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Abstract  

Författaren av studien menar att det i dagens samhälle är viktigare än någonsin att främja 

elevers känsla av samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund och 

tillhörigheter. Denna studies syfte är att bidra med insikter om hur några lärare inom SO-

ämnena och i skolvardag beskriver att de tänker kring och arbetar med att utveckla 

lågstadieelevers känsla av samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett bakgrund 

och tillhörigheter. För att uppfylla studiens syfte har fyra lärare som arbetar i åk 1-3 

intervjuats djupgående kring hur de uppfattar skolans uppdrag att utveckla elevers känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen samt 

hur de inom SO-ämnena och i skolvardag arbetar med att utveckla elevers känsla av 

samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet.  

I intervjuerna framgår det att lärarna ofta ser arbetet med trygghet, samhörighet och samarbete 

i den egna klassen som grundläggande för att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet med människor oavsett bakgrund och tillhörighet. Lärarna belyser också vikten av 

att bemöta de frågor och diskussioner som uppstår i vardagen. De menar att de arbetar med att 

utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet både inom SO-ämnena och centralt 

innehåll där, men framför allt kontinuerligt inom alla ämnen och ”vid sidan om” ämnena. De 

tar upp att arbetet ofta sker genom det förhållningssätt de har till eleverna och genom att de 

bemöter, diskuterar och hanterar situationer som uppstår i barnens vardag oberoende av vilket 

ämne de arbetar med. Lärarna talar även om hur samarbetsövningar och lek är ett viktigt 

bidrag. Detta arbete ”vid sidan om” ämnena talar de ofta varmt om och även om inte lärarna 

direkt kopplar detta arbete till SO kan författaren av studien ändå se att det finns kopplingar 

till det som står i SO-ämnenas kursplaner, och särskilt samhällskunskapsämnet.  Resultatet av 

studien analyseras med hjälp av ett pragmatiskt synsätt och diskuteras sedan i relation till 

tidigare forskning och bakgrund.  
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1. Inledning  
Att erfara att man är en viktig del av något större, och ha en känsla av samhörighet och 

solidaritet med människor oavsett bakgrund och tillhörighet, tänker jag är bland det viktigaste 

jag som lärare kan främja och hjälpa till att utveckla hos barn idag. I samhället går också 

debatten het kring hur vi hanterar de utmaningar och möjligheter det innebär med exempelvis 

många nyanlända som kommit till Sverige, hur vi förebygger och bemöter 

främlingsfientlighet och intolerans mot olika folkgrupper och hur vi allmänt kan använda oss 

av det positiva med alla våra olikheter och erfarenheter. Lärarförbundet tar i en artikel 

(Lärarförbundet, 2015) upp att skolan är en nyckel till bra integration och att lärarna aldrig har 

varit viktigare än nu för att klara samhällets utmaningar. Av alla ämnen i skolan tänker jag att 

samhällskunskapsämnet och de andra SO-ämnena har en extra viktig funktion då de ska ge 

kunskaper om samhället och verktyg så att eleverna kan orientera sig och ta ansvar för sitt 

handlande i en komplex värld (Skolverket, 2011, s 215).  

I mitt examensarbete 1 (en systematisk litteraturstudie) skrev jag om hur service-learning kan 

vara ett bidrag inom SO-undervisningen. Service-learning är ett relativt okänt begrepp i 

Sverige, men en väletablerad metod i bland annat USA och andra länder. Kortfattat handlar 

service-learning om att lärare kombinerar läroplansmål med service-aktiviteter som eleverna 

planerar, reflekterar över och genomför med olika grupper av människor i sitt närsamhälle. 

Det kan handla om att hjälpa till i en förberedelseklass eller förskoleklass, umgås med äldre 

på ett ålderdomshem eller samla in förnödenheter till behövande. Det som framgick i mitt 

examensarbete var att det gav elever möjlighet att skapa positiva relationer med människor de 

inte annars mötte, och utöver engagemang för sitt lärande och samhället så gav det dem bland 

annat ökad förståelse för andras behov och situation och en känsla av att vara del av ett större 

sammanhang. Eleverna kände att det de gjorde betydde något på riktigt!  

Genom att sätta mig in i service-learning väcktes en nyfikenhet kring hur lärare i Sverige 

arbetar med frågor som handlar om att främja samhörighet och solidaritet med människor 

oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetar de också med olika “service-projekt” där elever 

möter andra grupper av människor, eller arbetar de på helt andra sätt?  

I läroplanen under rubriken skolans riktlinjer, det vill säga värdegrunden, står det att alla i 

skolan ska medverka till att ”utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011, s 12 ). 

Värdegrunden skall således implementeras i alla ämnen, men kan kopplas särskilt väl till de 

delar av SO- ämnenas innehåll som har fokus på samhället och vårt samspel där (Skolverket, 

2016). Jag har valt att fördjupa mig i hur några lärare inom SO-ämnena och skolvardag 

arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med olika 

människor oavsett bakgrund och tillhörighet. Detta arbete bygger på intervjuer med fyra SO-

behöriga lärare om detta.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur några lärare i årskurs 1-3 

beskriver att de tänker kring och arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet. Fokus riktas mot SO-ämnena och samhörighet och solidaritet med avseende på alla 

människor oavsett bakgrund och tillhörigheter. Syftet besvaras med hjälp av följande 

frågeställningar:  

1. Hur uppfattar lärarna skolans uppdrag om att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen?   

 

2. Hur arbetar dessa lärare genom SO-ämnena och i skolvardag för att bidra till att 

eleverna utvecklar sin känsla av samhörighet och solidaritet med alla människor 

oavsett bakgrund och tillhörigheter? 

För att fördjupa bilden av lärarnas uppfattningar och arbete kan det vara intressant att se och 

diskutera vilka spår av pragmatism som framträder i lärarnas svar på intervjufrågorna 

(resultatet). Detta görs efter resultatredovisningen.  

   

3. Bakgrund  
I denna del presenteras de centrala begrepp som används i studien samt vad Skolverket, 

läroplanen (Lgr 11) och andra lagar och förordningar tar upp kring värdegrundsarbete och 

utvecklandet av elevers känsla av samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett 

bakgrund och tillhörighet. Det tas också upp om hur man i skolan kan arbeta förebyggande 

mot främlingsfientlighet.  

3.1 Centrala begrepp i studien  
I detta avsnitt presenteras några för studien centrala begrepp. Dels begreppen samhörighet, 

solidaritet, bakgrund och tillhörighet som finns med i syfte och frågeställningar, samt 

begreppet empati eftersom jag valt att ta med forskares röster om empati längre fram i denna 

studie, vilket också motiveras i samband med att begreppet beskrivs.  

En av tankarna i studien är att undersöka hur lärarna uppfattar begreppen solidaritet och 

samhörighet och uppdraget att hjälpa eleverna utveckla sin känsla för samhörighet och 

solidaritet med människor också utanför den närmaste gruppen. Därför har jag valt att inte gå 

in på olika resonemang kring definitioner av dessa begrepp, utan istället lyfta fram lärarnas 

röster i resultatet. Det finns många olika sätt att se på samhörighet och solidaritet och poängen 

här är inte att lyfta fram ett sätt som ”det rätta”. För att ändå få en kort introduktion i 

begreppens innebörd har dock Nationalencyklopedins definitioner använts.  

Enligt Nationalencyklopedin innebär samhörighet en känsla av närhet och likhet i förhållande 

till annan företeelse; ofta på ett djupt och ibland på ett mystiskt plan. De hänvisar också till 

ordet samkänsla som innebär ”känsla av samhörighet med dragning åt medkänsla” 

(Nationalencyklopedin, 2017).  
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Solidaritet kommer från det franska ordet solidarité och av latinets solidus som innebär fast 

och enhetlig. Det står för sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation 

eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp (Nationalencyklopedin, 2017).  

Formuleringen bakgrund och tillhörighet tar utgångspunkt i läroplanens skrivningar om 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2011 s.7). Med bakgrund och 

tillhörighet avses här således: kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.  

Separerar vi på de två olika begreppen så innebär bakgrund enligt Nationalencyklopedin 

väsentliga omständigheter i någons levnadshistoria, exempelvis uppväxtförhållanden, 

utbildning och dylikt. Exempel på uttryck är: ”De båda vännerna hade helt olika social 

bakgrund” (Nationalencyklopedin, 2017). Tillhörighet innebär enligt Nationalencyklopedin att 

ingå i en viss grupp. Exempel på uttryck är: ”Han ville inte avslöja sin religiösa tillhörighet” 

(Nationalencyklopedin, 2017).  

Empati beskrivs av nationalencyklopedin som förmåga att uppfatta och uppleva en människas 

känslor. Denna förmåga att så att säga koppla upp sig mot den andre är en förmåga att 

uppfatta och uppleva en annan förutsättning för allt socialt samspel både med närstående och i 

andra sociala sammanhang. Den är också en del av en mer övergripande förmåga att föreställa 

sig och leva sig in i situationer som är bortom här och nu, när vi läser böcker, ser filmer, går 

på teater eller fantiserar om andra människor (Nationalencyklopedin, 2017). Studier har funnit 

att empati leder till en minskning av antisocialt beteende, brottsliga attityder, ilska, våld och 

externaliserande av beteenden (Scott och Graham, 2015, s 357 ). Jag tolkar således begreppet 

empati som att det kan mildra det som är i vägen för samhörighet och solidaritet och bidra till 

en känsla av samhörighet och solidaritet med människor. Hur empati främjas anser jag således 

är intressant att veta för att kunna ta det i beräkningen när vi lägger upp en SO-undervisning 

som vi vill ska bidra till elevernas känsla av samhörighet och solidaritet. Därför finns tidigare 

forskning kring utvecklandet av empati med längre fram i denna studie. 

3.2 Värdegrundsarbetet  
De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med 

de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på och som också står i skollagen kapitel 1. 

Värdegrunden omfattar:  

 Människolivets okränkbarhet  

 individens frihet    

 Alla människors lika värde   

 Jämställdhet mellan könen   

 Solidaritet mellan människor (Skolverket, 2011, s 7). 

Skolverket skriver att dessa är de värden som ska förmedlas och gestaltas och all personal ska 

också främja aktning för människors egenvärde och vår gemensamma miljö (Skolverket, 

2011, s 7). Skolverket menar att demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom 

samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är 

förutsättningar för en god lärandemiljö (Skolverkets hemsida, 2016).  

 Att ”utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen” finner vi som tidigare nämnts i Lgr 11 under Skolans riktlinjer 

och mål (Skolverket, 2011, s 12). Detta hör således till skolans värdegrund och som 

Skolverket på sin hemsida tar upp är något som bör ske överallt och hela tiden. Således bör 
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det också ske inom SO-ämnena.  Skolverket menar dessutom att ansvaret att lära om 

demokrati och mänskliga rättigheter, vilket jag under tidigare forskning argumenterar för att 

samhörighet och solidaritet är en del av, är tyngre inom vissa ämnen i skolan. För åk 1-3 

återfinns detta exempelvis i de samhällsorienterande ämnenas centrala innehåll (Skolverkets 

hemsida, 2016).   

Skolverket tar på sin hemsida (2016) upp att värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån 

perspektiven; om, genom och för.  

 Barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Så som tidigare 

redan nämnts skriver Skolverket att arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter är allas 

ansvar, men ansvaret att lära om  demokrati och mänskliga rättigheter är tyngre inom vissa 

ämnen i skolan. Olika aspekter av demokrati och mänskliga rättigheter finns som centralt 

innehåll i grundskolans kursplaner och för åk 1-3 återfinns detta exempelvis i de 

samhällsorienterande ämnenas centrala innehåll (Skolverkets hemsida, 2016)  

Kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati får de samtidigt genom ett demokratiskt 

arbetssätt där barns och elevers inflytande är centralt. Undervisningen och arbetssätten ska 

främja barns och elevers möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel 

delaktighet och reellt inflytande i skolan. Detta blir en del i att lära genom demokrati och 

mänskliga rättigheter. Vuxna i skolan är förebilder vars förhållningssätt påverkar elevers 

förståelse och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är viktigt med ett öppet 

tillitsfullt klassrumsklimat för ett framgångsrikt värdegrundsarbete med demokrati och 

mänskliga rättigheter (Skolverkets hemsida, 2016).  

Elevernas demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati. 

Lära för demokrati och mänskliga rättigheter innebär att elever får träna och utveckla sin 

demokratiska kompetens genom att till exempel öva sig i att argumentera, lyssna, sätta sig in 

någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera. Skolverket 

menar att demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor och det är viktigt att 

det ges utrymme för barn och elever att öva dessa kommunikativa förmågor i olika aktiviteter 

i undervisningen (Skolverkets hemsida, 2016).  

 

3.3. Samhörighet och solidaritet i övergripande mål och riktlinjer  
Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 med relevans för området samhörighet och solidaritet 

med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet är bland annat följande:  

Alla som arbetar i skolan ska även medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

[Min kursivering] och i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor (Skolverket, 2011, s 12).  

Det tas också upp att skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor. Varje elev ska också kunna leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen 

(Skolverket, 2011, s 12).  

Vidare kan vi läsa att omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
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verksamheten.  

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2011, s 7).  

Den möjlighet och det ansvar skolan har som social och kulturell mötesplats i dessa tider 

betonas också. Skolverket skriver att det svenska samhällets internationalisering och den 

växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Därför är medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet något som ger en trygg identitet och som 

är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket, 2011, s 7). 

  

3.4. De samhällsorienterande ämnenas kursplaner  
Samhällsorienterande ämnen (SO) är ett svenskt samlingsbegrepp för ämnena geografi, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap. Ämnenas syften är skilda men det centrala 

innehållet som ämnena ska behandla för alla ämnena är gemensamt i åk 1-3. Det centrala 

innehållet delas in i temana 1) Att leva tillsammans 2) Att leva i närområdet 3) Att leva i 

världen 4) Att undersöka verkligheten. I ämnes- och kursplaner finns också tydliga kopplingar 

till mänskliga rättigheter och demokrati (Skolverket, 2011, s 208-209). Detta talar för att just 

SO-ämnena kan vara väsentliga för att arbeta med utvecklandet av elevernas känsla av 

solidaritet och samhörighet med alla människor. Eftersom det centrala innehållet är 

gemensamt för åk 1-3 och att ämnena ofta i praktiken integreras så är fokus i denna studie 

även SO-ämnena som helhet och inte ett särskilt ämne. Några exempel på centralt innehåll för 

åk 1-3 som kan relateras till detta arbetes syfte och frågeställningar är:  

 Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för 

konsekvenser.   

 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.   

 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets 

rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).   

 Aktuella samhällsfrågor i olika medier (Skolverket, 2011, s 208-209).   

I syftet för samhällskunskapsämnets kursplan (Skolverket, 2011, s 207-209) står det att ämnet 

ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att:    

 reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,   

 analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

 perspektiv,   

 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,   

 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser   

Även ämnena religion, historia och geografi har syften som kan vara relevanta att arbeta med 
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när de handlar om att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med alla 

människor oavsett bakgrund och tillhörigheter. Allt relevant innehåll kommer inte presenteras 

här, men nedan följer några exempel. Syftet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:   

 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i 

samhället (Skolverket, 2011, s 206).   

 reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet (religion) (Ibid).   

 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån 

 etiska begrepp och modeller (religion) (Ibid).  

 utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av 

världen (Geografi) (Skolverket, 2011, s 188)   

 reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv (Historia) (Skolverket, 2011, s 196) 

 

3.5. Samhörighet och solidaritet i skollagen och barnkonventionen  
 I skollagen (Skolverkets hemsida, 2015) står att utbildningen ska utformas i 

”överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (1 kap. 5 §). 

 Skollagen konstaterar också att ”var och en som verkar inom utbildning ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”                 

(1 kap. 5 §).    

Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av och hänger samman med svensk och 

internationell rätt samt andra gemensamma överenskommelser som till exempel 

Europakonventionen, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 

konventionen om barns och ungdomars rättigheter (Barnkonventionen) (Regeringens 

webbplats om mänskliga rättigheter, 2015). I Barnkonventionen (UNICEFS hemsida, 2016) 

som också finns med som centralt innehåll i kursplanerna för SO-ämnena finner vi bland 

annat följande exempel:  

 

 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

(§2)   

 Alla barn har rätt att tro på vilken Gud de vill, eller ingen alls. (§14)   

 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och 

hjälp att delta i samhället på lika villkor. (§23)   

 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. (§31)   

 Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten. 

 (§27)   

 Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin 

kultur och religion. (§30)   

 Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen. (§42)   

 

3.6. Förebyggande arbete mot främlingsfientlighet i skolan    
Främlingsfientlighet är inte huvudfokus för detta arbete, men då det enligt min uppfattning är 

ett uttryck för avsaknaden av samhörighet och solidaritet med “människor utanför den 

närmaste gruppen” så har jag valt att i bakgrunden ta med litteratur om förebyggande arbete 

mot främlingsfientlighet i skolan.  Inom de samhällsorienterade ämnena är arbete mot 

främlingsfientlighet också relevant för det centrala innehåll som benämns som “Livsfrågor 
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med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 

jämställdhet och relationer”, “Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors 

lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen)” och “Aktuella samhällsfrågor i olika medier” (Skolverket, 2011, s 216). 

  

Psykoanalytikern Tomas Böhm har gjort en lista över åtgärder som är viktiga om man vill 

bemöta främlingsfientligheten. En punkt handlar om att vi måste motverka uppkomsten av 

självförakt hos barn, så att de inte behöver projicerar detta på andra. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma risken för att barn blir övergivna, kränka och behandlas illa och att se till att 

barn får sitt behov av trygghet, pålitlighet och värme tillfredsställt (Böhm, 2010, s 270).  

Nordmark tar också upp att det är viktigt att lärarna trycker på demokrati, tolerans, 

jämställdhet och solidaritet i skolan. Eleverna behöver känna att de har utrymme och får 

ansvar att påverka inom de demokratiska ramarna. Genom att skolan utövar demokrati kan 

eleverna själva utveckla demokratiska egenskaper (Nordmark, 1995, s 70).  

Raundalen och Lorentzen tar upp att en av de viktigaste grundstenarna i förebyggandet av 

rasism är att i förskoleåldern stärka barnens empati och ansvarskänsla för alla medmänniskor. 

De behöver också lära sig att människor kan vara olika både utanpå och inuti samtidigt som vi 

har mycket gemensamt. Viktigt är dessutom att barnen får en positiv självbild, känner sig 

uppskattade, tror på sig själva och sina egna krafter, och upplever världen som god och vänlig 

(Raundalen och Lorentzen, 1996, s 105, 106)    

På låg- och mellanstadiet kan man sedan fortsätta att utveckla arbetet. Raundalen och 

Lorentzen tar upp att barnen då är i ”Guldåldern” eftersom de då har förmåga att leva sig in i 

hur andra personer känner sig i olika situationer och övergår från ett direkt, känslomässigt 

tänkande till ett mer flexibelt, reflekterat och sammanhängande tänkande. Istället för att ha 

fokus på de yttre skillnaderna riktas uppmärksamheten också mot de inre kvaliteterna vilket 

gör att fördomarna neutraliseras (Raundalen och Lorentzen 1996, s 28-30).  

Raundalen och Lorentzen skriver att det i skolan finns bra möjligheter bearbeta och reducera 

barns rasfördomar. Barn som har växt upp i en fördomsfull och negativ miljö med rasistiska 

attityder kan i skolan förändra dem. Exempelvis kan detta göras genom att de ges information 

och större erfarenhet av andra etniska grupper (Raundalen och Lorentzen, 1996, s 30). Även 

Nordmark tar upp att det är viktigt att ha blandade klasser och att eleverna får möta människor 

från andra kulturer. Efter att ha mötts i vardagen är det lättare förstå varandra (Nordmark, 

1995, s 70). Raundalen och Lorentzen menar att det viktigaste för att bygga upp en hållning 

mot den moderniserade rasismen är att leta efter det som är gemensamt, samtidigt som man 

tillåter skillnader (Raundalen och Lorentzen, 1996, s 98).  

I arbetet med att förebygga främlingsfientlighet menar Nordmark dessutom att det är viktigt 

att ta in föräldrar i skolan. Många invandrarföräldrar har skolan och dess personal som den 

enda kontakten med andra vuxna svenskar. Vill man motverka rasistiska tendenser är det 

därför viktigt att dra in föräldragrupperna och låta dem mötas och diskutera (Nordmark, 1995, 

s 70).  

Tomas Böhm menar att det är när nyfikenheten övervinner rädslan för det främmande, som 

främlingsfientligheten besegras. Han skriver också att då föreställningar inte ifrågasätts, 

vädras, diskuteras eller utsätts för prövning kan de cementeras som fördomar. Om 

föreställningarna däremot ifrågasätts och konfronteras med verkligheten förändras de. Böhm 

anser att det avgörande tillfället att ifrågasätta föreställningar är just i skolan (Böhm, 2010, s 
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36, 37).  

 

 

4. Tidigare forskning  
Under denna del presenteras ett urval av tidigare forskning som bedöms relevant för denna 

studies område. Forskningen har tagits fram genom sökningar på orden “samhörighet”, 

“solidaritet”, ”belonging”,” togetherness”, “värdegrundsarbete”, “ antirasistiskt arbete” i 

Summon och Google Schoolar samt genom tips av handledare och referenslistor som funnits i 

intressant litteratur.  

Att finna forskning som direkt rör utvecklandet av barns känsla av samhörighet och solidaritet 

med människor oavsett bakgrund och tillhörighet inom SO-ämnena har tyvärr varit svårt. Men 

det finns forskning som utifrån min tolkning berör eller gränsar till dessa områden och kan 

vara relevant för att bidra till detta inom just SO-ämnena. Nedan följer ett urval av forskning 

om hur samhörighet och solidaritet är en del av demokratiuppdraget, om gemenskap och 

tillhörighet i skolan, om främjandet av empati och vikten av att medvetandegöra barns känslor 

och tankar för att bli varse om det gemensamma. 

Vissa referenser som nämns nedan kommer från litteratur som inte är vetenskaplig 

forskningslitteratur (Juul och Jensen samt Brodin och Hylander) men då författarna anses vara 

kunniga och erkända inom sitt område och det som förs fram passar in i de olika avsnitten 

med annan forskningslitteratur, väljer jag att låta det stå med här istället för i bakgrunden. Det 

som annars tas upp är forskningsresultat från olika avhandlingar, vetenskapliga studier (ej 

examensarbeten) och från böcker skrivna av personer med vetenskaplig och pedagogisk 

forskningsbakgrund som således skriver utifrån tidigare vetenskapliga studier.  

 

4.1. Samhörighet och solidaritet som del av demokratiuppdraget  
Min åsikt är att en känsla av samhörighet och solidaritet är en viktig aspekt av demokrati och 

förutsättning för att demokrati skall kunna ske. Ribaeus tar också, i sin avhandling om 

demokratiuppdraget i skolan, upp hur demokratibegreppet kan förstås både som beslutsform 

och livsform. Demokrati som livsform kan kopplas till Deweys tankar om en social 

gemenskap där människor tillsammans utvecklar samhället (Ribaeus, 2014, s 17). Hon 

nämner även utbildningsprofessorn Gert Biesta som definierar demokrati som något som 

handlar om att människor lever och tillsammans bygger upp det sociala och politiska livet. Ett 

samhälle som kallar sig demokratiskt förväntar sig att de mellanmänskliga relationerna där 

har vissa demokratiska kvalitéer. Dessa kan handla om ömsesidighet, öppenhet och 

ansvarstagande eller att vi ser varandra som jämlikar, att det är rättvist och att vi visar 

solidaritet (Ribeus, 2014, s 18).  

 

3.7 Gemenskap och tillhörighet i skolan  
Att uppleva en social gemenskap tolkar jag att berör känsla av samhörighet och solidaritet och 

i detta textavsnitt skriver jag om lärarens roll för social gemenskap och tillhörighet i skolan.  

Svein Stensaasen och Olav Sletta, professorer i pedagogik, tar upp att social gemenskap 

uppstår genom ömsesidigt samspel i en grupp och mellan individer. När individerna 



 12 

samarbetar och kommer fram till ett gemensamt beslut lär de sig även vad social gemenskap 

är. Den sociala gemenskapen bygger upp trygghet, omsorg och förtroende vilket kan leda till 

att man känner sig delaktig i gruppen (Stensaasen och Sletta, 2000, s 180).  

Juul & Jensen tar upp hur betydelsefull lärarens roll är i utvecklandet av den sociala 

gemenskapen och barns sociala kompetens. Alla barn vill bli sedda och bekräftade och det är 

viktigt att ingen blir utanför gemenskapen i klassen. Om lärarna visar hur betydelsefulla alla 

är som individer och för gruppen byggs en gemenskapskänsla upp. Läraren behöver skapa en 

trygg miljö i klassrummet genom sitt sätt att leda och själv vara en god och autentisk förebild 

som eleverna kan se upp till och jämföra sig med (Juul och Jensen, 2003). Stensaasen och 

Sletta tar också upp hur viktig man är som lärare för den sociala gemenskapen och för att öka 

förtroendet är det bland annat viktigt att vara ärlig, öppen och konsekvent i sitt beteende med 

eleverna. Det är också viktigt att hålla det man lovar och hjälpa eleverna följa det man 

kommit överens om (Stensaasen och Sletta, 2003, s 260).  

Bliding (2004) skriver i sin avhandling om hur skolbarn i en klass visar samhörighet med 

varandra på olika sätt och hur uteslutandet av andra kan förstärka gemenskapen i de relationer 

de vill upprätthålla. Barnen synliggör sina relationer genom att berätta för varandra om 

exempelvis olika saker de upplevt tillsammans och hur lika de är varandra. Det kan handla om 

ålder, gemensamma intressen och aktiviteter, eller yttre kännetecken som tydliggör att det 

finns en gemenskap. Även att några barn hade utländsk bakgrund visade sig vara del i att de 

blev uteslutna och för de andra att på så vis ordna den sociala tillvaron (Bliding, 2004, s 39, 

133-135, 242). Bliding tar också upp att barn snabbt lär sig var de är i den sociala strukturen 

och hur svårt det är att bryta social exkludering. Barn som är uteslutna lär sig att snabbt hålla 

sig undan (Ibid, 2004, s 40, 260). Vuxnas deltagande i barns sociala tillvaro är därför ett 

väsentligt inslag i deras arbete med att skapa en gemensam kamratkultur. Ursprunglig 

grupptillhörighet kan vara en tillgång i uppbyggnaden av en social gemenskap. (Bilding, 

2004, s 261). 

 

4.2. Främjande av empati och vikten av att medvetandegöra känslor och tankar 
vid värdegrundsarbete för att få syn på det mänskliga gemensamma  
Chambers och Davis visar i sin studie att människors empatiska känslor för en annan person 

ofta är associerade med hur lätt de kan föreställa sig själva i en liknande situation och hur 

svårt de trodde det skulle vara att hantera situationen (Chambers och Davis, 2012, s 165). 

Resultaten visade också att det nödvändigtvis inte hjälpte med att kognitivt kunna ta en annan 

persons perspektiv utan att effekten beror på om observatören kan föreställa sig själv i 

personens situation (Ibid, s171). Davis har tidigare också tagit upp hur graden av likhet 

mellan personer och situationens styrka påverkar i vilken grad gensvar väcks hos den som 

observerar (Holm, 2001, s 102).  

Brodin och Hylander tar upp att det för barns empatiutveckling är viktigt att barnen själva blir 

utsatta för empati men också att vuxna runtomkring är förebilder och själva har ett empatiskt 

förhållningssätt till varandra. De vuxna behöver också hjälpa barnen att få både en 

känslomässig och intellektuell förståelse för hur andra har det genom att stödja barnen att leva 

sig in i andras känslor och ge dem kunskaper om dem. Detta behöver göras på ett begripligt 

sätt som är kopplat till barnens verklighet och anpassat till deras nivå. (Brodin och Hylander, 

2002, s 15)  

Brodin och Hylander menar dessutom att för att kunna erfara hur det känns för en annan 

person behöver man kunna känna sina egna känslor. En viktig förutsättning för barnens 



 13 

empatiutveckling är således att bli förtrogna med sina egna känslor. Här har de vuxna i skolan 

en viktig roll i att bekräfta och känna igen barnens känslor utan att värdera dem. Alla barnens 

känslor har rätt att finnas utan att dömas som rätt eller fel, även om inte alla beteenden är 

accepterade (Brodin och Hylander, 2002, s 28, 35).  

En annan som tar upp vikten av att medvetandegöra känslor är David Lifmark, som har 

studerat hur lärare i gymnasieskolan arbetar med läroplanens värdegrundsuppdrag och skrivit 

en doktorsavhandling som heter Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och 

elever i en mångkulturell skola (Lifmark, 2010). Trots att hans avhandling rör gymnasielärare 

finner jag hans arbete intressant och relevant även för de yngre åldrarna och hur vi som lärare 

kan lägga upp SO-undervisning för samhörighet och solidaritet. I avhandlingen framgår det 

hur kön, etnicitet, samhällsklass och andra aspekter kan hänga samman i en människa och det 

är bland annat det som gör det så komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar. 

Elevers kunskaper och värderingar är en del av hela deras emotionella liv. Lifmark menar 

dock att genom att synliggöra elevernas känslor och tankar kan man arbeta med värdegrunden 

och motverka främlingsfientlighet och diskutera frågeställningar om exempelvis religiositet 

och sexuell läggning i skolan.  

I avhandlingen utgår Lifmark från Nussbaums teori om emotioner. Nussbaums betonar att 

många av de ting som bygger ett gott liv är gemensamma, oavsett exempelvis kön, etnicitet 

eller samhällsklass, och våra emotioner kan återspegla detta. Mycket av det vi älskar, fruktar, 

sörjer eller vredgas över är med detta synsätt delat. I Lifmarks tolkning av Nussbaums teori 

om emotioner kan samtal om föreställningar om vad ett gott liv innebär möjliggöra 

reflektioner om vad som är gemensamt över olika slags gränser. Den kan vara ett redskap i 

utforskandet av vad som empiriskt kan ses som grundläggande gemensamma värden i 

människors liv. Människor med olika etnicitet och religiositet kan förenas i en strävan efter ett 

för dem gemensamt värde i det goda livet, som exempelvis fred (Lifmark, 2010, s 295).  

Lifmark tar också upp att en del av lärarens uppdrag är att ”hjälpa elever att bli allt mer 

medvetna om de nätverk av förbindelser som de befinner sig i, och de som andra människor är 

delar av.” I förlängningen bör sådant arbete leda till att elever reflekterar över vilket ansvar de 

har, i nuet och i framtiden, för att verka för andra människors bästa (Lifmark, s 308, 2010).  

Samtidigt ser Lifmark två sammanhängande utmaningar med undervisningen om ansvar för 

andras väl. Den första gäller hur lärare kan tala trovärdigt om elevers egna och andras 

moraliska ansvar, utan att moralisera (Lifmark, 2010, 308). Den andra utmaningen ligger i att 

som lärare förhålla sig till de smärtsamma och negativt värderande emotioner som kan uppstå 

som en följd av en undervisning som fokuserar på ansvaret för andras väl. När man ser hur 

omfattande tragiken och orättvisorna är bara i det samhälle man själv lever i finns en risk att 

sådan undervisning kan leda till hopplöshet och emotioner som ofta kan tjäna gott, som 

medkänsla och berättigad vrede, riskerar att övergå i objektlös uppgivenhet (Lifmark, 2010, s 

309). Överlag menar Lifmark dock att det är bra att lyfta fram elevernas känslor och tankar i 

värdegrundsarbetet och arbete för att exempelvis motverka främlingsfientlighet för att bli 

varse om det mänskliga gemensamma (Lifmark, 2010, s 310). 

 

5. Pragmatismen som teoretiskt perspektiv  
All undervisning i skolan är normativ och bygger på idéer och värderingar om vad som är 

värdefull kunskap och vad som människor bör kunna. Undervisningen baseras alltid på 

antaganden om vad kunskap är och hur människor tar till sig kunskaper. Som lärare kan man 
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inte undgå att direkt eller indirekt grunda sin undervisning på vissa antaganden om vad och 

hur barn lär sig. Det går därför inte att vara icke-teoretisk i sin undervisning. I varje 

pedagogisk handling finns antaganden oavsett om man är medveten om dem eller inte (Säljö, 

2012, s 196). På liknande sätt är det med studier som denna.  

Utifrån min egen syn på vad som är viktigt för meningsfullt lärande och undervisning så vill 

jag i denna studie använda mig av pragmatismen och Deweys tankar som ett teoretiskt 

perspektiv när jag analyserar lärarnas intervjusvar om hur de tänker kring sin undervisning för 

samhörighet och solidaritet. Deweys tankar sägs ha inspirerat utvecklingen av skolan och 

många pedagoger (Hartman mfl, 2004, s 9). Det kan därför vara intressant att se vilka spår av 

pragmatism jag hittar i lärarnas intervjusvar. Jag vill också med hjälp av pragmatismen som 

utgångspunkt titta efter hur lärarna använder sig av de undervisnings-möjligheter de har för att 

utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett 

bakgrund.   

Det jag tar upp om Dewey och pragmatismen här är dels från ett urval av Deweys egna texter 

som sammanställts och översatts till svenska av Hartman och Lundgren i boken John Dewey- 

Individ, skola och samhälle (2004). En annan källa är Säljö som skrivit om Dewey och 

pragmatismen i Lärande, skola, bildning (2012). En tredje är Deweys egen bok Demokrati 
och utbildning (1999), översatt till Svenska.  
 

Pragmatismen är kortfattat en filosofi och teori som uppkom i slutet av 1800-talet i USA och 

som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Bland 

pedagoger så är John Dewey (1859-1952) en av de mest inflytelserika pragmatikerna. Dewey 

utövade ett betydande inflytande i Sverige under hela 1900-talet och hans pedagogiska idéer 

inspirerade många av dem som arbetade med skolreformerna i mitten av seklet. ”Intelligent 

action” och ”Learning by doing” är bland annat han som inspirerat till, och pedagoger 

inspirerades i att det går att reformera skolarbetet och göra det mer elevcentrerat och anpassat 

till elever med olika förutsättningar (Säljö, 2012, s 176).  

Pragmatismen syn på kunskap är att kunskap är sådant som människor kan använda sig av och 

som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter. Värdefull kunskap är sådant 

som fungerar för människor och deras vardagliga liv och kunskap ska kopplas till människors 

konkreta erfarenheter (Säljö, 2012, s 177). Dewey menar att teori och praktik inte är varandras 

motsatser utan varandras förutsättningar och integrerade i människors handlingar och inget av 

de båda bör värderas högre än det andra (Hartman mfl, 2004, s 17).  

Learning by doing handlar om att lära sig genom att göra och att integrera praktiska inslag för 

att bättre ta till sig kunskap. Learning by doing och intelligent action, uttrycket som Dewey 

själv oftare använde, speglar en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld. I 

utbildningen måste eleven ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera och individens 

intresse och aktiviteter är utgångspunkten för ett målmedvetet arbete där lärarnas aktivt 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens arbete (Hartman mfl, 2004, s 17). Dewey skriver i 

Democracy and Educational Administration (1937) att om aktivt medverkande inte tillåts så 

finns det risk att känslan för ansvar avtrubbas, vilket i min tolkning innebär känslan av 

solidaritet med andra.  

Om aktivt medverkande inte tillåts, avtrubbas lätt intresset och ivern hos de utestängda. 

Följden blir en motsvarande brist på verklig ansvarskänsla. Kanske inte medvetet, men 

automatiskt och omedvetet uppstår en inställning som kan uttryckas så: ” Det angår inte 

mig. Det är högsta ledningens sak, den får sköta om det bäst den kan ” (Dewey, 2004, s 

159-160 ). 
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Dewey skriver i Democracy and Educational Administration (1937) också om den stora 

skillnaden det är för den sociala andan när olika sysslor sätts i centrum för skolans liv.  

Det är inte lätt att i ord beskriva den skillnad som följer av att olika sysslor medvetet sätts i 

centrum för skolans liv, en skillnad i målsättning, anda och atmosfär. När man kommer in i 

ett kök som sjuder av liv, där en grupp barn håller på att laga mat, är den psykologiska 

skillnaden så påfallande att det omedelbart slår emot en: en förändring från en mer eller 

mindre passiv och likgiltig mottaglighet och återhållsamhet till en livlig, utåtriktad energi. 

För dem som har inskränkta idéer om skolan blir skillnaden verkligen en chock. Men 

förändringen i social attityd är också påfallande. Att enbart inhämta fakta och sanningar är 

en så exklusivt individuell angelägenhet att den helt naturligt tenderar att övergå i 

själviskhet (Dewey, 2004, s 64).  

Liknande tar han i Democracy and education - An Introduction to the Philosophy of 

Education, upp hur isolering från andra grupper av människor i skolans värld också kan bidra 

till ”själviskhet”.  
 

Den grundläggande poängen är att islolering bäddar för rigiditet och stel instititutionelise-

ring av livet och för statiska och själviska ideal inom gruppen. ( Dewey, 1999, s 126)  
 

Dewey för också fram att skolans främsta uppgift är att förbereda människor för demokratins 

krav och möjligheter och för att detta ska kunna ske behöver skolan i sig vara en demokratisk 

organisation där alla utövar inflytande på innehåll och form (Säljö, 2012, s 179, 180). Han 

betonar i boken My Pedagogic Creed (1897) att det är viktigt att skolan inte är en förberedelse 

för en avlägsen framtid utan den måste representera livet så som det levs för närvarande – ”ett 

liv som för barnet ska vara lika verkligt och vitalt för barnet som det liv barnet lever hemma, i 

grannskapet eller på lekplatsen” (Dewey, 2004, s 48). När man möter barn kan man inte 

enbart agera utifrån ett teoretiskt pedagogiskt program utan som pedagog behöver man möta 

barns frågor och undran, och integrera deras erfarenheter i undervisningen så att kunskaperna 

fördjupas (Säljö, 2012, s 184).  

Jag tror därför inte att det finns någon förutbestämd studieordning i den ideala kursplanen. 

Om utbildning är liv, har allt liv i grunden en naturvetenskaplig aspekt, en konst- och 

kulturaspekt, en kommunikationsaspekt (ur artikel 3 i My pedagocical Creed, 1897) 

(Dewey, 2004, s 52).  

Dewey uttrycker också i My pedagogical creed (1897) att avståndet mellan barns och vuxnas 

angelägenheter blir allt för stort i komplexa samhällen. Säljö tolkar Dewey så som att 

uppgiften för skolan är att istället bygga vidare på de erfarenheter som barnet gjort genom den 

primära socialisationen det genomgått sedan födseln. Undervisningen ska gradvis göra det 

möjligt för barnet att fördjupa sin förståelse av omvärlden (Säljö 2012, s 180-181).  

I Democracy and Education (1916) tar Dewey upp hur språket är det främsta redskapet för 

lärandet och att göra barn delaktiga i mer abstrakta kunskaper och färdigheter. Genom att 

kommunicera med andra så kan våra erfarenheter vidgas bortom det vi själva varit med om. 

Med språkets hjälp kan vi förstå och analysera världen och vi blir delaktiga i civilisationens 

sparade kapital (Säljö, 2012, s181). Civilisationens sparade kapital tolkar jag också kan 

omfatta empati, samhörighet och solidaritet.  

 

Samtidigt som att förmedla kunskaper genom språk och kommunikation är centralt, varnar 

dock Dewey i Democracy and Education (1916) för faran med korvstoppning genom att 

lärarna med språket matar eleverna på så vis att de bara passivt behöver absorbera det lärarna 

säger (Säljö, 2012, s 181). Då blir skolan en främmande värld än den värld man har personlig 
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erfarenhet av. Man lär sig enbart för skolan skull. Dewey för fram att det är skillnad mellan att 

känna till fakta och att lära sig något. Fokus på vad som beskrivs som information och fakta är 

en av orsakerna till att eleverna inte lär sig på djupet. De blir inte berörda på djupet och 

utvecklar inte tänkandet - det man lär sig blir istället isolerade bitar utan sammanhang och 

struktur. Dewey beskriver detta lärandet som ”litet och avlägset och blekt jämfört med den 

träning i uppmärksamhet och omdömesförmåga som förvärvas när man har att utföra saker 

och ting där det verkligen finns ett verkligt motiv bakom, och som ger ett verkligt resultat” 

(Ibid, s 182).  

Dewey tar i Logic. The theory of Inquiry (1938) upp att Lärande genom inquiry är 

grundläggande för lärande. Han menar (redan på sin tid) att explosionen av kunskaper och 

information i samhället gör att skolan inte längre kan förmedla allt människor behöver kunna. 

Istället behöver människor bli förtrogna med den process genom vilken kunskaper utvecklas. I 

lärande genom inquiry utgår man från ett problem eller undran som redan finns (eller skapas) 

bland eleverna. Dewey tar upp att det är när en situation är oklar eller en fråga ställs som 

förutsättning för lärande genom inquiry uppkommer (Säljö, 2012, s 183). Då försöker vi sluta 

gapet mellan problemet och vår egen förståelse. Information och fakta blir således resurser för 

inquiry och det är viktigt att vara orienterad, men det är inte målet för lärande. När vi prövar 

och undersöker upptäcker vi kanske att det vi hittills uppfattat som ett faktum inte stämmer 

med verkligheten, och vi måste ompröva våra idéer (Ibid, s 184).  

En pragmatisk syn på lärandet får enligt min mening konsekvenser för hur man som lärare tar 

till vara på de undervisningsmöjligheter som skolan erbjuder. Exempelvis på det vis att man 

tar till vara elevernas egna frågor och intressen som viktiga inkörsportar för att utveckla 

elevernas känsla av samhörighet och solidaritet. Men också att man ser att sättet man 

organiserar sin undervisning på spelar roll, och att låta eleverna vara delaktiga i meningsfulla 

aktiviteter tillsammans kan skapa en känsla av samhörighet. Att jag som författare tar 

utgångspunkt i pragmatismen innebär dels att jag lyfter fram de spår av pragmatism som jag 

finner i lärarnas berättelser, dels att jag tittar efter vilka handlingsmöjligheter lärarna erbjuder 

eleverna för att låta dem utveckla sin känsla av samhörighet och solidaritet med alla 

människor oavsett bakgrund.  

 

6. Metod  
I detta avsnitt presenteras val av datainsamlingsmetod, urval av intervjupersoner, etiska 

aspekter och genomförande, studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Det 

presenteras också hur bearbetningen av materialet gått till.  

6.1. Datainsamlingsmetod  
Vilken metod man använder sig av när man samlar in data till en studie beror på faktorer som 

vad man vill undersöka, resurser man har tillgängliga i form av tid och pengar samt vilka 

möjligheter informanterna har att medverka (Larsen, 2009, s 23). Ofta väljer man mellan 

kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Om man vill skaffa sig en helhetsförståelse för 

enskilda fenomen passar det bäst med kvalitativa metoder där exempelvis intervju är en form, 

medan om man vill få en representativ överblick är det bättre att använda kvantitativa metoder 

där exempelvis enkäter är vanliga (Larsen, 2009, s 23). Man kan även använda flera olika 

metoder i samma undersökning. Svagheter med den ena metoden kan vägas upp av styrkor 

med den andra (Larsen, 2009, s 28.).  

Då jag i denna studie valt att gå på djupet utifrån några få lärares berättelser är kvalitativ 

metod och intervju som datainsamlingsmetod lämplig. Larsen tar upp att fördelen med 
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kvalitativa intervjuer på plats är att man möter informanterna ansikte mot ansikte och har 

möjlighet att ställa följdfrågor och få kompletterande svar, samt reda ut eventuella 

missförstånd. Det ger en bättre möjlighet till helhetsförståelse (2009, s 27). Detta passar in på 

denna studie där jag vill erhålla mycket information från få personer och nå förståelse 

(Larsen, 2009, s 24).  

Den intervju jag gjort är även en semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjun utgår 

från vissa förutbestämda frågor, men utifrån dem så kan följdfrågor ställas för att förtydliga 

och nå djupare förståelse av svaren (Larsen 2009, s. 26). Det som är bra att ha medvetenhet 

kring under semistrukturerade intervjuer är dock att inte påverka den intervjuades svar med 

mina frågor utan låta den intervjuade, så som Eliasson tar upp, ”komma till tals så oförvanskat 

som möjligt” (Eliasson, 2010, s 27). Detta hade jag som avsikt när jag intervjuade.  

 

6.2 Urval  
Larsen (2009) tar upp att det finns flera olika sätt att välja ut personer till undersökningar. I 

denna undersökning har flera olika val använts; dels godtyckligt val samt urval enligt 

självselektion och strategiskt val.  

Inom godtyckligt val så väljer forskaren informanter enligt sin egen bedömning av hur typiska 

de är för hela populationen av enheter, eller för att vara säker på att få ett varierat urval. 

Enheterna kan väljas ut efter kriterier som till exempel kön, ålder, utbildning, geografisk 

belägenhet och så vidare (Larsen, 2009, s 77). Till detta arbete valdes lärare som arbetade 

inom årskurs 1-3 och var behöriga i och undervisade inom SO-ämnena. Jag ville även välja 

lärare som hade olika lång arbetslivserfarenhet samt arbetade på skolor i olika områden. Detta 

för att täcka in exempelvis olika socioekonomiska områden och områden med olika hög grad 

av kulturell mångfald för att få en så bred bild som möjlig. Samtidigt har urvalet skett genom 

självselektion vilket innebär att de blivande informanterna själva valt om de vill vara med. 

Larson tar upp att man exempelvis kan ställa frågan i en grupp man träffar om någon vill vara 

med (Ibid. 2009, s 77). Jag vände mig först till en skola som ligger centralt i en storstad, med 

tanken att få flera informanter från den skolan och sedan välja ut en annan som ligger i en 

förort. Genom kontakt med rektorn och en lärare jag sedan tidigare haft kontakt med där, så 

kontaktades målgruppen (lärare i åk 1-3 som undervisade inom SO-ämnen) genom mitt 

informationsbrev om studien. Dock meddelande den lärare jag haft tidigare kontakt med att 

hon tyvärr inte hade tid och ingen mer på den skolan svarade. Efter att hört att andra 

kurskamrater också haft svårt att få tag i informanter för intervjuer denna tid så ändrade jag 

strategi till ett mer personligt kontaktande och använde mig av Facebook och ställde på min 

egen sida frågan öppet om någon ville vara med, eller om någon kände någon som ville vara 

med. Jag fick då svar av två lärare som var intresserade.  

Då dessa båda lärare arbetat som behöriga lärare i mindre än ett år, och inte heller arbetade på 

så skilda områden, valde jag att i ett direkt brev (genom facebook och e-post) fråga ytterligare 

fyra lärare som jag kände till och trodde arbetade med de åldrarna samt arbetade i skolor som 

låg i olika områden. Av de fyra lärarna var tre lärare intresserade att vara med, men en kunde 

inte ses ”live” på grund av tidsbrist och frågade om hon kunde svara på frågorna skriftligt. En 

av de första lärarna som svarade bodde också så långt bort och av tidsbrist och ekonomi 

(resekostnader) valdes att ha en datorintervju över Adobe-connect med henne. Dock blev 

resultatet så olyckligt att inspelningsapparaten inte fungerade vid just det tillfället och då hon 

var en av de två lärare som arbetat som behörig lärare mindre än ett år samt arbetade på ett 

liknande område som en annan, valde jag att inte göra om intervjun utan nöja mig med en 

lärare med den erfarenheten. Att det blev just dessa lärare som slutligen deltog som 
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informanter i studien kan alltså också ses som ett strategiskt urval då de valdes utifrån att de 

bedömdes intressanta vad gällde erfarenheter och de olika områden och skolor de arbetade i.  

De lärare som deltog i studien är följande (fingerade namn):  

Erina är nyutbildad grundskollärare för åk f-3 och har arbetat som ansvarig klasslärare en och 

en halv termin, men arbetade som vikarie på samma skola året innan. I klassen, en årskurs 2, 

som hon jobbar i nu finns av ca 25 elever tre elever som har utländsk bakgrund och det finns 

några lärare och fritidspedagoger på skolan som kommer från ett annat land än Sverige. 

Skolan hon arbetar på ligger i ett område med hög socioekonomisk status.  

Maria har arbetat som lärare i trettio år, först som förskollärare och sedan gick hon ”SÄL- 

utbildning” (Särskild lärarutbildning) för att bli lärare och är legitimerad lågstadielärare. Som 

lärare har hon främst arbetat som klasslärare i åk 1-4 och även haft åldersintegrerade klasser. 

Hon har arbetat mycket ute i skärgården i mindre skolor och i skolor som har få elever med 

utländsk bakgrund. Just nu arbetar hon i ett område med hög socioekonomisk status och få 

elever med utländsk bakgrund och har precis ”börjat om” med en etta.  

Lisa har arbetat som klasslärare i sju år. Hon är utbildad waldorflärare på 

waldorflärarhögskolan i samarbete med Stockholms universitet och är behörig i årskurs 1- 6 

inom kommunala skolor och åk 1- 8 inom waldorfskolan. Hon har arbetat i årskurserna 1-4 

och för tillfället arbetar hon i en klass 2. I området som skolan ligger i bor många människor 

med olika etniska bakgrunder, men i klassen är det ungefär 25 % som har någon form av 

utländsk bakgrund.   

Shabana har jobbat som lärare i trettio år, varav sju år som klasslärare i så kallade 

resursklasser med barn i behov av särskilt stöd. Hon är utbildad 1-7 lärare med 

förskollärarutbildning i botten och har även läst olika påbyggnadskurser som varit till stöd för 

henne i sitt arbete. Shabana har jobbat med barn hela sitt liv och flydde själv krig som 

tvåbarnsmamma i mitten av 80-talet och behövde innan hon började studera och jobba lära sig 

svenska språket i ett och ett halvt år. Shabana har alltid arbetat i förorten och det har varit 

”normalt” att ha klasser där majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund. Hon har främst 

arbetat med elever i årskurs 1- 3.  

 

6.3 Forskningsetiska principer och genomförande  
I studier som riktas mot människor, särskilt barn, elever och/eller lärare, eller innehåller 

undersökningsmaterial som kan vara känsligt, ska det tydligt framgå att författaren har gjort 

medvetna forskningsetiska ställningstaganden och visat förståelse för de forskningsetiska 

aspekterna av sin studie. Björkdahl Ordell beskriver fyra forskningsetiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till. Första kravet är informationskravet vilket innebär att alla som deltar i 

studien ska ha fått information om dess syfte. Andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär 

att det ska vara frivilligt att medverka i studien eller ej. Tredje kravet är konfidentialitetskravet 

vilket innebär att medverkande i studien ska vara anonyma. Fjärde kravet är nyttjandekravet 

vilket innebär att insamlad information om deltagarna enbart får användas i forskningen och 

inte i något annat syfte (Björkdahl Ordell, 2007, s 26-27).  

Dessa principer har beaktats och tillämpats under genomförandet av studien. Informanterna i 

denna studie kontaktades som under urval beskrivits. Alla informanter fick ett 

informationsbrev om studiens syfte och genomförande (se bilaga 1) och blev informerade om 

att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta studien samt att de och deras 
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skola och elever kommer vara anonyma och de namn som används i studien fingerade. De 

blev tillfrågade om de gav sitt samtycke till att bli inspelade under intervjun samt 

informerades också om att allt material endast kommer användas för studien och sedan 

förstöras.  

I de forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 

(Högskolan Dalarna, 2013) står det också skrivet att om en undersökning bedöms som etiskt 

problematisk måste den etikprövas. För att ta reda på om undersökningen är etiskt 

problematiskt ska en blankett för etisk egengranskning fyllas i. Om någon av frågorna i 

blanketten besvaras med ”Ja” eller ”Tveksamt” ska en diskussion ske med handledaren om en 

etisk ansökan behöver göras. Till denna studie besvarades alla frågor med ”Nej” och en etisk 

ansökan behöver därför inte göras.  

Intervjuerna med de som visat intresse bokades på en plats och tid som informanterna själva 

fick föreslå, så länge den låg inom de veckor som fanns till förfogande att göra dem på för att 

inte bli sen i tidsschemat. För två personer (Erina och Lisa) innebar det att jag kom hem till 

dem efter skoltid och för Maria att vi utförde intervjun på ställe man kunde sitta ostört i ett 

köpcentrum i närheten av hennes skola. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor kring hur 

länge de arbetat som lärare, vilken årskurs de arbetade i nu, hur stora klasser de hade och om 

det fanns många elever i klassen och skolan som hade olika bakgrund och tillhörigheter. 

Kvale och Brinkman (2009, s 144) tar upp vikten av att skapa en god stämning i början av 

intervjun och att bakgrundsfrågorna är viktiga för detta. Efter inledningsfrågorna frågade jag 

de frågor som stod på frågeformuläret som jag hade satt ihop innan intervjuerna. Dessa frågor 

utvecklades vid behov, och så gott som alltid, av följdfrågor. Dessa var exempelvis ”kan du 

förklara lite mer hur du tänker där?” eller ”vill du ge ett exempel?” och klargjorde om det var 

något jag inte förstod eller ville veta mera om. Utifrån de spår som lärarna kom in på i 

samtalen så ställdes frågorna inte alltid i samma ordning, utan anpassades efter det vi naturligt 

pratade om. Jag tittade dock på frågeformuläret med jämna mellanrum för att se att alla frågor 

kom med. Intervjuerna som skedde ”ansikte mot ansikte” tog cirka 40 minuter.   

För Shabana som inte kunde delta i intervjun så skickades samma frågor, men i lite mer 

utvecklad form, som bilaga via ett privat meddelande på facebook. Jag skrev också att hon 

gärna fick kontakta mig om något var otydligt eller om hon hade frågor, samt att det hon 

skrev fick vara det som hon spontant tänker (så som det är i intervjuerna ansikte mot ansikte) 

och inte behöver vara ”välarbetat” bara för att hon svarar skriftligt. Hon svarade samma dag 

genom att sända mig ett dokument med svaren i. Att hennes ”intervju” blev skriftlig påverkar 

självklart att hon ändå hade mer tid att tänka och kunde svara mer sammanhängande i skriftlig 

form. En annan skillnad är att de fördelar som Larson tar upp med intervjuer på plats uteblev; 

jag kunde inte se hur hon svarade ( exempelvis tveksamt eller självklart) och jag hade inte 

möjlighet att ställa följdfrågor på plats. Samtidigt ställde jag två skriftliga följdfrågor till 

Shabana som gjorde att jag ändå hade möjlighet att låta henne utveckla sina svar. Då hon hade 

erfarenheter som de andra lärarna inte hade, ansåg jag också hennes medverkan som viktig 

trots att intervjun uteblev.  
 

Då det var en process att hitta de korrekta frågeställningarna i detta arbete, valde jag i samråd 

med min handledare, för att underlätta arbetet när jag började skriva, att ta bort inriktningen 

och en frågeställning om främlingsfientlighet. Denna inriktning fanns inte heller med från 

början i mitt första examensarbete. Dock innebar det att mitt första informationsbrev (bilaga 

1) inte var helt korrekt samt att alla svaren till de frågor jag ställde under intervjuerna inte 

användes. Jag informerade därför samtliga deltagare om min justering i inriktningen samt bad 

dem läsa igenom det jag skrivit och känna sig fria att tillägga (eller ta bort) något till frågorna 

om de ville. De frågor jag har med i studien fanns också med i den ursprungliga 
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intervjun/skriftliga frågorna men skillnaden var att det även fanns andra frågor som var mer 

inriktade på främlingsfientlighet och intolerans, vilket kanske gjorde att deltagarna hade det i 

huvudet då de svarade på de andra frågorna. Jag ville genom att informera om det och deras 

möjlighet att tillägga något, försäkra mig om att deras svar stämde överens med vad de ville 

ha sagt.  

6.4. Studiens validitet och reliabilitet  
Denna studie är en kvalitativ studie med intervju som datainsamlingsmetod. Larsen (2009, s 

27) skriver att det är enklare att säkerhetsställa god validitet i kvalitativa undersökningar 

eftersom den intervjuade kan tala friare och man kan be om förklaringar. Observationer under 

intervjun kan också hjälpa till att tolka resultaten. När jag intervjuade så ställde jag följdfrågor 

eller förtydliganden om jag inte förstod. Detta, liksom att jag kunde observera hur 

informanterna svarade (exempelvis tveksamt eller självklart) anser jag bidrar till att 

säkerhetsställa validiteten.  

I en studie med en hög validitet så är det viktigt att de insamlade data också är relevanta för 

frågeställningarna (Larsen, 2009, s 27). Som Larsen skriver, man ska exempelvis inte fråga 

om musiksmak om det handlar om hur de upplever övergång från högskola och arbete              

(Larsens, 2009, s 41, s 80).  

Precis som jag tidigare nämnt så är jag medveten om att jag när jag intervjuade också ställde 

frågor som sedan ströks från frågeställningarna. Detta kan påverka svaren även på de andra 

frågorna, och på så vis sänka studiens validitet. För att göra det bäst av situationen och öka 

validiteten så informerades dock informanterna om min justering av syfte och de fick läsa 

igenom det jag skrivit från deras intervju samt möjlighet att tänka ”på nytt” kring de aktuella 

frågorna. (Utan inblandning av främlingsfientlighet och intolerans som fanns med när jag 

intervjuade.). Därför upplever jag att de svar jag nu har är relevanta och valida.  

En annan aspekt Larsen tar upp att ha i beaktande är att det kan vara svårt för den som blir 

intervjuad att vara helt ärlig vid en intervju. Kontrolleffekten är en av de mest uppenbara 

nackdelarna hos kvalitativa intervjuer. Med detta menas att intervjuaren själv eller själva 

metoden kan påverka intervjuresultatet. Det kan hända att informanten svarar det hon tror att 

intervjuaren vill höra, att hon svarar för att göra ett gott intryck, för att dölja brist på kunskap 

eller att hon svarar det som hon tror är allmänt accepterat (Larsen, 2009, s 27). Under 

intervjuerna upplevde jag att informanterna var avslappnade och ärliga, och jag var noga med 

att innan vi satte i gång påpeka att det inte fanns några ”fel svar” och att de inte måste kunna 

svara på allt. Men det är självklart möjligt att svaren kan ha påverkats av min inställning till 

deras svar. Även om jag gjorde mitt bästa att vara neutral så kom jag exempelvis en gång på 

mig med att säga ”Vilket fint arbete du gjort” till en när hon berättat hur hon arbetat i klassen. 

Detta är en värdering och skulle kunna uppmuntra vissa svar men inte andra.  

Detta kan alltså således påverka reliabiliteten och resultatets tillförlitlighet. Kanske skulle 

informanterna till någon annan med en annan inställning sagt något annat (Larsen, 2009, s 

81). Reliabilitet skriver Larson handlar om pålitlighet och precision, tillförlitlighet (Ibid, s 

41). Att säkerhetsställa hög reliabilitet vid kvalitativa studier är av den anledningen inte alltid 

lika enkelt (Ibid, s 81). Reliabiliteten kan exempelvis testas genom att flera forskare genomför 

samma undersökning, och att samma resultat då visar en hög reliabilitet. Eller att man vid 

olika tidpunkter får fram likadana resultat som tidigare. Detta har inte gjorts i denna studie 

och troligen skulle resultaten variera lite mellan både tidpunkt på dagen och vem som skulle 

fråga.  

Reliabilitet innebär dock också att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Ett sätt att 
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säkerhetsställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervju- och observationsdata så att man 

inte råkar blanda ihop vem som har sagt vad. Forskaren kan förebygga detta genom att vara 

noggrann vid hanteringen av datamaterialet (Larsen, 2009, s 81). Det anser jag att jag har varit 

i denna studie då jag spelat in varje intervju och sedan transkriberat den och på så vis kunnat 

gå tillbaka och lyssna att jag uppfattat rätt.  

En studies generaliserbarhet handlar om möjligheten att utifrån ett urval dra slutsatser som 

gäller generellt för det sammanhang urvalet ingår i. Beträffande denna studies 

generaliserbarhet så krävs det för en god generaliserbarhet att urvalet är tillräckligt stort. 

Precis som Larsen skriver så går det inte att generalisera utifrån denna studie då de personer 

som deltar inte nödvändigtvis är representativa för hela populationen (Larsen, 2009, s 78). 

Vissa kan ha ett speciellt intresse för ämnet och andra kan kanske ställa upp för att de helt 

enkelt vill hjälpa mig att genomföra studien. Samtidigt kan undersökningen säga intressanta 

saker om hur just dessa människor tänker och arbetar och undersökningen kan ha en viss 

överförbarhet på andra situationer och lärare (Larsen 2009, s 24).  

 

6.5 Databearbetning och analysförfarande  
Alla inspelade intervjuer lyssnades igenom och skrevs ordagrant ner på datorn. Dock 

utelämnades små ord som ”hmm” och om de intervjuade började prata om något privat som 

de sa att inte fick komma med, eller om de plötsligt började säga något som inte alls hade med 

studien att göra. Jag skrev dock ner hur jag uppfattade dem, exempelvis ”X dröjde på 

svaret” ” Y skrattade”. Intervjuerna och även Shabanas skriftliga svar sparades i varsina 

dokument som datum-märktes med namn och sparades i en mapp på min dator.  

Vid analyserandet av det insamlade materialet så är den metod som använts en kvalitativ 

innehållsanalys. Larsen tar upp att analys av kvalitativa data generellt handlar om att reducera 

datamängden, ta bort den information som inte är relevant för frågeställningen och helt enkelt 

komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir analyserbart (Larsen, 2009, 

s 101). I min studie så har jag utgått från det Larson skriver om innehållsanalys och 

identifierat gemensamma drag eller skillnader. Det insamlade materialet från intervjuerna 

gjordes om till texter som sedan klassificerades i teman som för mig till att börja med var 

detta arbetes frågeställningar (Larsen, 2009, s 101-102).  

Till att börja med skrevs de olika frågeställningarna i detta arbete ner som rubriker i ett nytt 

tomt dokument. Jag tog mig sedan an en frågeställning i taget och gick igenom varje persons 

intervjutext och valde ut de stycken och meningar som jag upplevde att på något vis svarade 

på eller hade med den frågeställningen att göra. De text-blocken kopierades därifrån in i 

dokumentet och sattes under den frågeställningen. För att inte blanda ihop de olika lärarnas 

texter så kodades de genom att färgas i olika färger. Shabanas text var grön, Marias text var 

gul och så vidare. När all text var fördelad innehöll dokumentet väldigt mycket text så då 

valde jag att kopiera över varje enskild frågeställning med tillhörande text till ett eget 

dokument. Därefter lästes texten som stod under varje frågeställning igenom igen och de bitar 

där lärarna sade ungefär samma sak flyttades under varandra. Sedan sammanfattades vissa 

delar och jag kunde också se vad som skilde sig åt och vad som var gemensamt och skriva 

fram det. Under arbetets gång ströks två frågeställningar som var med från början och 

frågeställning två riktades in mer mot SO-ämnena. Detta innebar att en del text som inte var 

relevant längre ströks samtidigt som textpartier flyttades och texten arbetades igenom 

ytterligare för att bli relevant för frågeställningarna. Efter detta analyserades texten på 

ytterligare en nivå när jag tittade på resultatet utifrån vilka spår av pragmatism jag kunde 

finna i lärarnas svar. Jag valde ut exempel som visade hur detta perspektiv var närvarande. I 
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resultatdiskussionen som följer därefter ställdes det som framkommit i resultatet mot 

bakgrunden, det teoretiska perspektivet och den tidigare forskning som tagits upp (Larsen, 

2009, s 101-102).  

 

7. Resultat  
Under denna del så redovisas de svar som framkommit under intervjuerna och som har 

relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Det lärarna har svarat har sammanställts 

under rubriker som representerar de två frågeställningarna. Efter att lärarnas svar har 

presenterats så undersöks vilka spår av pragmatism som framträder i lärarnas svar. Slutligen 

sammanfattas resultatet.  

7.1. Lärares uppfattning av begreppen samhörighet, solidaritet och läroplanens 
uppdrag  
Vid intervjuerna ville jag ta reda på hur lärarna uppfattade skolans uppdrag ”att utveckla 

elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den närmaste gruppen” 

(Skolverket, 2011, s12 ). I detta uppdrag finns flera olika begrepp som är intressanta att titta 

närmare på för att se hur lärarna tolkar dem. Jag valde att undersöka hur lärarna definierar 

samhörighet och solidaritet samt vad det sedan innebär att ”utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor utanför den närmaste gruppen”, med extra 

nyfikenhet inför hur de tolkar ”utanför den närmaste gruppen”.  

När Shabana förklarade hur hon uppfattar begreppet samhörighet lyfte hon fram vikten av att 

känna sig accepterad och tillhörig.  

Samhörighet för mig är att tillhöra ett samhälle där jag kan känna mig accepterad för den 

person jag är oavsett min hudfärg/hur jag ser ut/klär mig eller på grund av min etniska 

bakgrund. Att få känna gemenskap, empati och medkänsla... (Shabana, 2016). 

Erina uttryckte liksom Shabana att en känsla av samhörighet handlar om att man har en känsla 

av att man hör hemma någonstans, inte bara att man är hemma hos sig utan att ”man hör till”.  

Lisa menade att har man en känsla av samhörighet, då känner man att oavsett vilken människa 

som man har framför sig och oavsett var den kommer ifrån, eller hur den ser ut eller har för 

bakgrund och idéer och tankar, så kan man ändå känna att “vi är människor båda två. Vi har 

lika värde båda två och jag respekterar dig och jag vill veta vad du tycker och tänker ändå.”  

På frågan om vad solidaritet innebär uttryckte Shabana att det för henne handlar om en 

sammanhållning där man är lojala mot varandra; att “tillsammans är vi starkare och vi bär ett 

gemensamt ansvar för att göra ett bättre jobb, eller en bättre värld...”  

För Erina, Lisa och Maria var ordet inte lika lätt att direkt definiera, även om de var överens 

om att det var är ett ord som ofta används. Erina uttryckte sig på följande vis:  

ja.....(skratt) alla dessa definitioner. Den var lite svårare, för jag vet inte riktigt definitionen 

av det. Det är bara nåt, ” ja man ska vara solidarisk”, kanske öppen för nya saker, trevlig 

och bemöta andra, lite den här gyllene regeln, bemöta andra som man vill bli bemött ...Jag 

tror att det egentligen är det som jag ser som solidaritet, man klarar av att samverka i 

sociala sammanhang... (Erina, 2016).  

För Lisa var det inte heller självklart vad ordet betydde:  
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Oj..... Alltså solidaritet är ett svårare begrepp, det är jag inte så hemma på i mig själv, för 

mig ....det klingar nånting, broderskap, solidarité ....att man känner ett visst ansvar för och 

vill värna om saker, vissa grupper. Det känns som någon slags grupptillhörighet. Inte 

nödvändigtvis positivt alla gånger (Lisa, 2016).   

Maria menade att de jobbade mycket med solidaritet som hon tänkte handlar om att vara en 

enad grupp och allas lika värde. Hon menade att vi har mycket i den här delen av världen och 

vi måste dela med oss när vi kan. För att förklara solidaritet ytterligare tog hon ner solidaritet 

på barnens nivå:  

Jag kan inte specificera ordagrant... men om det finns tre hamburgare var och det är sex 

som ska dela då tar man en halv var och inte en hel. Det är solidariskt att man delar. Det är 

osolidariskt att ta alla gröna ärtor bara för att just jag tycker om dom, vi har ju de där ärt-

älskarna (skratt) (Maria). 

När jag frågade hur lärarna uppfattade hela uppdraget “att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor utanför den närmaste gruppen” bad jag dem 

också särskilt reflektera över vad “utanför den närmaste gruppen” innebar för dem.  

Erina tog då upp att den närmaste gruppen för henne är kompisgänget i klassen eftersom 

eleverna ofta redan är grupperade och har hittat sina klasskompisar de är mest med. Att jobba 

för att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den 

närmaste gruppen handlar då om att hjälpa dem ta hand om varandra också i hela klassen och 

sedan tänka hela årskursen, hela skolan och att ”ta ett steg utåt” hela tiden. Hon tog som 

exempel upp att hon jobbat med att få dem att direkt fråga personen det gäller om något hänt 

med någon i klassen som inte är i ”närmsta gänget” istället för att gå via henne. Hon upplevde 

att de blivit bättre på det och nu handlade det om att utveckla det ytterligare:  

Sen vill jag att de ska komma utanför den närmaste gruppen som jag ser som klassen 

också. Är det kanske något som händer utanför klassen med den andra klassen? Eller med 

någon av de yngre eleverna, eller med de äldre för den delen eller någonting annat? Att 

dom hittar medkänslan och vågar gå och prata och säga att de finns där eller att de har sett 

någonting eller att de kan hjälpa till på något sätt. Nu tänker jag mest på skolan också, 

fast inte i klassrummet. För utanför det (skolan) så har jag inte någon kontroll på vad de 

gör på fritiden. Men jag tänker att om man börjar i klassrummet och arbetar sig ut hela 

tiden så kanske det förhoppningsvis växer (Erina, 2016).  

Även Maria och Lisa menade att arbetet med att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor utanför den närmaste gruppen måste börja i gruppen man 

är i just nu och sen utvecklas vidare. Maria tog upp att det framförallt är viktigt när hon nu 

tagit över en etta och de fått en ny lärare och lite nya elever i sin klass. Samtidigt är temat i ett 

större perspektiv införlivat i undervisningen genom exempelvis texter de läser och under 

Earth Hour.  

...Det införlivas alltid i undervisningen...Alla texter man läser, vi har exempelvis arbetat 

med ”en läsande klass”, och då tar man ju upp dom frågorna. Jag vet att i trean som jag 

jobbade förra året där är det ju väldigt djupa frågor om livets orättvisor och så, men de har 

ju kommit längre. Där kan man nu hamna i allt möjligt. Vi jobbade till exempel med Earth 

Hour – projektet som var i våras, det handlade om kläder och vi hamnade bland de unga 

kvinnor som brann inne i Indiens fabriker och Bangladesh och det här. Vi hade väldigt 

mycket diskussioner om hur orättvis livet är. Där var det väldigt mycket medkännande 

kommentarer från eleverna (Maria, 2016).  

Lisa tog liksom Erina upp att det kan vara små grupper inom klassen som är ”den närmaste 
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gruppen”, men generellt så är den närmsta gruppen för hennes klass den egna klassen. Hon 

menade att alla andra grupper utöver klassen, även om de träffas ute på rasterna och ser 

varandra mycket, på ett sätt är främmande för varandra. Att arbeta för att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen handlar då bland annat om att skapa medvetenhet kring att de har vissa regler och sätt 

de tillsammans har kommit överens om i sin klass, men att det inte behöver betyda att det är 

det enda rätta sättet och att andra kan göra annorlunda. Sen tar hon även upp vad hon kallar 

det större perspektivet:  

Sen är det ju det här stora perspektivet, att jobba med samhörighet överhuvudtaget... Vissa 

tycker de om och vissa tycker de inte om på det sättet, så det handlar om att öva på att vara 

en god klasskamrat och ställa upp och vara hjälpsam ändå. Vi övar på samarbete varje dag 

genom olika samarbetsövningar och att släppa sitt eget... Istället för att nu ska jag göra mitt 

bästa för att visa att jag är duktig, så är det mer att det är vi tillsammans som ska göra vårt 

bästa och det viktiga är att vi samarbetar i gruppen....Då skapar man samhörighet och 

utifrån den där samhörighetskänslan kan man sedan också möta varandras olikheter och 

känna att ”ja men vi är olika men vi hör ihop i alla fall ( Lisa, 2016)  

När jag frågade om hon trodde att känslan av samhörighet i klassen också kan hjälpa eleverna 

att uppleva det med andra utanför skolan så trodde hon absolut att det är så. Hon menade att 

det är klassen som ger en grund och som gör att man sen vet hur man kan göra i andra 

sammanhang. Vissa elever kan redan samarbeta lätt, men extra viktigt menade hon att det är 

för de elever som inte alls vet vad samarbete är innan de ”ramats in i det” i klassarbetet. Det 

ger dem sen förmåga att använda det även i andra sammanhang.  

Shabana uttryckte inte lika direkt som de andra att arbetet med att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den närmaste gruppen behöver börja i 

den egna klassen. Samtidigt uttryckte hon att arbetet handlar om att utgå från elevernas vardag 

och sedan koppla det till omvärlden utanför klassrummet/skolan/lokalsamhället. Hon menade 

också att det handlar om att kunna samtala om det, att våga ta upp ämnet som handlar om 

känslan för samhörighet. Ibland brukar hon också påminna dem på följande sätt:  

Jag brukar börja från helheten (universum) och koppla den till individen (eleven). Jag 

brukar bland annat göra en lista som exempelvis det här: Universum, Vintergatan, Jorden, 

Europa, Norden, Sverige, (stad), (område), (gata) , Shabana…( Shabana, 2016).  

Hon menade att hon vill betona för eleverna att de alla är en liten del av en jättestor helhet, av 

universum. På så vis kan hon framkalla en upplevelse av att vi alla hör ihop.  

 

7.2 Arbete med att utveckla elevernas känsla för samhörighet och solidaritet 
genom SO-ämnena och i skolvardag  
Nedan redogörs för lärarnas tankar kring hur de arbetar med att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet genom SO- 

ämnena och i skolvardag. Alla fyra lärare tog upp att de delvis arbetade med uppdraget genom 

SO-ämnena, men att de också, och kanske framför allt, gör det kontinuerligt inom alla ämnen 

och vid sidan om ämnesarbetet i de vardagsnära situationer och diskussioner som uppstår 

under en skoldag. De tog också upp andra aktiviteter som de talade varmt om, men inte genast 

kopplade till SO-ämnet, men som jag ändå kan se att kan kopplas till SO-ämnena.  

Maria tog upp att det ingår i SO-ämnenas olika arbetsområden att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet och solidaritet. Exempelvis genom barnkonventionen som hon tyckte de har 
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en väldigt bra bok om, och på FN-dagen arbetade de med detta. Det finns också flera bra TV- 

program som stöd och hon tar upp saker som berör temat i samband med bland annat ”Aktion 

julklapp” där de som vill får köpa saker till en julklapp som delas ut till behövande barn. På 

Earth Hour hade de också kommit in på hur arbetsförhållanden ser ut i olika delar av världen 

och vad de kunde göra. Samtidigt betonade hon att det är ett kontinuerligt arbete.  

Vi arbetar med det inom SO, men också kontinuerligt så fort det dyker upp någonting. Om 

det är någon som sett något på TV så är det den diskussionen som förs, om någon hört 

något så blir det den diskussionen ....Så det är mycket vad barnen kommer med och frågar 

om. Du kan planera en hel dag i skolan, och sen när dagen är slut har du inte gjort 

någonting av det du planerat därför att det har varit en händelse som man måste ta i första 

hand, det händer rätt ofta (Maria, 2016).  

Maria talade också varmt om sitt arbete med en lekpraktik som heter Original Play (se bilaga 

2), där hon leker på ett speciellt sätt med barnen för att skapa samhörighet och trygghet i 

gruppen. Maria menade att leken inte hör till något speciellt ämne utan hon sätter in den där 

det passar. Hon sade att leken ger en samhörighet i gruppen och av alla andra övningar hon 

gjort så är den “outstanding”. Den stärker deras gruppgemenskap och banden med henne och 

den stärker och bygger upp banden med de andra klasserna om de leker tillsammans. Hon 

berättade att när hon jobbade med förskoleklassen förra året så hade hon sina treor med, och 

det stärkte banden mellan de klasserna och hon kunde sen se att treorna lekte med 

förskoleklassen på rasten, och att de upplevde nya band emellan sig. Hennes plan med de nya 

ettorna hon har nu är därför att dela in dem i olika grupper och sen också plocka in tvåor som 

hon arbetat med (med leken) tidigare för att även stärka banden med tvåorna.  

Hon kan också se att eleverna förändrats. Efter att de lekt med henne ett tag kan de ofta klara 

av fysisk kontakt med andra bättre, de blir mjukare med varandra allmänt och även de 

”kantiga” barnen blir mjukare.  

Jag hade en elev förut som löste alla konflikter genom att slåss med alla, men när vi satte 

igång och jobbade med leken så tog det bara en kort tid innan vi märkte skillnad och på 

slutet av terminen var det ingenting (destruktivt) som hände. Det var det som gjorde att jag 

hamnade i leken när jag såg vad som hände (Maria, 2016). 

Leken utför hon på klassens timme, på idrotten eller i början på dagen när de ska gå in i 

klassen då hon lägger ut ett par mattor innanför dörren och alla får ”leka sig förbi” henne på 

vägen in. Hon menade att den trygga fysiska kontakten med eleverna är viktig och även 

samtalen efteråt. Oavsett om hon leker på mattor med eleverna så har hon leken med sig som 

förhållningssätt varje dag och hon använder den även i konflikthantering med barnen:  

... jag försöker alltid få de barnen som är i konflikt att de ska ha en god fysisk kontakt med 

varandra innan jag börjar lösa konflikten. Kanske jag liksom tar om dom och föser de mot 

varandra liksom, de fattar ju inte varför, men jag har ju en tanke med det och sen kan man 

börja rådda med konflikten. Så det sista de upplever är inte slaget och hugget, utan en 

omfamning av mig på något vis. Inte påtvingat såklart, man känner ju om ett barn inte vill, 

men man kan fånga in dem och råka fösa dem så de berör varandra. Så jag har leken med 

mig hela tiden som ett förhållningssätt när jag jobbar (Maria, 2016). 

Utöver leken arbetar hon med värderingsövningar och dilemmafrågor som de pratar om i 

klassen vilket bidrar till samhörighet och solidaritet. Det kan handla om hur man gör i olika 

situationer och det skapar bra diskussioner bland barnen där de blir medveten om att man kan 

tycka olika. Hon nämnde också att hon hade ett ”EQ-material” hon fått av en specialpedagog 

en gång och som hon vanligtvis arbetar med men ännu inte kommit i gång med i den här 

klassen. Det bygger på övningar där man ska kunna tala om sin egen åsikt och lyssna på andra 
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och vara positiv till vad andra säger fast man inte nödvändigtvis tycker lika. 

Maria upplever att arbetet med samhörighet och solidaritet är viktigt och att elever är så olika; 

en del är empatiska från födseln och sen finns det de som är tvärtom och som behöver mer 

stöd för att lära sig. En del har också föräldrar som självklart köper mat till tiggare och 

liknande och sen finns det de barn vars föräldrar aldrig skulle göra det. Det kan hon reflektera 

över i de diskussioner hon har med barnen där det kanske inte är alla barn som lyfter de 

synpunkter eller frågor som hon tycker ”de ska ha”. Hon menade att hon kan ju påpeka vad 

hon tycker är ”rätt eller fel” men sen om de ”köper det” kan hon inte alltid mäta. Hon pratar 

om barnens rättigheter och barnkonventionen och ”allt det här”, men hur mycket de tar in vet 

hon inte alltid:  

Det är ju ett pågående jobb som ska nötas in och vissa elever kan ibland vara som stora 

frågetecken inför allt man gör. Samtidigt hoppas jag att jag som lärare sår frön som sedan 

växer... ( Maria, 2016).  

Även Lisa talade varmt om att det arbete som är hennes första uppdrag som klasslärare är att 

eleverna är glada och trygga med sig själva och varandra i skolan, vilket hon ser som en grund 

för att uppleva samhörighet och solidaritet. Hon sade att det kommer framför kunskaper för 

eleverna kan inte lära sig något i klassrummet om de inte känner sig lugna och trygga. Så det 

är ett arbete som hon gör varje dag parallellt med ämneskunskaper och ibland samverkar de.  

Det är mycket att man leker med barnen, lär dem att leka tillsammans, så de vet hur man 

ska bete sig, vara en fin god kamrat och vara hjälpsamma...Och samarbete, allt det här som 

får en att bli en del i ett sammanhang och som gör att man känner sig självklar i det 

sammanhanget (Lisa, 2016).  

Hur hon arbetar med samhörighet och solidaritet direkt inom So-ämnena är lite annorlunda i 

Waldorfskolan, menade hon, då de inte har SO som en enskild lektion i de lägre årskurserna, 

utan de jobbar mycket i perioder med olika teman där olika ämnen samverkar.  

Till exempel nu har vi haft fabler som period i 4 veckor och där ingår SO för man jobbar 

mycket med moral och etik genom fablerna. Utifrån berättelser som jag berättar så har 

eleverna startat ett samhällssystem där de hjälper kungen i landet att skapa regler som han 

kan använda för att det ska bli ett bra samhälle att leva i. Utifrån fablerna och problem vi 

stöter på när jag berättar om dem så reflekterar vi tillsammans...så vi arbetar ju aktivt med 

dem teoretiskt på det sättet (Lisa, 2016).  

Samtidigt som även hon leende menade att det teoretiska är ett perspektiv på det hela medan 

det vardagliga är det som de möter varje dag och det är lyckligt om de två möts ibland.  

(Skratt) Det är svårt att få in det teoretiska när man har just den lektionen, jag försöker lyfta 

upp olika saker som de känner igen som att ”ja, ibland är jag girig, hur är det att var girig?” 

Man tar saker ur deras vardag. Men om det har uppstått en situation så är det ju ännu bättre. 

Då är det ju något som är direkt och som alla känner något för istället för att bara prata om 

det (Lisa, 2016).  

Lisa tog också upp att hon tror att hur waldorfskolans pedagogik är utformad spelar stor roll 

för att främja samhörigheten och solidariteten i gruppen. Speciellt i de lägre årskurserna så 

arbetar man mycket med en rytmisk del där man gör saker tillsammans och alla är med och 

bidrar. Det handlar ofta om sång, musik och olika verser och man gör det varje morgon för att 

skapa samhörighet och bli en del av gruppen.  

Erina berättade att de på deras skola arbetat med ”samhörighets och solidaritetstemat” mycket 
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genom de värdegrundsprojekt som är pågående hela terminerna och som hela skolan jobbar 

med. Då har de haft en förmåga som de jobbat med under två veckor och då hjälps alla åt, 

både fritids och de andra lärarna. Sista veckan innan sommarlovet började så arbetade de 

exempelvis med ”förmåga att se konsekvenser”. Då fanns det vissa saker som de var tvungna 

att göra i klassen och då gjordes det på SO-lektioner, och sen fanns det också tips på valfria 

aktiviteter att göra vid olika tillfällen och inom olika ämnen. Hon menade att det har varit 

väldigt bra men även hon tar upp att det är ett arbete som behöver ske kontinuerligt.  

Jag menar...bara för att man exempelvis arbetar med en förmåga om att vara snäll i två 

veckor så innebär det ju inte att alla barn efter det är snälla mot varandra (Erina, 2016). 

Hon berättade att de också involverat föräldrarna på olika sätt och försökt få in dem i 

värdegrundsarbetet, vilket har varit värdefullt. Hon antog också att de kommer ha något på 

schemat om att människor kan vara olika men att alla är lika mycket värda. Men nu i början 

av terminen har de ännu inte börjat med förmågorna utan de har gått igenom skolans sociala 

mål. De första veckorna är ”trivselveckor” som också stödjer samhörigheten.  

Då har man många stormöten och samlingar då hela skolan träffas tillsammans och vi 

vuxna kanske spelar lite teater eller de stora treorna kommer och gör något roligt för de 

små barnen. Man har det trevligt tillsammans helt enkelt, det är så sällan det blir så annars, 

man leker tillsammans på rasterna hela tiden i organiserade lekar och så (Erina, 2016). .  

Om SO-ämnena direkt stöder arbete med samhörighet och solidaritet sade Erina att hon 

behövde titta närmare på i läroplanerna, men hon tänkte det eftersom värdegrundsarbetet ofta 

sattes på SO-lektionerna. Hon kom också på att ”normer och regler i samhället” står under 

SO- ämnena och det tänkte hon att kan handla om att man ska vara “vettiga människor helt 

enkelt och inte till exempel rasister”.  

Vi kom in på främlingsfientlighet och rasism, och hur man i de yngre åldrarna kan arbeta 

förebyggande mot det. Erina upplevde att det i den åldern hennes elever är i inte rör sig om 

någon medveten främlingsfientlighet eller rasism utan att barn kan reagera på att saker är 

annorlunda och att det är viktigt att ge utrymme att diskutera det:  

Eftersom mina elever är så pass små så har de inte den synen men jag känner att det är 

viktigt att om det dyker upp någonting, så är det bra att de vet så mycket som möjligt och 

att man kan svara på frågor. Ibland kan de säga saker som ” din hud är ju så brun och du 

har svarta ögon och vi andra har blå ögon” och dom säger inte det för att vara elaka, utan 

för att det är det dom ser, men eleven som har den bruna huden och de bruna ögonen kan ju 

tänka helt plötsligt att “jag är så annorlunda”. Då tycker jag det är viktigt att man kan ha en 

diskussion och prata om att ”ja, det är ju så, det finns elever som har brun hud och det finns 

barn som har jättemycket fräknar eller rött hår eller liksom är nästan vita och det finns alla 

möjliga färger men det spelar ingen roll vilken färg vi är. Vi är ändå alla människor och vi 

tycker om samma saker och vi leker tillsammans och vi bor här tillsammans” (Erina, 2016).  

Ett annat viktigt arbete Erina såg att hon gjort för att främja samhörighet och solidaritet är att 

skapa trygghet hos eleverna och i deras relationer till varandra, som en viktig förutsättning för 

samhörighet med andra.  

När jag tog över klassen var det en väldigt otrygg grupp av elever, det var många som 

mådde dåligt, de var sjuka mycket, hade magont och dom var ledsna och ville inte komma 

till skolan... Och det har vänt, barnen är trygga och de trivs i klassen och de trivs med 

varandra och de vågar till större del räcka upp handen, även de som är lite blygare vågar 

räcka upp handen för jag försöker förmedla att allas åsikter och allas röster är lika mycket 

värda och den här personen har lika mycket rätt att säga det den tycker som den här 
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personen.... (Erina, 2016).  

Att hon lyckats med att skapa en trygg klass tror hon också har att göra med att hon var tydlig 

med vad hon förväntade sig av dem och konsekvenserna om de inte gjorde det. Barnen som 

hade det svårare att sitta still fick tidigare gå ut mycket från klassrummet och de störde de 

andra och gjorde dem oroliga också. Eftersom det var mycket roligare att vara ute på fritids så   

blev de nästan uppmuntrade att bete sig ”illa”. När Erina tog över klassen ändrade hon taktik.    

Jag sa att ”ni går i skolan och så här är det, mitt mål är att alla ska vara i klassrummet så 

mycket som möjligt, beter man sig illa får man va kvar i klassrummet och så får de andra 

gå ut, man får bara gå ut om man sköter sig men för det mesta ska de flesta sitta i 

klassrummet ändå.” Och sen sa jag, ”klarar man inte av att göra det man ska då får man ta 

tid från sin egen rast” (Erina, 2016).  

Hon sade att när hon hade den tydligheten och de förstod att det var så upplevde hon att det 

bara blev bättre och bättre hela tiden. De elever som hade betett sig illa betedde sig mindre 

och mindre illa och då blev de andra tryggare och kunde slappna av mer och det blev ett annat 

lugn. Nu ser hon elever som ler när de kommer till skolan istället för att komma och vara lite 

oroliga och det är jätteskönt, menade hon.  

Även Shabana tog upp att hon arbetade med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet både genom SO-ämnena, 

integrerat i andra ämnen och i vardagen och de situationer som uppstår. Hon arbetade mycket 

med att stärka självkänslan hos varje individ; att de ska känna sig trygga i första hand och att 

de ska känna att de duger. Hon menade att grunden för att kunna acceptera andra människor 

är att man har en inre ro och trygghet i sitt eget jag eller liv.  

Det viktigaste av det jag gjort är att jag har bekräftat dem som individer, för de personerna 

de har varit. Jag har aldrig dömt de för att de har känt sig eller tänkt på ett visst sätt. De har 

blivit bekräftade för både sina känslor och tankar kring saker de har samtalat om. Jag har 

trott på dem och på deras förmågor samt för de personer de har varit (Shabana, 2016).  

Hon arbetade också mycket med vi-känslan i gruppen och med empatin i det dagliga arbetet.  

Det är viktigt att stärka empatin och medkänslan hos eleverna i det dagliga arbetet och inte 

”bara” när man arbetar med ämnet SO eller FN. Eller när det är konflikter, det gäller att 

tänka förebyggande hela tiden (Shabana, 2016). 

Samtidigt som hon menade att det också är viktigt att lära sig och få kunskap om andra 

världar och människor för att kunna förstå dem. Detta sker bland annat i religionskunskapen 

när de lär sig om olika religioner eller genom att lära sig om olika traditioner och i olika tema-

arbeten under läsåret. En gång om året, vid första oktober i samband med FN-dagen, arbetar 

man kring mänskliga rättigheter. Hon tog också upp att de arbetade med samhörighet och 

solidaritet med människor oavsett bakgrund och dessa teman genom olika möten, exempelvis 

klasssråd, genom etik och samtal och i värdegrundsarbetet.  

Med tanke på mitt första examensarbete och intresset för vad kontakten med människor 

”utanför den närmaste gruppen” kan bidra till, så frågade jag även om eleverna inom SO-

ämnena på något sätt var ute i samhället och på så vis i ”solidarisk” kontakt med grupper de 

annars inte mötte, för att bidra till utvecklandet av deras känsla av samhörighet och solidaritet 

med människor oavsett bakgrund och tillhörighet.  

Detta var bland lärarna inte så vanligt och Erina och Lisa nämnde bland annat logistiska skäl 
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och tiden som orsak. Det är mycket annat som ska hinnas med och att ta sig till olika ställen 

tar ofta en hel del tid. Lisa tog dock upp att något som hör till vardagen i hennes klass, och 

som gör att eleverna i hennes klass får möta sådant som är olikt och annorlunda mot dem 

själva är samverkan med ”Minisen” (fingerat namn). Det är en liten grupp elever som går den 

läkepedagogiska skolan för barn med speciella behov som är integrerad i den ”vanliga 

skolan”. Klasserna får möta varandra och se varandra väldigt mycket på rasterna men också 

under lektionstid ibland då ”Minisen” kommer in och är med.  

...Så dom (eleverna i min klass) får möta ganska mycket som är olikt och som är 

annorlunda, och får lära sig leva bredvid det och ibland kan det ju bli prat om att så 

konstig den där är..... det blir ofta mycket samtal som man får handskas med (Lisa, 2016).  

Projekt som nämndes av både Erina och Maria var också skoljoggen där man frivilligt kan 

lämna en tia som går till SOS barnbyar. Erina sa dock att det inte riktigt är närkontakt med 

andra grupper barnen är involverade i för det är föräldrarna som ger pengarna och det var rätt 

dålig information kring det till barnen. Men barnen blir lite insatta då de tittar på filmer om 

det innan.  

Något som alla tog upp som exempel, där eleverna var i kontakt med andra än de i sin egen 

klass, och som ofta gjorde att samhörigheten utvecklades, var detta med fadderverksamhet 

eller läsning för en yngre klass eller förskoleklass. Detta var återigen inte alltid på SO-

lektionerna utan ofta också på svensklektionerna men kunde ändå ha anknytning till SO-

ämnena och värdegrundsarbetet.  

Erina tog upp hur givande det var för eleverna i hennes klass att läsa för förskoleklassen. 

Eleverna som valde att delta (det var frivilligt men de flesta deltog) fick då en känsla av att de 

gjorde någonting som var bra samtidigt som de tyckte det var kul och förskoleklassbarnen 

tyckte också det var roligt att de kom. Även om läsningen var huvudpoängen när hon 

planerade det såg hon också att relationerna mellan klasserna blev väldigt bra.  

Shabana hade jobbat på olika sätt med fadderverksamhet i olika skolor och ofta hade 

fadderverksamheten för henne också inneburit att de äldre eleverna hade läst för de yngre, 

exempelvis treor för ettor, och de hade också extra koll på sina fadder-elever på rasterna. Men 

de arbetade också med olika teman ibland:  

På min gamla skola förra året hade hela lågstadiets tre parallella F-3:or på en förmiddag i 

veckan fadderverksamhet i tvärgrupper. I varje grupp ingick 1-2 mentorer eller klasslärare 

och 2-3 fritidspedagoger eller förskollärare. Vi arbetade med värdegrundsarbete i min 

grupp (Shabana, 2016).  

Hon berättade att själva idén med värdegrunds-temat i gruppen var hennes och att de gjorde 

det för att alla skulle få lära känna människor utanför sin grupp, både elever och lärare. 

 

7.3. Spår av pragmatism i lärarnas svar  
När jag reflekterar över det lärarna tagit upp kring sitt arbete med att utveckla elevernas 

känsla av samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund och tillhörighet, 

uppfattar jag att det finns många spår av pragmatism och Deweys tankar i deras uttalanden.  

Lärarna tar ofta upp att att utgå från de levande frågor som uppstår hos barnen i olika 

”verkliga situationer” oftast är mer effektivt än bara teoretisk kunskap om samhörighet och 

solidaritet. Detta kan jämföras med att Dewey menade att teori och praktik inte är varandras 
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motsatser utan varandras förutsättningar och integrerade i människors handlingar (Hartman 

mfl, 2004, s 17).  

Dessutom syns i deras uttalanden exempel på den omdömesförmåga som Dewey lyfter som 

central, nämligen att när man möter barn kan man inte enbart agera utifrån ett teoretiskt 

pedagogiskt program utan som pedagog behöver man möta barns frågor och undran, och 

integrera deras erfarenheter i undervisningen så att kunskaperna fördjupas (Säljö, 2012 s 184). 

Jag uppfattar att lärarna värdesätter det Dewey beskriver som ”lärande genom inquiry” vilket 

innebär att man utgår ifrån ett problem eller en undran som finns (eller skapas) bland elever 

(Ibid, s 183). Lärarnas svar speglar också Deweys syn på människan som aktiv gentemot sin 

omvärld och att individens intresse och aktiviteter är utgångspunkten för lärarnas arbete med 

samhörighet och solidaritet där de aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens eget arbete 

(Dewey, 2004, s 17, 159, 160). Två lärare tar exempelvis upp vikten av att kunna ändra i en 

planering vid behov:  

Vi arbetar med det inom SO, men också kontinuerligt så fort det dyker upp någonting. Om 

det är någon som sett något på TV så är det den diskussionen som förs, om någon hört 

något så blir det den diskussionen ....Så det är mycket vad barnen kommer med och frågar 

om. Du kan planera en hel dag i skolan, och sen när dagen är slut har du inte gjort 

någonting av det du planerat därför att det har varit en händelse som man måste ta i första 

hand, det händer rätt ofta (Maria, 2016).  

Men om det har uppstått en situation så är det ju ännu bättre. Då är det ju något som är 

direkt och som alla känner något för istället för att bara prata om det (Lisa, 2016).  

Dewey menade att det är viktigt att skolan inte är en förberedelse för en avlägsen framtid utan 

den måste representera livet så som det levs närvarande – ”ett liv som för barnet ska vara lika 

verkligt och vitalt för barnet som det liv barnet lever hemma, i grannskapet eller på 

lekplatsen” (Dewey, 2004, s 48). Denna syn anser jag att lärarna delvis delar då de som 

nämnts ser det som viktigt att det som kommer från barnen och är levande får ta plats.  

Även samverkan med ”Minisen” – där eleverna är i naturlig kontakt med eleverna med 

särskilda behov skulle kunna ses som att livet ”levs så som det representeras i grannskapet 

och på lekplatsen.”  

Jag upplever också att lärarna ser en vikt med ”learning by doing” eller ”intelligent action” 

och att lära sig om samhörighet och solidaritet genom att själva vara delaktiga i olika 

aktiviteter där de kan uppleva detta. Exempel på detta är olika samarbetsövningar, 

värdegrundsprojekt i grupper med elever och lärare från olika klasser eller att läsa för en 

yngre klass. Även leken (Original Play) kan ses som exempel på ”learning by doing 

samhörighet” då de i leken får känna på känslan av samhörighet och trygghet tillsammans. 

Lärarna uppmuntrar också kontinuerligt till samhörighet och solidaritet genom de sätt de 

själva relaterar eller vill relatera till eleverna. De ser det som viktigt att alla känner sig viktiga, 

värdefulla och delaktiga.  

Samtidigt så finns det vissa gränser för hur mycket skolan kan vara en arena där eleverna är 

”ute i samhället” eller har utbyten med människor utanför skolans väggar. Där kommer 

logistik och tidsaspekten in och att det är mycket annat som står i styrdokumenten som ska 

hinnas med.  

Lärarnas uttrycker att arbetet med samhörighet och solidaritet börjar där eleverna är och de 

erfarenheter de har, och växer vidare med de erfarenheter de naturligt gör. Maria ger 

exempelvis uttryck för detta då hon är medveten om att alla elever inte har samma bakgrund 



 31 

och det hon kan göra är att ”så frön” och möta dem där de är. Detta kan jämföras med det 

Dewey uttryckte om att uppgiften för skolan är att bygga vidare på de erfarenheter som barnet 

gjort genom den primära socialisationen det genomgått sedan födseln. Undervisningen ska 

gradvis göra det möjligt för barnet att fördjupa sin förståelse av omvärlden. (Säljö, 2012, s 

180-181).  

Dewey tar också upp hur språket är det viktigaste redskapet för lärande (Säljö, 2012, s 181).  

På samma sätt ser lärarna samtalen med barnen som centrala i lärandet kring samhörighet och 

solidaritet och att få förståelse för varandra och att man kan vara ”olika fast lika”. Både de 

spontana samtal som uppstår kring frågor barnen har och de som de arrangerar genom 

exempelvis arbete med EQ-material, värderingsfrågor eller efter aktiviteter som original play.  

Shabana tog upp att det viktigaste hon gjort för att eleverna ska utveckla sin känsla av 

samhörighet och solidaritet är att bekräfta eleverna som individer och stärka vi-känslan i 

gruppen, men att det också är viktigt att lära sig och få kunskap om andra världar och 

människor för att kunna förstå dem.  

 

Detta kan jämföras med det Dewey tar upp om att information och fakta är resurser för 

inquiry och det är viktigt att vara orienterad, men det är inte målet för lärande. Han beskriver 

det lärandet som bara handlar om lösryckt fakta som ”litet och avlägset och blekt jämfört med 

den träning i uppmärksamhet och omdömesförmåga som förvärvas när man har att utföra 

saker och ting där det verkligen finns ett verkligt motiv bakom, och som ger ett verkligt 

resultat” (Säljö, 2012, s 182). 

Lisa tar också upp hur de i waldorfskolan, för att det inte ska bli ett isolerat lärande, arbetar 

med SO-ämnet integrerat i olika ”perioder” och att de arbetar med samhörighet och solidaritet 

i form av etik när de nu arbetar med Fabler som period.  
Till exempel nu har vi haft fabler som period i 4 veckor och där ingår SO för man jobbar 

mycket med moral och etik genom fablerna. Utifrån berättelser som jag berättar så har 

eleverna startat ett samhällssystem där de hjälper kungen i landet att skapa regler som han 

kan använda för att det ska bli ett bra samhälle att leva i. Utifrån fablerna och problem vi 

stöter på när jag berättar om dem så reflekterar vi tillsammans...så vi arbetar ju aktivt med 

dem teoretiskt på det sättet (Lisa, 2016)  

Lisas svar visar på att lärandet också sätts in i ett sammanhang där eleverna får utgå från ett 

problem och hjälpa kungen skapa ett bra land. Även om detta inte är ”på riktigt riktigt” så är 

det ett ”inquiry lärande” där eleverna utgår från ett skapat problem och både teori och praktik 

naturligt kommer med.  

Sammanfattningsvis så finns det många spår av pragmatism i lärarnas svar kring hur de 

arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet. Detta är inte så 

förvånande då pragmatismen också speglar sig i många av läroplanens formuleringar.  

 

7.4. Sammanfattning av resultat  
Lärarnas definition av samhörighet handlade till stor del om att ha en känsla av att höra till 

och höra hemma och vara accepterad som den man är. Att känna att vi alla är människor med 

lika värde oavsett olikheter. Solidaritet var svårare att sätta fingret på för tre av lärarna, men 

det som nämndes var att det handlade om sammanhållning och lojalitet och att vara starkare 

tillsammans samt att bära ett gemensamt ansvar för att arbeta för en bättre värld. Det beskrevs 

också som vikten att dela med sig, vara en enad grupp, vara öppen för nytt och bemöta andra 

som man vill bli bemött och att kunna samverka i sociala sammanhang. Någon tog också upp 
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att det handlade om grupptillhörighet, och att det inte nödvändigtvis behövde vara positivt.  

Uppdraget att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

utanför den närmaste gruppen tolkades och beskrevs av flera lärare som att det behövde börja 

i den grupp man är i, vilket oftast är klassen, för att skapa trygghet, goda relationer och 

medkänsla där. Därifrån kan det sedan växa naturligt ”utåt” till andra grupper, exempelvis till 

andra klasser och barn i skolan och andra människor som eleverna möter i sin vardag. Mycket 

handlar om att utgå från vardagliga situationer som uppstår och elevernas egna frågor och 

våga ta samtalen där och då och där uppmuntra till samhörighet och solidaritet oavsett olika 

olikheter. Samtidigt som arbetet mer teoretiskt också kan pågå inom SO och andra ämnen, 

områden och projekt.  

Lärarna svarade således att de arbetade med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet både genom SO-ämnena och 

”vid sidan om” ämnena genom förhållningssätt och de frågor och diskussioner som uppstod i 

vardagsnära situationer. Inom SO-ämnena nämndes arbete med barnkonventionen, FN-dagen, 

Earth-hour och värdegrundsprojekt där de arbetar med olika förmågor under SO-lektioner. 

Dessutom togs det upp att det utvecklades genom olika möten, exempelvis vid klassråd, i 

religionskunskapen när de lär sig om olika religioner eller genom att lära sig om olika 

traditioner och i olika temaarbeten under läsåret.  

Främst handlade dock arbetet för många om att skapa en grund av trygghet hos eleverna som 

individer och i gruppen, stärka ”vi-känslan”, lära eleverna samarbeta och att som tidigare 

nämnts ta de många diskussioner som kan uppstå inom området. Det togs upp att detta också 

stödjs genom värderingsfrågor, dilemmaövningar, ett EQ-material, samarbetsövningar, 

rytmisk inledningar på morgnarna och genom fysisk lek.  

De flesta lärarna uttryckte att de inte är i så mycket kontakt med människor utanför skolan för 

att bidra till samhörighet och solidaritet med olika människor. Dock togs det upp att 

fadderverksamhet och värdegrundsarbete i faddergrupper, läsning för yngre elever, 

skoljoggen och auktion julklapp var aktiviteter som eleverna deltar i där de på ett eller annat 

sätt är i kontakt med “människor utanför den närmaste gruppen” och som bidrar till 

utvecklandet av samhörigheten.  

I lärarnas svar finns många spår av pragmatism och Deweys tankar. Bland annat kan man se 

det lärande genom inquiry som Dewey förespråkar då lärarna utgår från de levande frågor 

som uppstår hos barnen i olika ”verkliga situationer”. De menar också, precis som Dewey tar 

upp, att det är mer effektivt med ett sådant helhetslärande än att bara få en teoretisk och 

fragmenterad kunskap om samhörighet och solidaritet. Precis som för Dewey är dessutom 

också språket och samtalen centrala i lärandet.  

8. Diskussion  
I denna del kommer jag diskutera det resultat som framkommit i intervjuerna i relation till 

bakgrunden, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Jag kommer även i 

metoddiskussionen diskutera de brister och styrkor jag i efterhand kan se med de metoder jag 

använt mig av för att genomföra denna studie.  
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8.1. Resultatdiskussion                                                                                                        
Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur några lärare i årskurs 1-3 

beskriver att de tänker kring och arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet. Fokus riktas mot SO-ämnena och samhörighet och solidaritet med avseende på alla 

människor oavsett bakgrund och tillhörigheter.  
De frågeställningar jag ville få besvarade var 1) Hur uppfattar lärarna skolans uppdrag om att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen? 2) Hur arbetar dessa lärare genom SO-ämnena och i skolvardag för att 

utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett bakgrund 

och tillhörigheter?  

Nedan kommer jag diskutera det resultat som framkommit och relatera det till tidigare 

forskning, bakgrund och teoretiskt perspektiv.  

På frågan om hur lärarna ser på uppdraget att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor utanför den närmaste gruppen, så nämndes i första hand 

arbetet med trygghet och samhörighet i klassen för att skapa en grund som sedan kan byggas 

vidare på och omfatta andra människor barnen naturligt möter i sin vardag. Min förförståelse 

av formuleringen gjorde att “utanför den närmaste gruppen” fick mig att tänka på nyanlända 

barn, hemlösa, äldre människor, människor med annan kulturell bakgrund eller 

funktionshinder, och så vidare, men för flera av lärarna innebar ”utanför den närmaste 

gruppen” något så närliggande som en annan klass, eller ibland även andra grupper inom 

klassen. Det visar hur olika man kan uppfatta samma formuleringar och tydliggör vikten av att 

diskutera begrepp och synliggöra det förgivettagna. 

Lärarnas uppfattningar kan jämföras med det Bliding tar upp om att det är viktigt med lärares 

deltagande i barns sociala tillvaro i arbetet med att skapa en gemensam kamratkultur, då det 

finns mycket ”uteslutande” även inom klassen och att ursprunglig grupptillhörighet kan vara 

en tillgång i uppbyggnaden av en social gemenskap (Bliding, 2004, 261) Att arbeta för att alla 

ska få uppleva en trygg grund i sig själv och att i en grupp få uppleva vad det innebär med 

samhörighet tror jag, liksom lärarna, är nödvändigt för att tryggt kunna möta och känna 

samhörighet med alla oavsett bakgrund och tillhörighet. Samtidigt så reflekterar jag över om 

det ena behöver utesluta det andra och vad en annan uppfattning av vad ”utanför närmaste 

gruppen” skulle kunna innebära. Skulle det leda till mer undervisningsaktiviteter som innebär 

kontakt med människor också utanför skolans väggar och skulle det kunna tillföra ytterligare 

ett värde?  

Att vara del av en klass innebär ofta i sig själv att man får möta en mängd olika individer som 

har andra bakgrunder än en själv. Man får, som speciellt någon lärare tar upp, tillfälle att möta 

och lära sig samarbeta med sådana som man kanske inte annars skulle vara med. Detta 

resonemang ligger i linje med det Skolverket (2011, s 7) betonar om skolans möjlighet att 

vara en social och kulturell mötesplats och Böhm som betonar vikten av att i skolan få 

möjlighet att vädra, diskutera, ifrågasätta föreställningar och konfrontera dem med 

verkligheten. Då kan de förändras istället för att cementeras till fördomar. “Det är när 

nyfikenheten övervinner rädslan för det främmande, som främlingsfientligheten besegras” 

(Böhm, 2010, s 36, 37).   

Dock tänker jag att det kan vara olika hur mycket olikheter man möter i en klass. Två av de 

lärare jag intervjuade hade klasser som var relativt homogena vad gäller både elevers och 

lärares kulturella bakgrund och lärarna uttryckte att de inte heller gör några speciella projekt 

med människor utanför skolans väggar med fokus på att skapa kontakt med andra grupper. 

Kanske skulle det i de klasserna kunna finnas ett värde att arbeta med utbyten med andra 
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klasser i andra områden eller på andra sätt vara i kontakt med människor de inte möter i sin 

vardag. På så vis skulle eleverna få möjlighet att erfarenhetsmässigt uppleva samhörighet 

även med dem. Bland annat Nordmark tar upp att det är viktigt att ha blandade klasser och att 

eleverna då får möta människor med andra kulturella bakgrunder. Genom att man möts i 

vardagen kan man lättare förstå varandra (Nordmark, 1995, s 33).  Om livet i skolan, så som 

Dewey uttrycker, ska vara ”ett liv som för barnet ska vara lika verkligt och vitalt som det liv 

barnet lever hemma, i grannskapet eller på lekplatsen” (Dewey, 2004, s 48) så skulle också en 

skolvardag fylld med olika människor från olika kulturer mer spegla hur samhället i stort ser 

ut i dag.   

Nordmark (1995) uttrycker också att det på lågstadiet man kan nå de bästa resultaten vad 

gäller hanterandet av främlingsfientlighet, för det är i den åldern som eleverna är i en fruktbar 

och viktig påverkansperiod. Jag tänker, liksom en av lärarna också tog upp, att yngre barns 

reaktioner på olikheter har ännu inte stelnat till fördomar utan är bara naturliga reaktioner på 

det som är “annorlunda” och har stor potential att bara vara dörrar till viktiga diskussioner 

som kan leda till en känsla av samhörighet och solidaritet om de bemöts av medvetna lärare. 

Även Lifman (2010, s 295) tar upp hur samtal om föreställningar om vad ett gott liv innebär 

möjliggör reflektioner om vad som är gemensamt över olika slags gränser. Människor med 

olika etnicitet och religiositet kan förenas i en strävan efter ett för dem gemensamt värde i det 

goda livet.  

Att vara i kontakt med andra människor på olika sätt och kanske göra gemensamma projekt 

skulle också kunna vara ett sätt att “utveckla solidaritet och samhörighet genom solidaritet och 

samhörighet” så som Skolverket tar upp att demokratiska förmågor också ska läras                    

(Skolverket, 2016)  

När lärarna talade om hur de arbetade med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet inom SO-ämnena så nämndes ofta lärande om (Skolverkets hemsida, 2016) som 

det som hörde direkt till SO-ämnena. Exempelvis tar de upp att lära om barnkonventionen 

eller att lära om olika religioner och kulturer. Det andra arbetet de ofta talade varmt om, 

exempelvis leken, samarbetsövningar och de spontana diskussioner som uppstod i olika 

vardagssituationer, såg de mer som något som kontinuerligt pågick vid sidan om ämnes-

arbetet och de knöt det egentligen inte specifikt till SO-ämnena. Samtidigt betonade de gärna 

det arbetet när jag frågade efter hur de arbetade med samhörighet och solidaritet.  

När jag läser samhällskunskapsämnets kursplan och vilka förmågor det ska syfta till att 

utveckla och vilket centralt innehåll som finns med, så uppfattar jag dock att flera av 

förmågorna utvecklas eller kan utvecklas genom de aktiviteter som tas upp och det berör även 

centralt innehåll. Om vi tar Original play med efterföljande samtal som exempel så anser jag 

att det kan bidra till att utveckla förmågan att ”reflektera över hur individer och samhällen 

formas, förändras och samverkar” (Skolverket, 2011, s 207-208). Detta genom att man i leken 

kan få en erfarenhet av vad som händer när man möter någon genom lek, kontakt och ”bortom 

kategorier”. Detta kan man jämföra med hur det är när man möter någon genom tvång, våld 

och förutfattade meningar om vem och hur någon är, och vilka konsekvenser det får på 

samverkan både på det individuella planet och samhälleliga planet. Detta kan 

uppmärksammas och medvetandegöras i samtal efteråt och då både bidra till en levd 

erfarenhet och en intellektuell förståelse. På samma sätt tror jag olika samarbetsövningar 

skulle kunna uppmärksammas och diskuteras.  

Utöver den ovan nämnda förmågan kan man i leken även beröra det centrala innehållet 

“Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, 

könsroller, jämställdhet och relationer” (Skolverket, 2011, s 208-209 ). I leken så kan alla 
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vara med utifrån sina förutsättningar och alla kan leka med varandra. Man kan exempelvis 

samtala om hur relationerna är på lekmattan och hur de kan vara utanför lekmattan och 

skillnaden i hur det känns. I olika samarbetsövningar finns också många möjligheter att lyfta 

frågor som berör detta centrala innehåll. Även de diskussioner som spontant uppstår genom 

och kring hur barnen relaterar med varandra eller andra kan av medvetna lärare utvecklas och 

således beröra ovanstående förmåga och centrala innehåll.  

I de spontana diskussioner som förs där eleverna själva lyfter händelser och frågor kring 

sådant de hört eller sett på nyheter eller själva varit med om, så tänker jag att även andra 

förmågor från samhällskunskapsämnet kan beröras. Exempelvis så kan de då utveckla sin 

förmåga att “analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur 

olika perspektiv”, “uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella 

samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv”, “reflektera 

över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser” (Skolverket, 2011, s 209). Inom religionen finns även förmågan ”att 

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet” (Skolverket, 2011, s 206).  

En uppfattning som fördes fram av en lärare var hur barnen kan reagera på det som är olikt 

och hur man genom samtal tidigt kan bemöta det som senare kanske kan utvecklas till rasism, 

men i denna ålder ofta enligt henne är väldigt oskyldigt. Dessa samtal och förebyggandet av 

rasism kan också knytas till SO-ämnena genom det centrala innehållet “Grundläggande 

mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med 

konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)” samt utvecklandet av “förmågan att 

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar” (Skolverket, 

2011, s 215). Det berör också det centrala innehållet “Livsfrågor med betydelse för eleven, till 

exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.” 

(Skolverket, 2011, s 208).  

Utifrån en del av lärarnas berättelser uppfattar jag att de är positiva till att vara mer ”ute i 

samhället”, men på grund av logistiken och tiden de behöver för att hinna med allt i 

läroplanen, inte gjorde så mycket utbyten utanför skolan. Jag reflekterar över om lärarna 

skulle känna att de har mer tid till detta och utnyttja vardagssituationerna än mer, om de 

tänkte på att många av de saker som de gör “vid sidan om” faktiskt också kan höra till SO-

ämnena (och säkert kunna inkludera andra ämnen också). Det är dock fullt möjligt att den 

medvetenheten redan finns men inte nämns eller syns i dessa intervjuer.  

Alla fyra lärare tar dock upp att det är viktigt att ge utrymme för de frågor och reaktioner som 

uppstår spontant och som är kopplade till barnens levda verklighet. De ger uttryck för att 

sådana lärosituationer ofta är starkare än lösryckt teoretisk kunskap. Detta är, som tidigare 

berörts, i linje med Deweys tankar om lärande genom inquiry och att teori och praktik måste 

gå hand i hand och att lösryckt fakta utan sammanhang inte är fruktbart. Det kan också knytas 

till det Davis (Holm, 2001, s 102) lyfter fram kring hur situationens styrka påverkar i vilken 

grad empati väcks hos den som observerar en situation. Davis (2012, s 165) menade också att 

människors empatiska känslor för en annan person ofta är associerade med hur lätt de kan 

föreställa sig själva i en liknande situation och hur svårt de trodde det skulle vara att hantera 

situationen. Att vi kan vara ”olika men ändå lika” är också något som i intervjumaterialet 

framträder som viktigt för lärarna i diskussioner med barnen.  

Överlag uppfattar jag att lärarna arbetar mycket med det Brodin och Hylander (2002, s 15)  

betonar; att vuxna har ett ansvar för att hjälpa barnen leva sig in i andra människors känslor 

och ge barnen både en känslomässig och en intellektuell förståelse för hur andra har det. De 

gör det också på ett sätt som är anpassat till barnens nivå och kopplat till deras verklighet. 
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Exempelvis arbetas det med EQ-material för att utveckla empati. Det förs också mycket 

diskussioner om hur olika livssituationer människor i olika länder har, vilket utöver 

känslomässig förståelse kan ge eleverna en intellektuell förståelse.  

Liksom det Brodin och Hylander (2002, s 28, 35) tar upp om hur förtrogenhet med de egna 

känslorna är en förutsättning för att kunna uppfatta och känna hur det känns för någon annan 

så uppfattar jag av det empiriska materialet att lärarna också anser att en god självkänsla är en 

förutsättning för samhörighet och solidaritet. Brodin och Hylander tar även upp att barnen får 

denna kännedom genom att känslorna blir igenkända och bekräftade av andra, utan att bli 

värderade. Lärarna betonar också detta. Exempelvis så är barnen i leken (original play) 

välkomna att uttrycka sig precis som de är och blir mottagna och bekräftade utan att något 

värderas. En lärare sade också att hon aldrig har dömt eleverna för att de har känt sig eller 

tänkt på ett visst sätt utan de har blivit bekräftade för både sina känslor och tankar kring saker 

de har samtalat om.  

Böhm (2010, s 270) tar upp att en viktig åtgärd för att bemöta främlingsfientlighet handlar om 

att vi måste motverka självförakt hos barn, så att de inte projicerar detta på andra, och 

uppmärksamma barnens behov av trygghet, pålitlighet och värme. Något som jag ur 

materialet uppfattar som viktigt för lärarna är att arbeta för att alla elever ska känna sig trygga 

och att de är viktiga och duger som de är. En lärare talade mycket om hur hon arbetade med 

trygghet och tydlighet i gruppen. Genom tydlighet med vad hon förväntade sig av eleverna 

och i sitt förhållningssätt att alla är lika viktiga lyckades hon skapa en större trygghet hos 

barnen och samhörigheten i gruppen har blivit bättre. Detta är i linje med det Stensaasen och 

Sletta (2003, s 260) skriver om vikten att bland annat vara ärlig, öppen och konsekvent i sitt 

beteende med eleverna.  

Att lärarens roll är viktig för den sociala gemenskapen betonar också Juul och Jensen (2003) 

som menar att lärarna kan bygga upp en gemenskapskänsla i gruppen genom att visa eleverna 

hur betydelsefulla de är som individer och vad gruppen betyder för gemenskapen. Lärarna tar 

upp hur de kontinuerligt arbetar med lek, rytmiska gemensamma inslag och 

samarbetsövningar som verktyg för att bidra till känslan av samhörighet och solidaritet i 

klassen. En lärare talade mycket om hur de gemensamma rytmiska inledningarna på 

morgnarna med musik, sång, verser och lek som finns i waldorfskolan påverkar att barnen 

känner att de är en del i gruppen och har förmåga att bidra. En annan tog upp hur leken 

(Original play) förändrat barnens förmåga att hantera konflikter och stärkt relationerna med 

dem de lekt med.  

Leken och de rytmiska inslagen verkar båda bidra till den viktiga grundsten som Raundalen 

och Lorentzen (1996, s 105,106) tar upp i arbete för att förebygga rasism; vikten av att ge 

barnen en positiv självbild, det vill säga att barnen känner sig uppskattade, har en tro på sig 

själva och sina egna krafter, och upplever världen som god och vänlig.  Detta är också till viss 

del i linje med det Dewey tar upp om skillnaden det innebär för den sociala andan och 

ansvarskänslan för andra om man är aktivt deltagande eller bara passiv mottagare (Dewey, 

2004, s 159-160).  

Samtliga lärarna gav uttryck för att de upplevde att det arbete de gjorde för att utveckla 

elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund gör skillnad. 

Samtidigt tog ett par lärare upp att elever är väldigt olika vad gäller empatisk förmåga och hur 

solidariska de är och hur mycket de kan behöva öva på de förmågorna. En menade att det 

beror mycket på barnens bakgrund och hur föräldrarna är, men att man som lärare ändå alltid 

kan så frön. En annan tog upp att de arbetade med värdegrundsarbetet i kontakt med 

föräldrarna och att det var positivt. Nordmark (1995) uttrycker att en grundläggande tanke när 
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man börjar ett förebyggande arbete mot främlingsfientlighet i skolmiljö är att kontakten med 

föräldrarna är viktig.  

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag upplever att lärarna, tänker kring sitt uppdrag med 

att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund 

och tillhörighet som en, som någon uttryckte, ”stor fråga” som inte går att svara på i en 

handvändning hur man gör. Det finns många begrepp att fundera över vad de betyder och 

olika faktorer att ta i beaktande. I sin avhandling tar Lifmark också upp hur kön, etnicitet, 

samhällsklass och andra aspekter kan hänga samman i en människa, vilket kan göra det 

komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar (Lifmark, 2010 ).  

Jag anser dock att jag genom intervjuerna med lärarna uppnått en stor del av syftet för denna 

studie, nämligen att bidra med kunskaper om hur några lärare i årskurs 1-3 beskriver att de 

tänker kring och arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet. 

Fokus har riktats mot SO-ämnena och samhörighet och solidaritet med avseende på alla 

människor oavsett bakgrund och tillhörigheter. Det som framkommit är dock i stor grad att 

lärarna tänker att arbete med samhörighet och solidaritet inte bara är något som hör till SO- 

ämnena utan något som också sker inom andra ämnen och vid sidan om ämnesundervisningen 

på många olika sätt. Så skall det också vara då det hör till värdegrunden och arbetet med 

värdegrunden ska ske överallt och hela tiden och genomsyra hela skolan (Skolverket, 2011, s 

7).  Jag upplever också att lärarna flera gånger nuddar vid det Dewey anser om att allt liv 

sitter ihop och att det inte finns något förutbestämd studieordning i den ideala kursplanen 

(Dewey, 2004, s 52).  

Detta arbete som lärarna tar upp att sker “vid sidan om” har dock fått ta mer plats i 

intervjuerna och denna studie än de sätt lärarna upplever att de direkt arbetar med 

samhörighet och solidaritet inom SO-ämnena, vilket kan ses som att syftet bara delvis 

uppnåtts på det sätt som ämnades, med fokus på SO-ämnet. Detta diskuteras vidare i 

metoddiskussionen. Jag som författare kan dock se att det arbete de gör vid sidan om ofta 

också kan knytas till SO-ämnet, och det har varit en intressant insikt i sig och gör att även 

denna studie blir relevant ur ett SO-perspektiv. Att reflektera över hur lärarna med ”gott 

samvete” kan låta detta arbete ta plats, och även utvecklas vidare, är intressant för SO-

ämnenas utveckling.    

Skolverket menar att demokratiska förmågor [varav samhörighet och solidaritet är en del – 

min kommentar] utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande 

klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö 

(Skolverket, 2011, s 7). Utifrån det lärarna tagit upp kan jag se att ovanstående är det 

viktigaste de också betonat i sitt arbete med samhörighet och solidaritet.  

 

8.2 Metoddiskussion  
Nedan diskuteras de brister och styrkor jag i efterhand kan se med de metoder som använts 

för att genomföra denna studie.  

Som tidigare nämnts (under metodavsnittet i bakgrunden) så justerades denna studies syfte 

och frågeställningar efter att intervjuerna gjordes. Vid intervjuerna ställdes mer frågor som 

inriktade sig på främlingsfientlighet och intolerans, vilket inte i lika stor omfattning 

behandlats här. Vissa frågor var också mer allmänt ställda utan att ha specifikt fokus på SO-

ämnena. Även om svaren som står med här är korrekta, och har stämts av med lärarna efteråt 

genom att de har haft möjlighet att göra ändringar vilket jag ser som en styrka i arbetet, tror 
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jag det skulle kunna ha blivit ett mer djupgående arbete om fokus redan från början enbart låg 

på lärarnas arbete med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och solidaritet inom SO-

undervisningen. Datan jag samlat in kring hur lärarna direkt arbetar med dessa frågor inom 

SO-undervisningen är mindre utförlig än hur de upplever att de arbetar med det på andra sätt, 

även om dessa sätt också kan knytas till SO-undervisningen. Då intervjun med Shabana var 

skriftlig har jag ställt vissa följdfrågor till henne som hon skriftligt svarat på. Detta var 

värdefullt. Jag har även bett två andra lärare om förtydliganden efteråt. Skulle jag göra om 

denna uppsats skulle jag dock på plats under intervjuerna ha ställt än fler följdfrågor än de jag 

ställde till alla om de sätt de tar upp att de arbetar specifikt inom SO-ämnena. Jag skulle också 

bett dem utveckla än mer hur de tänker att de aktiviteter de tar upp handlar om samhörighet 

och solidaritet. Det tas exempelvis för givet att samarbete sitter ihop med samhörighet utan att 

bryggan mellan de två begreppen helt beskrivs.  

Samtidigt tror jag att orsaken till att lärarna pratat mycket om det arbete som i deras 

upplevelse sker “vid sidan om”, är att mycket av arbetet med samhörighet och solidaritet just 

sker på dessa vis och det är ett resultat i sig att komma fram till.  

En annan sak jag insåg under arbetets gång är att intervjua lärare om hur de arbetar betyder 

inte nödvändigtvis att jag får reda på hur de verkligen arbetar. Det jag fått veta i detta arbete 

är hur lärarna beskriver sina uppfattningar om sitt arbete med samhörighet och solidaritet. 

Skulle jag velat veta hur de arbetar skulle jag behövt vara med och observera en längre tid på 

plats. Då det fanns begränsat med tid för detta arbete var det dock intressant att denna gång få 

lära känna och bidra med lärarnas uppfattningar om sitt arbete. Att jag hade gott om tid för 

varje intervju och satt ner med dem på ett ställe och en tid de själva hade valt tror jag bidrog 

till att de kände sig avslappnade och att chansen att deras svar var ärliga ökade.  

Två av lärarna uttryckte samtidigt att frågorna var väldigt ”stora och djupa” och att det skulle 

kunna vara frågor de haft längre tid att fundera över, exempelvis genom att de fått dem 

skriftligt på förhand. Lärarnas förmåga att svara kan också vara påverkad av om de just 

kommit från en lång arbetsdag och är trötta i jämförelse med om de är pigga och i lugn och ro 

haft möjlighet att reflektera över vad de tycker och tänker. Samtidigt finns det ett värde att 

höra vad de svarar spontant, på liknande sätt som de möter eleverna direkt i klassrummet, 

istället för att ha möjlighet att reflektera över vad de ”korrekta svaren” skulle vara.  

Överlag kan jag uppleva att detta arbete väckt en längtan i mig att dyka djupare då området är 

viktigt och intressant. Jag ser bland annat två möjliga orsaker till att resultatet i min 

upplevelse uppehåller sig lite på ytan. Det ena är att jag i mitt första examensarbete 

fokuserade på service-learning och forskning kring detta. Även om denna studie var en 

förlängning av detta område, utifrån att service-learning inte finns som välkänt begrepp i 

Sverige, så behövdes det i denna studie annan bakgrundsforskning än den jag redan tagit fram 

kring service-learning. Då jag hade en begränsad tid att få fram denna nya forskning så var 

den inte lika levande i mig som om jag suttit med den under flera månader. Jag tog även fram 

en del av den efter mina intervjuer, och således var den inte lika integrerad i mig när jag 

ställde mina frågor. Det kan också vara så att det finns forskning som är mer relevant för 

denna studie än den jag har, då jag inte sökt lika systematiskt och omfattande som när jag 

gjorde en systematisk litteraturstudie inför examensarbete 1.  

Ytterligare en aspekt är att jag i detta arbete valde att intervjua fyra helt olika lärare i olika 

skolor rent allmänt om hur de tänkte om och arbetade med att utveckla elevernas känsla av 

samhörighet och solidaritet med alla människor oavsett bakgrund. Det skulle kunna ha varit 

till studiens fördel om jag hade fokuserat på ett enskilt projekt som görs i någon skola för att 

bidra till elevers känsla av samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund. Då 
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kunde jag intervjuat och observerat lärare och elever kring detta. Eller om jag valt fler lärare 

än fyra för att få ett större underlag och lyckats finna två specifika skolor, exempelvis en skola 

i en förort och en annan skola mer centralt, och gjort en mer jämförande analys.  

Jag kunde också tagit i beaktande att även ha med informanter av annat kön än kvinnliga, 

samt större spridning gällande lärarnas bakgrund. Begreppen oavsett ”bakgrund och 

tillhörighet” är väldigt stora och har många delar som skulle kunna belysas mer. Samtidigt har 

de lärare som deltagit olika erfarenheter vad gäller hur länge de arbetat och de skolor de 

arbetat i, vilket har bidragit till intressanta och värdefulla insikter.  

9. Slutsatser och vidare forskning  
Lärarnas tankar kring sitt arbete med att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet med alla människor oavsett bakgrund och tillhörighet, inom SO-ämnena och 

skolvardag, har handlat mycket om att utgå från att skapa trygghet och samhörighet i den 

grupp eleverna befinner sig i. Det har också handlat om att bemöta de situationer och 

människor som framträder i vardagen och de frågor eleverna naturligt lyfter, mycket i linje 

med det inquiry-lärande Dewey förespråkar.  

Lärarna arbetar delvis med uppdraget inom SO-ämnena genom exempelvis arbete med 

barnkonventionen, etik och moral, klassråd och kunskaper om olika kulturer och religioner, 

men lyfter också många aktiviteter och förhållningssätt som sker kontinuerligt inom alla 

ämnen eller vid sidan av ämnes-arbetet. Även dessa aktiviteter skulle dock i viss mån kunna 

knytas till SO-ämnet och på så vis inte behöva vara något som sker “vid sidan av”. Kanske 

skulle en än större medvetenhet om detta göra att lärarna med ”gott samvete” kan ägna tid åt 

detta arbete som de brinner för och även kunna utveckla det mer? Utifrån det lärarna berättat 

kan jag exempelvis se hur lekutbyten med efterföljande reflektioner mellan olika grupper av 

barn i olika stadsdelar, länder, eller varför inte med nyanlända barn, skulle kunna vara ett sätt 

att bidra till utvecklandet av elevernas känsla av samhörighet och solidaritet med människor 

oavsett bakgrund och tillhörighet. Ett sådant projekt vore högst relevant att bidra med 

forskning kring då detta inte är så beforskat. Hur Original Play utifrån hur det läggs upp även 

kan vara ett användbart verktyg inom SO-undervisning för de yngre åldrarna vore också 

angeläget att titta närmare på.  

Med tanke på mitt intresse för service-learning som jag skrev om i examensarbete 1 och hur 

forskning visat att det kan bidra till att utveckla elevernas känsla av samhörighet och 

solidaritet med människor de vanligtvis inte är i kontakt med, vore det också givande att 

undersöka ett projekt där lärare i Sverige jobbar på ett sådant sätt med eleverna och vilka 

resultat det ger.  

Slutligen vore det meningsfullt att gå in mer på kunskapssyn kring begreppen samhörighet 

och solidaritet och hur det ger sig i uttryck i lärarnas undervisning. Är samhörighet och 

solidaritet något som barn behöver lära sig eller är det något som redan finns inneboende i 

barn och som således bara behöver uppmuntras eller ”skyddas” från att inte förstöras på 

vägen? Hurudan är i sådana fall den SO-undervisning som stödjer den inneboende känslan av 

samhörighet och solidaritet? Denna studie väcker ytterligare ämnesdidaktiska frågor om hur 

man med yngre barn kan arbeta med ämnesövergripande uppdrag, i detta fall samhörighet och 

solidaritet, i och genom SO-ämnena.  
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11. Bilagor  
 
 
Bilaga 1.                                                                                Stockholm 20/9 2016  

 
 

 
 

 

 

Information om en studie av SO-lärares (i årskurs f-3) arbete med att förebygga 

och bemöta främlingsfientlighet och intolerans samt bidra till elevers känsla av 

samhörighet och solidaritet med människor oavsett bakgrund  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Jag heter Jennie Elevall och gör just nu mitt examensarbete 2 inom grundlärarprogrammet på 

Högskolan Dalarna. Som examensarbete har jag valt att skriva om om och i så fall hur några 

SO- lärare i åk f-3 arbetar med skolans uppdrag att förebygga och bemöta främlingsfientlighet 

samt utveckla elevers känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmsta gruppen. Arbetet inspirerades av mitt examensarbete 1 som var en 

systematisk litteraturstudie om ”service-learning” (ett relativt okänt begrepp i Sverige men 

använt mycket i USA och kortfattat handlar om att kombinera lärandemål med olika service-

erfarenheter) och hur det bland annat bidrog till positiva relationer med människor eleverna 

annars inte skulle vara i kontakt med samt ökad förståelse för dessa människors behov. Då det 

ej fanns relevant forskning om just service-learning i Sverige blev jag nyfiken på om och i så 

fall på vilka sätt lärare här arbetar med att utveckla elevernas känsla av samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta gruppen, och bemöta och 

förebygga främlingsfientlighet och intolerans. Görs det exempelvis även här projekt som 

innehåller moment av service till olika människor eller sker arbetet på helt andra sätt?  

Till studien kommer jag intervjua ca 4-6 stycken lärare som undervisar i SO i årskurs f-3 och 

har olika arbetslivserfarenhet som lärare, samt arbetar i olika skolor. För att jag inte ska missa 
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något viktigt i samtalet och för att kunna lyssna på intervjun i efterhand ber jag om din 

tillåtelse att få spe- la in intervjun. Intervjuerna kommer att genomföras vecka 39 och 40 

vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun beräknas ta högst 45 minuter. Undersökningen 

kommer sedan att presenteras i form av en uppsats på Högskolan Dalarna. Du kommer, om du 

vill, självklart få ta del av den färdiga uppsatsen.  

Det inspelade materialet kommer behandlas med försiktighet och namnet på skolan och 

deltagare är anonymt. Endast jag kommer ha tillgång till inspelningarna från intervjun och 

materialet kommer endast användas till denna uppsats. När kursen avslutas kommer 

materialet förstöras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Ditt deltagande är mycket uppskattat!  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga. Lämplig tid för intervjun 

bokas med mig Jennie. Underskriften av denna blankett kan även ske på plats när vi möts.  
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Jag samtycker till deltagande i studien:  
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Bilaga 2.  

Exemplet Original Play som redskap för bidra till en upplevelse av 

samhörighet  

I jämförelse med vad Bliding tog upp (se bakgrunden, s 13) om att ålder, gemensamma 

intressen och att likna varandra genom åsikter, värderingar och yttre kännetecken påvisar att 

det finns en gemenskap, så är det som Fred O Donaldson skriver om ”den ursprungliga leken” 

också intressant och relevant i arbete med samhörighet och solidaritet med alla människor. 

Donaldsson, har sedan trettio år forskat kring barns, vuxnas och vilda djurs ursprungliga 

lekbeteende och bland annat skrivit om sina erfarenheter i boken Playing by heart, the vision 

and practice of belonging (Donaldson, 1993).  

Donaldson tar upp hur leken är en allmängiltig process som når långt bortom kulturella, 

sociala och språkliga barriärer och det är därför den tjänar som basen för mellanmänsklig 

kommunikation och kulturell integration. Den är en mötesplats där vi kan känna att vi tillhör 

en grupp, utan några sociala uppdelningar. Det sätt Fred ser på samhörighet och vänlighet är 

att det är en inneboende kvalité som vi alla har men sedan socialiseras bort från och genom 

leken kan vi komma i kontakt med den igen. Han menar bland annat också att leken är ett 

naturligt alternativ till aggression och våld utan att använda tvång, och där aktning och respekt 

för både en själv och andra bibehålls.  

Jolanta Graczykowska som skrivit en avhandling om Original Play (som tyvärr inte är 

översatt från polska än) tar i sitt skrivna tal The Use of Original Play to solve the problem of 

discrimination in children’s life (Graczykowska, 2014 – presentation på FNs seminarium 

tillägnat Dr. Janusz Korczak: ” Towards Inclusive Education- Janusz Korczak and the 

Convention on the Rigths of the Child”. ) upp olika projekt som gjorts med Original Play. Ett 

projekt som nämnts var – Utbildning för Fred – där barn och ungdomar från Polen, Österrike,  

Tyskland, Italien och USA åkte till varandras länder och lekte tillsammans och upplevde 

känslan av tillhörighet som tillät dem att gå bortom kulturella, nationella eller språkliga 

olikheter. Ett annat projekt hon tar upp skedde med polska elever från två olika polska skolor 

som tog en nybörjarkurs i Original Play. Tillsammans med henne så besökte de sedan olika 

utbildningsinstitutioner i Warsawa så som förskolor och skolor för barn med särskilda behov. 

De lekte också med barn i barnhem och hon beskrev hur de utvecklade ömsesidig förståelse , 

delade känslor och kände sympati.  
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I sitt tal nämner Graczykowska även två citat. Ett från Meister Eckhart och ett från T. Merton 

som speglar lekens grundsyn.  

”When does a man begin to understand?” The reply: “When he or she sees 

things separately.” ”And when do they begin to comprehend? ” ”To this I can 

reply „when they see that everything is one. Then they know all.” ( Meister 

Eckhart)  

We do not need to strive to become one. We already are. It is just enough to 

abandon the illusion that we are not. (T.Merton)  

Emma Gran som utövar leken i Göteborg med barngrupper både i skola, förskola, och i skolor 

med barn med särskilda behov och nyanlända barn, berättar på sin hemsida 

(www.emmagran.se) om hur leken går till. Man leker på mjuka mattor, och ett eller flera barn 

bjuds in åt gången att leka. I leken bjuds barnen in med icke-verbala leksignaler och 

inkännande beröring på barnets villkor används. En dialog skapas genom att man väntar in 

och svarar på barnet och hela tiden bemöts allt beteende med samma värme, respekt och 

mjuka sätt. Fokus är att alla ska vara fysiskt och känslomässigt trygga i leken. Efter leken 

följer ett samtal som ger barn och pedagoger verbala konflikthanteringsverktyg att använda i 

vardagen.  

 

 
 

http://www.emmagran.se/

