna arbeta med att ta tillvara på olikheter som en värdefull 

tillgång. Vi märkte att när eleverna ställer frågor krävs en medveten öppenhet, det vill 

säga inga på förhand givna svar eller normer. Ett sådant synsätt visade sig vara 

problematiskt till en början, detta kan möjligen ha att göra med de vanor och 

strukturer som skolsystemet i samhället är uppbyggt på. Denna slutsats har sin grund 

i Bartholdssons (2008) tankar om ”den mekaniska solidariteten”. En viktig grund för 

att en sådan här process ska kunna fungera är också att de enskilda individernas 

självkänsla tillåts att växa i skolmiljön samt att de enskilda individernas åsikter och 

tankar ges utrymme att lyftas som viktiga. Vi kommer att bära med oss de 

nyckelbegrepp vi funnit; stärkt självkänsla, medvetenhet om normalitet och 

konstruktiva konflikter, och vår slutsats är att ett arbete med dessa genom 

diskussioner, reflektioner, drama och grupparbeten är gynnande för att vårt 

utvecklingsarbetes mål ska kunna uppnås. Slutligen vill vi poängtera vikten av att 

detta är en process utan slut, som måste hållas vid liv och bli ett centralt innehåll i 

skolans verksamhet. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej, vi är två lärarstudenter som kommer att vara på ****skolan 

v.40-43. Vi har i uppgift att utföra ett utvecklingsarbete och vi har 

valt att ha vår utgångspunkt i att lyfta elevers olikheter som något 

berikande. Under processen kommer vi att använda oss av 

datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, observationer och 

dokumentation. Användningen av dessa i vår rapport kommer att ske 

med hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, vilket betyder 

att inga uppgifter kommer att lämnas som kan identifiera deltagarna 

i vår studie. Ingen elev kommer heller att delta i vår studie utan 

elevens och vårdnadshavares godkännande. Vi har även tänkt använda 

oss av filmkamera och filma vissa situationer, dessa filmer kommer 

endast användas som underlag för vår presentation av arbetet på 

högskolan. Vänligen meddela oss om ni godkänner eller ej att ert barn 

deltar i vår rapport/presentation. 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i datainsamlingarna   

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i datainsamlingarna  

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i filminspelningar  

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i filminspelningar  

 

Underskrift vårdnadshavare _________________________________ 

 

Inlämnas senast fredagen den 14 oktober. 

Tack!/ Rebecca och Ellinor lärarstuderande Mälardalens Högskola 


