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FÖRORD

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälls-

liv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överens-

stämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet.”

Ovanstående citat är hämtat ur skolans läroplan under rubri-

ken ”Skolans värdegrund och uppdrag” och kan ses som en 

utgångspunkt för det samarbete som bedrivs mellan Svenska 

kyrkan och Rosengårdsskolan i projektet ”På Väg”.

För en skola som Rosengårdsskolan, där de flesta barnen är 

muslimer, har det varit oerhört viktigt och givande att samtala 

med eleverna om en allmänmänsklig etik som kommer till ut-

tryck på olika sätt i alla religioner. Många av våra elever 

behöver vägledning för att kunna hantera och bedöma olika 

situationer i dagens svenska samhälle, ett samhälle som i 

mångt och mycket bygger på andra traditioner än vad de hem-

ifrån är vana vid. Här har samarbetet mellan kyrkan och skolan 

starkt bidragit till en vidgad syn och ökad förståelse för allt 

det gemensamma vi har, trots olika religioner. Samtidigt är det 

stimulerande och lärorikt för eleverna att samtala om grund-

läggande värderingar och då med personer utanför skolans 

värld, personer som dessutom tillhör en annan religion.

Min förhoppning är att dessa samtal leder till en ökad förstå-

else hos eleverna för dom olika religionerna och att detta i 

sin tur leder till en ökad respekt för andras tankar och idéer.

Lars Birgersson

Rektor

Rosengårdsskolan 6 - 9
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VI SOM ARBETAT TILLSAMMANS

Under tre terminer har vi praktiskt arbetat med etik bland ele-

verna i årskurs fem till nio på Rosengårdsskolan, Värner Rydén-

skolan och Eriksfältsskolan i Malmö. Arbetet har varit ett sam-

arbete mellan skolorna, Svenska kyrkan och Islamic Center i 

Lund. Arbetet har fokuserat på att hitta en etik som är gemen-

sam oavsett religionstillhörighet, kultur och etnicitet.

Vårt samarbete inleddes knappt tre år innan detta material 

började sammanställas. Det har varit ett givande och ett ta-

gande med många och långa diskussioner om religion och 

samhälle. Vi har mellan oss hittat många skillnader, men fram-

förallt har vi insett hur mycket vi har gemensamt. Inte minst 

i en vision om ett bättre samhälle med mindre tydliga gränser 

mellan grupper och en tydlig gemensam värdegrund. Etiken 

går alltid före religionen. Vi är först människor och sedan 

kristna, muslimer, judar, hinduer, buddhister, sikher eller 

icke-troende. Värdegemenskap finns för den som vill hitta den. 

En viktig utgångspunkt i mötet mellan olika värdesystem är 

att alla har rätt att definiera sig själv, sin egen religion och 

kultur. På samma sätt har alla rätt att tala om hur de upplever 

och erfar möten med andra religioner och kulturer. Ingen har 

patent. Alla har yttranderätt. Vi utgår i materialet huvudsak-

ligen från våra egna religioner: kristendom och islam. 

Vi vill i första hand tacka alla de elever vi mött på de tre sko-

lorna för att de delat med sig, givit oss nya frågeställningar 

och varit den viktigaste ingrediensen för att utveckla detta 

material. Vi vill också tacka rektor Lars Birgersson, Rosengårds-

skolan, och biträdande rektor Ulla-Britt Bolin, Eriksfältsskolan, 

för sitt aktiva stöd. Vidare tack till alla lärare som deltagit i 

diskussioner och bidragit med nya perspektiv samt till de med-

arbetare från Eriksfält och Västra Skrävlinge församlingar som 

varit med i arbetet. Framtagandet av detta material har gjorts 

möjligt tack vare stöd från:

>> Svenska kyrkan, Lunds stift

>> Integrationsverket

>> Föreningen TalaNu

Malmö 041104 / Ali Ibrahim / Dan Fredriksson / Martin Nihlgård
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Ali Ibrahim är kultursekreterare på Rosengårdsskolan. Ett av 

hans viktigaste områden är att utveckla kontakten mellan 

skolan och föräldrarna, samt att fundera kring hur man som 

muslim kan leva ett bra och deltagande liv i ett modernt 

Sverige. Ali är imam vid Islamic Center i Lund.

Dan Fredriksson är präst i Svenska kyrkan. Dan har under de 

senaste åren arbetat med mötet mellan det nya och det gamla 

Sverige. Framförallt arbetar han med religionsmöten, det vill 

säga hur olika religioner möts och kan mötas i Sverige idag 

och hur man som teolog kan se på detta. 

Martin Nihlgård är pedagog och statsvetare i Svenska kyrkan. 

Martin har de senaste åren arbetat med folkbildning och religi-

onsmöten, inte minst med att utveckla deltagardemokratiska 

metoder för möten mellan olika grupper.       
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VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND / VÅR IDÉ

RELIGIONER OCH ETIK I SKOLAN

Det svenska samhället bygger på tanken om alla människors 

lika och unika värde. I dagens Sverige, där det finns många 

religiösa grupper representerade, bör vi därför söka det gemen-

samma. En allmänmänsklig etik som kommer till uttryck på 

olika sätt i olika traditioner. Detta är ett sätt att söka sig 

bortom det som splittrar. En utmaning för både religionsföre-

trädare och för det sekulära samhället: 

>>  Frågan de religiösa företrädarna måste ställa sig är: Vill man 

bidra till byggandet av ett fungerande mångreligiöst samhälle 

och vara en tydlig del av detta eller vill man isolera sig till sin 

egen grupp och värna sitt eget i rädsla för de andra? 

>>  Frågan skolan måste ställa sig är: Vill man se de religiösa 

traditionerna som medbärare av samhällets grundläggande 

värden eller vill man se de religiösa traditionerna som ett hot 

som ska reduceras? 

Vi menar att både islam och kristendom förvaltar en etik där 

människan ses som en unik skapelse med ett unikt människo-

värde. Skolan och samhället kan tillsammans med de religiösa 

traditionerna samarbeta i utformandet av en etik som bejakar 

människan och livet. Religion och skola är därför ur detta per-

spektiv inte varandras motsatser. Det finns självklart inom 

religionerna tolkningar som strider mot livet och människovär-

det. Det får vi inte blunda för. Dessa tolkningar tar vi avstånd 

ifrån. Men vi får heller inte glömma att mycket av det tankegods 

som samhället är uppbyggt kring, har sin grund i de religiösa 

traditionerna. I Västeuropa gäller detta inte minst vårt gemen-

samma judiska, kristna och muslimska arv. I ett framtida Sve-

rige som blir allt mer mångkulturellt och mångreligiöst kommer 

religionen att spela en allt större roll. Vi ser positivt på denna 

utveckling och tror att det gemensamma samtalet mellan olika 

värdetraditioner kommer att ha stor betydelse. 

I dagens samhälle krävs en inre säkerhet och en egen förmåga 

att bedöma olika situationer. Detta för att inte ta till enkla 

lösningar eller att blint ty sig till auktoriteter. Denna förmåga 

måste också kombineras med en respekt för andras tankar 
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och idéer. För att introducera ett svårt ämne som etik, på ett 

lättförståeligt sätt, väljer vi att jobba med temat ”Mina med-

människor” och utgår från de möten som sker på skolan och i 

närområdet. Vi har satt upp följande mål för vårt arbete:  

>> Stärka ungdomar i att göra egna, väl övervägda val i 

etiska situationer. 

>> Träna dialog, tala och lyssna. 

>> Befästa människovärdet, med utgångspunkt i FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

>> Visa på möjligheten att leva tillsammans trots olika 

religion, etnicitet och kultur. 

TILL VEM?

Målgruppen för detta material är i första hand personer som 

arbetar med skolans elever från årskurs fem till nio och som 

vill arbeta med ett religionsöverskridande material. Detta kan 

till exempel vara lärare, annan skolpersonal, präster, imamer, 

organisationsföreträdare eller enskilda individer. 

 

METODER OCH ÖVNINGAR

I materialet utgör olika deltagardemokratiska övningar grunden. 

Dessa övningar är inget vi hittat på själva, utan många av dem 

kommer du att känna igen. Har du egna övningar du vill kom-

plettera med så gör det! För den som är mindre van att arbeta 

med den här typen av deltagarstyrda övningar kommer här en 

liten förklaring. Vår huvudsakliga inspiration när det gäller 

övningar har vi hämtat från Födda fria, ett MOD-material som 

du kan läsa mer om på www.mod.nu och Friare, ett ledarstöd 

för konfirmandarbete framtaget av Sensus studieförbund 

(www.sensus.se).

SAMTALSLEDAREN 
Det är inledningsvis viktigt att se på sin roll som ledare. Inte 

minst i mötet med unga ser vi idag behovet av att arbeta med 

det egna ledarskapet. Detta etikmaterial är skrivet utifrån en 

deltagardemokratisk ledarstil. Ledaren lär inte ut, utan erbju-

der frågeställningar som eleverna och ledaren tillsammans kan 
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arbeta vidare med. Framförallt ska ledaren hålla i strukturer, 

tider, gruppindelningar och veta när det är dags att gå vidare. 

Lita på metoden, lita på eleverna. Var och en som är med i 

processen inser så småningom att etiska ställningstaganden 

handlar om eget ansvar och egna beslut. En viktig förutsätt-

ning för att uppmuntra och befästa ett demokratiskt tänkande. 

Målet är att det ska finnas representanter för minst två olika 

religioner bland ledarna. Detta är inte alltid möjligt. Det är då 

ännu viktigare att ledaren är öppen och respekterar andra 

värdesystem än det egna. Berätta i inledningslektionen kort om 

planeringen för de följande gångerna och att mycket bygger 

på elevernas eget deltagande. För att du som ledare ska få en 

bra kontakt med gruppen är det viktigt att ge trygga ramar. 

Det allra viktigaste för att få en välfungerande grupp är att visa 

att man som ledare tror på elevernas förmåga.

GRUPPINDELNING

Följande gruppindelningar används: helklass, halvklass, små-

grupp, tjej/killgrupp och ”bikupa”. Det är en vinst att variera 

grupperna. Detta för att olika elever kommer bäst till sin rätt 

i olika gruppsammanhang. Bikupan används för snabba tillfäl-

len till eftertanke och diskussion och utgörs av mindre grupper 

på 2-4 personer. Dessa bryts ut ur en större grupp för att under 

en kort tid diskutera något, detta utan förflyttning. Berätta vid 

första tillfället att det kommer att ske grupparbeten och att 

dessa gruppers utseende kommer att variera från gång till gång.

Klassrummets möblering är viktig, men inte avgörande. Det är 

bra om det finns grupprum i närheten, men inte nödvändigt. 

Det är däremot centralt att tänka igenom vilken möblering, 

vilka ledare och vilka utrymmen man har tillgång till inför varje 

gång man träffar klassen. 

ORDFÖRDELNING

Vid möten i vissa indianstammar använde man sig av en ”talk-

ing stick”. Detta var ett sätt att göra det tydligt vem som hade 

ordet och var man skulle fokusera sitt intresse. Som ”talking 

stick” är det bra att använda ett tydligt föremål som man 

normalt inte har i klassrummet. Den som har ”talking stick” 
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pratar, alla andra lyssnar. När man vill ha ordet får man först 

begära att få ”talking stick”. Vid rundor går den laget runt. 

Detta gäller sedan alltid när man arbetar i helgrupp och ledarna 

inte har sagt något annat. ”Talking stick” ska framförallt ses 

som något som hjälper gruppen att lyssna och formulera. Efter 

ett tag kan användandet av ”talking stick” kännas onödigt, lägg 

i så fall bort den. Andra modeller som handuppräckning eller en 

utsedd ordfördelare som antecknar talare på en lista kan också 

användas. Det viktiga är att var och en får komma till tals!

BRAINSTORM 

Brainstorm är en metod som används när eleverna ska formu-

lera tankar kring ett ämne. Tanken är att eleverna formulerar 

ord utifrån en given rubrik. Ofta går det bra att skriva upp orden 

på ett skissblock. Det är viktigt att göra det med fart, inga 

sövande förmaningar, elevdemokrati och action är det som 

gäller. Det fi nns aldrig några dåliga förslag under brainstorm-

fasen och kritik av andras idéer är inte tillåtet här. Tystnad är 

inte farligt, det kan ta tid innan det kommer igång. 

Exempel: Vad är det som gör en fi lm bra?   

Bra skådespelare, Spänning, Våld…

 

BILDER 

I fl era övningar använder vi bilder. Bilder fungerar ofta som 

igångsättare och är en chans för alla att komma till tals. Lägg 

ut en mängd bilder på golvet eller på ett större bord. Låt varje 

elev välja en bild under tystnad. När alla valt sin bild är det 

dags att gå varvet runt. Eleverna får då ta upp den bild de valt 

och presentera varför de valt just den. Det är tillåtet att välja 

samma bild som någon annan valt. Om det känns ovant eller 

svårt att göra detta i helgrupp kan det vara bra att presentera 

bilden för varandra enligt bikupemodellen två och två innan 

man presenterar för hela gruppen. Alternativt kan man göra 

presentationen i smågrupper.

Tips på bilder kan du hitta på www.ordbruket.se (foton) 

eller från materialet ”I mig själv” (tecknade bilder) som 

du kan beställa från Svenska kyrkans informationskansli: 

�

�

�

��

��
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info@svenskakyrkan.se eller 018-16 96 00. Har du möjlighet 

så bygg upp en egen bildbank. 

FYRA HÖRN 

Fyra hörn används för att få igång en diskussion, för att tydlig-

göra olika åsikter och för att eleverna ska få röra på sig. 

Ledaren ställer en fråga. Svarsalternativen representeras av 

ett av rummets hörn.  Efter att eleverna valt hörn ber man dem 

att prata med den som står närmast och höra hur den personen 

har tänkt. Om någon hamnar ensam i ett hörn är det viktigt 

att ledaren samtalar med denna. Sedan kan någon i varje hörn, 

alternativt alla berätta hur de tänkt inför hela gruppen. Det 

är tillåtet att byta hörn, om man tycker att man hör något 

argument som man tidigare inte tänkt på. Man får inte stå mitt 

emellan två hörnor. Det är också möjligt att ha ett öppet hörn 

(något annat). Betona att detta hörn inte betyder att man 

tycker lite av varje, utan att man har kommit på något annat 

förslag till svar. Det behövs inte en hel gymnastiksal för att 

göra den här övningen med en normalstor klass utan det räc-

ker med en liten öppen yta. Det kan till och med vara en för-

del att grupperna inte står för långt ifrån varandra. För att få 

igång klassen och introducera övningen kan det vara bra med 

ett enkelt övningsexempel:

Vad tycker du är den godaste mat som finns?

·· Pizza

·· Kebab

·· Pappas/Mammas mat

·· Något annat

Din roll som ledare är inte att styra diskussionen och peka ut 

rätt eller fel. Dialogen ska huvudsakligen ske mellan deltagar-

na, som ledare kan du utveckla samtalet genom frågor. Om du 

som ledare visar att det finns ett rätt svar kommer övningen 

inte att fungera nästa gång. 

HETA STOLEN

Heta stolen har samma syfte som fyra hörn. Här ska gruppen 

sitta i en ring, utan bord framför. Alla ska ha var sin stol, inklu-
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sive ledaren, dessutom ska det finnas en ledig stol. Ledaren, 

tar inte själv ställning, utan läser upp ett påstående som del-

tagarna kan instämma i eller ta avstånd från. Den som håller 

med om påståendet reser sig upp och byter plats med någon 

annan. Den som inte håller med om påståendet sitter kvar. 

Ge deltagarna tid att tänka efter innan ni börjar fråga dem. 

Ta tid till diskussion efter varje påstående i stället för att skyn-

da vidare. Möbleringen är viktig! Om det finns ett tydligt grupp-

tryck och rädsla för att tycka innan man sett vad de andra 

tänker kan man låta dem blunda eller stå på en rad istället för 

att sitta i en cirkel. 

DILEMMASAGA

I dilemmasagan möter vi en berättelse som på ett eller annat 

sätt presenterar ett dilemma. Eleverna tar ställning efter att 

ha lyssnat till berättelsen. Hur handlade personerna i berättel-

sen, hur borde de ha handlat? Dilemmasagor kan ofta sätta 

igång stora diskussioner och det är inte alltid tydligt att det 

är en linje som gäller. Eleverna tränas här med hjälp av ledaren 

att ta egna beslut och ställningstaganden. Det kan ibland vara 

ledarens uppgift att konfrontera och problematisera alltför 

enkla lösningar.

ROLLSPEL

Rollspelet är en rolig och kreativ form att arbeta med. Rollspe-

let kräver att gruppen kan ge och ta något inför de andra och 

inte minst att ledaren kan hantera de situationer som uppstår. 

I undervisningen använder vi framförallt rollspel omkring kon-

fliktsituationer. Rollspelet syftar då till att spela upp en situ-

ation eller händelse. De övriga gruppdeltagarna får därefter 

tid till att kommentera. Som ledare är det här extra viktigt att 

titta på de lösningar som presenteras. Det kan finnas en ten-

dens i gruppen att lösa allt genom att någon annan ingriper, 

”nånannanism”, eller genom att onödigt våld används –aukto-

ritära lösningar. Diskutera även smarta lösningar som eleverna 

själva kan utföra. Presenteras en alternativ lösning i gruppen 

så kan man testa att spela upp den. 

Ge mycket ros för de genomförda prestationerna. Självklart 

avslutas varje uppspel med applåder!
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BIBELN OCH KORANEN 

Återkommande är också hänvisningar till Bibeln och Koranen. 

Detta för att lyfta religionens roll i arbetet med etik. Citaten 

visar också på att etik inte är frikopplat från de religiösa tra-

ditionerna utan har funnits med från första början. Vi har valt 

berättelser som både kan förstås utifrån ett allmänmänskligt 

perspektiv, men samtidigt är öppna för en religiös tolkning. 

Vi har använt oss av Bibel 2000 samt av Koranens Budskap i 

svensk tolkning av Mohammed Knut Benström, Proprius förlag, 

Stockholm 2000. 

LOGGBOK 

Loggboken är en anteckningsbok. I slutet av varje pass ges 

möjlighet att skriva vad eleverna tänker om dagens tema. 

Eleverna får här möjlighet att ställa skriftliga frågor eller att 

komma med kritik. Ett bra sätt att starta lektionerna är att 

anknyta till frågor eller synpunkter på de förra lektionerna som 

hämtats från loggböckerna. Givetvis utan att peka ut någon 

frågeställare. När loggboken delas ut första gången är det vik-

tigt att berätta att de elever som inte vill dela sina synpunkter 

i loggböckerna med andra ska ha rätt till detta. Betona att logg-

boken endast läses av dem som håller i kursen. Fördelen 

med en loggbok är att eleverna i slutet förhoppningsvis på ett 

individuellt sätt kan tolka den process de varit med om. Det är 

också en bra möjlighet för tysta elever att komma till tals. 

Loggbok
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NOTERINGAR
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1 

IGÅNGSÄTTAREN

MÅLET ÄR ATT FÅ EN BILD AV KLASSEN OCH LEDARNA, SAMT ATT FÅ 

EN GEMENSAM GRUND ATT UTGÅ IFRÅN. 

IDAG SKA VI:

PRESENTERA LEDARE OCH ARBETSSÄTT

SAMTALA OM: VEM VAR ABRAHAM?

DEN FÖRSTA GÅNGEN ÄR DET LÄMPLIGT ATT MÖBLERA RUMMET MED 

EN CIRKEL AV STOLAR, UTAN BORD FRAMFÖR. 
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1. ELEVER OCH LEDARE PRESENTERAR SIG

Tala inledningsvis om vem du är och hur många tillfällen ni kom-

mer att träffas. Var och en av eleverna får också presentera 

sig. Här har vi valt att introducera ”Talking stick” (se under 

övningar). Nämn ordet etik. Tala om att etik kommer från det 

grekiska ordet ethikos som betyder sedvana, skick och bruk. 

Traditionellt har etik förknippats med frågorna: Vad är det goda 

och vad är det rätta? De kommande gångerna kommer att på 

olika sätt ta upp aspekter på vad som kan anses vara det 

goda och rätta handlandet i vår tid. Framförallt i mötet mellan 

människor.    

2. ABRAHAMS SLÄKT

En utgångspunkt för att tala om enheten mellan judendom, 

kristendom och islam är att återberätta någon av berättelserna 

om patriarken Abraham. De två kvinnorna Sara och Hagar får 

tillsammans med Abraham sönerna Isak och Ismael. Från Isak 

stammar judar och kristna. Från Ismael stammar muslimer. 

Redan här går arvet efter Abraham åt olika håll. Men kanske 

är det just därför Abraham är en bra utgångspunkt när vi söker 

det gemensamma istället för det som skiljer människor åt. 

När det gäller förståelsen av Abraham finns det ingen religion 

som har patent eller ensamrätt på sin tolkning. Betona släkt-

skapet mellan religionerna som en chans till dialog och fördju-

pad kunskap. Det kan finnas elever med i gruppen som inte 

tillhör de abrahamitiska traditionerna. Det är därför viktigt att 

vara varsam med hur man använder historien. Abraham är en 

möjlig men inte nödvändig utgångspunkt för värdegemenskap. 

Teckna gärna släktträdet på blädderblock med de gemensamma 

grenarna judendom, kristendom och islam.

3. BERÄTTELSEN OM ABRAHAMS RESA

För att göra personen Abraham mer levande och för att få ett 

intressant diskussionsunderlag har vi valt att berätta om när 

Abraham skulle ge sig ut på resa. Tanken är att vi alla i mötet 

med andra människor ger oss ut på en okänd resa. En resa där 

människors erfarenheter är levande och hjälper till att skapa 

något nytt. Den gammaltestamentliga berättelsen om Abraham 

återfinns i det tolfte kapitlet av första mosebok. Den kan för-
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slagsvis läsas ur en barn/ungdomsbibel eller skrivas om med 

egna ord. Berättelsen handlar i grunden om att ge sig iväg 

och ha tilltro till att det nya vi möter för något gott med sig. 

Abrahams resa hade ett okänt mål, men han vågade ändå. 

Han mötte ett nytt land med nya människor. Efter läsningen 

kan du till exempel ta upp följande frågor till diskussion:

VARFÖR BEHÖVDE ABRAHAM LÄMNA SITT HEMLAND?

·· Hur kunde Abraham veta att det var Gud som kallade   

 honom?

·· Vad händer när människor lämnar ett land och bosätter sig  

 i ett annat?

·· Hur hanterar vi mötet med okända människor?

För oss är en viktig poäng med berättelserna om Abraham att 

de inspirerar oss i ett tänkande kring att våga möta nya ideér 

och människor. På så sätt är Abraham en förebild för den som 

vill möta nya tankar och som söker ny värdegemenskap.

4. VAD TÄNKER DU JUST NU?

För att få igång diskussionen om Abraham har vi gjort följande 

övning: Använd bilder som läggs ut på ett bord. Låt varje elev 

välja en bild som för dem handlar om att resa, möten eller 

nyfikenhet. Eleverna berättar först för sin granne sen för hela 

klassen om sin bild.  

5. LOGGBOK 

Dagens Tema: Skriv ner dina tankar och frågor från dagen 

under rubriken Abraham. 

6. HEMUPPGIFT

Uppgift till nästa gång. Ett bra sätt att introducera nästa lek-

tions tema. I den gammaltestamentliga berättelsen om Isaks 

mor Sara, berättas det att hon skrattade när hon fick veta att 

hon skulle bli mamma. Hon trodde sig vara alldeles för gammal 

för att föda ett barn (99 år). Därför fick barnet namnet Isak – 

den som ler. Vad betyder ditt namn? Fråga dina föräldrar vad 

ditt namn betyder och varför du har fått det namnet. 

Loggbok

1 Mos 12 

Koranen37:99
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NOTERINGAR
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2 

JAG & DU

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA SKA FÅ DEFINIERA SIG SJÄLVA, SÅ SOM DE 

SER SIG. SAMTIDIGT SKA DE FÅ LYSSNA TILL DE ANDRA, VÄNJA SIG 

VID ATT ARBETA I GRUPP OCH TALA INFÖR VARANDRA. 

IDAG SKA VI:

TALA OM: VEM ÄR JAG?

HITTA GEMENSAMMA REGLER

SAMTALA OM: DEN GYLLENE REGELN
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna. Vad betyder ditt 

namn? Fråga eleverna om de tagit reda på sitt namns betydelse 

och varför de har fått just det namnet. 

2. DITT LIVS TRÄD

Dela ut kopieringsunderlag (bilaga), alternativt den förtryckta 

loggboken, till var och en av eleverna. Låt eleverna arbeta i 

mindre grupper. Var och en får tid på sig för att fylla i ord kring 

de olika rubrikerna. Sedan går ni varvet runt och alla får munt-

ligt presentera sig för de övriga i den lilla gruppen. Tanken 

med övningen är att eleverna ska få definiera sig själva och 

vad som är viktigt för dem. Samt att lära känna nya sidor av 

varandra i gruppen.

3. LÄGERLIV

Berättelse etiskt dilemma. Ledaren läser följande text två gån-

ger utan frågor eller kommentarer. Tanken med övningen är 

att träna eleverna i att hitta gemensamma spelregler för hur 

vi kan fungera tillsammans. 

”Föreställ er att du och dina klasskompisar som ska ut och 

tälta en vecka. Ni ska åka till en plats mitt ute i skogen, vid 

en liten sjö. Det bor inga människor i närheten. Ni skaffar den 

utrustning som behövs: ett stort tält, sovsäckar, liggunderlag, 

mat med mera. Ni sticker iväg tidigt en morgon. Först åker ni 

buss långt utanför stan. Bussen släpper av er vid en skog. Ni 

går ett par timmar in i skogen innan ni kommer fram till sjön. 

Solen skiner och fåglarna kvittrar. Ni sätter upp tältet, lagar 

mat och äter tillsammans. Redan på kvällen första dagen har 

det blivit bråk ett par gånger om hur saker ska vara i ert läger. 

Alla inser ni att det varit bättre om ni kunde komma överens 

och slippa en massa onödigt bråk. Ni sätter er ner för att prata 

och för att komma överens om hur ni ska göra framöver.” 

Inledande diskussion i smågrupper. 

En ledare per grupp. 

Instruktionen är: Hitta lösningar till följande dilemman! 
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>> Någon måste sova närmast den trasiga tältöppningen. På 

morgonen har den personens saker åkt utanför tältet och 

blivit blöta. Han eller hon klagar över att sakerna blir förstörda. 

Vad gör ni?

>> En av er har tagit med sig en cd-spelare och tycker om att 

spela hög musik tidigt på morgonen. Detta gör några arga 

eftersom de vill sova länge. Vad gör ni?

>> Några tycker att man ska torka av fötterna innan man går 

in i tältet, andra menar att det spelar väl ingen roll. Irritationen 

mellan de ordningsamma och de slarviga växer. Vad gör ni?

>> Efter att ni kommit överens om vilka regler som ska gälla 

är det en av er som inte följer överenskommelserna. Vad gör ni?

4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION I HELGRUPP 

Diskutera gemensamma regler. 

>>  Vad händer om det inte fi nns gemensamma regler i en 

grupp eller om några struntar i dem? 

>> Vad är det som gör en regel bra eller dålig? 

>> Finns det oskrivna regler?

Vissa regler fi nns som majoritetsbeslut. Men alla regler kan 

inte röstas bort. Vissa grundläggande regler har man för att 

man är människa. 

5. GEMENSAMMA REGLER

Ett bra sätt att fortsätta denna lektion är med en brainstorm 

kring vilka gemensamma regler gruppen vill sätta upp för de 

kommande arbetspassen. Spara reglerna på blädderblock. 

Låt eleverna arbeta ett par minuter i små grupper och redovisa 

i helgrupp. En regel i taget tills det inte fi nns några fl er. 

Diskutera reglerna. Hur ser de ut? Fattas det något? Är det 

några nya regler som bör läggas till eller några gamla som 

bör ändras utifrån den senaste diskussionen. 

�
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”Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för 

er...” Koranen 3:64

6. LOGGBOK

Börjar tiden rinna ut nu så gå direkt på loggboken, annars 

spara den till efter uppgift sju. Dagens Tema: Vilka regler 

tycker jag är bra? Skriv minst tre saker.

7. DEN GYLLENE REGELN

I alla religioner finns en mängd regler och föreskrifter som 

berör relationen mellan människor. Dessa kan se olika ut be-

roende på vilken religion man har. En regel som återkommer 

i olika varianter hos de flesta religioner är den som inom kris-

tendomen kommit att kallas Den gyllene regeln. 

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall 

ni också göra för dem” Matt 7:12        

>>  Gör inte mot din nästa det som är förhatligt för dig. Detta är 

hela Toran, allt annat är kommentarer. Gå och lär. Judendom

>> Ingen av er är en troende, förrän han önskar detsamma   

för sin broders räkning som för sin egen. Islam

>>  Detta är summan av alla dygder: att icke göra mot andra  

det som vållar dig själv lidande. Hinduism

>> Låt alla höra denna dygderegel och då du hört den,   

begrunda den väl: Vad helst som ej behagar dig själv,   

skall du ej göra mot andra. Buddhism

>> Så som du dömer dig själv, så döm också andra – då skall  

du bli medborgare i himmeln. Sikhism

Loggbok



26 27

3 

HEMMA HOS MIG

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA SKA FÅ FUNDERA KRING VARFÖR MAN HAR 

REGLER, UTIFRÅN HUR DE HAR DET HEMMA. 

VIKTIGT SOM LEDARE ÄR ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ DE ELEVER 

SOM HAR DET TUFFT HEMMA. HÄR GÄLLER DET ATT VARA VAKSAM 

OCH FÖRSIKTIG. SAMTIDIGT ÄR VÅR ERFARENHET ATT ÖVNINGARNA 

PASSAR BRA FÖR SÅ GOTT SOM ALLA ELEVER. FAMILJER SER OLIKA 

UT OCH HAR OLIKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT, MEN ALLA FAMILJER HAR 

NÅGON FORM AV REGLER, SEDAN KAN DESSA SE VÄLDIGT OLIKA UT. 

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: HUR SER DET UT HEMMA HOS MIG?

LYSSNA TILL EN BERÄTTELSE
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

2. HEMMA HOS MIG

I små grupper. Var och en får var sitt papper där de ritar in hur 

det ser ut hemma hos dem när de är som flest vid matbordet, 

utan att ha bjudit hem folk. Vilka är de olika personerna? Var 

och en beskriver sin middagsgemenskap utifrån bilden. Betona 

att det bara handlar om en skiss på en nivå som alla klarar av.

Utifrån bilderna diskuterar vi: Vilka regler har vi hemma? 

Vem har bestämt det? Vad händer när någon bryter mot dem? 

Varför har vi regler hemma? Vissa elever säger att de inte har 

några regler alls. Fråga då till exempel: Får ni kasta mat på 

varandra? Får ni ha fötterna på bordet eller liknande?

3. GULDHÖNAN

Läs berättelsen om Guldhönan (se nedan) utan kommentarer 

två gånger. Tanken med övningen är att göra en övergång från 

hur vi behandlar de som står oss nära till hur vi behandlar för 

oss okända människor. Inför i den efterföljande diskussionen 

tanken på det absoluta i människovärdet. Alla människors lika 

värde oavsett om de är nära oss eller långt ifrån, oavsett kön, 

ålder, hudfärg, religion eller etnicitet.  

 

”En pojke ägde en höna. En gång var pojken hungrig. Hans mor 

var fattig och hade inte någon mat, varken åt honom eller åt 

sig själv. Då sa hönan: Sälj mig och använd pengarna till att 

köpa mat. Men pojken ville inte sälja sin höna, hellre gick han 

hungrig. En kort tid därefter började hönan värpa guldägg. 

Pojken samlade ihop allt guldet. Han köpte mat och byggde ett 

stort hus åt sig och sin mor. En gång när pojken var ute på 

gården, började det brinna i huset. Snart stod hela huset i lågor 

och både mamman och hönan var därinne. Pojkens mor skrek: 

Rädda mig! Även hönan skrek: Rädda mig! Vem av de två skulle 

han rädda först? Sin mor eller hönan?”

Diskutera i smågrupper eller gemensamt i helklass. Skriv upp 

de olika argumenten på tavlan. 
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·· Vem av de två skulle han rädda först?

·· Hur skulle han valt om det stod mellan hönan och en kompis?

·· Om det stod mellan hönan och en granne?

·· Om det stod mellan hönan och en landsman?

·· Om det stod mellan hönan och en helt okänd människa?

”Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem 

faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till 

och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer 

värda än aldrig så många sparvar.” Matt 10:29-31 

”...om någon dödar en människa...skall det anses som om 

han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar 

ett människoliv skall det anses som om han hade räddat hela 

människosläktet.” Koranen 5:32

4. LOGGBOK

Dagens tema: Tankar om pojken och guldhönan.  Loggbok
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NOTERINGAR
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4 

MINA VÄNNER

MÅLET ÄR ATT TYDLIGGÖRA VAD VÄNSKAP ÄR UTIFRÅN FRÅGESTÄLL-

NINGARNA: VAD ÄR EN VÄN? HUR BETER MAN SIG MOT EN VÄN?

  

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: VÄNSKAP
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

”Människor! Vi har skapat er av en man och av en kvinna, och 

Vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna 

varandra:” Koranen 49:13

2. VAD ÄR DET VÄRSTA NÅGON KAN GÖRA MOT DIG?

·· Kalla mig elaka saker

·· Inte lyssna på dig

·· Ljuga för mig

·· Något annat

Låt först alla tala med den de står närmast om varför de valt 

sitt hörn. Gå en runda i gruppen och låt alla berätta inför 

hela klassen. Låt dem gärna komma med verkliga exempel 

och diskutera med varandra om vilket som är värst. Påminn 

om den gyllene regeln som introducerades andra gången ni 

möttes. Om ni inte hann göra det då kan ni göra det nu.

3. EN VÄN

Tanken med övningen är att eleven ska träna på att ta ställ-

ning till olika påståenden samt att fundera kring hur man beter 

sig mot en vän. Låt några motivera sitt svar varje gång.  

·· En riktig vän sviker aldrig

·· Man kan ha många riktiga vänner

·· Det är lättast att vara vän med en person av samma kön  

 som jag

·· Det är lättast att vara vän med någon som kommer från   

 samma land som jag

·· En vän vågar säga vad han verkligen tycker

·· Vänner är viktigare än familjen

·· En vän låter mig vara som jag är 

Två valbara övningar om vänskap. Välj mellan bildövning (4) 

eller 4-hörn (5). Oavsett vilken övning du väljer diskutera 

efteråt i smågrupper. Vad är det bästa du gjort som vän? 
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Vad det värsta du varit med om som vän? Varför gör man 

ibland fel mot sina vänner? 

4. VAD ÄR VÄNSKAP? 

Välj en bild som säger någonting om vänskap. Gå varvet runt 

och låt alla komma till tals. Diskutera.

5. VAD ÄR VIKTIGAST HOS EN VÄN? 

·· En vän ska vara en kul person 

·· En vän ska man kunna prata med om allt

·· En vän ska alltid vara ärlig

·· En vän ska alltid stå på min sida

6. LOGGBOK 

Dagens tema: Hur vill du att en bra vän ska vara? Loggbok
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NOTERINGAR
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5 

MINA FÖREBILDER

MÅLET ÄR ATT ARBETA MED ELEVERNAS FÖREBILDER. VILKA ÄR MINA 

FÖREBILDER? HUR PÅVERKAR MINA FÖREBILDER HUR JAG SER PÅ 

ANDRA MÄNNISKOR? 

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: VILKA ÄR VÅRA FÖREBILDER?

SAMTALA OM: TJEJER OCH KILLAR

LYSSNA TILL EN BERÄTTELSE 
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

Övning 2-4 görs i smågrupper. Här kan det vara en fördel att 

dela in i tjej- respektive killgrupper. Grupperna behöver blanka 

lösblad. 

     

2. FÖREBILDER OCH IDOLER

Vilka förebilder och idoler har du? Be gruppen tänka ut fem till 

tio tjejer/tjejfigurer samt fem till tio killar/killfigurer som de ser 

som förebilder. Gör en gemensam lista i gruppen.

Vilka egenskaper har dessa förebilder som du skulle vilja ha? 

Vad är det som är bra med dessa förebilder? Finns det skill-

nader mellan killförebilder och tjejförebilder? Exempel på före-

bilder kan hittas i barn- och ungdomsböcker, i serietidningar, 

bland artister/popgrupper eller skådespelare. 

3. TJEJER OCH KILLAR

Skriv ner alla ord ni kommer på som man kan kalla tjejer re-

spektive killar för. Vilka av dessa ord känns OK för dig att bli 

kallad? Vilka ord är inte OK för dig att bli kallad? Poängtera: 

Varför har vi behov av dessa ord? Vilka ord gör människor till 

saker/objekt snarare än till människor? Påverkar våra ord om 

människor hur vi ser på dem och hur vi kan behandla dem? 

Vad kan du själv acceptera att bli kallad? 

4. INNE ELLER UTE

Vilka kläder och vilken stil är mest ”inne” på din skola tycker 

du? Vad har man på sig:

·· På huvudet/håret

·· På överkroppen

·· På benen

·· På fötterna

·· Tillbehör (smycken och detaljer)

Diskutera. Varför är dessa plagg/tillbehör populära? Är det 

skillnad på om man är kille eller tjej? Vem bestämmer vad 

som är snyggt eller fult? Hur ser du på de som inte bryr sig 

om vad som är inne eller ute? 
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5. DEN BARMHÄRTIGE SAMARIERN 

Luk 10:25-37. 

Berättelsen kan förslagsvis läsas ur en barn/ungdomsbibel 

alternativt skrivas om med egna ord. Berättelsen är ett exem-

pel på en så kallad ”multi faith story”, det vill säga en berät-

telse som kan accepteras och förstås oavsett religiös bakgrund. 

Det allmänmänskliga temat är hur vi som människor bör bemöta 

andra. Gå först igenom några begrepp. Nästa=medmänniska. 

Samarier=föraktat folkslag med en egen religion som levde i 

Israel för 2000 år sedan. Präst=präst vid det stora templet i 

Jerusalem. Levit=leviterna hade hög status och hjälpte präster-

na i templet. Jeriko=stad i det gamla Israel. I berättelsen vänds 

perspektivet, den föraktade Samariern blir en förebild. 

Diskussion om detta kan komma längre fram i följande lektioner. 

Till att börja med läser ni bara berättelsen. 

6. LOGGBOKEN

Dagens tema: På vilket sätt kan Samariern vara en förebild? 

Tycker du att han gjorde rätt? 

Loggbok
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NOTERINGAR
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6

VÅRT MÄNNISKOVÄRDE

MÅLET ÄR ATT FÖRDJUPA ELEVERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL 

ANDRA MÄNNISKOR. DETTA GENOM ATT GÅ IN PÅ BEGREPPET 

MÄNNISKOVÄRDE OCH FOKUSERA PÅ VAD SOM SKILJER EN MÄNNISKA 

FRÅN SAKER/OBJEKT. 

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: MITT OCH ANDRAS VÄRDE

LÄRA OSS NÅGOT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SAMTALA OM: RELIGION OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna. Tänk in lite extra 

tid för återberättelse och diskussion om samarieberättelsen. 

2. MIN CYKEL OCH MIN MOBILTELEFON

Fråga klassen vad det innebär att äga en cykel. Fråga också 

vad det innebär att äga en mobiltelefon. Gör en brainstorm: 

Vad fi nns det för saker som du kan göra med både en mobil-

telefon och en cykel om du äger dem? Skriv ner på tavlan. 

Anledningen till att prata om två prylar parallellt är att undvika 

de praktiska detaljerna som cykla, ringa osv. Det viktiga är 

de saker man kan göra med prylar man äger i allmänhet, som 

sälja, förstöra, låsa in osv. Samtala om: Kan jag ha den här 

rätten över en annan människa? 

Här krävs tid och förberedelse. Det kan komma upp ämnen 

som slaveri, prostitution, barnmisshandel, arrangerade äkten-

skap. Det kan också fi nnas en idealiserad bild av prostitution 

och hallicken/pimpen som något coolt. Tanken är att visa att 

ägande hör ihop med föremål, inte med människor.

3. MÄNNISKOVÄRDET

Diskutera ordets sammansättning människa plus värde. Betyd-

elsen att varje människa alltid är värd mer än vad man kan 

beskriva. Kom in på formuleringen i de mänskliga rättighet-

erna. Alla människor ska vara lika i värde och rättigheter. Det 

betyder att ingen får äga en annan människa. Dessa rättig-

heter fi nns formulerade i FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Läs rättigheterna för eleverna. Dela sedan in i 

smågrupper och arbeta vidare med frågeställningarna nedan.

>> Något ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna 

Artikel 1 ”Alla människor är födda fria och lika i värde och 

rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör 

handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

Artikel 14 ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 

fristad från förföljelse...”
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Artikel 18 ”Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion 

eller tro...”

Artikel 19  ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet...”

Artikel 25 ”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är till-

räcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefin-

nande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård...”

Gå igenom formuleringarna. Förklara svåra ord och diskutera.

·· Handlar vi i en anda av broderskap?

·· Kan man söka skydd i alla länder?

·· Finns det tankefrihet?

·· Vad innebär religionsfrihet?

·· Vad betyder yttrandefrihet?

·· Var går gränsen för yttrandefriheten?

·· Har alla god levnadsstandard?

·· Är föda, kläder, bostad, hälsovård självklart för alla?

·· Hur ser det ut i Sverige?

·· I andra länder?

4. LOGGBOKEN

Börjar tiden rinna ut nu gå direkt till loggboken. Annars spara 

tills efter övning 5.

Dagens tema: Mänskliga rättigheter. Vad betyder det att 

människor har ett värde?

        

                               

5. RELIGION OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Arbeta med FN och religionerna i smågrupper. Diskutera och 

prata. Varför tror du att religion och mänskliga rättigheter 

ibland kommer i konflikt med varandra? 

Ni kan ta hjälp av följande citat.

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att fram-

bära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna 

befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de för-

tryckta frihet.” Luk 4:18

Loggbok
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”Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: ”Det gör mig 

ont om folket. De har nu varit hos mig i tre dagar och har 

ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, 

för då orkar de kanske inte ta sig hem.”” Matt 15:32

”Säg: ”Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; 

låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som 

vill förneka den.”” Koranen 18:29                                        

                                

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.” 

Koranen 2:256

”...och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar åt 

tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd.” 

Koranen 70:24-25
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7

EN TRYGG SKOLA

MÅLET ÄR ATT STÄRKA ELEVERNA GENOM ATT REFLEKTERA KRING VAD 

SOM GER TRYGGHET RESPEKTIVE OTRYGGHET.

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: RÄDSLA OCH TRYGGHET

SAMTALA OM: EN TRYGG SKOLA
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

2. RÄDSLA

Inled med att prata om rädsla och otrygghet. Ge exempel på 

vad du varit rädd för. Försök få igång ett samtal om rädsla. 

Fråga till exempel eleverna: När var du senast rädd, vad var 

det då du var rädd för? Låt dem tala två och två och berätta 

sedan för hela klassen. Här kan du även anknyta till berättel-

sen om den barmhärtige samariern. Var kanske de som gick 

förbi rädda? 

3. VAD ÄR DU MEST RÄDD FÖR I SKOLAN?

·· Bli slagen

·· Bli bestulen

·· Bli retad

·· Något annat

4. TRYGGHET

Inled diskussion i helklass. Vad är motsatsen till rädsla? Kom 

in på trygghet. Vad betyder ordet trygghet? Var känner du dig 

trygg?

5. BILDER 

Lägg fram bilder. Var och en får leta upp en bild som handlar 

om trygghet eller otrygghet för dem. Varje elev presenterar 

sedan för sin granne eller i liten grupp. Sedan presenterar var 

och en inför hela klassen. Detta kan i sin tur leda vidare till 

en diskussion om hur det känns att stå inför klassen. Känns 

det tryggt eller otryggt? Varför?  

6. EN TRYGG SKOLA!

Hur ser en trygg skola ut? (Här kan man beroende på klassens 

mognadsnivå också börja med att brainstorma om hur en otrygg 

skola ser ut för att sedan komma in på hur motsatsen skulle 
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se ut. Risken är dock att de fastnar i det otrygga.) Låt eleverna 

brainstorma om hur en trygg skola ser ut. Försök få in dem 

på sådant de själva kan påverka. Skriv ner allt som sägs på 

tavlan. Varje elev får sedan välja ut de två eller max tre punkter 

de tycker är viktigast för en trygg skola. Deras val markeras 

genom att de tilldelas tre klisterlappar var som de fäster vid 

de alternativ de föredrar (alternativt markera med penna). 

När eleverna valt skriver du upp de alternativ som fått fl est 

röster, en rankinglista.

För en diskussion kring detta. Är det rimliga förslag? Hur kan 

ni som skolklass påverka att skolan blir tryggare? 

7. LOGGBOKEN

Dagens tema: Trygghet. Vad kan du själv göra för att bidra till 

en tryggare skola? 

�

�

�

��

��

Loggbok
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NOTERINGAR
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8 

KONFLIKTER

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA SKA KUNNA SE OCH BEDÖMA EN 

KONFLIKTSITUATION.

IDAG SKA VI:

SAMTALA OM: HÄNDELSER PÅ SKOLAN

ARBETA MED KONFLIKTER
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

2. HÄNDELSER DEN SENASTE TIDEN

Samtala om saker som hänt på skolan den senaste tiden. 

Både det som varit positivt och det som varit negativt. Ta upp 

händelser som skadegörelse, bråk, mobbing och/eller goda 

exempel på hur eleverna motarbetar detta. 

3. VAR BRÅKAR VI?

Var tycker du att det sker mest bråk/konflikter eller 

förstörelse?

·· I klassrummet

·· I korridoren

·· På skolgården

·· Någon annanstans

Gå varvet runt och låt alla berätta vad de tänkte på. Försök få 

dem att konkretisera så mycket som möjligt.

4. FÖRBERED ROLLSPEL/PJÄS

Dela, utifrån vilket hörn eleverna valt, in dem i grupper med 

3-5 personer i varje grupp. Om tid finns låt eleverna värma 

upp genom en enkel övning. 

Detta kan vara en ”ta-efter-övning”. Ledaren börjar med att 

fråga eleverna: Ska vi kasta boll? Alla måste då svara ja och 

sedan börjar man låtsas kasta boll till varandra. Efter detta får 

varje elev komma med ett förslag på aktivitet, som alla sedan 

följer. Ska vi hoppa på ett ben? Ja! osv. Om det fungerar låt 

dem bryta in i vilken ordning de vill. Annars går ni varvet runt. 

Nu ska eleverna i sina grupper sätta ihop en pjäs som ska ta 

ungefär fem minuter att spela upp. Pjäsen ska visa ett bråk, 

en konflikt som på något sätt löses. Om det är en mogen grupp 

kan man i stället låta konflikten trappas upp och inte lösas. 

I en mindre mogen grupp är det dock en fördel att redan nu 
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fokusera på lösningen. En i gruppen skriver ner huvuddragen 

i pjäsen: Vad händer och vem spelar vad? Se till att alla får 

en roll och att inte någon i gruppen tar över. Pjäsen spelas 

upp vid efterföljande lektion. 

5. LOGGBOKEN

Dagens tema: Konflikter. Skriv ner din roll och vad du ska 

tänka på i pjäsen. 

Loggbok
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NOTERINGAR
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9 

HUR VI LÖSER KONFLIKTER

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA SKA LÄRA SIG GRUNDERNA I ATT HANTERA 

OCH LÖSA KONFLIKTER.

IDAG SKA VI:

SPELA UPP ROLLSPEL

ÖVA OSS PÅ ATT LÖSA KONFLIKTER

UTVÄRDERA
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1. VAD GJORDE VI FÖRRA GÅNGEN? 

Återknyt till frågor och tankar i loggböckerna.

2. UPPVÄRMNING

För att få igång eleverna kan det åter vara bra med uppvärm-

ning innan de spelar upp sin pjäs. Ett exempel kan då vara 

”Levande staty”. Låt eleverna i sina grupper gestalta en staty 

som visar en konflikt. Om tid finns låt de andra eleverna med 

några små ändringar i statyn minska/lindra konflikten alter-

nativt sätta en pratbubbla till statyn. Kör igenom denna övning 

relativt snabbt.

3. LÅT ELEVERNA SNABBT GENREPETERA SIN PJÄS

Ge eleverna lite tid för att fräscha upp sitt uppspel. Gå runt 

och se att det fungerar i alla grupper.  

4. UPPSPEL

Varje grupp spelar upp sin pjäs. Glöm inte applåder och beröm. 

Efter pjäsen går ni gemensamt igenom vad som hände. Hur 

löstes konflikten? Låt åskådarna komma med förslag på andra 

lösningar. Försök få dem att fundera på lösningar där de som 

elever spelar huvudrollen. Finns annars risk att fastna i lös-

ningar där vuxna, som lärare/föräldrar/polis får huvudansvaret. 

Gå sedan vidare till nästa uppspel.

5. LOGGBOKEN

Dagens tema: Hur kan jag hjälpa till att lösa konflikter?

6. UTVÄRDERING

Låt eleverna på något sätt utvärdera vad ni gjort tillsammans. 

Skriftligt eller muntligt. Utvärderingen kan ligga till grund för 

vidare samarbete med klassen eller skolan.

Loggbok
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NOTERINGAR
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NOTERINGAR
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KOPIERINGSUNDERLAG

HÄR HAR JAG VUXIT UPP?

MINA RÖTTER

HÄR KOMMER JAG IFRÅN!

MIN SLÄKT

DETTA ÄR MIN FAMILJ!

LIVSTRÄDET 

DETTA TYCKER JAG ÄR KUL!

DETTA FÅR MIG ATT VÄXA!DETTA GÖR MIG LEDSEN!

DETTA ÄR JAG BRA PÅ?

DETTA GÖR MIG GLAD!
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