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Abstract
Att man behöver kontinuerlig träning för att utveckla sin läs- och skrivförmåga, eller sitt
PDWHPDWLVNDWlQNDQGHlUOlWWDWWI|UVWn0HQGHQNlQVORPlVVLJDRFKVRFLDODNRPSHWHQVHQ
I|UYlQWDVEDUQHQOlUDVLJXWDQQnJRQHJHQWOLJWUlQLQJ-DJKDULPLQXQGHUYLVQLQJDQYlQW
ordspråkstolkningar som verktyg för att träna upp elevernas värderingsförmåga, emotionella
NRPSHWHQVRFKI|UDWWJ|UDGHUDV´NlQVORPXVNOHU´VWDUNDUH5HVXOWDWHWKDUYDULWP\FNHWSRVLWLYW
både för eleverna enskilt genom att de utvecklat sin egen tankeförmåga och lärt sig lita till den,
samt för hela gruppen som tillsammans skapat ett varmt och tryggt gruppklimat där allas lika
YlUGHNRPPLWWLOOVLQUlWW
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,QOHGQLQJ
-DJKDUDOOWLGGUDJLWVWLOORUGVSUnN$QGHPHQLQJHQLGHPJHUPLJDVVRFLDWLRQHUSnHWWOXVWI\OOW
VlWWRIWDlYHQPHGGLUHNWDLQVLNWVJLYDQGHNlQVOREHU|ULQJDU
I början av 90-talet hände en sak som ledde mig vidare till att börja använda dem
WLOOVDPPDQVPHGPLQDHOHYHURFKVnVPnQLQJRPlYHQNRQWLQXHUOLJWLPLQXQGHUYLVQLQJ
Det hela började med att jag hade en elev i år två som efter en rast inte ville komma in i
NODVVUXPPHWDYUlGVODI|UKXUNDPUDWHUQDVNXOOHEHP|WDKHQQH+RQNlQGHVLJXWVDWWGnKRQ
bar på en sorg hon inte kunde hantera, och denna rast hade hon tillbringat gråtandes, gömd i
UDEDWWHQ-DJI|UV|NWHWU|VWDRFKOXJQDPHQLQJHQWLQJKMlOSWH+RQYlJUDGHNRPPDLQKRQYLOOH
LQWHDWWGHDQGUDVNXOOHVHDWWKRQKDGHJUnWLW
Då använde jag mig av ett ordspråk ”Gråten är själens tvättmaskin” för att få henne att förstå
DWWYLInWWI|UPnJDQDWWJUnWDDYHQDQOHGQLQJ-DJIUnJDGHKHQQHYDGVRPVNXOOHKlQGDRPKRQ
ramlade och smutsade ner sina byxor? Vi diskuterade en stund och kom fram till att det inte
VNXOOHYDUDVnIDUOLJWGHWYDUMXEDUDDWWWYlWWDGHPLWYlWWPDVNLQHQVnVNXOOHGHEOLUHQDLJHQ
3UHFLVVDPPDVDNlUGHWPHGJUnWHQEHUlWWDGHMDJ'HQKMlOSHURVVDWWWYlWWDUHQWGHWVRPLQWH
NlQQVEUDSnLQVLGDQ-XVWQlUPDQJUnWHUNlQQVGHWLEODQGKRSSO|VWPHQWnUDUQDEHK|YVI|UDWW
VN|OMDERUWGHWVRP´NlQQVQHGVPXWVDW´SnLQVLGDQ6HQQlUPDQJUnWLWNODUWlUGHWOlWWDUHDWWVH
NODUWSnVLWXDWLRQHQRFKNlQQDVLJVWDUNDUHLJHQ
Genom den förklaringen kunde hon skapa den distans hon behövde för att se lite mer
REMHNWLYWSnVLQVLWXDWLRQ-DJ¿FNORYDKHQQHDWWEHUlWWDVDPPDVDNI|UGHDQGUDLNODVVHQRP
MDJJMRUGHGHWVNXOOHGHWLQWHNlQQDVVnXWOlPQDQGHDWWYLVDVLJU|GJUnWHQI|UGHP
-DJEHUlWWDGHRFKNODVVNDPUDWHUQDEOHYLGHQVWXQGHQHQJDJHUDGHDNWLYDNDPUDWHU
)LQQVGHWÀHU´VnQDGlU´RUGVSUnNXQGUDGHÀHUDDYGHP(IWHUGHWSUHVHQWHUDGHMDJHWW
Q\WWRUGVSUnNLYHFNDQ7LOOHQE|UMDQDQYlQGHYLRVVDYGHPVRPGLVNXVVLRQVXQGHUODJPHQ
HIWHUHQWLG¿FNDOODYDUVLQERNDWWVMlOYDGRNXPHQWHUDRFKJ|UDVLQDWRONQLQJDUL'HWYDUGn
XWIRUPQLQJHQDYGHWYHUNOLJDRUGVSUnNVDUEHWHWE|UMDGHYl[DIUDP(WWDUEHWHVRPIRUWIDUDQGH
utvecklas för varje ny klass jag tar emot grundat på mina observationer av vad som händer både
PHGGHHQVNLOGDHOHYHUQDRFKPHGKHODNODVVHQVRPJUXSS
8WYHFNOLQJHQWLOOKXURUGVSUnNVDUEHWHWVHUXWLGDJ¿FNMDJHIWHUDWWKDO\VVQDWSnHWW
radioprogram där man berättade om hjärnforskaren Matti Bergströms teorier om att vi upp
till tolv års ålder skapar våra grundläggande värderingar, vår värderingsförmåga, och att man
I|UU¿FNGHQQDWUlQLQJJHQRPDWWO\VVQDWLOOVDJRURFKIDEOHUGlUPDQOlUGHVLJRPKDQGOLQJ
NRQVHNYHQVHWLNRFKPRUDO'HNODVVLVNDVDJRUQDWUlQDGHEDUQDWWVHGMXSWLQLGHQPlQVNOLJD
QDWXUHQRFKVMlOHQVYlUGHV\VWHP(QOLJWPLQHUIDUHQKHW¿QQVLQWHGHQWUDGLWLRQHQNYDURFKYL
KDULQWHHUVDWWGHWPHGQnJRWDQQDWVRPI\OOHUVDPPDYLNWLJDIXQNWLRQ
-DJXSSWlFNWHDWWRUGVSUnNVDUEHWHWNXQGHYDUDHQEUDHUVlWWQLQJI|UGHWJDPOD
VDJREHUlWWDQGHWRFKDWWGHWI\OOGHEDUQHQPHGEnGHHQHUJLRFKQ\¿NHQKHWGlUI|UDWWGHRIWDEDU
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med sig just den mängden av magi som behövdes för att beröra barnen känslomässigt på ett
SRVLWLYWVlWW'HWSDVVDGHGHVVXWRPDOODLNODVVHQRFKVNDSDGHHQSODWWIRUPGlUDOODNXQGHP|WDV
RDYVHWWEDNJUXQGHOOHUNXQVNDSVQLYn
När det gäller det som står i läroplanen om skolans värdegrund och uppdrag gällande
JUXQGOlJJDQGHYlUGHQKDUDUEHWHWPHGRUGVSUnNHQYLVDWVLJSDVVDP\FNHWYlOLQ)|UXWRP
I|UKnOOQLQJVVlWWlURUGVSUnNVDUEHWHWI|UPLJHWWYlOIXQJHUDQGHYHUNW\JDWWIUlPMDMXVWGHWWD

6\IWHQRFKDYVLNWHU
Mitt syfte med ordspråksarbetet är att ge barnen ett nytt verktyg att träna sin
YlUGHULQJVI|UPnJDRFKVLQHPRWLRQHOODNRPSHWHQVPHG*HQRPDWWJHGHPNRQWLQXHUOLJ
träning att använda hjärnan som en verkstad och inte bara ett kunskapslager, och erbjuda
dem ett lustfyllt sätt till eftertanke som motvikt till alla tv-program och olika typer av spel
VRPSnYHUNDUGHPLGDJ/lUDGHPJnLQnWRFKLVLJVMlOYDOHWDHIWHUHJQDVYDURFKO|VQLQJDU
RFKXWYHFNODGHP.lQQDHIWHUUHÀHNWHUDRFKWUlQDVLQDNlQVORPXVNOHUPHGDYVLNWHQDWWJH
GHPP|MOLJKHWDWWXWYHFNODVSnÀHUDSODQbYHQDWWXWYHFNODHQI|UPnJDDWWI|UD¿ORVR¿VND
diskussioner, framföra sina egna tankar och kunna lyssna aktivt till andras för att utveckla
HPRWLRQHOONRPSHWHQV
För genom att lyssna på andras tankar och tolkningar som är formade av just den personens
EDNJUXQGSHUVRQOLJKHWRFKOLYVI|UKnOODQGHQInUYLÀHULGpHUVlWWDWWWlQNDLQIDOOVYLQNODURFKHQ
|NDGI|UVWnHOVHI|UKXUDQGUDlUWlQNHURFKKDUGHW
Avsikten har genom detta varit att skapa en ökad respekt mellan barnen och en naturligt
ökad acceptans till olikheter och mellan olika personligheter, ett slags känslomässigt brobygge
PHOODQHOHYHU
6\IWHWPHGDUWLNHOQlUDWWGHODPHGPLJDYPLQDSRVLWLYDHUIDUHQKHWHUWLOODQGUDSHGDJRJHU

0HWRG
Under det senaste läsåret har jag genomfört ett nytt ordspråksprojekt i min klass, byggt på
WLGLJDUHHUIDUHQKHWHURFKOLWWHUDWXUMDJOlVW-DJKDUDQYlQWPLJDYGHOWDJDQGHREVHUYDWLRQVRP
metod (vid deltagande observation ingår observatören i den grupp som ska observeras) vilket
gett mig möjlighet att delta, observera samt forma och utveckla arbetet efter olika individers
RFKlYHQHIWHUJUXSSHQVXWYHFNOLQJRFKEHKRYXQGHUDUEHWHWVJnQJ
-DJKDUYDOWHWWOlVnUVOnQJWSURFHVVLQULNWDWDUEHWVVlWWI|URUGVSUnNVDUEHWHWGHWWDI|UDWWDOO
YDUDNWLJI|UlQGULQJPnVWHInWDWLGDWWEHIlVWDVRFKI|UDQNUDV
Då jag arbetar på lågstadiet har jag valt att genomföra arbetet i år tre då eleverna själva
NODUDUDWWVNULYDQHUVLQDWRONQLQJDURFKlUPRJQDI|UDUEHWVVlWWHW
9DUMHYHFNDKDUNODVVHQInWWHWWQ\WWRUGVSUnNDWWDUEHWDPHGLROLNDPRPHQW)|UVWVRP
tankeläxa i syfte att låta eleverna träna upp tankeprocessen enskilt, och därefter med
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XSSI|OMQLQJLNODVVUXPPHWLJUXSS-DJKDUYDOWXWPHQLQJVIXOODRUGVSUnNVRPMDJW\FNWSDVVDWLQ
på aktuella skeenden i klassen, samt ordspråk som jag trott kunna berika eleverna på olika sätt
till exempel genom att medvetandegöra hur olika förhållningssätt till en situation kan påverka
HQVVLWXDWLRQRFKKXUPDQPnU
Innan arbetet startade i klassen informerade jag föräldrarna på ett föräldramöte om syftet
PHGDUEHWHWRFKGHUDVUROOLSURFHVVHQ-DJJDYlYHQLQIRUPDWLRQHQVNULIWOLJWHIWHUVRPGHVRP
inte var med på föräldramötet behövde få samma information och förförståelse för att kunna
KMlOSDEDUQHQSnElVWDVlWW

+XYXGGHO
I det här kapitlet kommer jag delge vilka litterära referenser jag inspirerats av samt beskriva hur
MDJUHQWSUDNWLVNWJHQRPI|UWRUGVSUnNVDUEHWHW
Enligt hjärnforskaren Matti Bergström (1996) är värderingsförmågan en egenskap hos
KMlUQDQV´-DJ´VRPJ|UDWWYLNDQVHKHOKHWHUYlUGHUDROLNDVLWXDWLRQHUSURGXFHUDHJQDYlUGHQ
RFKVWlOODGHPPRWDQGUDVWLOOnWDWROHUHUDO|VDLQUHRFK\WWUHNRQÀLNWHUNXQQDNlPSDRFKKLWWD
O|VQLQJDURFKHQI|UPnJDDWWVMlOYDYlOMD
9lUGHULQJVI|UPnJDQlUHQDYYnUDYLNWLJDVWHI|UPnJRU'HWlUHQI|UPnJDVRPPnVWH
WUlQDVGHQNDQLQWHOlUDVLQVRPNXQVNDSHIWHUVRPGHQLQWHlUNXQVNDS/LNDVnlUGHWPHGGHQ
HPRWLRQHOODVW\UNDQGHQEHK|YHURFNVnWUlQDV %HUJVWU|P 
-DJKDUYDOWDWWNDOODGHQHPRWLRQHOODVW\UNDQI|UNlQVORPXVNOHUYLONHWEDUQHQKDUOlWWDWW
I|UVWnGHVVXWRPJHUGHGHPSRVLWLYDDVVRFLDWLRQHUWLOODWWWUlQDGHPVWDUND
+MlUQDQV´-DJ´XWYHFNODVLGHWOLPELVNDV\VWHPHWVRPKlPWDUVLQDLQWU\FNEnGHIUnQ
KMlUQVWDPRFKKMlUQEDUN,KMlUQVWDPPHQ¿QQVGHWVRP0DWWL%HUJVWU|PNDOODUNDRVRFKL
KMlUQEDUNHQ¿QQVGHWVRPKDQNDOODURUGQLQJ(WWP|WHPHGLQWU\FNIUnQGHPEnGDEHK|YVI|U
DWWXWYHFNODVLGHWOLPELVNDV\VWHPHWGlUYLIRUPDUYnUW´-DJ´RFKXWYHFNODUVnGDQWVRPKDUPHG
YlUGHULQJVI|UPnJDRFKHPRWLRQHOONRPSHWHQVDWWJ|UD,KMlUQDQlU´-DJHW´HWWIULWWV\VWHP
PHOODQVWDPPHQVPHGYHWDQGHNUDIWRFKEDUNHQVLQIRUPDWLRQVNUDIW %HUJVWU|P 
(WWVYDJW´-DJ´LHQKMlUQDVRPLQWHInWWXWYHFNODEDODQVPHOODQGHWUHGHODUQDRYDQ
(hjärnstam, hjärnbark och det limbiska systemet) får inte samma möjligheter att kunna hantera
IUDPWLGDVLWXDWLRQHUVRPHQKMlUQDVRPInWWXWYHFNODGHPLEDODQVPHGYDUDQGUD9nUYHUNOLJKHW
lUXQGHUVWlQGLJI|UlQGULQJ)|UDWWNXQQDKDQWHUDIUDPWLGHQPHGDOODGHI|UlQGULQJDUYL
NRPPHUDWWP|WDlUGHQQDWUlQLQJRHUK|UWYLNWLJ9LEHK|YHUNODUDDYDWWP|WDQ\DVLWXDWLRQHU
och kunna värdera dem med både helhetsseende och ett öppet sinne, beredda att skapa nya
YlUGHULQJDUDOOWHIWHUVRPYnUYHUNOLJKHWI|UlQGUDV1lUPDQP|WHUKHOWQ\DVLWXDWLRQHUUlFNHUGHW
LQWHDWWEHP|WDGHPHQEDUWPHGJDPPDONXQVNDS
”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att
WlQND´ (LQVWHLQHG 
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Mina erfarenheter har visat att det ofta är svårt för elever att välja nya vägar och tankesätt
HIWHUVRPPDQPnQJDJnQJHURPHGYHWHWKHOOUHYlOMHUGHWJDPODVRPNlQQVEHNDQW'HWPDQ
NlQQHULJHQNlQQVRIWDVWWU\JJDVWRFKEOLUGlUI|UGHWPDQYlOMHU)|UDWWlQGUDHWWEHWHHQGH
behöver man få göra det nya många gånger för att det ska kännas igen, bli tryggt och ett
DOWHUQDWLYPDQYlOMHUVMlOYPDQW-DJKDUXWWU\FNWGHWVnDWWPDQEHK|YHUJnSnHQQ\VWLJPnQJD
JnQJHUI|UDWWGHQVNDEOLXSSWUDPSDG'HWUlFNHULQWHPHGDWWHQYX[HQEDUDWDODURPI|UHQ
vad man inte får eller bör göra, man behöver få beröra situationen känslomässigt och även hur
PDQVNDJ|UDLVWlOOHWI|UDWWVRPMDJW\FNHUXSSQnGHWElVWDUHVXOWDWHW$QQDUVlUGHWOlWWKlQWDWW
man ändå gör om samma misstag nästa gång man hamnar i en liknande situation eftersom det
lUGHWHQGDEHWHHQGHPDQNlQQHULJHQNlQQHUVLJWU\JJL
,RUGVSUnNVDUEHWHWOnWHUMDJEDUQHQJnSnQ\DVWLJDUJHQRPGH¿ORVR¿VNDGLVNXVVLRQHUQDVRP
RUGVSUnNVWRONQLQJDUQDJHU'HEOLUEHU|UGDRFKNlQVORPlVVLJWHQJDJHUDGHGHEOLUHUEMXGQD
olika alternativ och lösningar på situationer som de sedan kan använda sig av i verkliga
VLWXDWLRQHU'HOlUVLJWlQNDHIWHUI|UHRFKOLWDWLOOVLWW´-DJ´RFKVLQHJHQYlUGHULQJVI|UPnJD
YLONHWJHUHQVW\UNDVRPGHNDQEHK|YDI|UDWWYnJDRFKNXQQDYlOMDQ\DVWLJDU

6nKlUJHQRPI|UGHVRUGVSUnNVSURMHNWHW
9DUMHIUHGDJSUHVHQWHUDGHMDJGHWQ\DRUGVSUnNHW-DJVNUHYGHWSnWDYODQVnHOHYHUQDNXQGH
VNULYDDYGHWLVLQDRUGVSUnNVE|FNHU,E|FNHUQDYDU|YHUVWDKDOYDQDYVLGDQEODQNPHGSODWV
I|UDWWLOOXVWUHUDVLQWH[WRFKGHQQHGHUVWDOLQMHUDGI|UDWWVNULYDWRONQLQJHQ2UGVSUnNHWVNUHYV
VRPUXEULNSnGHQ|YHUVWDUDGHQRFKWRJVVHGDQKHPVRPOl[D9LSUDWDGHLQWHRPYnUDWDQNDU
om betydelsen under tiden före uppföljningen, med respekt för den egna tankeprocessen och
DWWLQWHEOLIlUJDGDYDQGUDVWDQNDU)|UlOGUDUQDYDUVHGDQI|UlOGUDP|WHWLQIRUPHUDGHRPGHWWD
samt vikten av att inte presentera egna tolkningar för sina barn, utan istället hjälpa till med
uppmuntrande kommentarer och vid behov, genom att ställa frågor, för att hjälpa barnen att
NRPPDYLGDUHLVLQWDQNHSURFHVV8SSI|OMQLQJHQJMRUGHYLFDHQYHFNDVHQDUHLNODVVUXPPHW
WLOOVDPPDQV -DJYDOGHDWWJ|UDGHWLKDOYNODVVGnDQWDOHWHOHYHULNODVVHQYDUUlWWVWRU 9L
VDPODGHVLULQJGlUHQUHJHOYDUDWWO\VVQDDNWLYWRFKSnVnVlWW´KMlOSD´GHQVRPUHGRYLVDU,
ringen rådde alltid en miljö av trygghet och respekt för varandra vilket enligt mig var en viktig
JUXQGI|UKHODSURFHVVHQDWWXWYHFNODVSnHWWSRVLWLYWVlWWXQGHUOlVnUHW
(QHOHYLWDJHW¿FNOlVDXSSRUGVSUnNHWRFKVLQWRONQLQJHOOHUVLQDDVVRFLDWLRQHUDYGHW
'lUHIWHUYLVDGHVELOGHQPDQJMRUWVRPLOOXVWUDWLRQXSSRFKHOHYHQ¿FNEHUlWWDRPGHQ
Bilderna visade sig vara mycket populära, de besjälade texterna och gjorde dem mer levande
RFKSHUVRQOLJD1lUDOODUHGRYLVDWSUDWDGHYLRPGHUDVWDQNDURFKHUIDUHQKHWHUIUnQYHFNDQ
då de arbetat med det aktuella ordspråket och eventuella nya tankar som kommit fram under
UHGRYLVQLQJDUQD9LDYVOXWDGHPHGHQ¿ORVR¿VNGLVNXVVLRQRPVDNHUDWWWlQNDSnRFKOlUGRPDU
YXQQDXUYHFNDQVRUGVSUnN8QGHUGHQDYVOXWDQGHGLVNXVVLRQHQNXQGHlYHQMDJEHUlWWDRP
PLQDWDQNDU-DJVRPOlUDUHKDUDOOWLGHQWDQNHPHGLQQHE|UGHQDYRUGVSUnNHWRFKYDOHWDYGHW
Tips och tankar jag vill ge vidare som jag på olika sätt tror kan hjälpa eller berika eleverna i
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ROLNDVLWXDWLRQHUJHGHPLQVLNWHUGHNDQKDQ\WWDDY'HVVDQlPQHUMDJLQWHI|UUlQEDUQHQVMlOYD
fått tänka under veckan, eftersom en av anledningarna till arbetet är att lära dem utveckla sina
HJQDWDQNDURFKVLQHJHQYlUGHULQJVI|UPnJD,VWlOOHWI|UDWWI\OODSnNXQVNDSVODJUHWXWLIUnQVlWWV
deras egen tankeförmåga igång när de letar associationer och tolkningar utifrån både fantasi
RFKYHUNOLJKHW
-DJKDUXWYHFNODWRFKI|UGMXSDWDUEHWHWJHQRPDWW
YDUDW\GOLJPHGPnOHWWLOOI|UlOGUDUQDLQQDQYLVWDUWDGHRUGVSUnNVDUEHWHW
E\JJWXSSHQEDQNDYXWYHFNODQGHRFKPHQLQJVIXOODRUGVSUnN
VNDSDWXWU\PPHRFKWLGI|UWDQNHDUEHWHW
J|UDGHWWLOOHWWOnQJYDULJWSURFHVVDUEHWHPLQVWHWWOlVnUGnDOOYDUDNWLJI|UlQGULQJPnVWHIn
ta tid att befästas och förankras, både i rutin och i känsla
skapat goda förutsättningar för barnens redovisningar
XSSPXQWUDWDOODDWWEOLJRGDO\VVQDUHYLONHWlYHQUHVXOWHUDWLDWWGHKDU|YDWXSSVLQHPSDWL
och sitt förhållningssätt mot varandra
DOOWLGI|OMDXSSPHGGLVNXVVLRQHUVRPI|UDQNUDUGHQ\DLQVLNWHUQD

([HPSHOSnKXURUGVSUnNVDUEHWHWNDQVHXW
samt några elevtolkningar
Genom att inte diskutera ordspråket innan alla fått egen tid att tänka presenterades många
ROLNDWRONQLQJDUDYVDPPDRUGVSUnNYDUMHYHFND2IWDVWOLNDPnQJDVRPDQWDOHOHYHU1nJUD
associerar kanske ur samma grundtanke, men beskriver dem med egna ord påverkade utifrån
VLQSHUVRQOLJKHWYLONHWOHGHUWLOOVWRUYDULDWLRQ(OHYHQVRPWRONDUDQYlQGHUVLJDYVLQDRUGRFK
HUIDUHQKHWHUEODQGDULQVLQDNlQVORUVLQEDNJUXQGRVYYLONHWJ|UDWWDOODUHGRYLVQLQJDUWLOOI|U
QnJRWQ\WWRFKGlUI|UDOOWLGlUOLNDLQWUHVVDQWDDWWO\VVQDSn'HWEOLUOlWWI|U|YULJDDWWO\VVQD
DNWLYWVRPJHQRPDWWJ|UDGHWEOLUEHULNDGHDYQ\DV\QVlWWRFKWDQNHJnQJDU
-DJNRPPHUKlUJHQnJUDH[HPSHO
Här kommer ordspråk 1:
”Du behöver inte släcka någon annans ljus för att din egen låga ska lysa klarare.”
Syfte
/lUDVLJIRNXVHUDSnJRGDKDQGOLQJDURFKKXUPDQNDQI|UElWWUDNDPUDWVNDS
/lUDVLJWlQNDNRQVWUXNWLYWRFKV|NDHIWHUSRVLWLYDO|VQLQJDUVRPJ|UDOODLQEODQGDGHQ|MGD
)nERUWEHWHHQGHQGlUQnJRQKDUOlJUHVWDWXVEOLUXWIU\VWHOOHUUHWDG(OOHUI|UKLQGUDDWW
VnGDQDXSSVWnU
)nEDUQHQDWWI|UVWnDWWDOODNDQSnYHUNDWLOOHQPHUSRVLWLYDQGDRFKELGUDWLOOHQElWWUH
VWlPQLQJ
/lUDEDUQHQDWWIRNXVHUDSnSRVLWLYXWYHFNOLQJRFKDWWOHWDVnEUDO|VQLQJDUVRPP|MOLJWL
DOODVLWXDWLRQHU
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Utdrag ur barnens olika tolkningar, ordspråk 1
-DJEOLULQWHElWWUHSnIRWEROOI|UDWWMDJSLNDUQnJRQDQQDQSnSODQHQ
2PMDJlUMlWWHEUDSnPDWHPDWLNEHK|YHUMDJLQWHVNU\WDRPGHWWLOOGHQVRPLQWHI|UVWnU
,VWlOOHWNDQMDJKMlOSDGHQDQGUDDWWI|UVWn'HWNlQQVEUDDWWNXQQDKMlOSDQnJRQDQQDQ9L
EOLUJODGDEnGDWYn
,VWlOOHWI|UDWWYLVDVLJElWWUHVnNDQPDQKMlOSDVLQNRPSLVRPGHWKDUKlQWQnJRW
'XEHK|YHULQWHYDUDGXPPRWQnJRQDQQDQI|UDWWGXVNDV\QDVPHU
0DQEOLULQWHElWWUHSnQnJRQWLQJI|UDWWPDQlUGXPPRWQnJRQDQQDQ
0DQVNDYDUDVQlOOPRWDQGUDGHWlULQWHFRROWDWWJ|UDDQGUDOHGVQD
0DQEHK|YHULQWHPREEDQnJRQI|UDWWYHUNDPRGLJ
0DQEHK|YHULQWHYDUDGXPPRWQnJRQI|UDWWI|UV|NDLPSRQHUDSnDQGUD
0DQEHK|YHULQWHYDUDHODNPRWQnJRQDQQDQI|UDWWInPHUXSSPlUNVDPKHW2PPDQlU
HODNI|UDWWInPHUXSSPlUNVDPKHWVnInUPDQLQJDYlQQHU
Exempel på mina kommentarer och diskussionsunderlag till ordspråk 1
Fundera på dessa saker en stund:
+XUNlQQVGHWQlUPDQJMRUWQnJRWVRPYHUNOLJHQJ|UQnJRQDQQDQJODG"(OOHUJMRUWQnJRW
som lett till att den personen mår bättre?
+XUNlQQVGHWQlUGXKMlOSWQnJRQI|UVWnHWWQ\WWPRPHQWSnPDWHPDWLNHQ"
1lUGXVWlOOWXSSI|UHQNDPUDWVRPYDULWOHGVHQRFKQXPnUElWWUHLJHQ"
+XUNlQQVGHWQlUGXYLVDWEUDEHP|WDQGHWLOOHQSHUVRQLVWlOOHWI|UDWWYlQGDGHQU\JJHQ"
6NXOOHGXYnJDYLVDFLYLONXUDJHRFKVlJDLIUnQWLOOHQNDPUDWVRP´I|UV|NHUVOlFNDQnJRQV
OMXV´"+XUNDQGXJ|UDGHW"
9DGNDQGHWOHGDYLGDUHWLOORPPDQW|UVVlJDVWRSS"
7lQNRPGHWWRPJ|UDWWQnJRQVRPI|UXWDOOWLGYDOWDWW´J|UDQHUDQGUD´OlUVLJQ\DElWWUH
VlWWDWWKDQGODSn+XUWURUQLGHQSHUVRQHQNlQQHUVLJGn"
+DUGXOlUWGLJQnJRWQ\WWDYYHFNDQVRUGVSUnN"
Här kommer ordspråk 2:
”Man lär inte för skolan utan för livet.”
Syfte
)nEDUQHQDWWWDDQVYDUI|UVLWWOlUDQGHNlQQDDUEHWVJOlGMHRFKVHYLONDP|MOLJKHWHUVRP¿QQV
LGHW
Utdrag ur barnens olika tolkningar, ordspråk 2
'HWPDQOlUVLJLVNRODQKDUPDQQ\WWDDYKHODOLYHWRFKLQWHI|UDWWIU|NHQVNDW\FNDDWWPDQ
lUGXNWLJ
$OOWPDQOlUVLJLVNRODQNDQI|UUHOOHUVHQDUHNRPPDWLOOQ\WWDLOLYHWWLOOH[HPSHOWH[DWW
OlVDWYWH[WHQ
-DJKDUOlUWPLJOlVDRFKGHWKDUMDJDQYlQGQLQJDYQlUMDJVNDJnSnELR
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-DJPlWWHPLQVlQJI|UDWWVHRPPLWWVNULYERUGInUUXPEUHGYLGGHQLQ\DKXVHW
0DQOlUVLJLQWHI|UDWWVNRODQYLOOXWDQI|UDWWPDQVNDNODUDVLJLOLYHW2PPDQJ|UOl[RUQD
NDQPDQVDWVDSnDWWEOLVWDWVPLQLVWHU0HQJ|UPDQLQWHOl[RUQDNDQVNHPDQEDUDNDQEOL
VnQWVRPPDQVMlOYW\FNHUlUWUnNLJW
'HWPDQOlUVLJLVNRODQNDQPDQDQYlQGDKHODOLYHW
0DQOlUVLJLVNRODQI|UDWWOLYHWVNDEOLOlWWDUHVNRODQJ|UOLYHWP\FNHWHQNODUH
2PPDQOlUVLJROLNDVSUnNVnNDQPDQSUDWDPHGPlQQLVNRUQlUPDQnNHUXWRPODQGV
-DJOlUPLJHQJHOVNDLVNRODQI|UDWWNXQQDSUDWDPHGPlQQLVNRULKHODYlUOGHQ
0DWHPDWLNlUEUDDWWOlUDVLJVnDWWPDQWLOOH[HPSHONDQUlNQDXWYDGVDNHUNRVWDU
2PPDQLQWHVNXOOHOlUDVLJLVNRODQVnlUGHWVYnUDUHDWWInMREE7LOOH[HPSHORPPDQLQWH
VNXOOHOlUDVLJPDWWHVnNDQPDQLQWHO|VDSUREOHP
0DQOlUVLJLQWHEDUDI|UVWXQGHQXWDQI|UKHODIUDPWLGHQLOLYHW
'HWMDJOlUPLJSnKHPNXQVNDSHQKDUMDJQ\WWDDYQlUMDJVNDÀ\WWDKHPLIUnQWLOOH[HPSHO
VWlGDRFKODJDPDW
-DJOlUPLJLQWHI|UQnJRQDQQDQVVNXOOXWDQI|UPLQHJHQ7LOOH[HPSHOMDJOlUPLJLQWHI|U
pappas skull att laga punka utan för min egen, för om inte pappa är där ska jag kunna göra
GHWVMlOY
Exempel på mina kommentarer och diskussionsunderlag till ordspråk 2
)XQGHUDSnKXUGHWVNXOOHNlQQDVDWWERQnJRQVWDQVGlUPDQLQWHKDUP|MOLJKHWDWWInJnL
VNRODQ
)XQGHUDSnROLNDDQOHGQLQJDUWLOOYDUI|UPDQJnULVNRODQ
)XQGHUDSnQnJUDROLNDVDNHUVRPNDQSnYHUNDYLONHWDUEHWHGXInUQlUGXEOLUVWRU
)XQGHUDSnDOODROLNDVLWXDWLRQHUGXlUPHGRPLVNRODQYDUMHGDJRFKYDGGXOlUGLJDYGHP
)LQQVGHWDQGUDVDNHUlQNXQVNDSVRPGXInUJHQRPDWWJnLVNRODQ"
9DUI|UWURUQLDWWYLVVDHOHYHUVNRONDUQlUGHEOLUlOGUH"9DGVNXOOHQLYLOMDVlJDWLOOGHHOHYHU
som gör det?
9DGKDUGXOlUWGLJLGDJ"
.DQPDQOlUDVLJVDNHUSnROLNDVlWWYLOND"
+DUGXOlUWGLJQnJRWQ\WWDYYHFNDQVRUGVSUnN"
Här kommer ordspråk 3:
”Det som göms i snö kommer upp i tö.”
Syfte
)nLJnQJHQGLVNXVVLRQJHQRPEDUQHQVROLNDWRONQLQJDURFKROLNDGLPHQVLRQHUDYGHP1nJUD
NRPPHUNDQVNHDWWWlQNDSnQnJRWERUWWDSSDWVRPG\NHUXSSLJHQ$QGUDSnROLNDKDQGOLQJDU
VRPI|UUHOOHUVHQDUHDYVO|MDV'LVNXVVLRQHQlUYLNWLJDWWJHWLGVXWU\PPHnWGHQlUOlURULNGn
GHQEODOlUXWYLNWHQDYDWWWlQNDHIWHUI|UHDWWWDDQVYDUI|UVLQDKDQGOLQJDUDWWlUOLJKHWYDUDU
OlQJVWRFKDQQDWVRPNDQG\NDXSSLGLVNXVVLRQHQ
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Utdrag ur barnens olika tolkningar, ordspråk 3
2PPDQWDSSDUERUWQnJRQWLQJVnEUXNDUGHWQlVWDQDOOWLGNRPPDIUDPLJHQ
6DQQLQJHQNRPPHUDOOWLGIUDP+DUPDQJMRUWQnJRWGXPWVnVNlPVPDQGn
3nYLQWHUQJnUEM|UQHQLLGHGnV\QVGHQLQWH0HQSnVRPPDUHQYDNQDUGHQRFKNRPPHU
IUDPLJHQ
2PPDQWDSSDUERUWQnJRQWLQJVnKLWWDUPDQGHWQlUPDQVWlGDU
2PPDQOMXJHUI|UQnJRQNRPPHUGHQPDQOMXJLWI|USnGHWWLOOVOXW
2PPDQI|UV|NHUKnOODQnJRWKHPOLJWVnNRPPHUVDQQLQJHQDOOWLGIUDPI|UUHOOHUVHQDUH
Exempel på mina kommentarer och diskussionsunderlag till ordspråk 3
+XUNlQQVGHWRPPDQDYVO|MDVPHGDWWKDOMXJLW"
9HWDOODKXUGnOLJWVDPYHWHNlQQV"
9DGlUGnOLJWVDPYHWH"
$WWKDGnOLJWVDPYHWHNDQ´NlQQDVGnOLJW´PHQNDQlQGnYDUDQnJRWEUD.lQVORUNDQPDQ
DQYlQGDVRPKMlOSPHGHO9nUWVDPYHWHlUHWWUHGVNDSYLInWWVRPVNDKMlOSDRVVDWWJ|UDUlWW
VDNHU(QVODJVLQUHSROLVVRPWDODURPI|URVVDWWYLlUSnYlJDWWJ|UDIHOHOOHUDWWYLKDU
JMRUWIHO
9DGNDQPDQJ|UDQlUPDQJMRUWQnJRWVRPJHUGnOLJWVDPYHWH"
+XUNlQQVGHWDWWVlJDI|UOnWWLOOQnJRQ"
+XUNlQQVGHWDWWEOLI|UOnWHQ"
+DUGXOlUWGLJQnJRWQ\WWDYYHFNDQVRUGVSUnN"

9lOMDRUGVSUnNPHGDNWXHOODRFKDQJHOlJQDLQQHKnOO
Genom att välja veckans ordspråk med eftertanke kan man få ytterligare vinster insiktsmässigt
KRVHOHYHUQD'nVNDRUGVSUnNHWEHKDQGODQnJRWVRPNlQQVDNWXHOOWLNODVVHQHOOHUNDQVNHEHU|U
HWWSnJnHQGHSUREOHP2UGVSUnNHWLVLJVNDSDUGHQGLVWDQVPDQEHK|YHUI|UDWWNXQQDVHNODUDUH
SnHQVLWXDWLRQRFKOHWDO|VQLQJDUSnGHQXWDQDWWOnVDVLJNlQVORPlVVLJWRFKJnLI|UVYDU
0DQNDQlYHQJ|UDMlPI|UHOVHQDYDWWNOlWWUDXSSI|UHWWEHUJSnHQVWLJ1lUPDQlUSn
VWLJHQVHUPDQEDUDVWlOOHWGlUPDQEH¿QQHUVLJMXVWGn0HQSnDYVWnQGVHUPDQKHODEHUJHW
På samma sätt ger ordspråket den distansen som behövs för att behandla det som är aktuellt,
DQDO\VHUDGHWRFKOHWDHIWHUO|VQLQJDUWUlQDXSSHWWKHOKHWVVHHQGH
'HWYHUNDU¿QQDVRUGVSUnNVRPVWlPPHULQSnGHÀHVWDVLWXDWLRQHURFKVLQQHVWlPQLQJDU+lU
kommer några exempel:
0DQNDQDQYlQGDGHPPRWPREELQJEnGHI|UHE\JJDQGHRFKLDNWXHOODVLWXDWLRQHU´'X
EHK|YHULQWHVOlFNDQnJRQDQQDQVOMXVI|UDWWGLQHJHQOnJDVNDO\VDNODUDUH´
6RPWU|VW´*UnWHQlUVMlOHQVWYlWWPDVNLQ´
3RVLWLYWIRUPDQGHLQVWlOOQLQJDU´(WWPROQlUQRJDWWI|UP|UNDKHODVROHQ´ 6RPEODOHGHU
WLOOGLVNXVVLRQHQ9HPYLOOGXYDUD´VROHQ´HOOHU´PROQHW´" ´9LlUYDGYLWlQNHU´
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´'LWWOLYVO\FNDEHURUSnDUWHQDYGLQDWDQNDU´
7DDQVYDUI|UVLQDKDQGOLQJDU´6RPPDQVnUInUPDQVN|UGD´´6RPPDQElGGDUInUPDQ
OLJJD´´'HWPDQJHUXWInUPDQWLOOEDND´´(WWJRWWVDPYHWHlUElVWDKXYXGNXGGHQ´´'HW
VSULGHUVLJVRPULQJDUSnYDWWQHW´
$WWOlUDVLJWlQNDO|VQLQJVIRNXVHUDW´$WWNODJDlUVRPDWWJXQJDJXQJVWRO9LVVWNlQQVGHW
WUHYOLJWQlUPDQVLWWHUGlUPHQPDQNRPPHULQJHQVWDQV´
,VDPDUEHWHQ´,QJHQNHGMDlUVWDUNDUHlQVLQVYDJDVWHOlQN´´'DJJHQUlFNHUWLOODOOD
JUlVVWUnQ´
För att sätta upp mål, hitta mod och uthållighet: ”Man upptäcker inga nya världsdelar om
PDQLQWHKDUPRGDWWVOlSSDDOODNXVWHUXUVLNWH´´'HWlULPRWYLQGRFKLQWHLPHGYLQGVRPHQ
GUDNHVWLJHU´´'HWlUGHVRPJnUYLOVHVRPKLWWDUGHQ\DYlJDUQD´
För att främja aktivt kamratskap: ”Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de
HNDULRlQGOLJKHW´´)UlPOLQJDUlUYlQQHUVRPYLlQQXLQWHNlQQHU´
2UGVSUnNHWNDQRFNVnK|UDLKRSPHGHWWlPQHHOOHUQnJRWDQQDWVRPSnJnU7LOOH[HPSHO
då vi i år tre arbetade med en NTA-låda (Naturvetenskap och teknik för alla) med temat
I|UlQGULQJDULQQHKnOODQGHROLNDH[SHULPHQWRFKODERUDWLRQHU(QDYXSSJLIWHUQDLQQHEDUDWW
HOHYHUQD¿FNVWDUWDHQNHPLVNUHDNWLRQGlUGHVNDSDGHHWWWUHGMHlPQHJHQRPDWWEODQGDWYn
lPQHQVRPUHDJHUDGHPHGYDUDQGUD'nKDGHYLRUGVSUnNHW´(WWP|WHPHOODQWYnSHUVRQOLJKHWHU
lUVRPDWWEODQGDWYnNHPLVNDlPQHQ2PGHWVNHUHQUHDNWLRQI|UYDQGODVEnGD´

5HVXOWDW
Resultat jag kunnat märka är bland annat ett förbättrat gruppklimat och en stärkt självkänsla
I|UYDURFKHQDYHOHYHUQDLGHUDVXWYHFNOLQJ'HKDUOlUWVLJDWWOLWDWLOOVLQDHJQDWDQNDUJHQRP
DWWI|UGMXSDVLJLGHPRFKInWWWUlQLQJLDWWIUDPI|UDGHPI|UDQGUD$OODKDUInWWNRPPDWLOO
tals vilket kanske kan låta som en självklarhet, men i verkligheten är det inte alltid naturligt att
DOODInUJ|UDGHWSnOLNDYLOONRU2IWD¿QQVHQOHGDUHHOOHUHQJUXSSPDQI|OMHURFKO\VVQDUWLOO
Många gånger omedvetet, andra för att man inte vågar ta för sig eller har styrkan att ensam
NXQQDEU\WDP|QVWHULHQJUXSS
Enligt min uppfattning behöver alla få träna sin egen förmåga till eftertanke kontinuerligt
RFKDWWIUDPI|UDVLQDHJQDWDQNDUWLOODQGUD(OHYHUQDEHK|YHUlYHQInWUlQDVLQHJHQHPSDWLVND
I|UPnJDNRQWLQXHUOLJW*HQRPUHGRYLVQLQJVPRPHQWHWWUlQDUGHGHVVXWRPVLQI|UPnJDDWWO\VVQD
då de lyssnar aktivt till de andras tolkningar, och får på så sätt den empatiska träningen med på
N|SHW'HWKlQGHDWWQnJUDHOHYHUNXQGHNlQQDQ\JHPHQVNDSQlUGHXSSWlFNWHDWWQnJRQDQQDQ
KDIWVDPPDJUXQGWDQNH'H¿FNOlUDNlQQDRFKI|UVWnHQNDPUDWSnHWWQ\WWVlWWRFKNQ\WDQ\D
EDQGJHQRPGHW
Eleverna har lärt sig se saker från olika synvinklar då varje elev grundar sin tolkning
XWLIUnQGHQYHUNOLJKHWHQKDQHOOHUKRQEH¿QQHUVLJLHOOHUJHQRPYLONHQEDNJUXQGKDQHOOHUKRQ
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NRPPHULIUnQ'HWKDUlYHQOHWWWLOOHQVODJVQ\RUJDQLVDWLRQLKXUJUXSSNRQVWDOODWLRQHUEUXNDU
formas, den så kallade ”outtalade hierarkin” har påverkats positivt och tagit nya vägar där allas
OLNDYlUGHInWWYl[DIUDPSnHWWP\FNHWSRVLWLYWVlWW-DJDQVHUDWWGHWlUHWWUHVXOWDWDYDWWDOOD
fått träna sin tankeförmåga utan påverkan av kamraterna, och att de sedan fått redovisa sina
WDQNDUI|UGHDQGUDLJUXSSHQRFKSnVnVlWWInWWWUlQDVLJLDWWVWnI|UGHP
Matti Bergström skriver om gruppers interaktion på följande sätt: ”En intern gruppering
kan leda till att vissa hjärnor bildar kompakta enheter som skyddar sig med inbördes regler
PRWDQGUDHQKHWHUVnDWWLQRFKXWÀ|GHDYNDSDFLWHWEHJUlQVDV'HWWDNDQVNHLXQJGRPVJlQJ
PHQRFNVnLVNRORU2IWDOHGVJUXSSHQDYHQGRPLQDQWLQGLYLGVRPGLNWHUDUUHJOHUQD2PGHWWD
sker bildas i den ursprungliga, större gruppen relativt isolerade enheter med relativt litet antal
NRQWDNWHUWLOODQGUDHQKHWHU´ %HUJVWU|PVLG
-DJWURUDWWJUXSSHQKDUXWYHFNODWVSnHWWDQQDWVlWWlQGHQVNXOOHKDIRUPDWVXWDQDUEHWHW
RFKI|UKnOOQLQJVVlWWHWGHWPHGI|UW*HQRPDWWKDXWYHFNODWVLQHJHQI|UPnJDWLOOHIWHUWDQNHVLWW
helhetsseende och sin värderingsförmåga tycker jag mig även se att vissa elevers civilkurage
VWlUNWV$WWYnJDVWnI|URFKOLWDWLOOVLQDHJQDWDQNDUVLWWHJHWRPG|PHRFKDWWYnJDVlJDQHM
WURUMDJlUHWWGLUHNWUHVXOWDWDYGHVWlUNWDNlQVORPXVNOHUQD(OHYHUQDKDUlYHQEOLYLWVWDUNW
LQNlQQDQGHRFKGHKDUGH¿QLWLYWYDULWPHGRPDWWDNWLYWVNDSDHWWYDUPDUHJUXSSNOLPDW
Empatin för andra och tryggheten som genomsyrat verksamheten ser jag som en följd av
DUEHWHW
Då Goleman (1995) skriver om emotionell intelligens i en grupp påpekar han att den absolut
viktigaste faktorn när det gällde att maximera gruppens prestationer var att medlemmarna
NXQGHVNDSDHWWWLOOVWnQGDYLQUHKDUPRQLVnDWWPDQNXQGHGUDQ\WWDDYDOODVWDODQJHU0HQL
grupper med kraftiga emotionella och sociala störningar, vare sig det rörde sig om rädsla eller
LOVNDULYDOLWHWHOOHURYLOMDNXQGHLQWHIRONJ|UDVLWWElVWD
-DJKDUPlUNWDWWNRQÀLNWHUXSSVWnWWPHUVlOODQRFKJnWWYlOGLJWOlWWDWWO|VD(OHYHUQD
har haft lätt att mötas utan försvar på den känslomässiga plattformen som blivit till genom
RUGVSUnNVDUEHWHW)|UNODULQJHQWLOOGHWNRSSODUMDJWLOOYDG%HUJVWU|P  VNULYHURPYDGVRP
VNHUQlU´HOHYKMlUQDQ´JHVWDOULNDWLOOIlOOHQDWWP|WD´DQGUDKMlUQRU´,GHWWDP|WHELOGDVKHOWQ\D
YlUOGDU'HQ\DYlUOGDUQDNDQELOGDE|UMDQWLOOQ\DNXOWXUHUYlUGHQRFKWDQNHVlWW2PGHWVNHU
ett möte mellan två ”hjärnor” med olika kulturer, bildas en tredje kultur som utgör den terräng
VRPlUJHPHQVDPI|UGHEnGD´KMlUQRU´VRPP|WV'nEHK|YHULQWHKHOOHUGHVVD´KMlUQRU´
DYVWnIUnQVLQHJHQNXOWXU'HWWDlUHQI|UGHOHIWHUVRP´KMlUQRUQDV´ROLNDV\QVlWWGnOlWWDUHNDQ
I|UHQDV
I klassen har som redan nämnts även civilkuraget stärkts hos eleverna och det har blivit
QDWXUOLJWDWWNXQQDVlJDQHM9lUGHULQJVI|UPnJDQKDUDQYlQWVWLOODWWWlQNDHWWVWHJOlQJUHKLWWD
nWJlUGHURFKI|UVODJWLOOKDQGOLQJVVlWW(WWVODJVO|VQLQJVIRNXVHUDWWDQNHVlWWPHGHQSRVLWLY
I|UYlQWDQSnWLOOYDURQRFKHQI|UPnJDDWWNlQQDIUDPWLGVWUR
*ROHPDQ  EHVNULYHUGHWVRPGHWSRVLWLYDWlQNDQGHWVPDNW)|UPnJDQDWWKRSSDVJHU
de största skillnaderna i resultatet och ger även den målmedvetenhet som behövs för att lösa
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HWWSUREOHPHOOHUNODUDHQXSSJLIW+DQNDOODUEDUQGRPHQI|UP|MOLJKHWHUQDVWLGGlUI|UDWWGHQ
LQWHQVLYDVWHWLOOYl[WHQDYKMlUQDQVXWYHFNOLQJVNHUGn+MlUQDQI|UORUDUGHQHUYNRSSOLQJDUVRP
DQYlQGVPLQVWPHGDQGHV\QDSVNUHWVDUVRPDQYlQGVPHVWELOGDUVWDUNDI|UELQGHOVHU'HWWD
är en snabb process som ständigt pågår, synapsförbindelser kan bildas på några timmar eller
GDJDU9nUDXSSOHYHOVHURFKHUIDUHQKHWHUIRUPDUKMlUQDQ
Det jag läst har ytterligare stärkt min övertygelse om hur viktigt det är att ge barn idag
Q\DYHUNW\JWLOODWWNXQQDXWYHFNODVSnDOODSODQ(OHYHUQDEHK|YHUVMlOYDInXWYHFNODVLQ
WDQNHI|UPnJDRFKVLQYlUGHULQJVI|UPnJDLVWlOOHWI|UDWWEOLVHUYHUDGHIlUGLJDO|VQLQJDU-DJKDU
ODJWPlUNHWLOOlUKXUEUDHOHYHUQDPnWWDYDWWOlUDVLJXWYHFNODVLQD´-DJ´RFKOlUDVLJOLWDWLOO
GHP3nYnUXWYlUGHULQJDYOlVnUHWKDUGHÀHVWDXWWU\FNOLJHQVNULYLWDWWGHJlUQDYLOOIRUWVlWWD
PHGRUGVSUnNVDUEHWHWSnPHOODQVWDGLHW'HWWDWURWVDWWHQGHODYGHPYDUPRWVWUlYLJDLE|UMDQ
SJDDWWGHKDGHVYnUWDWWNRPPDLJnQJXQGHUGHQI|UVWDXSSVWDUWVSHULRGHQ0LQHUIDUHQKHW
från tidigare år har visat samma sak, därför har jag som ett förbättringsområde valt att inte
starta med ordspråksarbetet innan jag delgivit föräldrarna syftet med arbetet, hur de kan hjälpa
VLQDEDUQPHGLJnQJVlWWQLQJVIUnJRURFKXSSPXQWUDQRFKYLNWHQDYGHW'HWlUSURFHVVHQVRP
lUGHWYLNWLJDRFKLQVLNWHUQDPDQInUJHQRPGHQ)|UHQGHOWDUGHWQnJUDH[WUDYHFNRULQQDQ
GHNRPPHULJnQJI|UHJHQPRWRURFKYnJDUNlQQDVLJQ|MGDPHGVLQDHJQDWRONQLQJDU1lUGH
fått lyssna till de övrigas olika tolkningar brukar det lossna och hända något positivt som gör
att de sen vågar använda sin fantasi utifrån sina egna värderingar och tankar på ett lustfyllt
VlWW(OHYHUQDOlUVLJDWWGHWLQWH¿QQVQnJUDVYDUVRPlUIHOGHYnJDUWDXWVYlQJDUQDRFKOLWD
WLOOVLQDHJQDWDQNDU)OHUDVYDUNDQYDUDUlWWRFKEHULNDSnROLNDVlWW'HWlULQJHQWlYOLQJXWDQ
PnQJIDOGHQlUEUD(OHYHUQDEOLUO\K|UGDRFKPRWWDJOLJDI|UDQGUDVWDQNDURFKDWWVHRFKK|UD
DQGUDGHOlUVLJNlQQDRFKYLVDUHVSHNW
6YnULJKHWHUNDQXSSVWnRPHQHOHYLQWHInUWLOOUlFNOLJKMlOSHOOHUXSSPXQWUDQIUnQKHPPHW
Men då anser jag att upplevelsen eleven ändå får genom att ta del av de andras tolkningar
YLGUHGRYLVQLQJDUQDlUlQQXYLNWLJDUHDWWInYDUDPHGRP-DJJnUDOOWLGLJHQRPHOHYHUQDV
RUGVSUnNVWRONQLQJDULQQDQGHUHGRYLVDUI|UYDUDQGUDbUGHWGnVnDWWMDJVHUDWWQnJRQLQWHlU
klar med sin läxa tar jag mig tid att bli den som hjälper till genom att uppmuntra och ställa de
LJnQJVlWWQLQJVIUnJRUVRPEHK|YV
Sammantaget har resultatet varit utöver det förväntade, jag har märkt en stor utveckling både
hos enskilda elever i form av eget ansvarstänkande, helhetsseende och ett ökat självförtroende
VDPWLJUXSSHQVRPKHOKHW'HWKDUEOLYLWHWWP\FNHWYDUPWJUXSSNOLPDWGlUDOODVOLNDYlUGH
NRPPLWWLOOVLQUlWW2UGVSUnNVDUEHWHWKDUJMRUWDWWGHYnJDWSU|YDQ\DVDNHUO\VVQDWWLOODQGUDV
nVLNWHURFKYnJDWJ|UDSRVLWLYDI|UlQGULQJDUSnÀHUDROLNDSODQEnGHHQVNLOWRFKLJUXSS
Ordspråksarbetet har för mig blivit ett mycket viktigt verktyg som är lätt och roligt att
DQYlQGDRFKGHWIXQJHUDUYHUNOLJHQLSUDNWLNHQ(OHYHUQDYLVDUW\GOLJWDWWGHPnUEUDDYDWW
XWYHFNODVLQWDQNHI|UPnJDRFKVLQYlUGHULQJVI|UPnJD'HKDUGHVVXWRPXWYHFNODWHQVW|UUH
O\K|UGKHWQ\¿NHQKHWVDPWHQVWRUHPSDWLI|UYDUDQGUDGHUDVNlQVORPXVNOHUKDUEOLYLWVWDUNDUH
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'LVNXVVLRQ
´)DQWDVLlUYLNWLJDUHlQNXQVNDS)|UNXQVNDSHQlUEHJUlQVDGPHGDQIDQWDVLQRPJlUGDUKHOD
YlUOGHQVWLPXOHUDUIUDPVWHJRFKI|GHUXWYHFNOLQJ´ $OEHUW(LQVWHLQ
Samhället våra barn och ungdomar växer upp i idag har ett hårdnande klimat där vi ofta får
K|UDWDODVRPKHPVNDKlQGHOVHUXQJGRPDUXWVDWWYDUDQGUDI|U'HWPnQJDDYRVVVlNHUWIUnJDU
sig är hur det kunnat bli så och vad vi kan göra för att motverka detta och istället skapa ett
YDUPDUHWU\JJDUHNOLPDWRFKQ\DI|UKnOOQLQJVVlWWEODQGYnUDXQJGRPDULVDPKlOOHW
För att kunna göra det behöver vi förstå hur problemen uppstått och utifrån det forma nya
I|UXWVlWWQLQJDURFKXWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHUDWWSnYHUNDVDY
Våld och mobbing uppstår enligt Bergström (1995) av en obalans då hjärnan inte har
I|UPnJDDWWInIUDPGHWGHQYLOO%DUNLQGLYLGHQVKMlUQVWDPDUEHWDUSnPLQLQLYnRFKKDUHWW
UHODWLYWRXWYHFNODW´-DJ´YLONHWJ|UDWWGHlUOlWWSURJUDPPHUDGHXWLIUnQRFKVDNQDUHJQDLQLWLDWLY
Det positiva som talar för att vi kan förändra är att hjärnans huvuduppgift enligt Bergström
lUDWWVNDSD'HWJDPODI|UORUDUVLWWYlUGHRFKYLXWYHFNODVWLOOHWWK|JUHWLOOVWnQG
cWJlUGHUQDVRPUHGDQJ|UVlUPnQJDEOD¿QQVVWLIWHOVHQ)ULHQGVVRPVSULGHUNXQVNDS
RFKHQJDJHPDQJSnROLNDVlWW,VNRORUQDDUEHWDUPnQJDPHG/LYVNXQVNDSRFKROLNDIRUPHU
DYVDPDUEHWV|YQLQJDU0HQI|UDWWGHWDUEHWHWVNDIXQJHUDSnElVWDVlWWRFKI|UDWWHOHYHUQD
som arbetet sker med ska kunna ta det till sig anser jag att de behöver ha en redan utvecklad
YlUGHULQJVI|UPnJD9LEHK|YHUGlUI|UVRPI|UVWDVWHJVNDSDVLWXDWLRQHURFKP|MOLJKHWHUGlU
YnUDEDUQRFKXQJGRPDUUHGDQIUnQXQJDnUInUWUlQDXSSGHWNRQWLQXHUOLJW
%HUJVWU|P  VNULYHURPKXUOHNHQlUHQI|UXWVlWWQLQJI|UKMlUQDQVXWYHFNOLQJ/HNRFK
VDJRU|SSQDUEDUNHQVVOXWQDV\VWHPVnPDQXWYHFNODV0DQ´OHNHU´LQNDRVLVLQUDWLRQHOODYlUOG
VRPSnVnVlWWXWYHFNODV
'U\GHQRFK9RV  VNULYHURPKXUGHElVWDLQOlUQLQJVV\VWHPHQlUHQNODRFKOXVWI\OOGD
De har gemensamt att de uppmuntrar till att använda alla intelligenser och sinnen genom
PXVLNU\WPULPELOGHUNlQVORUHPRWLRQHURFKKDQGOLQJ'HWElVWDNDQYDUDEnGHHQNHOWRFK
UROLJW'HQHPRWLRQHOOD´OLPELVND´GHOHQDYKMlUQDQXWJ|USRUWHQWLOOOnQJWLGVPLQQHW$OOJRG
XQGHUYLVQLQJXSSPXQWUDUYDUPDNlQVORUEDUQOlUVLJVQDEEDVWLUlWWDWPRVIlU
För varje gång jag genomför mitt ordspråksarbete försöker jag förbättra det utifrån
HUIDUHQKHWHUQDDUEHWHWJHU(QDYDQOHGQLQJDUQDDWWDUEHWHWJLFNVnEUDGHWWDOlVnUWURUMDJYDUDWW
I|UlOGUDUQDYDULQIRUPHUDGHRPV\IWHWPHGDUEHWHWRFKDWWGHVW|WWDGHVLQDEDUQYLGXSSVWDUWHQ
När jag nästa gång genomför mitt ordspråksarbete kommer jag att lägga till ytterligare
HWWLQVODJ-DJNRPPHUGnlYHQDQYlQGDHQERNVRPKHWHU2UGVSUnNVVNDWWHQVNULYHQDY
PXVLNOlUDUHQ/LQGD%|UMHVVRQ  'HWlUHQERNVRPMXVWLQQHKnOOHUÀHUDDYPRPHQWHQVRP
'U\GHQRFK9RVQlPQHURYDQ2UGVSUnNVVNDWWHQKDUWYnGHODUHQGHOPHGVnQJHURPRUGVSUnN
och en fördjupningsdel där man kan läsa om ordspråkens betydelse, leka, rita, samtala och
UHÀHNWHUD|YHULQQHE|UGHQLGHP'HW¿QQVlYHQHQWLOOK|UDQGHFGPHGLQVSHOQLQJDYVnQJHUQD
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Av det jag läst har jag lärt mig att det är just under barn-och ungdomsåren vår hjärna har
H[WUDI|UXWVlWWQLQJDWWXWYHFNODV0DQYHWDWWKMlUQDQI|UEOLUIRUPEDUXQGHUKHODOLYHWPHQ
LQWHLVDPPDIDQWDVWLVNDRPIDWWQLQJVRPXQGHUEDUQGRPHQ*ROHPDQ  VNULYHURPKXU
DOOLQOlUQLQJOHGHUWLOOI|UlQGULQJDULKMlUQDQHQI|UVWlUNQLQJDYV\QDSWLVNDI|UELQGHOVHU'H
känslomässiga reaktioner som upprepas gång på gång under barndomen och tonåren hjälper
WLOODWWIRUPDGHVVDQHUYNUHWVDU'HWJ|UDWWEDUQGRPHQlUHQWLGDYP|MOLJKHWHUXQGHUYLONHQ
känslolivet formas för resten av livet; vanor som förvärvas under barndomen är svåra att
I|UlQGUDOlQJUHIUDPLOLYHW
Martin Ingvar (professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet) har i en artikel
VDPPDQIDWWQLQJVYLVEHVNULYLWGHWSnI|OMDQGHVlWW  +MlUQFHOOHUVRPI\UDUDYWLOOVDPPDQV
NQ\WVVDPPDQ(IWHUGHQHQNODSULQFLSHQIRUPDVKMlUQDQ0HOODQWYnRFKnWWDnUVnOGHUVnOODV
KlOIWHQDYGHP|MOLJDNRQWDNWHUQDERUW'HWlUGHQQRUPDODELRORJLVNDSURFHVVHQPHQYLOND
VLJQDOYlJDUVRPI|UDOOWLGEU\WVRFKYLONDVRPSHUPDQHQWDVEHURUSnPLOM|Q'HWlUVRPDWW
JnIUDPPHGHQKlFNVD[LQlWYHUNHWVlJHUKDQ/LNVRPYLEOLUYDGYLlWHUEOLUKMlUQDQYDG
YLXSSOHYHU'HWNQHSLJDVWHDYDOOWlUDWWKMlUQDQLQWHJ|UYDGPDQVlJHUWLOOGHQDWWJ|UD
KMlUQDQJ|ULVWlOOHWGHWGHQEOLUEHKDQGODGVRP$UYHWEHVWnUDYJHQHURFKPLOMRQHU
KMlUQFHOOHUPHQGHWlURPJLYQLQJHQVRPVW\UYDGVRPEOLUDYDUYHW+DQSnSHNDURFNVnDWWGHW
VRPIRUPDUKMlUQDQlUGHQVRFLDODnWHUNRSSOLQJHQ1lUKDQEHVNULYHUOlUDQGHWKDQGODUGHWI|UVW
RFKIUlPVWRPGHQSHGDJRJLVNDUHODWLRQHQVHGDQNRPPHUGHQSHGDJRJLVNDVLWXDWLRQHQ$OOUD
YLNWLJDVWlUGHWVRFLDODNRQWUDNWHWPHOODQOlUDUHRFKHOHY6LJQDOHQIUnQOlUDUHQDWW³GHWEHW\GHU
QnJRWI|UPLJDWWGXO\FNDVPHGGHWKlU´lUHQP\FNHWVWDUNNUDIWLSURFHVVHQ,VDPPDPLQXW
VRPPDQWDUERUWGHWSHUVRQOLJDHQJDJHPDQJHWI|UVYLQQHUVWXQVHQLLQOlUQLQJHQ
´0DQXSSWlFNHULQJDQ\DYlUOGVGHODURPPDQLQWHKDUPRGDWWVOlSSDDOODNXVWHUXUVLNWH´
Min övertygelse är att vi kan genomföra de förändringar som behövs för att skapa en bättre
IUDPWLGRPYLHQJDJHUDURVVRFKYnJDUDQYlQGDQ\DWDQNHVlWWRFKYHUNW\JDWWJ|UDGHWJHQRP
För att göra det och skapa en bättre och tryggare miljö för våra barn och ungdomar behöver vi
förändra vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt till att inkludera en tidig kontinuerlig träning
DY´KHODKMlUQDQ´VnGHQXWYHFNODVLEDODQVRFKJHUDOODP|MOLJKHWDWWXWYHFNODVLWW´-DJ´VLQ
värderingsförmåga och sitt helhetsseende till att bli ansvarskännande, möjlighetstänkande och
WU\JJDLQGLYLGHU
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Ordspråk 1: ”Du behöver inte släcka någon annans
ljus för att din egen låga ska lysa klarare.” (sid. 9)

Ordspråk 2: ”Man lär inte för skolan utan för
livet.” (sid. 10)

Att v älja ordspråk med aktuella och angelägna
innehåll (sid. 12)

Ordspråk 3: ”Det som göms i snö kommer upp i tö.”
(sid. 11)
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