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Abstract 
Syftet med denna studie är att synliggöra några lärares uppfattningar kring etik och moral samt hur läraren förmedlar 
etik och moral till sina elever. Därtill beskrivs några faktorer som dessa lärare uppfattar har betydelse för 
förmedlingen av etik och moral i skolan 
 
Litteraturdelen består av källor från tidigare forskning, teoriböcker i ämnet samt statliga utgåvor kring skolans 
samhällsuppdrag. 
 
Den empiriska undersökningen bygger på en kvalitativ studie med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen. 
Intervjuer från nio stycken lärare på grundskolans olika stadier har blivit underlag för studiens resultat. 
 
Studiens resultat visar att lärarens samhällsuppgift som värdegrundsförmedlare är både svår och komplex. Valet av 
stoff, samt på vilket sätt läraren förmedlar etik och moral, bygger till stor del på hennes egna beslut och erfarenheter. 
Detta tar sig uttryck i en variation mellan lärarnas uppfattningar kring dessa frågor. Uppdraget har också visat sig 
vara svårartikulerat, eftersom tolkningen kommer att se olika ut hos olika individer. Värdegrundsuppdraget visar sig 
därför behöva ett fungerande samtal på skolan och en gemensam vision av dess mål. 
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INLEDNING 
 
Etik och moral, för många så svårdefinierade begrepp men ändå så självklart förekommande. 
Varje dag styrs vi utifrån de grundläggande värden och normer som vi någon gång i livet tagit 
till oss och gjort till våra. Hur vi upplever olika situationer, hur vi uttrycker oss och väljer att 
bemöta olika situationer bygger på dessa erfarenheter som vi bär med oss. På detta sätt 
kommer etik och moral att ha olika innebörder för olika individer, där varje individ upplever 
just sina grundläggande värden och normer som de mest självklara att handla utifrån. 
 
Lärarens roll blir i detta sammanhang på många sätt speciell. Läraren har precis som alla 
andra en egen värdegrund som känns naturlig att handla utifrån men också ett gemensamt 
samhällsuppdrag där hon tillsammans med sina kollegor har som uppgift att förmedla och hos 
eleverna förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. (Lpo 94) 
 
Detta gör det intressant att studera lärares uppfattningar kring etik och moral. Hur kan detta 
samhälluppdrag uträttas? Vad innebär begreppen etik och moral för olika lärare och hur 
upplever läraren själv att detta förmedlas till eleverna ? 
 
Jag vill med den här studien försöka hitta olika tankeramar som finns hos lärare kring etik och 
moral och möjligheten att påverka elever genom att förmedla etik och moral på olika sätt. Jag 
hoppas att den kan bli till hjälp för mig som blivande lärare att få en vidgad syn inom detta 
område, men också en möjlighet till reflektion hos andra. Det är dessa frågor som utgör 
grunden för skolans fostran av elever. 
 
 
 
Syfte  
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av några lärares uppfattningar kring begreppen etik 
och moral, samt av hur lärare förmedlar etik och moral till sina elever. Jag vill också visa på 
samma lärares uppfattningar kring vilka grundläggande faktorer som påverkar resultatet av 
denna förmedling. 
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METOD 
 
Undersökningen bygger på en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats. 
Orsaken till att jag valde en kvalitativ metod är att jag är ute efter att beskriva, gestalta ett 
fenomen. Den fenomenografiska ansatsen föll sig naturlig för mig då den beskriver hur 
människor uppfattar ett visst fenomen.  
 
Fenomenografin har sin utgångspunkt i intervjuer. Ur dessa kan sedan en gestaltning växa 
fram och visa hur uppfattningar av ett fenomen framstår på olika sätt hos olika människor. 
Larsson (1986) beskriver i sin bok den fenomenografiska ansatsen så här: 
 
Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 
efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi 
har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är. 
(Larsson, 1986 s.13). 
 
På detta sätt kan jag få fram de uppfattningar om etik och moral som olika lärare tar för givet 
och har som självklara. När de olika särdragen kommer fram genom bearbetning och tolkning 
av materialet finns det sedan möjlighet till reflektion över de olika delarna. På så sätt kan jag 
ge mina tolkningar tillbaka till dem som gav grundmaterialet.  Staffan Larsson resonerar 
nämligen så: 
 
…att uppfattningar ofta fungerar som tankeramar, som hindrar människor att fullt ur ta 
tillvara de möjligheter, som trots allt finns. Kan man presentera alternativa resonemang har 
man ju ett underlag för reflektion, som är utgångspunkten för eventuella förändringar av 
människors sätt att lära. (Larsson, 1986 s.24) 
 
 
 
 
Empirisk studie 
 
Studien är genomförd på två olika skolor i en medelstor stad i Mellansverige. Den bygger på 
intervjuer från sammanlagt 9 olika lärare. 
 Fördelningen mellan intervjuerna är 4 st. från årskurs 7-9, 4 st. från årskurs 4-6 och 1 st. från 
årskurs 1-3. Tyngdpunkten i intervjumaterialet ligger alltså i årskurs 4-9 där min egen 
framtida lärargärning kommer att vara. Jag har en spridning mellan män och kvinnor där 
männen utgör en tredjedel av alla intervjuade. Med tanke på att kvinnor är överrepresenterade 
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inom detta yrke är denna fördelning rimlig. Jag har också tagit hänsyn till erfarenhetstid inom 
yrket där drygt hälften av de intervjuade har en verksamhetstid som är längre än 15 år men där 
det också finns lärare representerade som är relativt nyutbildade. På de högre stadierna har jag 
också valt en spridning mellan ämnesinriktningar för att få variation i svaren. 
 
Innan jag började min intervjustudie genomförde jag en pilotintervju med en kollega som 
liksom jag själv utbildar sig till lärare. Jag prövade på så sätt hur frågorna var formulerade och 
om svaren jag fick upplevdes relevanta för min studie. Efter godkänt resultat påbörjade jag 
min empiriska studie. Jag tog kontakt med lärare på de olika skolorna och frågade om de ville 
delta i min undersökning. Vid ett senare tillfälle kom vi sedan överens om lämplig tid för 
intervjun. Alla intervjuer bandades vid intervjutillfället och skrevs därefter ordagrant ut.   
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LITTERATUR 
 
Begreppen etik och moral 
 
Vi människor är på olika sätt beroende av varandra och vår omvärld. Hur vi väljer att handla i 
olika situationer eller om vi väljer att inte göra det, påverkar på olika sätt vår omgivning.  
Enligt "samhällskontraktet" (Hedin, 1993), kom en tid när människan insåg att hon tjänade på 
att sluta sig samman i grupper. Medlemmarna i en grupp förband sig att hjälpa varandra på ett 
sätt som alla hade nytta av. Men detta medförde också att det krävdes regler och normer för 
hur denna samvaro skulle fungera och se ut. En slags grundläggande värden som hade till 
uppgift att hålla samman samhället. Man kan säga att etiken och moralen hjälper oss att 
handla så att vi kan ta ansvar för vårt sätt att leva och ger oss också möjlighet att i efterhand 
motivera varför vi valde att handla på ett visst sätt. De regler och normer som vi följer 
fungerar på så sätt som samhällets kitt. (Collste, 1996) 
 
Dessa etiska förhållningssätt utvecklas  genom möten och interaktioner mellan olika 
individer. Genom konfrontationer med andras värderingar kan på så sätt etiska värden och 
normer utvecklas. (Zackari, Modigh, 2000).   
 
Begreppen etik och moral används ofta i vardagsspråk med liknande innebörd. Begreppen har 
också ett gemensamt ursprung. Etik kommer av grekiskans ethos och moral kommer av 
latinets moralis ,båda betyder sed, sedvänja.  
 
Nu för tiden brukar man skilja på ordens innebörd. Moral beskriver de handlingar och 
ställningstaganden vi gör, alltså det som sker i praktiken. Etik är istället den teori som bygger 
på reflektion över våra moraliska handlingar och ställningstaganden.. "Man talar om en 
moralisk  handling men en etisk  teori". (Collste,1996, Hedin,1993) 
 
För att förtydliga begreppen kan man dra en parallell till rättens område (Collste, 1996 ). Rätt 
och lagstiftning kan där motsvaras av moral och normer. Juridik är den verksamhet där man 
studerar och reflekterar över rätt och lagstiftning. På motsvarande sätt är etik den verksamhet 
där man studerar och reflekterar över moral och normer. Etik innefattar därmed både praktik 
och teori medan moral är begränsat till enbart det praktiska. I de sammanhang där man talar 
om det praktiska kan därför orden användas synonymt.  
 
Värden kan beskrivas vara bakomliggande uppfattningar om vad som är gott och ont alltså 
principiella etiska ställningstaganden. Normer är de praktiska regler som säger hur vi ska 
handla utifrån våra ställningstaganden. (Imsen 1992) 
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Orden etik och moral har med tiden fått olika känslomässig laddning vilket framträder 
framförallt av de sammansatta ord som innehåller "moral". Exempelvis moralpredikan, 
moraltant, dubbelmoral, moralkaka, moralisera osv. Denna motsvarighet finns inte med ordet 
etik. Hedin (1993) beskriver detta fenomen så allvarligt att ordet "etik" införts i dess ställe för 
att återupprätta respekten för problemen.  
 
Vårt samvete är programmerat med vissa värderingar som upplevs så självklara i vårt 
samhälle att vi knappt är medvetna om dem. Dessa värderingar kan upplevas självklara ända 
tills vi möter människor från en annan miljö som uppfattar motsatsen som självklar. Etiska 
frågor bör på så sätt inte bara ses som en privat åsikt. Dessa frågor kan istället inbjuda till en 
givande diskussion som kan leda till en större respekt för olika människors uppfattningar. 
(Hedin 1993 )  
 
 
Sammanfattning 
 
Etik och moral står för en slags grundläggande värden som har till uppgift att hålla samman 
det samhälle vi lever i. Dessa etiska förhållningssätt utvecklas genom möten och interaktioner 
mellan olika individer. 
 
Orden etik och moral har båda grundbetydelsen sed, sedvänja. Nu för tiden skiljer vi på 
ordens innebörd. Moral står för de handlingar och ställningstagande vi gör i praktiken medan 
etik är den teori som bygger på reflektion över moralen. Värden kan ses som bakomliggande 
uppfattningar om vad som är gott och ont, medan normer är de praktiska regler vi följer när vi 
handlar. 
 
De värderingar vi bär på kan upplevas självklara ända till vi möter människor från en annan 
miljö, som upplever motsatsen som självklar. Etiska frågor kan därför bidra till en givande 
diskussion och ökad förståelse för olika människors uppfattningar. 
 
 
 
Skolans uppdrag och ansvar 
 
I Skollagen (1kap.2§, Lpo94,s2) kan vi läsa att skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde.Vidare står det att "skolan har en viktig 
uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på." "I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande." (Lpo 94, s.5). För att nå en ökad medmänsklighet säger 
läroplanen att "skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse."(Lpo94,s.5) "Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett 
kulturarv - värden…från en generation till nästa." (Lpo 94, s.7) 
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Detta visar på att läraren inte ska vara värdeneutral i sin roll, utan aktivt engagera sig i sin 
fostran av eleverna i enlighet med läroplanens mål.  
 
I läroplanen kan vi alltså utläsa att allt som sker i skolan ska genomsyras av den gemensamma 
värdegrunden. Att undervisa om värdegrund, etik och moral är därför inte nog, utan 
värdegrunden måste prägla hela skolans verksamhet. Värdegrunden får därför inte betraktas 
som en ämnesfråga som ska förmedlas på avsatt tid och som är särskilt kopplad till vissa 
lärares ansvar inom vissa ämnen ex. historia, samhällskunskap och religion. Utan detta 
innebär att den ordinarie undervisningen i samtliga ämnen måste ge tid för värdegrundsfrågan. 
(Zackari, Modigh, 2000). 
 
Imsen (1992) beskriver skolans fostrande roll särskilt viktig när det gäller den sociala fostran. 
Hon menar att det är viktigt att skolan arbetar med normer, värderingar och attityder på det 
personliga planet och lär elever hur de skall uppföra sig och förhålla sig till varandra som 
medmänniskor och samhällsmedborgare. Imsen tilldelar den moraliska fostran en så central 
roll i pedagogiska sammanhang att hon skriver att få delar av den pedagogiska verksamheten 
får så omfattande konsekvenser för samhället som den moraliska fostran. 
 
Detta visar på att den moraliska fostran är en viktig del av skolans samhällsuppdrag. 
All personal som arbetar inom skolan har därför en stor roll i värdegrundsarbetet. Alla vuxna 
är förebilder och representanter för det uppdrag skolan tilldelats. Detta betyder att en vuxen 
aldrig bara kan lära ut moral och etik utan att de också själva måste visa att de omfattar de 
grundläggande värdena i praktisk handling. För att detta ska fungera bra behöver det finnas ett 
samtal i organisationen kring dessa frågor och vad de innebär. Men också ett samtal kring hur 
skolan skall fördela sina resurser för att uppnå målen på sikt. (Zackari, Modig, 2000) 
  
Vi har tidigare läst att etiska förhållningssätt utvecklas i interaktioner mellan olika individer. 
Detta skulle då betyda att det är viktigt för skolan att man i sin verksamhet uppmuntrar till att 
möten mellan individer sker på ett positivt sätt. Zackari och Modig anser dock att skolan inte 
dragit nytta av sin potential som demokratisk institution och social mötesplats. De menar att 
skolan har på många sätt andra möjligheter och förutsättningar för att skapa möten och 
relationer än ex. familjen eller bostadsområdet har.  
 
De ser också en risk i att synen på individualisering blir en metod där varje elev lämnas ensam 
med sina studier. Detta skulle då kunna hämma istället för att främja det sociala mötet mellan 
olika individer. (Zackari, Modigh, 2000) 
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Ett liknande resonemang förs även i Wynnersjös arbete (2001). Där beskrivs den 
elevcentrerade pedagogiken hämma skolans fostrarfunktion. Resonemanget bygger på att 
individualismens misstag är tron på att om skolan bara kan utveckla varje elevs egen 
självtillit, oavhängighet och autonomi så kan samhället ta vara på sig självt. Denna fokusering 
på individen skulle då kunna riskera att frita läraren från sitt ansvar att arbeta för det samhälle 
vi önskar.  
 
Det är också viktigt att skolans verksamhet utstrålar ett demokratiskt och jämställt 
förhållande. En skola som har en ojämn maktbalans och därmed en stark social hierarki kan i 
sig bidra till kränkande uttryck. Skolor som däremot framhäver helhetssyn och sociala mål har 
större möjligheter att uppnå ett gott skolklimat. (Zackari, Modigh, 2000) 
 
 
Sammanfattning 
 
Skolan ska enligt läroplanen förmedla och förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. Detta 
skall ske genom elevens fostran till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Läraren ska aktivt engagera sig i sin fostran av eleven och allt som sker i skolan ska 
genomsyras av värdegrunden. All personal som arbetar inom skolan är förebilder och 
representanter för skolans samhällsuppdrag. Det är därför viktigt att personalen omfattar de 
värden som ska förmedlas. Skolan behöver därför som organisation, föra ett samtal kring 
dessa frågor och vad de innebär. 
 
Det är genom interaktioner mellan människor som etiska förhållningssätt utvecklas. Detta 
medför att den ökande individualisering kan ses som en risk, då den kan förhindra att givande 
möten äger rum. 
  
 
 
Läraren som förebild och förmedlare 
 
Lärarens roll har på olika sätt förändrats under det senaste århundradet. Vuxna är inte längre 
några givna auktoriteter idag och därmed har också läraren tappat mycket av den auktoritet 
som hon tidigare hade just i egenskap av sin roll som lärare. I boken med känsla för kunskap 
(Skolverket,2000), beskrivs denna problematik. Författaren menar där att vuxna återigen måste 
bli auktoriteter och att läraren måste våga och orka ta diskussioner och engagera sig för att 
visa eleverna vad som är rätt och fel. Men detta kräver också att läraren har en professionell 
hållning så att hon kan skilja på att vara personlig och privat. Att det är nödvändigt att läraren 
har en god kännedom om sig själv för att bli den trygga person som läraryrket idag kräver. 
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I Wynnersjös arbete (2001) finns en studie beskriven som visar att regler och normer i många 
fall skiljer sig markant åt i olika klassrum. Detta anses tyda på att lärare använder sin egen 
person när en viss ordning skapas i klassrummet och att lärares personliga identitet ligger nära 
deras undervisning av eleverna. Detta ger en mycket viktig aspekt när det gäller lärarens roll 
som förebild.  
 
Colnerud och Granström skriver i sin bok respekt för lärare att "den individuella autonomin 
vad gäller rätten att bedöma elever ger tillsammans med frånvaron av en uttalad gemensam 
yrkesetik möjlighet till stort godtycke i förhållande till eleverna."                                  
(Colnerud och Granström, 1993 s.20) 
 
I Grudemos arbete (2000), beskrivs lärarens egenskap av förebild till och med ha en större 
påverkan än vad de uttalade målen för  elevernas fostran egentligen är. Särskilt poängteras de 
små återkommande händelsernas betydelse. Denna påverkan visar sig bli stark då de ständigt 
upprepas. Det förs också ett resonemang kring en studie som visar på att även erkänt duktiga 
lärare begår misstag. Detta menar man tyder på att lärarna inte själva är medvetna om den 
moraliska inverkan som detta har på eleverna. Man hänvisar fenomenet till den 
moraliskkomplexa situation som läraren befinner sig i, där man menar att det är omöjligt för 
läraren att inte förbise något hela tiden. (Grudemo,2000, s.3).  
 
Lärarens egenskap av förebild har alltså en framträdande roll i yrket. För att kunna hantera 
detta personliga redskap med ett gott resultat och i överensstämmelse med de mål som finns 
för skolans verksamhet, krävs att läraren själv är medveten om dess betydelse. Colnerud 
(1995) beskriver i sin avhandling människan som både en reflekterande och en oreflekterande 
varelse. Samtidigt som människan har förutsättningar att vara medveten om sitt handlande så 
styrs hon av olika krafter, b la. det sociala sammanhang hon är en del av, som hon inte själv är 
medveten om och kan påverka. Medvetandet avgör på så sätt hur mycket individen själv kan 
styra.  
 
Handlingar kan utföras både utan reflektion men också utifrån medvetna ställningstaganden. 
Dessa olika utgångspunkter medför att handlingar som utförs inte alltid behöver vara vad 
individen anser vara moraliskt riktiga. Colnerud beskriver detta fenomen när hon skriver; "Vi 
kan anse att det är rätt att göra en sak men utför likväl en annan beroende på det sociala 
sammanhang vi befinner oss i." (Colnerud, 1995 s.4) 
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Collste lyfter också fram vikten av ett medvetet handlande. Han skriver att;  
"Man har goda skäl för sin ståndpunkt om man noggrant satt sig in i vilka möjliga följder 
olika handlingsalternativ kan få och hur sannolika dessa följder är, samt om man tänkt 
igenom det system av normer och värden som bör ligga till grund för beslutet så att man 
uppnått en reflektiv jämvikt i sitt etiska tänkande. Man kan då ta ansvar för sitt beslut på ett 
annat sätt än om man enbart handlat spontant." (Collste 1996 s.21) 
 
En god kännedom om sig själv och den egna personlighetens betydelse kan på detta sätt 
underlätta för läraren i sin roll som förebild. Genom att kunna förstå sig själv och sina egna 
reaktioner ökar också möjligheten att läsa av barnets reaktioner på rätt sätt. Läraren undviker 
då också risken att utsätta barnet för kränkande behandling som hon själv inte är medveten 
om. (Skolverket, 2000) 
 
Läraren är genom sin person en moralisk förebild men kan också förmedla etik och moral i 
sin undervisning. I Berglings bok "Moralutveckling" (Bergling, 1982) beskrivs en teori om 
moralutveckling hos barn i olika stadier. Genom att belysa ett moraliskt problem på en nivå 
som ligger nära, men ändå över elevernas moraliska medvetenhet, kan läraren stimulera 
eleverna att gå vidare i sin utveckling. Detta kräver dock att klassrumsklimatet är sådant att 
alla elever aktivt kan delta och känna att de andra lyssnar på deras synpunkter. Läraren kan 
sedan gå vidare och bearbeta problemet genom att ta något exempel som ligger nära den 
diskuterade problemsituationen. Detta kan då åskådliggöras genom att eleverna får leva sig in 
i situationen och agera i olika roller i ett rollspel.  
 
I Wynnersjös arbete (2001) förs ett annat resonemang kring lärarens möjlighet att stimulera 
eleverna i sin moraliska medvetenhet. Man menar här att det är viktigt att läraren säger vad 
han/hon tycker och för en diskussion kring sitt eget ställningstagande tillsammans med 
eleverna. Genom att läraren tydliggör bakgrunden till sitt eget medvetna ställningstagande så 
uppmuntras eleverna att också ta ställning.  
 
 
Sammanfattning 
 
Lärarens roll har förändrats under det senaste århundradet. Läraren har idag inte längre den 
auktoritet som hon tidigare hade just i egenskap av sin roll som lärare. Detta medför större 
krav på läraren, att orka engagera sig i eleverna och visa vad som är rätt och fel. Läraren 
behöver också ha en god självkännedom för att bli den trygga person som läraryrket idag 
kräver. 
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Studier visar att lärarens personliga identitet ligger nära deras undervisning och att läraryrket 
som sådant ger möjlighet till stort godtycke i förhållande till eleverna. Därtill finns det även  
studier som visar på att läraren som förebild visat sig ha en större effekt på eleverna än vad 
lärarna själva är medvetna om. Medvetandet avgör hur mycket individen själv kan styra. Detta 
kräver därför ett reflekterande förhållningssätt hos läraren.  
Läraren kan förutom att agera som förebild, även förmedla etik och moral genom 
undervisning. Detta kan ske genom att belysa ett moraliskt problem med hjälp av lämpliga 
exempel eller rollspel. Det kan också ske genom att läraren åskådliggör för eleverna sina egna 
argument för eller emot en viss sak. 
 
 
  
Faktorer som påverkar möjligheten att förmedla etik och moral 
 
Som vi tidigare nämnt har stora förändringar skett under det senaste århundradet vad gäller 
normerna i vårt samhälle. Gamla värden och normer har fått stå tillbaka för nya mönster av 
mellan-mänsklig samvaro. Kyrkan som tidigare stått som förebild för dessa frågor har genom 
sekulariseringen förlorat en övervägande del av denna roll. Detta har inneburit att det idag inte 
finns någon självklar ledsagare på området. Etik har därför under senare år blivit ett allt mer 
efterfrågat ämne.(Collste 1996) Han skriver att det i vårt moderna pluralistiska samhälle inte 
finns några givna svar på de etiska frågorna. Men frågorna finns där, de bottnar i bland annat 
en allt mer komplicerad verklighet.  
 
I boken Inledning till etiken (Collste, 1996) förs ett resonemang kring detta problem, där man 
menar att vi måste återupprätta en dygdetik. Vårt västerländska samhälle beskrivs 
kännetecknas av moralisk upplösning och splittring, vilket anses vara en följd av den 
individualism som präglar vårt samhälle och avsaknaden av gemensamma värden. Denna 
avsaknad av en gemensam etisk referensram, en etisk tradition menar författaren har medfört 
att de etiska konflikterna förblir olösliga. Det finns inga grundläggande värden som omfattas 
av alla och som det går att hänvisa till för att avgöra oenigheten i etiska frågor.  
 
Denna omvälvande tid i samhället har också på olika sätt påverkat skolans förhållningssätt. 
Dels vilka värden och normer som ska förmedlas men också på vilket sätt läraren ska förhålla 
sig till detta. Om läraren ska vara neutral i sin roll eller aktivt påverka eleverna. Colnerud och 
Granström (1993) beskriver denna problematik och de svårigheter detta medfört för lärare som 
yrkesgrupp. Problematiken uppstod när tidigare gällande normer i samhället förändrades 
snabbt. Osäkerheten över vad som var rätt och fel var lika stor hos lärare som hos övriga i 
samhället. Kravet på att läraren skulle vara neutral i sin roll medförde att många lärare inte 
vågade engagera sig i elevernas moraliska liv. Under senare tid har man återigen lyft fram 
lärarens roll som aktiv förmedlare av värden och normer.  
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Frågan som författarna lyfter fram är dock om lärarna som grupp har bibehållit något 
gemensamt värdesystem. Colnerud (1995) skriver att etisk fostran är en viktig uppgift enligt 
skollagen men att den är sannolikt svårare att upprätthålla i ett samhälle där ett enhetligt 
normsystem inte längre är självklart. Hon menar att många lärare ställs inför svåra etiska 
överväganden beträffande sina egna handlingar gentemot eleverna och att de även upplever 
sannolikt en osäkerhet i sin uppfostrande roll. 
Denna osäkerhet kan ha en försvagande effekt i lärarens roll som förmedlare av olika värden. 
I Grudemos arbete (2000) beskrivs en teori som visar på att den viktigaste grunden för all 
fostran är att fostraren, läraren själv är övertygad om hur man ska göra eller inte göra. Annars 
finns det risk för att läraren meta-kommunicerar till eleverna att de har rätt att tvivla på 
dennes moraliska rätt att handla som den gör.  
 
Läraren har också upplevt en ökad fysisk belastning under senare tid. Generellt har det blivit 
en ökning av antalet barn per vuxen, samtidigt som de frågor läraren förväntas arbeta med har 
blivit fler. En konsekvens av detta har medfört att läraren tvingats ägna sig åt de elever som 
tar mest tid. (Zackari, Modigh, 2000 ) 
 
Svårigheter kan också finnas i hur läroplanen ska tolkas. Vilken är egentligen den officiella 
värdegrunden. I boken Med känsla för kunskap menar författaren att den officiella 
värdegrunden är väldigt abstrakt. "Om en grupp människor sätter sig och funderar över 
läroplanen."./ "…så märker man att många, även i en professionell grupp av lärare"../ 
"…tänker väldigt olika. Det finns så att säga en mängd olika personliga värdegrunder, många 
av oss kanske inte riktigt har klart för oss varifrån de kommer, men de styr hur man läser, hur 
man förstår och hur man prioriterar." (skolverket, 2000, s.11) 
 
För att kunna förverkliga det svåra uppdrag som skolan faktiskt har, är det också viktigt med 
en god kontakt mellan skola och hem. Detta är viktigt för att öka förståelsen och respekten 
både för familjens och skolans ståndpunkter. Om inte skolan lyckas utveckla en levande 
dialog med föräldrarna riskerar uppdelningen av skola och hem att förstärkas. Detta kan bidra 
till att försvåra skolans möjlighet att arbeta med ungas värderingar. (Zackari, Modigh, 2000) 
 
 
Sammanfattning 
 
Stora förändringar har skett i samhället under det senaste århundradet. Kyrkan har mist sin 
roll som etisk och moralisk förebild, vilket har gjort att det i dag inte finns någon självklar 
ledsagare på området. Detta har medfört en villrådighet kring de etiska frågorna. Det finns 
inga givna svar eftersom det saknas en gemensam referensram att hänvisa till. 
Denna förändring i samhället har också påverkat skolans roll som värdegrundsförmedlare. 
Lärarens roll i förmedlandet har också varierat under åren. Detta har tillsammans medfört en 
osäkerhet för läraren som värdeförmedlare. Frågan är om lärarna idag, som grupp, innefattar 
något gemensamt värdesystem.  
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Svårigheter kan uppstå när läroplanen ska tolkas. Bakomliggande personliga värdegrunder 
styr hur vi läser, hur vi förstår och hur vi prioriterar. 
Läraren har också upplevt en ökad fysisk belastning under senare år, p g a en ökning av 
antalet barn per vuxen, samtidigt som läraren fått fler frågor att arbeta med. 
 
Ett gott värdegrundsarbete kräver också en god kontakt mellan hem och skola. Detta är 
nödvändigt för att nå en förståelse för varandras ståndpunkter och för skolans 
samhällsuppdrag. 
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RESULTAT 
Analys av intervjuer 
 
Jag har valt att göra en analys av det empiriska materialet utifrån olika frågeområden. Jag 
önskar att på så sätt ge en bred bild av lärares uppfattningar kring deras möjligheter att 
förmedla etik och moral. Frågeställningarna omfattar olika uppfattningar kring; 
 
- Begreppen etik och moral och varifrån man hämtar det som upplevs vara viktigt att förmedla. 
- Vilken plats förmedlingen av etik och moral har i undervisningen 
- Hur förmedlandet går till och vilken roll läraren har i det 
- Vilka grundläggande faktorer som är betydelsefulla vid förmedlingen av etik och moral i skolan 
 
 
Sammanfattande reflektion kring intervjuerna: 
 
Medvetenheten kring etik och moral som begrepp samt skolans uppgift att förmedla dessa 
varierar ganska mycket mellan  de olika lärarna i intervjuerna. En del upplevde frågorna 
som svåra, där man inte kände sig tillräckligt förberedd, medan andra talade om dem som 
om det vore ett välbekant ämne.  
 
Detta medförde att en del intervjuer till en början såg ut att vara ganska knapphänta med 
information, men visade sig under arbetets gång innehålla flera gömda skatter. Detta har 
medfört att analysen blivit både mycket spännande och givande. 
 
En likhet som jag dock funnit i intervjumaterialet är att begreppen etik och moral ofta 
upplevts svåra att definiera. Det har även visat sig vara svårt att beskriva vilka värden och 
normer man helst vill förmedla till eleverna, samt varifrån man hämtar den etik och moral 
man önskar förmedla. 
 
- "Ja, det är ju svåra begrepp tycker jag och det är, det är ju samspelet mellan människor…" 
 
- "Oj…..etik och moral…/…det känns som det är mycket om oskrivna regler kanske…/..det är svårt att 

bara svara rakt av så här, men det är väl egentligen det som kommer upp först då, tror jag" 
 
- "Etik och moral, ja, hur man ska vara mot andra människor, hur man, det är en ganska svår fråga tycker 

jag…." 
 
- "Varifrån hämtar man dom (värden och normer man vill förmedla)men gud vad pinsamt, nu kan jag inte 

svara på frågan….man hämtar dom från människokunskapen, nej…det är ju jätte svårt, varifrån hämtar 
man det….. 
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Frågor som istället beskriver vilka egenskaper en lärare bör ha för ett gynnsamt resultat, 
samt hur förmedlingen går till, vilka faktorer som påverkar, tycks vara betydligt lättare att 
hantera. Detta visar sig genom att svaren kommer med kortare betänketid och att läraren 
upplevs vara mer säker i sin ståndpunk.  
 
- "Jag tror att man måste vara väldigt lyhörd att man..….." 
 
- "Ja, att komma i tid tillexempel och att ha vissa grunder.." 
 
- "Ja, dels som jag sa genom att vara en förebild…" 
 
- "Det är ju det att man hela tiden, man möter ju varandra…" 
 
 
Detta skulle kunna visa på hur frekvent diskussionen kring etik och moral är på skolan. Det 
kan också vara ett tecken på att rollen som lärare i en undervisningssituation är lättare att 
identifiera sig med och hänvisa till, än de områden som ligger utanför denna. Dessa 
områden upplevs säkerligen svåra att redogöra för då de inte naturligt blir föremål för 
reflektion i den vardagliga praktiken. 
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Begreppen etik och moral och varifrån vi hämtar den etik och 
moral som är viktig att förmedla 

 
Etik och moral 
 
Jag har i intervjumaterialet funnit en gemensam grundsyn av begreppen etik och moral som 
någon form av gemensamma regler för hur vi som människor bör leva och förhålla oss till vår 
omgivning. Denna uppfattning upplevs på något vis grundläggande för betydelsen av 
begreppen och kan beskrivas vara osynliga regler i det sociala samspelet.  
 
- "…en grundvärdering, vad man tycker är viktigt för regler och normer och ramar i ens eget liv, för en själv 

och i umgänge med andra, alltså hur man är i det sociala samspelet…" 
 
- "…hur man ska bete sig mot varandra på ett bra sätt….det känns som det är mycket om oskrivna regler 

kanske… hur man ska bete sig i vissa situationer." 
 
Ur denna grundsyn kan jag sedan urskilja två olika uppfattningar kring värdet av begreppen. 
Den mest förekommande bygger på någon form av rättsuppfattning kring vilka rättigheter och 
skyldigheter vi har som individer gentemot vår omgivning. 
 
- "…det är någon slags rättsuppfattning kan man säga. När det gäller hur man är mot varandra, kan man 

säga…. Jag menar att det måste vara någon slags rättvisa, det är ju viktigt, att eleverna uppfattar att det är 
rättvist va….. jag menar att eleverna har ju rättigheter och dom rättigheterna måste dom ju få ha 
naturligtvis., dom måste ju få komma fram, men dom har ju också skyldigheter som dom måste följa. Så det 
är ju någon slags moral kan man väl säga, rättigheter och skyldigheter, dom måste man ju följa…"  

 
 Denna uppfattning medför en önskan om att förmedla sådana värden som man anser är 
viktiga i detta samspel. Exempel på sådana värden kan vara rättvisa och respekt för 
människans egenvärde.  
 
- "Att man respekterar varandra, till exempel om vi pratar i klassrumsmiljön nu, att eleverna        respekterar 

varandra, att dom får säga fel helt enkelt det tycker jag är väldigt ,väldigt viktigt och…. för man gör ju fel 
och det är så man lär sig…" 

 
- "…… att alla får känna att alla får ta plats, alla får synas, alla ska få känna att jag får säga vad jag tycker 

och tänker, alla behöver inte vara överens med mig om det men jag får åtminstone säga vad jag tycker och 
tänker och vi kan komma överens om att vi är oense…att man får den där förståelsen." 

 
 
- "Individens värde tycker jag är viktigt. Att alla är lika värda men alla kan olika mycket och man ska ta 

tillvara på vad varje individ kan och utgå ifrån deras förutsättningar.  
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En annan uppfattning som lyfts fram ur materialet är värdet av begreppen som ett kulturarv, 
en tradition. Denna uppfattning skiljer sig från uppfattningen om etik och moral som en 
rättsuppfattning där den ger en helt annan inriktning till vad man  önskar förmedla. 
 
- "..…även är det ju liksom den tradition som vi har i vårt land vilken etik som man, ja vi lär dom ju en sak 

men i någon annan världsdel kanske dom lär en annan sak så etik och moral tror jag är lite olika från 
område till område."  

 
Denna uppfattning mynnar istället ut i en vilja att förmedla värdet av att vara en del av en 
kultur genom att hedra sitt ursprung, sin familj. 
 
- "..och att man, ja även hem och familj….man är liksom en liten representant för sin familj att man tänker på 

det, att man är ärlig både mot sig själv och andra…" 
 
Jag har i materialet kunnat se ett sammanhängande mönster över olika uppfattningarna och 
det mål de ger, för vad man önskar förmedla. Detta kan åskådliggöras genom bilden här 
nedan. 
   

Begreppen etik och moral 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Osynliga regler i det sociala samspelet

Rättsuppfattning om 
samspelet mellan 
människor och dess 
omgivning 

Tradition, ett 
kulturarv 

Förmedla rättvisa och  
respekt för individens 
värde 

Förmedla värdet av att 
vara representant för 
sin familj 



     

 
   
 
  18 

 
Varifrån hämtas den etik och moral som är viktig att förmedla 
 
Jag har i min analys av intervjumaterial funnit två huvudsakliga källor till de värden man 
önskar förmedla. Dessa två har jag valt att kalla inre och yttre rättesnören.  
 
De inre rättesnörena är införlivade hos individen själv. Hon upplever dem därför som 
självklara, en del av sin person, sin erfarenhet. Bland de inre rättesnörena kan jag urskilja två 
olika ursprung. Det ena bygger på de erfarenheter som har gjorts genom livet i samspel med 
människor och annat i omgivningen. 
 
-      (Varifrån hämtar man de normer och värden som är viktiga att förmedla?) 
 
- "Dom har du med dig själv från din egen uppväxt och din egen etik och moral… jag törs inte säga vart jag 

har fått alla mina värderingar men det har jag säkert fått i min egen uppväxt och i mitt umgänge alltså och i 
hela livet, jag har säkert plockat ifrån olika jag mött…..man samlar på sig en massa man tar det man tycker 
är bra, sen gör man det alltså till sitt lite också som man sen förmedlar…" 

 
- "Ja, dom har man väl hämtat in under ett antal år. Det är ju liksom en, det är ju grundläggande värderingar 

som man lägger upp, lägger på sig så att säga, som man tar in från olika håll och dom man nu för tiden 
hämtar, jag hämtar väl inte in så mycket nya värderingar längre, utan dom värderingar som jag har dom är 
ju fast kan man säga, i stort sätt i alla fall." 

 
Den andra typen av inre rättesnören bygger på ett eget personligt intresse för människor. Ett 
intresse som inte hänvisas till någon speciell orsak utan som har växt fram inom personen och 
på så sätt driver henne att förmedla goda värden. 
 
- " …från livet och det man ser och att man vill att barn ska ha det bra och att man vill hjälpa dom på något 

vis, att inte halka in i ja…..några slags nazistgrupper eller stå här ute och hänga och röka eller……../. Ett 
eget intresse för människor tror jag….." 

 
 De yttre rättesnörena är av en annan karaktär än de inre rättesnörena. De beskriver istället 
något som konkret går att hänvisa till.  
 
Det kan vara riktmärken för lärargärningen. T ex gemensamt uppsatta mål för den enskilda 
skolan, eller nationella mål som finns uttryckta i styrdokumenten. 
 
- "….dels kan det vara sådana saker man har satt upp som mål på skolan…ja, genom elevråd och 

genom….ja, från personalgruppen också då i diskussion att man har satt upp mål för skolan. Man sätter upp 
gemensamma mål för klassen som man diskuterar sig fram till då, att det har tycker vi är viktigt i den här 
gruppen eller det här tycker vi är viktigt för den här skolan för att vi ska få det att fungera, och sen är det 
klart utifrån läroplanen och sådant där också, styrdokument man har i den mån det finns, det talas om dom 
bitarna också, det är klart det är man också influerad av.." 



     

 
 
 
 

 
Yttre rättesnören kan även bestå av riktmärken som finns i samhället.  Det kan vara lagar och 
förordningar, eller bottna i den tradition vi bär med oss. 
 
- "….och man hämtar det från, från dom tio budorden och från Sveriges lagar ………." 
 
Det kan även finnas rättesnören från utbildningsvärden. Genom att man fått kunskap om ett 
visst fenomen kan man sedan hänvisar till det, för att berättiga det man önskar förmedla.  
 
- "…….jag menar förhoppningsvis har du ju en god grund att stå på själv, men annars finns ju kurser. Jag 

gick själv en kurs i konflikthantering på pedagogik, den var väl bra.."./ Jag tror att det skulle vara bra, att 
det ska finnas en sådan kurs som alla lärarstudenter får gå igenom efterson det är ju……lärarskolans syn 
på elever är ju utopi, man måste… verkligheten är ju lite annorlunda." 

 
reflektion 
Yttre rättesnören hos en individ kan innefattas bland de inre rättesnörena hos en annan 
individ. Detta kan ske genom att denne har införlivat dem i sin egen personlighet, sin 
erfarenhet. Skillnaden är dock att orsaken inte längre förläggs till yttre faktorer, utan upplevs 
självklara för personen utan någon särskild motivering. 
 
Min analys kan visas med hjälp av denna bild. 
 
 

Varifrån hämtas de värden och normer som är viktiga att förmedla 
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Sammanfattning 
 
Begreppen etik och moral står för någon form av osynliga regler i vårt samhälle. Dessa regler 
kan ses som en rättsuppfattning om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i samspelet med 
omvärlden. Denna uppfattning ger då en önskan om att förmedla kunskap som rättvisa och 
respekt för individens värde. Begreppen kan också ses som ett mönster för mellan-mänsklig 
samvaro, som växt fram genom den tradition vi bär med oss. Denna innebörd ger då istället en 
önskan om att förmedla en respekt för individens ursprung och tradition.  
 
De värden som önskas förmedlas kan utgå ifrån två olika källor, "inre eller yttre rättesnören". 
De inre rättesnörena är införlivade hos individen själv och bygger på de erfarenheter hon bär 
med sig, eller ett inre intresse som driver henne. De yttre rättesnörena går istället att hänvisa 
till konkreta företeelser. Det kan vara uppsatta mål för lärargärningen, lagar och andra 
riktmärken i samhället, eller fakta kunskap från utbildningsvärden.  
 
 

Förmedlingens plats i undervisningen 
 
 
Jag har utifrån de intervjuer jag gjort med lärare, funnit att samtliga intervjuade är överens om 
att läraren är en etisk och moralisk förebild i sitt sätt att agera tillsammans med eleverna. 
 
- " Först och främst så är det att vara en bra förebild så klart och leva som man lär och visa att man har 

vissa regler och att man har vissa normer och att man själv då följer dom och på så sätt visar eleverna att 
så här ska man bete sig då som en god människa eller en bra medmänniska.." 

 
- "…ja, att man föregår med gott exempel också, att inte jag gör någonting som …bara för att jag är vuxen 

och lärare som eleverna inte får göra.." 
 
- "..Ofta gör ju eleverna också som man gör och inte som man säger och vill man till exempel att alla elever 

ska komma i tid så kanske det är bra att man kommer i tid själv också, att man försöker leva lite som man 
lär." 

 
- "….och att man själv uppträder på ett sådant sätt som man faktiskt står och pratar om sen, eller som man 

diskuterar om, att man även som vuxen då faktiskt lyssnar på barnen och att, bestämmer man något så 
håller man det, ja, att bli en god förebild så." 

 
- "…jag menar, man är ju föredöme både med vad man säger och gör, man förmedlar hela tiden med både 

språket, kroppen och dina handlingar…." 
 
 När det gäller att arbeta med att förmedla etik och moral på andra sätt i undervisningen finns 
det dock ganska stora skillnader i materialet. Spännvidden sträcker sig från uppfattningen om 
att ingen mer undervisning kring etik och moral, utöver lärarens roll i samspelet med 
eleverna, är nödvändig, till vikten av att avsätta flera dagar om det behövs, för att låta 
eleverna reflektera och arbeta med ett moraliskt problem. Jag har valt att beskriva denna 
spännvidd med hjälp av en rangordning. Rang 1 står där för högsta prioritering av att avsätta 
extra tid, under ordinarie undervisningstid, till att arbeta med etik och moral. Rang 3 står för 
den lägsta prioriteringen av att avsätta extra tid för att arbeta med etik och moral, under den 
ordinarie undervisningstiden.  
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Jag har alltså funnit att alla lärare delar uppfattningen om att läraren är en moralisk förebild i 
sitt samspel med eleverna. När det gäller vilken plats förmedlingen av etik och moral har i den 
ordinarie undervisningen går meningarna däremot isär. 
 
En uppfattning som framkommer i materialet visar på en mycket stark betydelse av läraren 
som förebild. Man menar att det är genom att vara en förebild som den verkliga förmedlingen 
av etik och moral sker och att annan, särskild undervisning eller avsedd tid för ämnet, är näst 
intill överflödig. Jag har valt att kalla denna uppfattning "endast som förebild". 
 
- "….allt du säger, allt du gör så förmedlar du…../dom vet inte att du lär dom etik och du vet inte häller om 

att du lär dom etik, men det gör du…..jag tycker i vardagsarbetet och temana men…..det blir som en kul 
grej, slarvigt uttryckt, för det vi gör på dagarna……du har inte lektion i etik och moral, men det är ju det 
du har egentligen för att det genomsyrar ju allt arbete och alla ämnen." 

 
- "…..det är ju att du inte gör det på annan tid utan att du gör det ständigt alltså, det är ju inte säkert du själv  

vet om det men allt du gör va, är etik och moral för dom, alltså jag är en förebild." 
 
En annan uppfattning som har framkommit i materialet, är att läraren har en betydande roll 
som förebild vid förmedlingen av etik och moral, men att det ibland kan behövas tid för att 
arbeta extra med dessa frågor. Detta görs då lämpligast på särskild lektionstid eller i vissa 
skolämnen som anses mer lämpliga. Denna uppfattning har jag valt att kalla förebild+rang3.  
 
- "Ja, det är ju genom sitt uppträdande, måste det ju vara, alltså hur man själv är mot andra personer, det 

måste ju vara så man förmedlar. Jag tycker inte att man, inte i dom ämnen som jag har kan man ju inte 
direkt säga att jag pratar om eller att jag har så att säga, undervisar om etik och moral, utan det blir ju som 
en underliggande ton då i det man håller på med på något vis. För det kommer ju liksom inte fram i ämnet 
på nåt sätt, det gör det ju faktiskt inte i matte och NO, utan det är ju hur man är mot varandra…"/ "…..det 
är ju nästan aldrig som det kommer in naturligt, utan det blir ju att man i så fall, att man får lägga in det då 
speciellt om det då till exempel händer någonting." / "……det är inte naturligt att ta upp det på dom 
timmarna tycker inte jag utan då är det ju om man har klassråd och sådana grejer, klart då kan man ta upp 
det vid dom tillfällena.." 

 
- "….sen när man jobbar inom svenska med till exempel drama, så är det ju många olika övningar så att man 

ska våga stå för sina åsikter och sina…alltså många övningar när det gäller sådant här, moraliska 
dilemman och sådant som man jobbar lite grann med, men egentligen är det mest religion tror jag, men vi 
snuddar ju vid det i svenskan också det gör vi absolut." 
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Nästa uppfattning som jag funnit, har jag valt att kalla förebild+rang2. Denna uppfattning 
beskriver lärarens roll som en förebild, men också att etik och moral är en viktig del i  
all undervisning. Det finns dock en osäkerhet kring vilken plats undervisning om etik och 
moral får ha i förhållande till ämneskunskaperna. Tid att avsätta för att arbeta med frågor 
kring etik och moral sker därför i det utrymme som finns kvar, när ämneskunskaperna har fått 
sin del. 
 
-"…..eftersom jag är så pass ny nu så känner jag att än så länge har jag ganska mycket fokus på att hinna med 
dom sakerna som jag ska hinna med, det som står i…som vi har satt upp som mål då i varje årskurs, det lägger 
jag ganska mycket vikt till och jag tror att när jag får lite mer rutin s tror jag att jag kommer att kunna jobba 
mer med det här att man kanske inte begränsar sig så mycket, att man kanske blir ändå bättre på att snappa upp 
saker i flykten som bara kommer upp det tror jag…."/.."och diskutera sådana här saker som egentligen är 
otroligt viktiga.." 
 
Den sista uppfattningen jag funnit kring förmedlingens plats i den ordinarie undervisningen är 
den uppfattning jag har valt att kalla förebild +rang1. Denna uppfattning lägger stor vikt vid 
förmedlingen av etik och moral i undervisningen. Läraren agerar som förebild men har inte 
alls den framstående rollen som den först beskrivna uppfattningen innebar (endast som 
förebild). Förmedlingen sker istället genom att bearbeta moraliska och etiska problem som 
uppstår i olika situationer genom bland annat gemensamma diskussioner. Tid eller 
undervisningssituation tycks inte vara ett hinder. Den tid som behövs avsätts till detta, 
eftersom man anser att förmedlingen av etik och moral är grunden för att all annan 
undervisning ska fungera.  
 
-"……och inte just att jag ska vara begränsad i att undervisa eller väcka tankar om etik och moral nej…det 
tycker jag man kan göra på språklektionen lika väl som i en tema vecka eller på SO lektionen när det är just man 
har det uppe… jag tycker att alla lärare inte bara ska se till sitt ämne utan är det så att det har hänt någonting 
eller någon kommer av på stickspår som faktiskt är viktigt ur människosyn så ska man faktiskt haffa den tråden 
och ta den diskussionen för då är den viktig…" 
 
-" Att ta tid på sig, att inte tänka att det här gör vi måndag mellan åtta och nio utan, det är ju någonting som är 
alltid och att alltid våga att vara flexibel i sina lektioner, har det hänt någonting som det har stått om i tidningen 
eller har det hänt någonting på skolgården eller någonting så måste man ta upp det på en gång och då får det ta 
tid för det kan det göra det vet jag, det kan ta flera dagar, men man har igen det sen…" 
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Jag har slutligen kommit fram till denna bild som ett resultat av min analys. 
 
 
 
 Förmedlingens plats i undervisningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
S 
 
 
 
 

 
Sammanfattning 
 
Alla lärare i studien anser att läraren är en moralisk och etisk förebild för sina elever. 
När det gäller vilken plats förmedlingen av etik och moral har i den ordinarie 
undervisningen går meningarna däremot isär. Det finns en spännvidd mellan lärares 
uppfattningar kring detta. Denna spännvidd sträcker sig från att läraren i huvudsak 
endast förmedlar etik och moral genom att vara en förebild, till att läraren spenderar 
obehindrat med undervisningstid för att bearbeta moraliska problem vid behov. 
Däremellan finns uppfattningar om att undervisnings tid bör användas för 
värdegrundsförmedling, utöver läraren som förebild. Denna tid är dock inskränkt i 
varierande grad. 

 

Läraren förmedlar 
etik och moral genom 
sig själv som förebild. 
Särskild tid avsätts 
 För etik och moral 
vid behov. Fostran av 
etik och moral 
prioriteras före 
ämneskunskaperna . 

Läraren förmedlar 
etik och moral genom 
sig själv som förebild. 
Därtill ska också tid 
avsättas för etik och 
moral när helst 
behovet dyker upp. 
Tid för 
ämneskunskaper går 
dock i första hand. 

Läraren förmedlar 
etik och moral genom 
sig själv som förebild. 
Särskild avsedd tid 
för etik och moral i 
undervisningen sker 
vid vissa lämpliga 
tillfällen och inom 
vissa lämpliga ämnen. 

Läraren förmedlar 
etik och moral i sitt 
samspel med eleverna 
genom att vara 
förebild. Ingen 
särskilt avsedd tid för 
etik och moral i 
undervisningen anses 
nödvändig. 

Endast som förebild Förebild + rang 3 Förebild+ rang 2 Förebild + rang 1 

1 3 
Rang 
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Förmedlandet av etik och moral och lärarens roll som 

förmedlare 
 
Lärarens roll som förmedlare 
 
I min analys har jag funnit två huvudsakliga uppfattningar kring vilken roll läraren har 
som förmedlare av etik och moral.  
 
Den ena uppfattningen har sitt utgångsläge hos läraren själv. Läraren hämtar det hon 
önskar förmedla ur sitt eget "förråd", för att sedan föra vidare detta till eleverna. Utifrån 
denna uppfattning har jag sedan hittat två olika vägar, (uppfattningar), hur läraren 
vidareförmedlar den etik och moral hon önskar till eleverna. 
 
 Den ena uppfattningen bygger på att läraren förmedlar till eleverna genom att berätta 
och visa hur de bör göra. Normer och värderingar överförs på så sätt direkt till eleven 
genom tydliga direktiv. Om eleven ständigt påminns om vad som är rätt eller fel, 
kommer hon med tiden lära sig detta och på så sätt införliva den etik och moral som 
läraren önskat förmedla. 
 
- "…..det är ju hur man är mot varandra vad man….. när man talar om för eleverna hur dom ska vara 

mot varandra och så, eller rättare sagt ofta blir det att man talar om…….att man talar om hur man 
inte ska vara, det är väl det som kommer fram." 

 
- "…..säga ifrån så fort något sker, visa vad som är rätt och fel, förmågan att säga ifrån direkt när 

något sker, att man inte låter det gå för långt." 
 
- "Det som underlättar det är att man träffar ju eleverna kontinuerligt.."/ "Då man hela tiden kan tjata 

och köra igenom det här med dom.." 
 
Den andra uppfattningen om lärarens sätt att vidareförmedla den önskade kunskapen är 
att hon förmedlar till eleverna genom lämpliga exempel som visar varför läraren tycker 
på ett visst sätt . Denna uppfattning bygger på att läraren väljer lämpliga exempel som 
styrker de värden och normer hon vill förmedla till eleverna. Eleverna kan genom dessa 
exempel själva sätta sig in i diskussionen och på så sätt införliva den kunskap läraren 
önskar förmedla. Läraren har genom detta sätt hittat en förankring i elevens eget 
intresse.  
 
- "…man berättar ger exempel, man tar exempel från det som dom känner till man ta exempel från det 

som har hänt…"/ "om det inte har varit någonting direkt som man kan hänföra till deras vardag och 
deras medvetande just då, så kan man ta exempel från annat och man kan ju läsa om det ,det står ju i 
religionsböckerna till exempel.." 
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- "…..att man kan prata om det mycket också och inte bara säger att så här ska det vara eller så här  

ska det inte vara utan varför man tycker det här…."/ "….och det här med att man kan inte vara allra 
bästa vän med alla i klassen men man kan vara klasskompis med alla och acceptera alla för så måste 
man ju vara på en arbetsplats…" 

 
Den andra huvudsakliga uppfattningen om lärarens roll som förmedlare av etik och 
moral har sitt utgångsläge hos eleven, i dennes erfarenheter och tankar. Med detta 
utgångsläge har jag sedan funnit två olika vägar för läraren att stötta eleverna till att nå 
en ökad kunskap kring etik och moral. 
 
I den ena uppfattningen är lärarens roll att förmedla genom att agera som en ledsagare i 
elevernas egna funderingar. Läraren stöttar eleverna i sitt resonemang och fungerar som 
en länk i deras diskussioner, så att de själva ska kunna se en lösning. På detta sätt kan 
läraren vinkla samtalet men ändå låta eleverna få känna att det är de själva som har 
kommit fram till resultatet. Det är ur elevernas tankevärd och erfarenhet som de 
införlivade värdena och normerna har sitt ursprung.  
 
- " …..att man är öppen och lyhörd också för deras sätt att tänka liksom och fundera…om det har hänt 

någonting och dom har resonerat kring det, det är så lätt att man ska…. man är jätte snabb och man 
ska reda ut…"/ "…att man istället biter sig i tungan där och sätter sig ned och lyssnar, ja, men hur 
upplevde faktiskt du det här och varför upplevde du det som du gjorde och varför blev det fel och hur 
hade det kunnat bli i stället, att man…..att barnen får liksom resonera sig fram till det …" 

 
- "…..ja, man får inte värdera heller för mycket utan lyssna mycket på barnen och försöka få ur varför 

dom har gjort det och inte att dom har gjort det, för det vet dom ju redan, att dom har gjort något 
dumt."  

 
 
Den andra uppfattningen är lärarens roll att förmedla genom att ge eleverna redskap så 
att de på egen hand kan nå fram till ett resultat. I denna uppfattning har läraren som 
uppgift att lära eleverna hur de metodiskt går tillväga för att lösa ett problem. När sedan 
eleverna hanterar detta är lärarens uppgift att förhålla sig passiv i elevernas 
diskussioner. Eleverna ska själva, med hjälp av sina redskap kunna nå fram till ett gott 
resultat. De värden och normer som eleverna införlivar hämtas på så sätt ur elevernas 
egen tankevärd och erfarenhet. 
 
- " Sen håller vi på med islandsmodellen om konfliktlösning på vår skola där barnen där barnen själva 

ska kunna lösa konflikter genom att gå väldigt strukturerat från steg till steg."/ " och meningen är ju 
att barnen ska kunna vara så drillade i det här så att dom själva kan ta till den metoden när det 
händer saker." 
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- " Och det är jätte svårt som vuxen att lyssna utan att lägga sig i diskussionen, man får verkligen bita 

sig i tungan och tänka att nu ska jag lyssna på vad dom säger och jag ska inte styra samtalet år 
något håll, det är en konst som man måste träna sig på." 

 
 
Denna analys av lärarens roll som förmedlare av etik och moral kan visas med hjälp av 
bilden som följer. 
 
 

Lärarens roll som förmedlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgångsläge hos läraren Utgångsläge hos eleven 

Förmedlar  till 
eleverna genom 
att berätta och 
visa hur de bör 
göra 

Förmedlar till 
eleverna genom 
lämpliga exempel 
som visar varför 
läraren tycker så. 

Förmedlar genom 
att agera som en 
ledsagare i 
elevernas egna 
funderingar  

Förmedlar genom 
att ge eleverna 
redskap så de på 
egen hand kan nå 
fram till ett resultat 
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Lärarens syn på hur förmedlandet av etik och moral går till 
 
Jag har i mitt intervjumaterial funnit två huvudsakliga uppfattningar kring lärares syn på 
hur förmedlandet av etik och moral går till. 
 
 Den ena uppfattningen bygger på att elevens intresse för att lära etik och moral beror 
av läraren. Ur denna uppfattning har jag sedan hittat två olika vägar (uppfattningar) hur 
läraren förmedlar etik och moral till eleven.  
 
Den ena uppfattningen kan beskrivas så här; Genom tydliga ramar och strukturer som 
återkommer kontinuerligt, kan läraren förmedla etik och moral till eleven. Denna 
uppfattning bygger på att eleverna uppmuntras att agera på ett önskvärt sätt genom att 
de bemöts med en ändamålsenlig stimulering från lärarens sida, på sitt handlande. 
Läraren kan på detta sätt förmedla etik och moral till eleven. Denna uppfattning 
förutsätter dock att det finns en klar bild över vilka regler och normer som är önskvärda 
och att läraren är konsekvent till dem.  
 
- "….Ja det som krävs är ju egentligen att man är konsekvent, att man alltid står på sig och håller sig 

till dom normer och dom värderingar som man har, att man inte gör avkall på dom. Att man så att 
säga hela tiden, i alla situationer ligger fast vid dom, det man vill förmedla så att säga, det måste det 
vara.." 

 
- "…..ha vissa grunder som dom ska stå på som kontinuerligt kommer igen, att ibland är det…att man 

inte tar och ruckar för mycket att ibland är det si och ibland är det så utan försöka hålla samma 
nivå…." 

 
Den andra uppfattningen bygger istället på ett förtroende för läraren. Genom att bemöta 
eleverna med respekt vinner läraren elevernas förtroende och kan då förmedla etik och 
moral till dem. Elevens intresse för att lära etik och moral beror fortfarande av läraren 
men finns också förankrad i elevens egen intressesfär. Eleven upplever ett förtroende 
för läraren och en medvetenhet om att läraren förmedlar sådant som är gott till sina 
elever. Läraren kan på detta sätt förmedla etik och moral. 
 
- "…och sen är det ju en fördel om man knyter en…..man har en väldigt bra relation och man knyter 

en bra kontakt med alla barnen, så att dom känner ärligheten att dom känner att man pratar om det 
för deras skull, för att det ska bli bra för dom själva, att man trycker på det, att det här säger jag för 
att jag tycker om er, att jag vill att det ska gå bra för er, jag vet att det blir bäst om ni gör så eller så 
eller vad tror ni själva…" 

 
- "….ja, att man visar att man tycker om sina elever att man verkligen…att man inte bara visar något 

som inte finns… utan att man verkligen gillar dom hur dom än är…gör dom något som man måste 
uppfatta som fel för att det skadar andra så måste man berätta det för dom, men tycker man om dom 
mycket nog så tror jag faktiskt att dom eleverna tänker på vad man har sagt och förhoppningsvis 
kanske inte gör om det…."  
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Den andra huvudsakliga uppfattningen kring hur förmedlingen av etik och moral går till 
har sin utgångspunkt i att; elevens intresse för att lära etik och moral väcks hos eleven 
själv. Ur denna uppfattning har jag sedan kunnat urskilja två olika vägar (uppfattningar) 
för en förmedling. 
 
Den ena uppfattningen kan beskrivas så här; genom att läraren själv innehar goda 
värden och lever ut dessa bland eleverna så skapar detta en önskan hos eleverna att 
själva vara så. Eleverna kan på detta sätt, genom läraren som förebild, se att de goda 
värdena och normerna som ligger bakom ett gott handlande, ger ett gott resultat. Ur 
denna erfarenhet väcks sedan en önskan hos eleverna att också innefatta dessa goda 
värden och normer. Läraren har då förmedlat etik och moral till sina elever. 
 
- "Ja…om jag försöker göra så att eleverna trivs hos mig så tror jag att de beter sig på ett sådant sätt 

att jag ska trivas med dom, jag tycker faktiskt att det funkar ganska bra…"/ "Så om jag visar att jag 
kan vara uppskattande mot dom och att det inte har någonting med betyg att göra utan att jag kan 
uppskatta dem som människor utan att tänka på deras prestation, det tycker jag är jätte viktigt också 
för då vill jag att dom ska….ja, att dom ska tänka så om sina kompisar.." 

 
- "….dels det här med ärlighet och respekt för barn att dom känner att du lyssnar på dom, för känner 

dom att du lyssnar på dom då lyssnar dom på dig, när du vill förmedla lite etik och moral." 
 
 
Den andra uppfattningen innebär istället att; genom att läraren utgår ifrån det som 
upplevs angeläget för eleverna, väcker läraren elevernas eget intresse för etik och 
moral. Denna uppfattning tar fasta på elevernas egna erfarenheter och tankar. Genom att 
fråga eleverna vad som upplevs angeläget för dem, kan läraren hitta en naturlig 
utgångspunkt för en förmedling av etik och moral. Eleverna har då ett eget intresse för 
att hitta en lösning på ämnet. 
 
- "Jag tror att man måste vara väldigt lyhörd att man verkligen ser sina elever och att man lyssnar på 

vad dom säger, för det är först när du möter dom som du överhuvudtaget kan förmedla någonting 
som handlar om det här…man måste utgå mycket från dom, deras kunskaper och deras åsikter, det 
är där man måste börja tror jag." 

 
Jag har i min analys funnit ett sammanhängande mönster för olika lärares uppfattningar 
kring hur förmedlandet av etik och moral går till. Detta kan visas med hjälp av bilden 
som följer. 
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Lärarens syn på hur förmedlandet av etik och moral går till 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Det finns två olika grunduppfattningar kring lärarens roll vid förmedlingen av etik och 
moral i skolan. Lärarens roll kan uppfattas vara att förmedla värden och normer direkt 
från sitt eget "förråd". Detta kan ske genom att läraren berättar och visar för eleverna 
vad som är rätt och fel. Det kan också ske genom att läraren  använder sig av exempel 
som styrker  och beskriver varför de värden och normer läraren vill förmedla är viktiga.  
En annan uppfattning om lärarens roll kan vara att förmedla värden och normer utifrån 
elevernas egna erfarenheter. Detta kan då ske genom att läraren agerar som ledsagare i 
elevernas egna diskussioner. Det kan också ske genom att läraren utrustar eleverna med 
redskap som hjälper dem att själva nå detta resultat.  
 
Lärarens syn på hur förmedlingen av etik och moral går till, går också att härleda till två 
olika huvudsakliga utgångspunkter. Den ena uppfattningen bygger på att elevens 
intresse för att lära etik och moral beror av läraren. Förmedlingen kan då ske genom att 
läraren ger tydliga strukturer för vilka värden och normer som är önskvärda, samt 
ändamålsenlig respons på elevens handlingar. Förmedlingen kan även ske genom att 
läraren bygger upp ett förtroende hos eleverna som bygger på en vetskap om att läraren 
vill elevens bästa. 
Den andra huvudsakliga uppfattningen bygger på att elevens intresse för att lära etik och 
moral väcks hos eleven själv. Förmedlingen kan då ske genom att läraren själv lever ut 
goda värden och normer bland sina elever och på så sätt ger en önskan hos eleverna att 
själva bli lika dan. Förmedlingen kan också ske genom att läraren använder sig av 
elevernas egna tankar och intressen som utgångspunkt vid förmedlingen.  
 

Elevens intresse för att lära etik 
och moral beror av läraren 

Elevens intresse för att lära etik 
och moral väcks hos eleven själv 

Genom tydliga ramar 
och strukturer som 
återkommer 
kontinuerligt, kan 
läraren förmedla etik 
och moral till eleven. 

Genom att bemöta 
eleverna med respekt 
vinner läraren 
elevernas förtroende 
och kan då förmedla  
etik och moral till 
dem.  

Genom att läraren 
själv innehar goda 
värden och lever ut 
dessa bland eleverna 
så skapar detta en 
önskan hos eleverna 
att själva vara så. 

Genom att läraren 
utgår ifrån det som 
upplevs angeläget 
för eleverna, väcker 
läraren elevernas 
eget intresse för etik 
och moral 
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Faktorer som påverkar möjligheten att förmedla etik och 

moral 
 
Jag har i mitt intervjumaterial funnit olika faktorer som anses ha en betydande roll vid 
förmedlingen av etik och moral i skolan. Tillgången till en faktor kan i en intervju 
uppfattas vara en möjlighet för förmedlingen, medan avsaknaden av densamma, i en 
annan intervju lyfts fram som ett hinder för förmedlingen. Jag har därför valt att samla 
dessa hinder och möjligheter  under en gemensam benämning, faktorer som spelar en 
viktig roll vid förmedlingen av etik och moral i skolan.  
 
I många intervjuer beskrivs tid och resurser  ha en betydande roll vid förmedlingen av 
etik och moral.. Denna uppfattning kan sedan härledas till två olika utgångslägen.  
Det ena bygger på lärarens möjlighet till tid att påverka sina elever personligt. Denna 
tid kan påverkas av hur stor del av undervisningen hon har tillsammans med eleverna 
och hur lång tid hon följer dem under skoltiden. Den kan också bero av hur stor 
elevgruppen är, hur många elever läraren ska fördela sin tid på. Möjligheten till tid för 
läraren att påverka sina elever kan också hindras på grund av avsaknaden av resurser. 
När läraren behöver tid för samtal med någon eller några elever, har hon samtidigt 
ansvarar för att resten av klassen har en meningsfull syselsättning och att detta arbete 
fungerar.  
 
- " Ja, det är ju att du har gruppen hela dagarna, som vi alltså, när vi har klassen det underlättar ju 

helt klart, då får du kontinuitet och kan så att säga se lite långsiktigt i jobbet, du behöver inte vara 
färdig i dag, du har terminen framför dig och jobba med så…det tycker jag är en jätte stor fördel att 
man har dom väldigt mycket alltså, du har mycket tid att påverka dom." 

 
- "Sen är det ju det här som vi sa då med om man känner att det är för stora grupper, tiden så att säga, 

att räcka till då för alla barnen …..har man det inte uppskrivet i sin planering att då och då och då 
jobbar vi med det här i veckan, då är det så lätt…..ja, man kör på och man ska hinna det i matte och 
det i svenska…ja, du vet dom här ämnesbitarna….." 

 

- "Hindret kan ju vara att man samtidigt som man ska lösa konflikter ska ta hand om 26 andra barn 
samtidigt. Ibland skulle man ju önska att man liksom kunde kalla in en person som kunde hoppa in 
och ta klassen när man behöver sitta i samtal med dom som det har hänt något för. Därför att när 
jag går ut och sätter mig med den gruppen där det kan ha varit konflikter så vet ju jag inte vad som 
händer i klassrummet samtidigt."   
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Det andra utgångsläget bygger på möjligheten till tid för eleverna att reflektera. Man 
menar att kunskap om etik och moral, värden och normer, inte är något som man lär sig 
vid ett enstaka tillfälle, utan att det bygger på ett kontinuerligt arbete. Eleverna behöver 
tid för reflektion och bearbetning av dessa frågor. 
 
- " …att man regelbundet tar diskussioner kring det här med etik och moral, det kan vara enkla små 

saker som har hänt eller det kan vara konstigare saker som man tar upp ja, man berättar en saga 
eller en historia, man pratar om hur kände sig den eller hur kände sig den, just det här att barnen får 
leva sig in i olika situationer och träna på den här empatiska förmågan.." 

 
- "…det handlar om att man pratarom, att man resonerar och kommunicerar, hur skulle du känna dig 

om… och sen exempel och så, och få barnen att faktiskt känna medkänsla och empati…" 
 
- " …sen tror jag att det här med etik och moral det är ingenting som man kan lära barnen i fyran och 

sen tro att det liksom funkar ända till dom slutar sexan eller gymnasiet eller vad det nu handlar om, 
det är ju ett pågående arbete hela tiden, att man får stanna upp och man får prata med dom om det 
händer någonting…" 

 
En annan uppfattning som jag har funnit, är värdet av att kunna relatera frågor kring etik 
och moral till givandesituationer.  
Det kan vara händelser som finns i elevernas vardag . Dessa situationer uppfattas  
givande eftersom de ligger nära elevens eget intresse och medvetande och blir på så sätt 
lätta för eleverna att leva sig in i. 
 
- "Det är ju det att man hela tiden, man möter ju varandra hela tiden så att säga. Man kan säga att det 

uppstår ju situationer hela tiden där man måste tänka på vad man säger och hur eleverna, jag menar 
/..det uppstår konflikter kanske och då hamnar ju liksom i en situation där./..man måste bemöta då 
hur eleverna pratar med varandra.." 

 
- "Ja, vad som finns i skolan är ju att det dyker upp situationer under lektionstid till exempel, ute under 

raster, det händer alltid väldigt mycket och man kan ju utgå från det som händer och snappa upp det 
och jobba utifrån det då.." 

 
En annat sätt att finna givande situationer är att använda sig av material, såsom 
berättelser, rollspel, drama osv. Dessa skapade situationer kan bli givande eftersom de 
ger möjlighet att exemplifiera en specifik situation eller händelse som läraren önskar 
förmedla till eleverna.  
 
- "…och sen finns det ju sådana här checka rollspel och det finns ju bra berättelser som dom kan få 

läsa och låtsas att dom är den och den och prata om hur man ska lösa olika problem…/….och man 
kan ta det dom ser på Tv och föra ner det lite grann och fråga liksom så att dom blir lite medvetna 
om vad är det…..ska vi verkligen tycka något om det här…oh jag kanske ska ha en egen ståndpunkt i 
det här och inte bara bli ett mähä.." 
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- "……man berättar en saga eller en historia, man pratar om hur kände sig den eller hur kände sig 

den, just det här att barnen får leva sig in i olika situationer och träna på den här empatiska 
förmågan.."  

 
En annan betydande faktor som lyfts fram i materialet är värdet av en god miljö. Den  
handlar om vikten av att ha en god relation mellan elever och mellan personal, samt 
mellan personal och elever. Detta ses som en förutsättning för att arbetet i skolan och 
förmedlingen av kunskap ska bli meningsfullt och fungera bra. 
 
- " Att skapa ett bra förhållande i gruppen mellan alla ungar då, det är grov grund jobbet man måste 

göra.." 
 
- " God miljö först och främst det är det allra viktigaste, när man har nått en bit på väg då kan man 

börja jobba med sådana här saker det tror jag och det är vad jag försöker jobba väldigt mycket med, 
att få bra klassrumsklimat.." 

 
- "…..att se eleven för är man sedd så blir man tror jag en moralisk individ, jag tror att folk som inte 

blir sedda, sjunker på något vis undan i någon grupp och då kan man göra vad som hälst, då spelar 
inte det någon roll längre, men om du blir sedd som individ och inte vara som en i gruppen så tror 
jag att då skärper man sig.."  

 
- "…..vad som genomsyrar kollegiet och så vidare, hur man är mot varandra, det tror jag avspeglar 

sig mot många. Mår kollegiet bra så, det syns ju också för eleverna tror jag.."  
 
Denna önskan om goda relationer kräver i sin tur ett fungerande socialt nät på skolan. 
Ett slags uppsamlingsnät som fångar in händelser och situationer och tar tag i dom på en 
gång. Detta nät upplevs också vara ett stöd för läraren i sin roll som förmedlare av etik 
och moral.  
 
- " En annan fördel som jag tycker att vi har som är bra det är att vi har en väl fungerande 

mobbningsgrupp. Och är det sådana problem som vi inte kan lösa inom gruppen eller inom klassen 
så kan man gå till den och begära hjälp. Och dom ser ju också saker, så dom kommer ibland och 
hämtar barn som dom diskuterar med…." 

 
- " Alltså rent organisatoriskt då om man ser på den här skolan så har dom ett väldigt väl fungerande 

kamratteam då, där dom jobbar mycket med den här biten att kunna känna empati, att kunna liksom 
leva sig in i olika situationer det är en viktig bit…" 

 
Den sista faktorn som jag funnit uppfattas vara av betydelse för förmedlingen av etik 
och moral, är en gemensam grundsyn. Denna uppfattning hänvisar till gemensam 
grundsyn i två olika lägen. 
 Dels är det värdet av en gemensam grundsyn i hem och skola. Lärarna beskriver här det  
dilemma som det innebär att arbeta med så många olika elever, där alla har olika 
utgångsläge och bakgrund. 
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- " …..även om det är ganska homogent i det här området så har ju varje familj sina grundvärderingar 

och normer och regler som dom för vidare till sina barn och så kommer dom hit till skolan och då 
kanske det sitter en grupp på kanske trettio stycken som kommer ifrån olika sammanhang så……. just 
det här att alla har inte en gemensam bas att utgå ifrån det märker man ju. Det som kan vara helt 
naturligt för någon kan vara helt obegripligt för någon annan, den här mångfasciteringen det är 
klart, det rör ju till det men så är det ju, så är det ju i alla situationer i livet …" 

 
- "…..vi får en viss grund att stå på, att kunna utgå ifrån och det är ju inte säkert att man behöver 

ändra, vissa elevers behöver man ju ändra på men vissa har ju den där bra grund….värdegrunden 
att stå på innan, hur man ska förhålla sig mot varandra och så vidare…" 

 
- " Ibland kan det vara föräldrar som inte tycker att vi ska lägga oss och då blir det ju svårt , om vi 

lägger oss i att ungarna inte fungerar här och sen får man föräldrarna på sig, det kan ju vara en sak 
som är svårt." 

 
Det andra läget som beskrivs är värdet av en gemensam grundsyn bland personal på 
skolan. Här visar man istället på vikten av att all personal i skolan förhåller sig lika till 
vissa grundläggande värden och normer. Skolan kan på detta sätt förmedla en trygghet 
till eleverna. 
 
- "……det är att dom har många lärare här på högstadiet, springa omkring och så vidare, och där alla 

inte håller samma nivå, vad som är rätt och fel…."  
 
- "….bra ledning, som styr upp det här att man har samma förhållningssätt mot eleverna…./ ..och sen 

ha ett återkommande, återkommande samtal genom kollegiet, studiedagar till exempel, för att prata 
om sådana saker, vilket vi har börjat med nu….." 

 
- ".….och sen har vi även jobbat med det här i arbetslaget så att…. alla tycker ju olika men ändå att 

man har en ganska lika grundsyn för jag tror att eleverna blir trygga där dom flesta vuxna tycker 
ungefär lika på något sätt…så att det inte blir det här att man frågar en så får man ett svar och 
frågar en annan så får dom ett annat svar utan att man är ganska lika på vissa grejer." 
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Min analys kring faktorer som uppfattas ha en viktig roll vid förmedlingen av etik och 
moral i skolan kan beskrivas med hjälp av bilden som följer. 
 
 
 
 
 
Faktorer som påverkar möjligheten att förmedla etik och moral 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Sammanfattning 
 
Det finns flera faktorer som uppfattas påverka möjligheten att förmedla etik och moral i 
skolan. De grundläggande faktorerna som lyfts fram ur materialet är tid, situationer, 
godmiljö och gemensam grundsyn. 
Läraren behöver tid att påverka eleverna och eleverna behöver tid för reflektion över 
olika moraliska och etiska problem. Det uppfattas också vara en fördel att kunna knyta 
värdegrundsarbetet till situationer som är välkända för eleverna. Det kan vara situationer 
som finns naturligt i vardagen eller situationer som exemplifieras på olika sätt.  

Tid och 
resurser 

situationer  

god miljö 

Gemensam 
grundsyn  

Möjlighet till tid för läraren 
att påverka 

Tid för eleverna att 
reflektera 

Händelser som finns i 
elevernas vardag 

Material ; berättelser , 
rollspel, drama 
God relation mellan elever  
och mellan personal samt 
mellan personal och elever. 

Fungerande socialt nät på 
skolan 

Gemensam grundsyn i hem 
och skola 

Gemensam grundsyn bland 
personal på skolan 
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Förmedlingen uppfattas också vara beroende av att det råder en god miljö och att det 
finns goda relationer mellan alla på skolan. Denna önskan leder till att man värdesätter 
ett fungerande socialt nät på skolan som främjar detta.  
En gemensam grundsyn uppfattas också som en förutsättning för förmedlingen av etik 
och moral. Stora skillnader mellan grundsynen i hemmen kan medföra problem för 
läraren i sin förmedling. Det är även viktigt att personalen på skolan delar en gemensam 
värdegrund. Detta skapar trygghet för eleverna. 
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DISKUSSION 
 
Här följer en diskussion kring de resultat som framkommit i undersökningen. Målet 
med studien var att synliggöra några lärares uppfattningar kring etik och moral samt hur 
lärare förmedlar etik och moral till sina elever. Därtill önskade jag även visa på några 
faktorer som lärare uppfattar har betydelse för förmedlingen av etik och moral i skolan. 
 
 
En samlad översikt 
 
Resultatet av studien visar på att det finns många olika uppfattningar kring både lärarens 
roll som förmedlare av etik och moral, hur förmedlingen sker och vilken plats 
förmedlingen har i undervisningen. Det har också visat sig att de värden och normer 
läraren önskar förmedla till stor del bygger på val ifrån lärarens eget arkiv. Det kan vara 
egna erfarenheter, eget intresse eller olika yttre riktmärken som läraren i varierande grad 
upplever viktiga att rätta sig efter. Detta fenomen kan hänvisas till den studie som finns 
beskriven i Wynnersjös arbete (2001 ), och som visar att regler och normer i många fall 
skiljer sig markant åt i olika klassrum. Detta anses tyda på att lärare använder sin egen 
person när en viss ordning skapas i klassrummet och att lärares personliga identitet 
ligger nära deras undervisning av eleverna. Det kan också vara ett tecken på att läraren 
är ganska ensam i sin yrkesutövning. (Colnerud och Granström, 1993 ).  
Lärarens syn har säkerligen också präglats av de olika direktiv för 
värdegrundsförmedlingen som getts under olika perioder, och som medfört ett visst 
förhållningssätt. (Colnerud och Granström, 1993 ). Tidigare direktiv kan till och med tänkas 
vara så djupt rotade hos denne att de införlivats i lärarens egen erfarenhet, och upplevs 
på så sätt självklara utan behov av reflektion (inre rättesnören). Det kan då vara 
nödvändigt med ett samtal kring dessa frågor för att läraren ska blir medveten om sin 
ståndpunkt och de direktiv som gäller.  
Zackari och Modigh (2000 ) menar att skolans möjlighet att kunna uträtta detta 
samhällsuppdrag på ett bra sätt, bygger på att det finns ett samtal i organisationen kring 
värdegrundsförmedling och vad det innebär. Det behöver också föras ett samtal kring 
hur skolan ska fördela sina resurser för att nå målen på sikt. 
 
Begreppen etik och moral 
 
Resultatet av studien visar på en uppfattning kring begreppen som osynliga regler för 
hur vi som människor bör leva och förhålla oss till vår omgivning. Denna uppfattning 
övergår sedan till att symbolisera en form av rättsuppfattning. Denna beskrivning pekar 
på det samhällskontrakt som Hedin (1993) hänvisar till. Han talar där om en slags 
grundläggande värden som har till uppgift att hålla samman samhället. Värdet av 
begreppen som en rättsuppfattning  kan då hänvisa till vikten av att alla fullföljer sin 
skyldighet i detta kontrakt.  
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En annan uppfattningen som kommit fram är värdet av begreppen som bärare av en 
tradition. Hedin (1993) skildrar detta när han beskriver att vårt samvete är programmerat 
med vissa värderingar som upplevs självklara för oss. Dessa värderingar kan upplevas 
självklara ända tills vi möter människor från en annan miljö, som uppfattar motsatsen 
som självklar. Det är intressant att notera att när läroplanen (Lpo94) beskriver hur skolan 
skall förmedla värdegrunden finns även där dessa båda uppfattningar representerade.  
"I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla…"..  
Eleven ska alltså fostras i enlighet med den tradition vårt samhälle bygger på. Målet 
med denna fostran är att eleven ska omfatta bl.a. en egenskap av rättkänsla, alltså 
rättigheter och skyldigheter.  
 
Förmedlingens plats i undervisningen  
 
Resultatet av studien visar på att det finns en god uppslutning kring uppfattningen om 
att lärare är en moralisk och etisk förebild. Detta styrks även av den studie som finns 
representerad i Grudemos arbete (2000 ), och som visar att denna påverkan till och med 
har en större betydelse än vad de uppsatta målen för elevens fostran egentligen är. 
Zackari och Modigh (2000 ) beskriver också lärarens egenskap av förebild när de skriver 
att en vuxen aldrig bara kan lära ut moral och etik utan att de själva också måste visa att 
de omfattar de grundläggande värdena i praktisk handling. 
Resultatet visar dock olika uppfattningar kring huruvida det är av betydelse att förmedla 
värden och normer genom undervisning. Detta kan hänvisas till Berglings bok (1982 ), 
där barns moralutveckling skildras och hur den stimuleras med hjälp av lärarens stöd 
genom undervisning. Han pekar bland annat på betydelsen av exempel på händelser 
som eleven kan leva sig in genom bl.a rollspel. 
När det gäller vilken plats förmedlingen av etik och moral har i den ordinarie 
undervisningen, syns en ganska bred spridning av uppfattningarna. Enligt Zackari och 
Modigh (2000 ) så ska all ordinarie undervisning i samtliga ämnen ge tid för 
värdegrundsfrågan. Detta utlåtande skulle då strida mot alla de uppfattningar som 
bygger på att värdegrundsundervisningen ska ske vid särskild lämpad tid eller i mån av 
utrymme. Denna osäkerhet kring förmedlingens plats i undervisningen kan också vara 
ett tecken på de olika riktmärken läraren fått för sin fostrande roll i olika tider. (Colnerud 
och Granström, 1993)  
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Förmedlandet av etik och moral och lärarens roll i det 
 
Studien visar att det finns två olika huvudsakliga uppfattningar kring lärarens roll som 
förmedlare av etik och moral. Dessa uppfattningar bygger på om läraren har som 
uppgift att förmedla värden, från sig själv till eleverna, eller om läraren ska förmedla 
värden utifrån elevernas egna erfarenheter. Båda dessa inriktningar kan i sig uppfylla de 
mål som finns i värdegrundsuppdraget. Förmedlingen bygger dock på ett aktivt 
engagemang från lärarens sida. Vi kan utläsa ur läroplanen (Lpo94 ) att skolan ska 
förmedla och hos eleverna förankra de värden vårt samhällsliv vilar på. 
Den först nämnda uppfattningen förutsätter att läraren har en bestämd uppfattning om 
vilka värden hon önskar förmedla till eleverna. Den andra uppfattningen tar sin 
utgångspunkt i de situationer och erfarenheter eleverna själva har. Eleverna får då själva 
komma fram till en lösning med eller utan lärarens hjälp. Denna metod är gynnsam 
enligt Zackari och Modigh (2000 ) som skriver att det är genom konfrontationer med 
andras värderingar som etiska värden och normer utvecklas. 
Synen på förmedlingen av etik och moral visar också två skilda utgångspunkter. Den 
ena bygger på att elevens intresse för att lära etik och moral beror av läraren. Den andra 
söker istället intresset för etik och moral hos eleven själv. Detta fenomen kan vara ett 
uttryck för den förändring lärarrollen genomgått under senare tid, och ett sätt att lösa 
auktoritetsproblemet. Skolverket (2000 )beskriver denna förändring i sin utgåva Med 
känsla för kunskap. De menar där att läraren har tappat mycket av den auktoritet som 
hon tidigare hade just i egenskap av sin roll som lärare. Uppfattningen om att läraren 
förmedlar etik och moral genom att ge eleverna tydliga direktiv, skulle då kunna vara ett 
tecken på försök att bevara lärarens tidigare auktoritet i skolan. De övriga 
uppfattningarna kan istället tyda på att läraren övergett sina försök att bevara sin 
auktoritet, enligt den tidigare betydelsen, och istället funnit andra vägar för 
förmedlingen. Det kan då göras genom att läraren blir en auktoritet som bygger på 
elevernas eget förtroende för henne, eller att hon utgår ifrån elevernas egna personliga 
intressen för att åstadkomma en förmedling. 
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Faktorer som påverkar möjligheten att förmedla etik och 
moral i skolan 
 
Resultatet av studien visar på några grundläggande faktorer som uppfattas viktiga vid 
förmedlingen av etik och moral i skolan. Medvetenheten kring dessa faktorers betydelse 
kan vara ett uttryck för en teoretisk kunskapsgrund kring arbetet med etik och moral och 
vad som krävs för att det ska bli lyckat. Det kan också vara ett uttryck för erfarenheter 
hos lärare som inte självklart haft dessa faktorer att tillgå i sitt arbete och därmed, i 
avsaknaden av dessa, upptäckt värdet av dem. En uppfattning som lyfts fram i 
materialet är möjligheten till tid för värdegrundsarbetet. Detta syftar bland annat till 
lärarens möjlighet till tid för sina elever. Läraren upplever på så sätt att stora 
elevgrupper påverkar resultatet av arbetet. Detta beror av att det är många elever som 
läraren ska fördela sin tid på. Zackari och Modigh (2000 ) skriver att lärarens fysiska 
arbetsbelastning, generellt har ökat under senare tid. Det har dels blivit en ökning av 
antalet barn per vuxen, men också fler antal frågor som läraren förväntas arbeta med. 
Detta har  bidragit till att läraren tvingats prioritera på olika sätt i sin undervisning. 
Goda situationer, som exemplifierar och på olika sätt synliggör värden och normer 
uppfattas också vara en viktig faktor. Detta styrks också i den tidigare nämnda 
moralutvecklingsteorin (Bergling, 1982 ). En annan faktor som uppfattas påverka 
resultatet är den miljö förmedlingen sker i. Bergling (1982 ) visar på detta när han 
skriver att en god förmedling av etik och moral i undervisningen förutsätter att 
klassrumsklimatet är sådant att alla elever aktivt kan delta och känna att de andra 
lyssnar på deras synpunkter. 
Studien visar också på att en gemensam värdegrundsuppfattning anses vara en viktig 
faktor vid förmedlingen av etik och moral i skolan. Detta kan vara ett tecken på att så 
inte alltid är fallet. Vissa svar som framkommit i studien visar på att man upplever 
problem när inte skolan och personalen där är överens om värdegrunden. I enlighet med 
läroplanen (Lpo 94 ) är skolans uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de värden 
vårt samhällsliv vilar på. Denna uppgift tycks svår med tanke på det resonemang som 
förs i boken Inledning till etiken (Collste,1996 ). Detta visar att det idag inte finns några 
grundläggande värden som omfattas av alla och som det går att hänvisa till för att 
avgöra oenigheten i etiska frågor. Det visar sig också kunna uppstå problem vid 
tolkningen av skolans värdegrundsuppdrag. I boken Med känsla för kunskap (skolverket, 
2000 ) beskrivs denna tolkning bli individuell för varje lärare. Detta beror av de olika 
personliga värdegrunder vi bär med oss och som styr hur man läser, hur man förstår och 
hur man prioriterar. Den gemensamma  värdegrunden måste därför växa fram i samtalet 
mellan lärare och på så sätt bli en utgångspunkt för skolans samhällsuppdrag. 
Värdegrundsarbetet uppfattas också påverkas av den värdegrund eleverna får med sig 
från sin hemmiljö. Det är därför viktigt för skolan att ha en öppen dialog med hemmen 
för att nå en ömsesidig förståelse för värdegrundsarbetet. Läraren behöver hemmets stöd 
för att nå ett gott resultat i sin fostran av eleverna (Zackari, Modigh, 2000 ). 
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Vidare studier 
 
Denna studie inbjuder på många sätt till vidare studier inom etik och moral. Jag vill här 
nämna två olika exempel på vidare studier som skulle vara av värde. 
 
- En kvalitativ studie som bygger på observationer av klassrumsaktiviteten. Denna 

kan då belysa hur verkligheten ser ut i förhållande till lärares egna uppfattningar.  
- En kvalitativ studie av olika lärares uppfattningar kring skolans värdegrundsuppdrag 

och hur den värdegrund som ska förmedlas ser ut. 
 
 
Sammanfattning av diskussion 
 
Studiens resultat visar att lärarens samhällsuppgift, som värdegrundsförmedlare är både 
svår och på många sätt oviss. Valet av stoff samt på vilket sätt läraren förmedlar, bygger 
till stor del på hennes egna beslut och erfarenheter, och kan därför uppfattas godtyckligt 
i flera avseenden. Uppdraget har också visat sig vara svårartikulerat, eftersom 
tolkningen kommer att se olika ut hos olika individer. Värdegrundsuppdraget kräver 
därför ett väl fungerande samtal bland lärare, för att skapa en gemensam utgångspunkt 
för arbetet och en gemensam vision av dess mål. 
 
 
 
Reflektion 
 
Det har varit mycket spännande och intressant att arbeta med denna studie. Arbetet har 
gett mig många fördjupade insikter kring skolans värdegrundsuppdrag och hur 
komplext detta arbete är. Jag har också fått en ökad förståelse för läraryrkets tradition 
och hur det har förändrats på olika sätt. Målet med min studie var att söka uppfattningar 
hos lärare kring etik och moral samt hur detta förmedlas till eleverna. Jag tror och 
hoppas att de olika uppfattningar som kommit fram i studien ska ge mig ökad förståelse 
för olika lärares sätt att arbeta. Studien kan på så sätt bli till hjälp för mig i mitt 
samarbete med olika lärare kring dessa frågor.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
- Vad innebär begreppen etik och moral för dig? 
 
- Vilka egenskaper är viktiga hos en lärare för att förmedla etik och moral till sina 

elever? 
 
- Hur förmedlar man goda värden och normer till sina elever? 
 
- Vilka värden och normer anser du är viktigast? 
 
- Vad finns det i skolan som underlättar möjligheten att förmedla etik och moral? 
 
- Vad ser du i skolan som begränsar möjligheten att förmedla etik och moral? 
 
- Varifrån hämtar man de värden och normer som är viktiga att förmedla? 
 
- Vad tror du krävs för att man som lärare ska lyckas i sin ambition att förmedla etik 

och moral till sina elever? 
 
 
 


