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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

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

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”1 

 

Läroplanen ställer stora etiska krav på lärarna i skolan. Lärarna ska aktivt försöka få eleverna 

att förstå de demokratiska värden vårt samhälle vilar på. Detta kräver att barnen lär sig 

reflektera etiskt för att sedan ta till sig värdena och göra dem till sina.  

Detta är viktigt för att barnen ska kunna förankra sin verklighet i en stabil 

värdegrund och därigenom kunna hantera de moraliska frågor och konflikter de kommer att 

stöta på i livet. Följande arbete kommer att behandla hur detta kan gå till i verkligheten. 

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärarna påverkar barns etiska och moraliska 

utveckling, samt hur etikundervisningen och attityden till den ser ut från ett lärarperspektiv. 

 

1.3 Problemformulering 
 

• Hur ser lärarnas attityd till etikundervisning ut? 

• Hur arbetar lärare med etik och moral i skolan? 

• Vilken roll spelar skolan i barns etiska och moraliska utveckling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm, 1994, s. 5 
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2 Genomförande 

 

2.1 Arbetets delar 

 

Arbetet inleds med en litteraturgenomgång som syftar till att diskutera begreppen etik och 

moral, ge en viss historisk överblick över skolans styrdokument, samt ge en bild av dagens 

diskussion om skolans värdegrund  

I litteraturgenomgången försöker jag belysa mina problemformuleringar, främst 

de två första, för att sedan i arbetets andra del ta reda på vad ett antal lärare tänker kring dessa 

frågor. I min slutdiskussion avser jag sedan att ”knyta ihop säcken” genom att jämföra 

resultaten av litteraturstudien och intervjuerna. 

 

2.2 Undersökning 

 

Till detta arbete valde jag att göra intervjuer. Skälet till detta är att frågorna i min 

problemformulering är ganska svåra och kräver personliga svar. I en intervju kan man också 

ställa följdfrågor som ger intervjupersonen möjlighet att utveckla sina tankar. Jag anser att det 

skulle vara svårt både att utforma och tolka en enkät som skulle kunna ge svar på mina 

frågeställningar Det skulle också vara svårt att bygga upp empirin på någon slags observation 

eftersom det är vad som pågår inuti läraren, hans eller hennes reflektioner, jag vill åt. Alltså 

blev det självklara valet intervjuer. 

Jag utgår inte från någon hypotes eller teori, utan arbetet består av frågor som 

jag vill finna svar på. Därför kan man säga att metoden är av induktiv karaktär. Detta i 

motsats till den deduktiva metoden, där man vill finna stöd för en viss teori. 

Inom kvalitativ forskning anser man att man genom språket kan förstå varandras 

inre värld. Inifrån-perspektivet är en förutsättning för forskandet, och forskarens värderingar 

är då ett viktigt hjälpmedel till att förstå och tolka den information man får.2 Den kvalitativa 

analysen har sitt ursprung i en hermeneutisk tradition, vilket innebär att man genom att tolka 

människors uttalanden om sig själva kan få en inblick i och förståelse för deras upplevelser. 

Utgångspunkten är att det är människans egen uppfattning av sig själv och sin situation som är 

viktig.3  

                                                           
2 Patel, Runa & Tebelius, Ulla. Grundbok i forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1987, s. 45 
3 ibid, s. 122-123 
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Det jag är ute efter är inte en generell bild av lärarkårens tankar om 

värdegrunden, jag är inte intresserad av att finna likheter och olikheter hos alla lärare. De jag 

har intervjuat är bara representanter för sig själva, inte underlag för en generalisering, jag vill 

på ett djupare plan se hur lärare kan tänka kring etik och moral i skolan. Naturligtvis vill jag 

jämföra och finna likheter och olikheter, men jag försöker inte på något vis hävda att 

resultaten av undersökningen gäller alla lärare.  

För att kunna komma in på djupet och göra det osynliga synligt, samt klargöra 

det som framträder och hur det framträder i intervjuerna har jag använt mig av ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologin strävar efter att finna fenomen och 

strukturer hos den person som intervjuas. ”Fenomenologi är studiet av strukturen, och 

variationerna i strukturen, hos det medvetande, för vilket varje ting, händelse eller person 

framträder.”4  

 

2.3 Urval och tillvägagångssätt 

 

Jag har intervjuat sex personer, tre män och tre kvinnor, alla lärare i år 4-6. I arbetet används 

inte deras riktiga namn, utan namn som jag själv hittat på. Jag har valt att begränsa min 

undersökning till lärare i ”mellanstadiet” då jag upplever att det forskats lite mindre kring 

dem i detta ämne än lärare på andra stadier. En annan orsak är att flera forskare anser att det 

är i de åldrarna som barn börjar reflektera över saker som rätt och fel. (För vidare läsning, se  

t ex Moralutveckling av Kurt Bergling.) 

Intervjuerna har ägt rum i ett tomt klassrum eller ett arbetsrum. Varje intervju 

tog ungefär 45 minuter och hade karaktären av ett samtal, dock styrt av mina frågor. Man kan 

säga att mina intervjuer är halvstrukturerade. Med det menar jag att jag hade förberett ett antal 

frågor (se bilaga 1), men var beredd att förändra frågorna och ordningsföljden, samt ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. Jag anser att man då kan få ett bra samspel mellan den 

intervjuade och intervjuaren, det blir också en mer flexibel intervju där man kan få fram mer 

än man från början trott eller tänkt. Alla intervjuerna spelades in på band efter det att jag fått 

tillstånd och informerat om etik i samband med intervjun. (se ”etisk bakgrund”, bilaga 1) 

Varje informant kommer i resultatdelen att presenteras kort i samband med att 

jag under rubriken ”Några lärarröster” redogör för vad som är särskilt karakteristiskt i hans 

                                                           
4 Patel, Runa & Tebelius, Ulla, a.a, s. 54 
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eller hennes tankar om etik och värdegrund. I kapitlet ”Samlade lärarröster” tar jag under 

intervjuplanens tre huvudrubriker fram det som i stort förenar alla intervjuade lärare. 

Att använda sig av intervjun för att få fram det man vill veta innebär att man 

måste ta vissa saker i beaktande. Intervjuaren måste vara försiktig med att lägga in för mycket 

av sina egna tolkningar i svaren som angetts. Jag vill därför gärna understryka att 

intervjuresultaten består av vad jag uppfattade att informanterna sa.  

Intervjuaren måste också ha i minnet att den intervjuade kanske inte svarar helt 

sanningsenligt. Med det menar jag inte att personen avsiktligt talar osanning, utan att man 

svarar det man ”bör”. Mitt arbete utgår från skolans styrdokument, som anger vad det är vi 

ska förmedla till eleverna. Det kan leda till att lärarna i undersökningen kanske inte säger 

precis det de egentligen tycker. 

 Lärarna i min undersökning arbetar på skolor som liknar varandra till storlek, 

elevsammansättning mm. Skolorna som är representerade i arbetet har alla runt 300 elever. 

”Bengts” skola ligger i en mindre industriort och har väldigt få elever med 

invandrarbakgrund. ”Saras” och ”Karins” skola ligger ganska centralt i en mellanstor stad, 

och även deras skola har få elever med invandrarbakgrund. ”Lennarts”, ”Mariannes” och 

”Bosses” skolor ligger i samma mellanstora stad. Det som skiljer den åt från de andra två 

skolorna är att den ligger i ett mer invandrartätt område. Kanske borde jag ha ansträngt mig 

mer för att finna lärare vars arbetsplatser skiljer sig mer. Jag hoppas ändå att få fram ett 

intressant resultat. 
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3. Litteraturgenomgång 

 
3.1 Etik och moral 
 

Etik har blivit väldigt aktuellt i och med förändringar och utveckling inom samhälls- och 

arbetsliv. Trots detta råder det i dag osäkerhet hos människor vad gäller etik och moral. 

Genom att vårt samhälle har sekulariserats har kyrkan förlorat sin auktoritet i frågor om rätt 

och fel, gott och ont.5 Därtill har det moderna samhället förändrat normsystemet så att 

familjen och närsamhället har fått en mindre roll som beskyddare och uppfostrare. I dag 

ansvarar daghem, skolor, fritids, fritidsaktiviteter och media för allt större del av barnens tid.6  

Någon har förklarat etikintresset idag som ett resultat av det ideologiska vacuum som 

uppstått, när ”varken Gud eller socialdemokraterna styr oss längre”.7 Kanske ligger det en del 

sanning i detta, vi har inte längre vare sig kyrka eller ideologi som ger oss moralisk 

vägledning. 

Etik och moral ges ofta liknande betydelser i vardagsspråket. Orden har också 

från början samma innebörd. Etik är grekiska och kommer av ordet ethos och moral kommer 

av latinets moralis och båda orden betyder sed eller sedvänja. I dag brukar man dock skilja 

mellan begreppen. Moralen brukar stå för ens handlingar, det man gör, medan etiken står för 

reflektion över ens handlingar, d v s ens moral. Man talar alltså om moralisk handling och 

etisk teori.8  

För att citera Sokrates ord han lär ha yttrat redan på 400-talet f. Kr.; ”Vi 

diskuterar ingen liten fråga, utan frågan hur vi bör leva.”9 Etik och moral är alltså frågor om 

rätt och fel, gott och ont. Kort sagt, hur man ska reflektera och agera för att vara en god 

människa. 

Att ägna sig åt etik på det personliga planet kan sägas vara att se på hur man 

handlar och fundera över vilka värderingar och normer som styr ens handlingar, sedan 

tydliggöra dem och kanske ompröva dem.10 Människans förmåga att reflektera är således en 

förutsättning för ett moraliskt handlande. 

En annan förutsättning är förmågan till inlevelse. Människan har en unik 

förmåga att leva sig in i hur andra har det. Hon kan känna lycka och hon kan känna lidande. 

                                                           
5 Collste, Göran. Inledning till etiken. Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 5 
6 Myrgård, Bengt m fl. Etikboken. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Falköping, 1992, s. 13 
7 Gren, Jenny. Etik i pedagogens vardagsarbete. Liber AB, 2001, s. 15 
8 Collste, Göran, a.a, s. 13 
9 ibid, s. 5 
10 Gren, Jenny, a.a, s. 13 
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På så vis kan hon också förstå när andra människor upplever dessa känslor. Men händelser 

världen över, t ex våldshandlingarna under andra världskriget, men även mer nutida 

händelser, visar att denna unika egenskap kan avtrubbas.  

Just förmågan till inlevelse är en viktig utgångspunkt för moralen. När man ser 

lidande vill man gripa in och hjälpa, man blir berörd. Om dessa mekanismer trubbas av, 

saknas förmågan att se och bedöma händelser ur ett etiskt och moraliskt perspektiv.11 Dock 

har alla människor en moral eftersom alla människor handlar, men inte alla har en etik. Alla 

tänker inte etiskt, de reflekterar inte över sitt handlande. 12  

Det kan dock vara svårt att leva upp till sina egna ideal. Man vill gärna handla 

på ett sätt, på det sätt etiken kräver, men ofta handlar man på ett annat. Filosofen Martin 

Heidegger talar om ”das Man”, ”mannet”. Med det menar han att vi ofta talar om att ”man gör 

så…” eller ”man kan säga att…” Genom att referera till ”mannet” slipper man att ta ett 

personligt ansvar för sina handlingar. 13 

Ett bra och känt exempel på hur vi ibland undviker personligt ansvar är Stanley 

Milgrams experiment från 1960-talet där en grupp frivilliga försökspersoner skulle ge en 

annan grupp människor elstötar varje gång de svarade fel på en fråga. De fick veta att 

elstötarna inte gav bestående men, men att de var ytterst smärtsamma. Trots att det var 

uppenbart att personerna led av elstötarna följde 65 % av försökspersonerna instruktionerna 

och delade ut stötar, trots att det var uppenbart att de framkallade stor smärta! 14  

Försöket visar att människan ofta är villig att lyda auktoriteter för att själv slippa 

ansvaret. Men man bör inte förlita sig på andra. Man måste som människa tänka själv och ta 

beslut för att man anser att de är rätta, inte för att andra tagit dem. Ibland innebär det att man 

måste gå mot majoriteten, mot ”den allmänna meningen”. 15  

Men det finns även tendenser i samhället som kan göra det svårt för oss från att 

ta ansvar. Collste sammanfattar dem med begreppen svårbegriplighet, svåröverblickbarhet 

och förtingligande. Med svårbegriplighet menar han att dagens teknik nästan bara behärskas 

av experter. Tekniken kan upplevas som autonom, en självständig och opåverkbar kraft. 

Individen blir en passiv användare av tekniken. Det minskar människans möjlighet att ta 

ansvar för sina handlingar. Svåröverblickbarhet innebär att storskaligheten leder till att 

                                                           
11 Collste, Göran, a.a, s. 8 
12 Gren, Jenny, a.a, s. 25 
13 Collste, Göran, a.a, s. 9 
14 ibid, s. 9 
15 ibid, s. 10 
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individen inte känner sig delaktig och har svårt att se sin insats i ett större sammanhang. 

Risken finns att man slutar fråga efter konsekvenserna av sina handlingar.  

När teknisk och ekonomisk rationalitet blir det viktigaste för en verksamhet riskerar 

människor att bli som ting som ska behandlas effektivt och rationellt. Detta kan man se i t ex 

vård och omsorg i dag, Collste kallar det ”förtingligande”.16   

Moralen är viktig för att hålla ihop ett samhälle. För att ett samhälle ska fungera 

måste det finnas ett gemensamt normsystem. Normsystemen finns inte som skrivna lagar, 

men är ändå viktiga. De säger hur man ska bete sig och hur man kan förvänta sig att andra ska 

bete sig. En titt i vilken tidning som helst visar dock att alla inte beter sig som man bör. Vi 

kan läsa om mord, misshandel, förskingring, lögner o s v. När dessa brott begås av politiker 

och andra vi borde kunna se upp till och lita på leder det till en känsla av ”kan de, så kan väl 

jag”. Dessa händelser kan leda till en normupplösning i vårt samhälle, då riskerar också 

samhället att upplösas. En god samhällsmoral kan dock bidra positivt till den privata moralen 

genom att ge ett kollektivt stöd åt den. Därför är det viktigt att vi diskuterar och gör klart vår 

värdegrund. 

                       Innan jag kommer in på frågorna kring skolans värdegrund ska jag göra en 

historisk tillbakablick. 

 
3.2 Historisk genomgång av läroplaner 
  

I Sverige har undervisning i organiserad form funnits sedan medeltiden. Prästerna hade då i 

uppgift att undervisa i den kristna läran. Undervisningen var kopplad till kunskapskontroll av 

olika former, först i samband med bikt för att sedan kopplas till bl a husförhören efter 

reformationen. 1686 kom en kyrkolag som gjorde det till en skyldighet för prästerna att 

undervisa. Kunskapen kontrollerades sedan av dem i husförhören och betyg skrevs i 

husförhörslängderna. 1726 kom husförhören att bli obligatoriska, vilket har en stor del i att 

läskunnigheten i Sverige var hög internationellt sett under 1700-talet.17  

År 1842 kom folkskolestadgan, bl a beroende på att industrialismen krävde läs-

och skrivkunniga människor. Folkskolan var från början ett socialt projekt där mest barn från 

underklassen deltog.18 Målet i folkskolan, såväl som dåtidens lärarseminarier, var att fostra 

                                                           
16 Collste, Göran, a.a, s. 10-11 
17 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den? Runa Förlag AB, Malmö, 2000, s. 48-50 
18 ibid, s. 49 
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elever och studenter till religion och moral. Barnen i folkskolan skulle lära sig de regler och 

normer som de vuxna levde efter, detta utan att ifrågasätta. Barnen skulle lära sig att lyda.19   

Fortfarande var kyrkans inflytande på skolan stort, i folkskolestadgan stod t ex att 

skolbyggnaden skulle ligga i närheten av kyrkoherdens bostad, så att han kunde ha uppsikt 

över skolan. Läraren och skolan var alltså kyrkans förlängda arm och det var därför viktigt att 

lärarna lärt sig gudsfruktan och hög moral. 

Några decennier senare blev varje socken skyldig att ha ”dugliga” lärare och 

ovanstående kvalitéer var inte längre lika centrala, något som fann motstånd, bl a i den 

dåvarande biskopen Esaias Tegnér, som menade att standarden på kunskapen skulle sänkas.20   

År 1919 kom en vändpunkt. Kristendomsämnets timtal halverades och skulle 

dessutom få en mer allmänkristen inriktning. Detta visade sig i att lilla katekesen byttes ut 

mot biblisk historia. Skolan hade fortfarande en fostrande roll, men man tog avstånd från en 

fostran som uppmuntrade samhällelig och religiös underdånighet. I samband med detta 

minskade kyrkans roll. 

Fram till 1940-talet var det ändå ”Gud och fosterlandet” som utgjorde kittet i 

folkskolan. Skolan var en samhällsbevarande institution. Värdegemenskapen, baserad på 

kristen tro och tradition, skulle bevaras.21   

Efter det första världskriget kom den första moderna läroplanen, 

Undervisningsplan för rikets folkskolor. Där fick lärarna i uppdrag att lära eleverna respekt 

för en fredlig samvaro, samt att tänka internationellt och inte bara på sitt fosterland. Man 

skulle;  

 

”motverka uppkomsten av hat och fiendskap mot andra folk 

samt främja insikten om att fred och samförstånd mellan alla 

länder är ett av huvudvillkoren för mänsklighetens gemensamma 

framåtskridande”  

 

Detta kunde man läsa i anvisningarna till ämnet historia. Än i dag kan vi se dessa värderingar 

i skolans uppdrag.22 

När kristendomens roll minskat i skolan var det vetenskapen som tog vid. Det 

var vetenskapen som skulle vara grunden i det goda samhället och Folkhemmet skulle skapas. 

                                                           
19 Orlenius, Kennert, a.a, s. 46-47 
20 ibid, s. 48 
21 ibid, s. 51-53 
22 Ekholm, Mats, www. skolverket.se/publicerat/debatt/vardegrund.shtml 
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Dock ledde andra världskriget till att tanken om människans godhet fick sig en knäck. Med 

tanke på det är det inte konstigt att 1946 års skolkommission fastslog att skolans främsta 

uppgift skulle vara att fostra goda demokratiska människor, detta på vetenskaplig grundval. 

Det beslutades även att ett nytt ämne skulle införas i årskurserna 4-9, nämligen 

samhällskunskap. Kommissionens idéer blev vägledande för skolpolitiken för ett halvt sekel 

framåt, det kan tydligt ses i efterföljande läroplaner.23  

 Läroplanen reviderades, nu skapades krav på att skolorna skulle utveckla kritiskt 

tänkande och självständigt agerande hos eleverna. Självständigheten skulle växa bl a genom 

fria val vad gällde studieinriktning och den interna skoldemokratin. Eleverna skulle lära sig 

att samarbeta, visa tolerans, ta ansvar och vara solidariska. Tanken om självständigt tänkande 

kom naturligtvis som ett resultat av de nazistiska strömningarna under andra världskriget och 

syftade på att människor skulle lära sig stå emot totalitära läror av olika slag.24  

År 1962 infördes en gemensam grundskola för både flickor och pojkar, 

reformen skulle stimulera till samarbete och ökat ansvar för eleverna, samt skapa en likvärdig 

skola för alla.25 I den gemensamma grundskolan stod objektiviteten högt i kurs, något som 

fanns kvar även i Lgr -69.26 

I Lgr -69 betonas att skolan, i samarbete med hemmet, ska fostra dugliga och 

ansvarskännande samhällsmedlemmar. Eleven ska förberedas på sin roll som aktiva 

medlemmar i ett samhälle som kommer att kräva samverkan och solidaritet. Tolerans är också 

ett viktigt begrepp i läroplanen. Eleven ska få en god uppfattning om de värderingar och  

principer som bär upp rättsordningen i vårt samhälle. Man går nu mot en ökad elevcentrering 

och en minskad tyngdpunkt på lärostoffet. Allt detta ska ske i en objektiv lärandemiljö, d v s 

undervisningen ska vara saklig och allsidig, och eleverna ska ges möjlighet till att påverka 

sina arbetsvillkor. Läroplanen understryker att hem, skola och samhälle är delar av varandra 

och därför måste arbeta tillsammans.27 

I Lgr -80 ser man också att skolan är en del av samhället och skolan ska därför 

arbeta för att eleven ska omfatta den samhällssyn och människosyn som råder. Skolan ska 

fostra, i samarbete med hemmet. Det innebär att eleven ska stimuleras och påverkas till att 

vilja omfatta demokratins grundläggande värderingar. Kunskaper, färdigheter, normer och 

värderingar ska inte enbart föras vidare mellan generationerna, utan även aktivt bearbetas och 

                                                           
23 Orlenius, Kennert, a.a, s. 58-60 
24 Ekholm, Mats, a.a 
25 Orlenius, Kennert, a.a, s. 60 
26 Orlenius, Kennert, a.a, s. 18 
27 Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. UtbildningsFörlaget Liber AB, Stockholm, 1969 
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vidareutvecklas. Begrepp som lyfts fram är solidaritet, tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människor. Eleven ska gå genom skolan med bibehållen individualitet 

och ska också respektera andras individualitet. Den etiska utvecklingen tas upp i Lgr -80. Den 

ska formas i kontakt och gemenskap med människor som eleven litar på och vill efterlikna. 

Eleven måste få bearbeta moraliska problem och konflikter, och skolan ska påverka eleven att 

ta ställning. I frågor där det finns olika uppfattningar ska skolan ge en allsidig och saklig 

undervisning. Samtidigt ska skolan stå för våra demokratiska värden och får därför inte ställa 

sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar.28 

I dag kan demokratin ses som kittet i skolan, ”det offentliga skolväsendet vilar 

på demokratins grund”.29 Enligt Lpo -94 är skolans uppgift att, tillsammans med hemmet, 

förmedla och förankra de värden samhällslivet vilar på, värdena som nämns är människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta. Andra begrepp som betonas är 

rättskänsla, generositet, förståelse, tolerans och ansvarstagande.  

Undervisningen ska vara saklig och allsidig, men inte passiv för den sakens 

skull. Alla som arbetar inom skolan ska aktivt hävda de grundläggande värden som tidigare 

nämnts. Eleven ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar. Undervisningen ska utveckla 

elevens förmåga att arbeta självständigt. Det etiska perspektivet ska genomsyra alla ämnen i 

skolan och främja elevens förmåga till eget ställningstagande. 

 

”Ett grundantagande i denna bok är att läroplaner inte primärt är 

uttryck för nyvunna insikter, baserade på forskningsresultat 

inom det pedagogiska området. Snarare speglar läroplanerna de 

strömningar som finns i det omgivande samhället.”30  

 

Orlenius menar med ovanstående citat att skolans styrdokument påverkas av vad 

som sker i samhället, precis som man brukar säga att skolan påverkas av omgivningen. 

Varken skolan eller dess styrdokument är isolerade enheter och påverkas därmed av många 

olika saker. Man kan ju tydligt se att tidigare läroplaner och influenser i skolan påverkats av 

vad som skett i världen utanför. Detta faktum förringar inte läroplanernas betydelse, men det 

är väsentligt hur man i skolorna förhåller sig till dem.  

                                                           
28 Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. Liber UtbildningsFörlaget, Stockholm, 1980 
29 Utbildningsdepartementet, a.a, s. 5 
30 Orlenius, Kennert, a.a, s. 14 
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I början av 1990-talet talades det om att 90-talet skulle bli ”etikens årtionde”. 

Dagens läroplan kan då ses i ljuset av den debatten, men är också en konsekvens av vårt 

mångkulturella och pluralistiska samhälle.31   

 

3.3. Diskussion om värdegrund och värdegrundsarbete 
 
 
Frågan om värdegrund aktualiserades våren 1999 i och med att dåvarande skolminister 

Ingegerd Wärnersson proklamerade det hon kallade ett värdegrundsår. Utgångspunkten för 

detta värdegrundsår var den betoning på värdegrund läroplanerna i förskola och skola hade 

fått. Enligt läroplanerna utgör värdegrunden ett fundament för all verksamhet i förskola och 

skola. Projektet med värdegrundsåret handlade bl a om att skapa ett gott klimat i skolorna, att 

man skulle slippa bli kallad för könsord, att vuxna skulle vara förebilder och att förhindra 

mobbing. Wärnersson tryckte också mycket på hur viktigt det är att ge tid för samtal och 

diskussion i skolan. 32  

Det finns ett antal frågor man kan ställa sig i samband med tanken om varför etik och 

värdegrund blivit aktuellt just nu, t ex;  

- Är moralisk upplösning i samhället orsaken?  

- Vill man åter finna gemensamma värden? 

- Är det för att finna en gemensam bas i kampen mot antidemokratiska krafter? 

- Är det en markering att lärare och vuxna ska ta större ansvar för barns och ungdomars 

utveckling? 

- Eller kan det vara något som är till för att visas upp för att det ser bra ut, men som i 

grunden inte riktigt betyder något? 33 

Detta är frågor som kan vara värda att fundera över.  

Diskussionen kring värdegrunden är förhållandevis ny här i Sverige och är inte 

heller lika omfattande som på andra håll i världen, i t ex England kan man finna omfattande 

litteratur i ämnet. Att diskussionen tagit fart även här i Sverige kan antas bero på strömningar 

och impulser från utlandet. 34 

Vad menas då med begreppet ”skolans värdegrund”? I regel brukar man avse 

demokratiska värden som medinflytande, jämställdhet och respekten för människors lika 

                                                           
31 Orlenuis, Kennert, a.a, s. 20 
32 ibid, s. 14 
33 ibid, s. 26-27 
34 ibid, s. 14 
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värde.35 Värdegrundsarbetet innebär då att förmedla, utveckla och förankra dessa värden hos 

skolans elever. 

                       Orlenius tar upp två punkter som han anser att värdegrunden torde avse;  

• ”Det finns vissa så kallade oförytterliga värden som inte är förhandlingsbara. De utgör 

ett axiom i mänsklig samlevnad (skolans samlevnad, min parantes) som till exempel 

alla människors lika värde. 

• Dessa värden utgör en slags minsta gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara 

överens om...” 36 

1990 tog bl a Skolöverstyrelsen initiativ till ett seminarium där man diskuterade 

huruvida etik skulle bli ett eget undervisningsämne eller inte. Det blev en majoritet för att så 

inte skulle bli fallet. Istället betonades att etik ska genomsyra undervisningen i skolans olika 

ämnen.37 

Värdegrundsarbetet har emellertid haft problem att brottas med. Jag ska nämna 

några av dessa. 

 Både personal och elever säger att man i skolan saknar tid för samtal kring etik 

och värdegrund. I ”Med demokrati som uppdrag”, som ges ut av Skolverket och som bygger 

på senare års projekt, utvärderingar och granskningar, kommer diskussionerna kring etik och 

värdegrund i skymundan för ämnesundervisning, prov och betygsjakt. Detta trots att både 

elever och lärare tycker att dessa frågor är viktiga och angelägna. Skolverket anser att 

skolorna måste avsätta mer tid till samtal kring etik och demokrati för att utveckla elevernas 

demokratiska kompetens, detta arbete ska också ge eleverna bättre motivation i andra ämnen.  

                      Skolverket har även upptäckt att lärarna inte tycker att de får tillräckligt stöd 

från skolledning och kollegor, de anser att de själva inte riktigt behärskar dessa frågor. Det är 

också ett problem att etik och värdegrund inte är något som diskuteras särskilt mycket på 

lärarutbildningarna.38  

Enligt Skolverket går arbetet med etik och värdegrund bäst i förskolan och 

grundskolan, där kan man skapa en nära relation mellan barn och personal. I grundskolans 

högre år och i gymnasiet klarar värdegrundsarbetet inte konkurrensen från 

ämneskunskaperna.39 

                      Ett annat problem gäller tolkningen av läroplanen. Ska den tolkas normativt,  

                                                           
35 Ekholm, Mats, a.a 
36 Orlenuis, Kennert, a.a, s. 16 
37 ibid, s. 22-23 
38 Skolverket, www.skolverket.se/publicerat/press/press2000/press001121.shtml 
39 ibid 
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d v s föreskrivande, eller beskrivande? Ska man tolka Lpo som något som ska gälla och 

utgöra norm i skolans praxis? Eller som att den beskriver det ideala samhället, medan den 

lokala skolan ska skapa sina egna normer och regler? Det finns rum för att tolka på olika sätt 

och det är värt att stanna upp och fundera över sin egen ståndpunkt.40  

Orlenius anser att läroplanens mål inte kan styra skolans verksamhet. Däremot 

kan läroplanen ange prioriteringar och vad verksamheten ska syfta till, skapa gemensamma 

referensramar. Målen kan ses i form av visioner och därmed skapa engagemang. Därför är 

det, enligt Orlenius, mer relevant att tala om målorientering än målstyrning.41   

                     Ett angränsande problem är att etik och värdegrund markeras så kraftigt i 

läroplanen, men att det inte följs upp i kursplanerna (undantaget religionskunskap, 

samhällskunskap och svenska). Detta beror på att det är ämnesexperter som skriver dem, och 

gör det utifrån en annan synvinkel än läroplansförfattarna. Faktum kvarstår dock att det är ett 

problem att helheten inte backas upp av delarna.  

                      Till slut ska jag ta upp ett par mer principiella problem som är förknippade med 

värdegrundsarbetet. Det första gäller frågan om det verkligen finns värden som alla 

gemensamt kan ställa upp på. Tolkningen av grundläggande värden beror på vad man har med 

sig i bagaget, t ex filosofiska ståndpunkter och politisk- och religiös åskådning. (Filosofen 

Torbjörn Tännsjö, t ex, är en av dem som kraftfullt ifrågasatt själva värdegrundsbegreppet,  

bl a i KK-stiftelsens skrift ”Den fjärde basfärdigheten”.) Frågan är vad som ska utgöra 

grunden till den etik och värdegrund som skolan och samhället ska vila på nu när grunden inte 

längre ska vara kristen?42 Det är därför viktigt för dem som arbetar i skolan att tänka över hur 

de tolkar läroplanen och varför de tolkar den på det sättet.43 

                       Det andra problemet gäller frågan om det överhuvudtaget är möjligt att 

förmedla etiska värden som tankar om människors lika värde och okränkbarhet, solidaritet, 

mm.44  Orlenius menar att sådana värden inte går att förmedla. Ett etiskt förhållningssätt är 

individuellt och baserat på personlig övertygelse, därmed är det något som varje individ måste 

erfara själv. Etik är mer än etikett, mer än givna regler som ska följas.45   

 
 
 

                                                           
40 Orlenius, Kennert, a.a, s. 25 
41 ibid, s. 32-34 
42 ibid, s. 24 
43 ibid, s. 39 
44 Utbildningsdepartementet, a.a, s. 5 
45 Orlenius, Kennert, a.a, s101 
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3.4 Läraren och värdegrunden 
 

Pedagogens sätt att vara mot barnen är i hög grad beroende av dennas etiska medvetenhet. 

Medvetenheten är även viktig för i vilken grad man kommer att realisera läroplanens 

intentioner vad gäller det etiska perspektivet i skolan.46 Om utvecklingen går mot att 

medborgarna följer regler och lagar de inte förstår och att man passivt godtar nya situationer 

kan individers självuppfattning och även demokratin vara hotad. Bengt Myhrgård m fl menar 

att demokrati i grunden är ett moraliskt tillstånd som vilar på de etiska grundprinciperna 

sanning, tolerans, ansvar och delaktighet. Demokratin behöver de etiska idealen, men kan inte 

genom lagstiftning eller liknande säkra dess fortlevnad. De etiska idealen måste komma från 

medborgarna, individerna, som är del av det demokratiska samhället. Därför är det viktigt att 

de är starkt förankrade hos oss vuxna, så att vi kan föra dem vidare till kommande 

generationer.47    

                      Viljan att realisera läroplanens intentioner är även beroende av att pedagogens 

värderingar liknar dem som läroplanen står för. Skiljer sig pedagogens värderingar från 

läroplanen gäller det verkligen att hantera dem klokt. Frågan är om det överhuvudtaget går att 

arbeta som lärare i en verksamhet som prioriterar andra saker än man gör själv?48  

Läraren är en förebild för barnen i många avseenden, därför är det väldigt viktigt 

att ha de värden som läroplanen tar upp tydliga för sig. Det räcker dock inte att ha dem färdiga 

för sig själv, läraren måste också föra en dialog om dessa värden med barnen och i sin 

undervisning aktivt arbeta med värdegrunden.49 Att vara en förebild betyder bl a att läraren 

bör bete sig och handla som han/hon lär. Hos mindre barn är det moralen, handlingarna, som 

kommer först. Barnet behöver möta en tydlig moral innan det är redo för etiska reflektioner.50  

Det finns dock en stor osäkerhet hos lärare vad gäller etik. Vi är inte vana vid att 

diskutera etiska frågor och saknar grundläggande kunskaper om etiska begrepp och redskap. 

Vi saknar helt enkelt en gemensam etisk bas.51 Trots detta är lärare, som jag tidigare nämnt, 

enligt Skolverket, intresserade av etik och tycker att det är viktigt. Enligt Skolverkets studie 

från 1994 anser alla lärare att det är viktigt att eleverna lär sig ta ställning till etiska och 

moraliska frågor. Dock är det endast fyra av tio som anser att man i skolan klarar av att 

bearbeta dessa frågor på ett bra sätt. 90% av föräldrarna håller med lärarna i att det är viktigt 

                                                           
46 Gren, Jenny, a.a, s. 21 
47 Myrgård, Bengt m fl, a.a, s. 22 
48 Gren, Jenny, a.a, s. 21 
49 Myrgård, Bengt m fl, s. 29 
50 Gren, Jenny, a.a, s. 32 
51 ibid, s. 22 
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för deras barn att ta ställning i etiska och moraliska frågor, men bara 25% anser att skolan 

lyckas hjälpa barnen med detta.  

Vad behöver göras för att överbrygga denna klyfta mellan vilja och okunskap 

och osäkerhet?52 

Som jag tidigare nämnt har familjens roll som uppfostrare minskat i och med 

industrisamhällets intåg. I dag menar många att det finns en hel del barn som saknar en 

djupare kontakt med någon vuxen, en kontakt som kan ge en bra bas för att forma barnets 

identitet. Den minskade kontakten med vuxna leder till att ett tomrum uppstår. Dessutom 

tilldelas barn och ungdomar inte ansvar, de känner inte att de är nyttiga för andra. Barnen blir 

åskådare i stället för deltagare och känner sig vilsna när de försöker förstå sin situation. I 

frågor som ”vem är jag?”, ”vad är rätt och fel?”, ”vad är viktigt?”, osv blir barnen oftast 

hänvisade till varandra.53  

Media är inte sena att utnyttja detta. Genom musik, film, mode, osv säljer man 

en identitet och livsstil till dem som är osäkra. Det finns stora pengar i det här. Barn och 

ungdomar är en väldigt köpstark grupp. Identiteten man får genom media är dock inte verklig 

och fungerar inte i vardagen. Barnet har då att välja på att fly vardagen, ge upp sin identitet 

eller leva ett dubbelliv beroende på vem man umgås med. Detta leder naturligtvis till oro och 

osäkerhet, som brukar bli större ju mindre kontakt med andra man har.54  

Naturligtvis behöver barn och ungdomar interaktionen med varandra och visst 

kan impulserna från media ibland vara positiva, men faktum kvarstår. Barn behöver vuxna 

som identifikationsmodeller. Inte för att ta över deras värden och normer utan för att ha något 

att jämföra med, att ha som referens och motpol i processen att skapa en egen identitet. 

Denna kontakt får aldrig leda till att den vuxna lägger över värden och normer på barnet. Den 

vuxna ska ge redskapen för barnet att forma sina egna värderingar.55  

Dagens vuxna har växt upp i ett unikt, pluralistiskt samhälle. Det normsystem 

som deras föräldrar haft gäller inte längre på samma sätt. Kan detta ha lett till att dagens 

vuxna inte har ett genomtänkt normsystem? Att ens handlingar styrs av vad som är accepterat 

av omgivningen? Att normerna skiftar beroende på situationen. Vad blir i så fall 

konsekvenserna? 

Saknaden av fasta normer kan leda till en svag självuppfattning. Osäkerheten på 

hur man ska handla kan leda till att man undviker svåra och okända situationer. Förmågan och 

                                                           
52 Skolverket, a.a 
53 Myrgård, Bengt, mfl, a.a, s. 16 
54 ibid, s. 17 
55 ibid, s. 18 
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beredskapen att möta problem och kriser försvinner då allt mer. Dålig självuppfattning och en 

oförmåga att möta problem kan leda till att man blir beroende av andras reaktioner. 

Värderingarna blir relativa och också motsägelsefulla. Man går då in i varje situation med en 

osäkerhet föranledd av saknaden av ett fast och genomtänk normsystem.56 

Vilket stöd får då barn och ungdomar av dessa vuxna? Vuxna som kanske säger 

ett, men handlar på ett annat. Om det som var sanning igår kanske inte är det i dag? Vuxna lär 

barnen att tala sanning, men samhället gagnar ofta dem som undanhåller sanningen.  

Eftersom vuxna ibland vet ganska lite om barns och ungdomars verklighet kan 

det bli missförstånd som leder till att kontakten mellan barn och vuxen inte fungerar. Tvärt 

om kan det bli så att de vuxna tar till en undfallande attityd inför en situation de inte förstår 

eller kan sätta sig in i, och inte förrän barnet ”gått för långt” agerar man. Vilket stöd är den 

vuxen som vill vara ”kompis”. Som inte vill eller har förmågan att vara den vuxna i 

relationen? Dagens samhälle är ålderssegregerat, därmed är barnets kontakt med föräldrarna 

ytterst viktig för dess identitetsutveckling. Det är alltså i vardagen som de grundläggande 

normerna överförs och man kan fundera över vilken identitetsbild barn får av de vuxna runt 

omkring dem.57  

Det är alltså föräldrarna, tillsammans med pedagogerna i förskola och skola, 

som ska hjälpa barnet att skapa sig en identitet. Eleverna måste få tillfälle att diskutera och 

pröva etiska ståndpunkter i olika sammanhang. För att detta ska fungera måste det skapas en 

förtroendefull miljö i skola och klassrum. En miljö där eleverna känner att deras åsikt 

respekteras. Lektionen bör vara ett tillfälle där eleverna får föra fram sina åsikter och pröva 

dem mot andras, detta i en ständig utveckling mot att forma en etiskt medveten, aktiv 

människa. Det är inte helt lätt att arbeta med etik, men skolan måste ta sitt ansvar och inte 

vara rädda för uppgiften. Även skolverksamheten som helhet måste ha en medveten tanke för 

att kunna ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor.58  

För att på bästa sätt hjälpa barn och ungdomar att utvecklas måste vi vuxna i 

omgivningen själva ha bearbetat dessa frågor. Inte för att ge färdiga svar, sådana finns inte 

många gånger, utan för att kunna stödja, vägleda och diskutera. Detta för att eleverna ska ha 

redskap att klara av framtida hinder och för att utveckla sig själva och sitt tänkande.59 En 

lärare ska inte heller vara rädd för att dela med sig av sina egna tankar och upplevelser, det är 
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57 ibid, s. 21 
58 ibid, s. 24-25 
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bara en bekräftlelse på att livsfrågor är en naturlig del av livet och att det är tillåtet att prata 

om dem. 60 

För att nå skolverksamhetens mål krävs, förutom att läraren är van vid etiskt 

reflektion, att han/hon har metoder för att analysera och diskutera etiska dilemman. Enligt en 

rapport av Skolverket i mitten på 1990-talet avseende den demokratiska kompetensen hos 

ungdomar i årskurs nio, tänker de flesta elever spontant demokratiska tankar. Dock tränas 

många inte i att kunna se och hävda sin inre värdegrund, de har svårt att förklara och stå för 

den. Många upptäcker inte heller etiska valsituationer. Man kan tala om att barnen saknar en 

inre etisk kompass.61  

 

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar...” 62 

 

Man kan fundera på i vilken grad det är möjligt att påverka andra människors 

värderingar. Man kan också fundera på hur man kan förändra elevers grundläggande synsätt. 

Som lärare kommer man att möta elever med värderingar och synsätt som inte överensstämmer 

med de värden skolan ska förmedla. Kan man förändra dessa elever genom kunskap?  

Lärandet är inte bara en intellektuell och förståndsmässig process, utan också en 

emotionell och existentiell process. Övergången från information till kunskap är mycket 

avancerad och handlar om att utmana sina värderingar och sin världsbild. 

Kan skolan klara av att nå fram till sina mål och därmed forma elever till goda 

demokratiska medborgare?63 I arbetet att forma dessa medborgare är det viktigt att minnas att 

skolans verksamhet, enligt Lpo -94, ska bygga på respekt för barnets integritet. Pga att barn är 

sårbara och kan ha svårt att uttrycka i ord vad de känner, är det lätt att man som lärare kränker 

dem. Det är därför viktigt att alla som arbetar med barn är medvetna om integritetens betydelse 

och skapar en atmosfär av respekt och tillit. Det skapar trygghet, vilket är extra viktigt vid de 

tillfällen man råkar gå över gränsen och faktiskt tumma på barnens integritet. En dialog med 

eleverna och deras föräldrar om integritetens betydelse kan vara betydelsefull.64

                                                           
60 Gren, Jenny, a.a, s. 97 
61 ibid, s. 31 
62 Utbildningsdepartementet, a.a s. 12 
63 Orlenius, Kennert, a.a, s. 113-117 
64 Gren, jenny, a.a, s. 100-102 
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4. Resultatredovisning 
 
4.1 Några lärarröster 
 
4.1.2 ”Bengt” 
 

Bengt är klasslärare i årskurs sex på en skola med ca 300 elever. Skolan är belägen i en ganska 

liten industriort. Jag fick kontakt med Bengt under en praktikperiod, då han var min 

handledare. Bengt är 55 år och har arbetat som lärare i 32 år, han har en tvåårig 

folkskollärarutbildning i botten. 

 Det som skiljer Bengt från de andra informanterna är hans tanke om att det inte är 

bra att arbeta med etik för länge vid ett tillfälle. Hans erfarenhet säger att det kan kännas tufft 

och tungt med detta ämne, exempelvis kan det kännas väldigt närgånget att prata om liv och 

död. Samtidigt är det väldigt viktigt att ta upp diskussionen. Vid ett tillfälle var Bengt med om 

att en elevs syster dog i en olycka. Det var en väldigt jobbig period, men det var viktigt att ta 

upp sådana frågor i klassen. För att det ska bli lättare att diskutera svåra frågor som etik brukar 

Bengt ofta använda sig av berättelser, ofta är det berättelser han själv hittar på. Berättelserna 

hjälper eleverna att prata om ämnet då de inte behöver lämna ut sig själva, utan kan prata om 

någon annan. 

 

4.1.3 ”Karin” 
 

Karin är klasslärare i en årskurs fyra på en skola bestående av ca 300 elever. Skolan är belägen 

i en mellanstor stad. Jag kom i kontakt också med Karin under en praktikperiod, då hon var 

min handledare. Karin är 44 år och arbetade först som förskollärare i 15 år innan hon läste 

vidare till 1-7 lärare i svenska/so. Bakgrunden som förskollärare ser hon som en stor fördel, då 

hon förstår barnet och dess utveckling på ett annat sätt än andra lärare.  

 ”Man inte kan ändra på någon annan människa, men förhoppningsvis sätter man 

igång lite funderingar.” Karin är den enda av informanterna som uttryckligen tar upp frågan om 

att förändra elever. Hon anser att det är viktigt att skola och lärare visar vilken ståndpunkt de 

har, men man kan aldrig tvinga sin åsikt på någon. Lärarens uppgift är inte att fostra och 

förändra, utan att fungera som ett bollplank och visa att det alltid finns minst två sidor av 

saken. Läraren ska visa olika åsikter i en fråga för att sedan hjälpa eleven att själv ta ställning. 
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4.1.4 ”Sara” 
 

Sara är klasslärare i en årskurs sex på samma skola som Karin, de ingår också i samma 

arbetslag. Sara är 45 år och även hon har en bakgrund som förskollärare. 1992 blev hon färdig 

1-7 lärare i ämnena svenska/so. Sara ser också hon sin bakgrund i barnomsorgen som en stor 

fördel. Hon tror att hon har en helhetsbild av barnen och att det kanske visar sig i hennes sätt 

att arbeta. 

 Ett uttryck som hela tiden kom upp i intervjun med Karin var ”att må bra”. För 

henne finns regler och normer för att man själv och andra ska må bra. För att eleverna ska må 

bra måste Sara vara en stark ledare. Är hon inte det kan en elev ta över ledarskapet, men i 

negativ mening. Som ledare gäller det att alltid ligga steget före för att undvika att någon ska 

må dåligt av någon anledning. Det kan exempelvis gälla enkla saker som gruppindelningar.  

 Sara ser även etiken i skolan som ett sätt att lära ut samhällets normer, gör man 

inte det sviker man barnen. Eftersom samhället är föränderligt är det viktigt att diskutera och 

omvärdera regler allt eftersom. Om regler och normer inte är naturliga och till för allas 

välmående är de kanske inte särskilt aktuella. 

 ”Barn behöver en vägg att luta sig mot, inte ett draperi”, var visdomsord som 

Sara avslutade intervjun med och det visar ganska bra vad hon står för. Ett starkt ledarskap, 

som ska verka för att alla mår bra. 

 

4.1.5 ”Lennart” 
 

Lennart är 58 år och har arbetat som lärare i 34 utav dem. Han arbetar på en mellanstor skola i 

en mellanstor stad och just nu är han klasslärare i årskurs fem. 

 För Lennart är etiken en viktig del av undervisningen, och verkar vara den av de 

intervjuade lärarna som arbetar mest medvetet med den, men han kallar det inte direkt etik i 

mellanstadiet. När han får en ny klass arbetar han med etik minst en timme i veckan, detta bl a 

för att eleverna ska våga stå för sina åsikter och lära sig säga nej, samt för att arbeta ihop 

gruppen. ”Det straffar sig att hoppa över det här arbetet”, säger han. Lennart menar att arbetet 

flyter lättare om man tar sig tid att diskutera etik.  

  I Lennarts klass får varje elev skriva på ett kontrakt med regler och 

förhållningssätt. Hans nuvarande klass är väldigt jobbig just nu och därför arbetar de med att 

revidera kontrakten. Om en elev inte vill skriva på kontaktar Lennart föräldrarna och försöker 

få till en diskussion. 
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 Trots allt arbete som Lennart lägger ner känner han ibland hopplöshet. Eleverna 

säger ”rätt” saker i klassrummet, men lever sedan inte efter det. Men Lennart fortsätter 

oförtrutet att jobba med etik. 

 

4.1.6 ”Marianne” 
 

Marianne är 43 år och arbetar som klasslärare i årskurs sex. Hon har en 

mellanstadielärarutbildning i botten och känner att det är en styrka eftersom hon har kunskaper 

i alla ämnen. Marianne arbetar på samma skola som Lennart. 

 Marianne är den som allra hårdast trycker på ledarskapet. Läraren ska vara en 

tydlig vuxen som vågar forma sina elever. ”Att vara en tydlig vuxen innebär att vara en 

förebild, törs man inte det ska man inte resa sig upp. Ingen kan fostra barn som inte är beredd 

att möta barns vrede”. Ledarskapet innebär också att arbeta ihop en grupp, så att den fungerar. 

Det kräver en trygg miljö. Ledarskapet innebär även att ingripa så fort något händer, att genast 

visa missnöje med felaktiga handlingar eller uttalanden.  

 Mariannes önskan är att alla vuxna, oavsett yrke, vågar vara tydliga vuxna. Att 

man vågar säga till när man ser ett olämpligt beteende. ”Vi är inga helgon. Vi är människor, 

men vi är tydliga.” 

 

4.1.7 ”Bosse” 
 

Bosse är 52 år och har arbetat som mellanstadielärare sedan 1981. Idag är han klasslärare i 

årskurs fyra på samma skola som Lennart och Marianne.  

 Bosse skiljer sig från de andra informanterna genom att vara den som säger att 

han inte funderat särskilt mycket på etiska och moraliska frågor. Han har inte heller någon ren 

etikundervisning. Etiken kommer in i vissa bitar av undervisningen, såsom klassråd, religion 

eller om någonting har hänt, då tar han upp det så fort som möjligt. ”Etik genomsyrar hela 

sättet att vara mot varandra”, säger han. Etiken kommer alltså spontant.  

Det märks att Bosse inte funderat över etiska frågor på så sätt att han inte gör 

samma koppling som de andra lärarna i undersökningen. Han säger att etiken genomsyrar allt 

och att det är viktigt, samtidigt som säger att han inte arbetar särskilt mycket med etik. Han 

säger att han arbetar en del med hur man ska vara mot varandra, men gör ändå inte en särskilt 

stark koppling till etiken, trots att han säger att etik handlar om hur man är mot varandra, 

normer och regler. 



 24

4.2 Samlade lärarröster 
 
4.2.1 Lärares attityd till etikundervisningen 
 

Alla lärare jag intervjuat har en liknande syn på vad etik är. Det är frågor om hur man ska vara 

mot varandra. Normer och regler som finns till för att samhället ska fungera. Alla, utom Bosse, 

säger sig har funderat mycket kring etiska frågor. Speciellt Sara och Marianne anser att det är 

viktigt att man som lärare har funderat över dessa frågor för att kunna ha argument och kunna 

stå för sin sak. Det är viktigt att vara genomtänkt. 

  Etikundervisningen är viktig anser alla sex, detta för att eleverna ska lära sig hur 

man ska vara mot varandra. Sara drar även in samhället i resonemanget och säger att etiken är 

viktig för att eleverna ska lära sig hur samhället fungerar och är uppbyggt. Hon menar att 

samhället grundas på etiska principer så som demokrati och respekt för varandra. Etiken är 

också viktig för att arbeta ihop gruppen, vilket i sin tur är viktigt för att arbetet ska flyta. Om 

gruppen inte fungerar är det svårare för eleverna att lära sig något. Den som allra mest trycker 

på vikten av att arbeta ihop gruppen är Marianne, som ser det som det primära målet. 

Ämnesundervisningen kommer sen och går lättare om gruppen känner sig trygg. Lennart och 

Bosse sa att de tycker att det är viktigt att etiken tas upp innan eleverna börjar högstadiet. I 

mellanstadiet är de fortfarande formbara på ett helt annat sätt. På mellanstadiet har man också 

större möjligheter att arbeta med dessa frågor. 

 I intervjuerna kom det tydligt fram att kollegorna på skolan är väldigt viktiga. Det 

är viktigt att känna stöd hos sina kollegor, både i med och motgång. Det är också viktigt att ha 

en prestigelös atmosfär på arbetsplatsen, så att man vågar säga ”idag gick det åt skogen”. Det 

verkar som om samtliga informanter är nöjda med sina kollegor. De kände alla att de kunde få 

stöd, ”man är aldrig ensam på den här skolan”, som både Karin och Lennart uttryckte det. 

Naturligtvis finns det meningsskiljaktigheter och alla lärare har sitt sätt att vara och handla, 

men alla verkar ändå vara överens om att personalen på skolan måste hålla en gemensam linje. 

Ibland innebär det att man själv kanske inte håller med, men för att eleverna ska känna en 

helhet är det viktigt att alla lärare och annan personal håller samma profil utåt.  

 Alla informanterna var alltså eniga om att etiken bl a omfattar vårt sätt att vara 

mot varandra, och att det därför är viktigt att arbeta med etik i skolan så att arbetet flyter och 

eleverna blir goda medborgare. Det är viktigt att ha kollegornas stöd, inte minst när man 

hamnat i en känsligt etisk situation. Informanterna kunde inte nog understryka vikten av att 

trivas med sina kollegor och känna stöd hos dem.   
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4.2.2 Lärares sätt att arbeta med etik i skolan 
 

Ingen av informanterna kallar etikundervisningen för just etik inför eleverna och de arbetar på 

lite olika sätt med ämnet. Karin, Sara, Marianne och Bengt arbetar mycket med berättelser, 

drama och rollspel för att eleverna ska kunna uttrycka sig utan att lämna ut sig själva för 

mycket. Lennart arbetar mycket med etiska frågor, men mer i ”pratform”, vad jag förstår. 

Bosse är, som sagt, den som inte arbetar med etik lika medvetet som de andra. Karin och Sara 

arbetar även med något de kallar ”justa kompisar”. Då delas klassen in i grupper och diskuterar 

olika saker. I Saras klass är det tjej- och killgrupper som gäller just nu. Eleverna vill gärna 

diskutera tjejer för sig och killar för sig, för att sedan samlas och prata om vad de kommit fram 

till. De flesta lägger lite extra krut på etikdelen när de får en ny klass, t ex Lennart, Marianne 

och Bengt. 

Exempel på material som lärarna i undersökningen använder är ”Lions quest”, 

som används av Lennart och Marianne. Karin och Sara använder bl a material de samlade på 

sig när deras skola var med i projekt Charlie, som var ett projekt där man bl a arbetade mycket 

med hur man ska vara mot varandra. Bengt använder sig av något som kallas ”Solboken”. Ur 

alla dessa material kan man hämta övningar, bilder och texter som kan hjälpa läraren i 

undervisningen. 

 Om lärarna träffar på elever som har värderingar som inte stämmer överens med 

skolans och samhällets anser de alla att man som lärare måste reagera. Det är samtal och 

diskussion som gäller. Om man inte når fram till eleven, tar de kontakt med föräldrarna för att 

försöka komma åt problemet. Det är viktigt att få med föräldrarna, det tycker alla 

informanterna. Karin tycker att det har blivit lättare att ge sig in i dessa diskussioner i takt med 

att åldern och erfarenheten ökat. Hon känner en större trygghet i sig själv och är mer ödmjuk 

och ser inte allt lika svart och vitt som hon gjorde som nyexaminerad. 

 Ingen av de intervjuade lärarna anser att tiden är ett problem. Enligt Marianne är 

det ”typiskt ämneslärartänkande”. I högstadiet har man problemet med vilket ämne det är som 

ska ta etikbiten. Där har man också en annan fokusering på prov och betyg. På mellanstadiet 

har man fördelen att kunna stuva om i schemat och ta upp saker när det behövs. De uttrycker 

alla, utom Bosse, att arbetet med etik är väl värt tiden. Den tid man lägger ner på etik får man 

tillbaka i andra sammanhang. 

 Eleverna verkar, enligt informanterna, över lag tycka att det är roligt med etik.  
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Marianne tror att eleverna tycker att etikdelen är slapp, det finns ofta inga krav på att prestera, 

bara tycka. Arbetssätten brukar också skilja sig från annan undervisning. Dessa två faktorer 

tror Marianne gör att eleverna uppskattar etiken och tycker att den är rolig.  

Bengt och Karin tycker sig ha sett att flickorna är mer intresserade av ämnet är 

killar. Karin funderar på om det är en mognadsfråga, flickorna ligger ju lite före pojkarna i 

mognad. Bengt funderar över om det kanske kan vara så att flickor är bättre på att uttrycka sig. 

Marianne anser att eleverna är så ”sönderpratade” att de vet vad de ska säga, de 

säger det läraren vill höra, det gäller inte bara etikundervisningen, men det blir ganska tydligt 

då. Genom drama- och värderingsövningar försöker hon komma åt elevernas egna tankar. Hon 

försöker ”snurra till det lite i huvudet på dem”. Även Lennart uttrycker att eleverna säger ”rätt” 

saker på lektionerna, men att de sedan inte lever efter det, vilket han tycker är ganska 

frustrerande ibland. 

 

4.2.3 Faktorer som påverkar elevernas etiska och moraliska utveckling 
 

Skolans påverkan på barnens etiska och moraliska utveckling är stor, anser de alla. Som Bengt 

uttrycker det så är de etiska frågorna ”en viktig byggsten när man ska bygga sitt liv, och skolan 

är ju en del av det byggandet oavsett om man vill det eller inte”. Marianne säger att det ju är 

hon som klasslärare som träffar barnen flera timmar om dagen och ser barnen i samspel med 

andra, därför har hon och skolan också en stor påverkan. Här kommer det också in att våga ta 

diskussionen och orka ta konflikter och markera när något fel görs. Gör man inte det som lärare 

tror eleverna att deras beteende är ok. 

 Men alla är överens om att föräldrarna är de som har det yttersta ansvaret och 

även störst påverkan. ”I slutändan är det ändå mammas och pappas ord som väger tyngst”, som 

Bosse uttryckte det. Flera, bl a Bosse och Lennart, sa att det är de negativa föräldrarna som har 

allra störst påverkan på sina barn. Därför märker man också tydligast i vilka hem det inte pratas 

om dessa frågor. Som lärare märker man tydligt vilka åsikter som är elevens och vilka som 

kommer från föräldrarna. Lennart säger med ett skratt att man kanske borde bjuda in också 

föräldrarna på etikkurs.  

Alla är de överens om att det är viktigt att få till ett samarbete mellan hem och 

skola. Skolan kan arbeta bäst de vill med eleverna, men har man inte stöd i föräldrarna riskerar 

allt att falla samman. De som verkar ha arbetat mest med föräldrakontakter på senare tid är 

Karin och Sara. På deras skola bjöd man förra året in eleverna med deras föräldrar för att 

diskutera hur man skulle göra för att alla skulle få vara med på rasterna. Man diskuterade detta 
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i grupper och kom fram till ett antal punkter. Responsen från föräldrarna har varit mycket 

positiv. Karin och Sara upplevde att skolans normer blev mycket tydligare. Eleverna visste vad 

som gällde och att lärare och föräldrar gjorde gemensam sak. 

Separationer och brist på tid är orsaker som kan leda till att föräldrar idag inte 

pratar med sina barn om etik och moral. Men informanterna var alla lite fundersamma över om 

det verkligen pratas mindre om sådant i hemmen idag. ”Pratade man verkligen mer med sina 

barn förr?”, funderar Sara. De flesta tyckte ändå att dagens barn och ungdomar påverkas från 

så många olika håll i dag att det är viktigt att hjälpa dem att sålla. 

 Kamraternas påverkan på eleverna är avsevärd. Speciellt i de här åldrarna börjar 

de bli viktigare än lärare och föräldrar. De flesta elever söker sig till andra som har liknande 

värderingar. Det kan bli ett problem om det skapas en ”negativ” grupp. Lärarna hade lite olika 

åsikter om hur detta skulle åtgärdas. Någon ansåg att man skulle försöka splittra gruppen, men 

de flesta ansåg att det var samtal och diskussion som gällde. Men man måste inse att alla inte 

går att nå, tyvärr. 

 Alla lärarna anser att läraren ska vara en förebild. Att vara förebild inom skolans 

ramar innebär att vara en tydlig vuxen som står för de ”rätta” värderingarna och som inte drar 

sig för att ta tag i saker. Med det menar de inte att lärare ska vara någon slags övermänniskor. 

”Man är ju bara människa”, som flera uttryckte det.  
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5 Analys och diskussion 

 

Jag tycker att jag nått upp till mitt syfte att ta reda på hur lärare påverkar barns etiska och 

moraliska utveckling, samt hur etikundervisningen och attityden till den ser ut. Som jag 

skrivit tidigare har jag inte strävat efter att göra en heltäckande och generell forskning och 

därmed inte fått fram en helt rättvisande bild av hela lärarkåren, vilket heller inte var syftet.  

 Skolan och lärarna spelar en stor roll i barns etiska och moraliska utveckling, det 

visar min litteraturstudie och mina intervjuer. Läraren träffar barnen flera timmar varje dag 

och har därför en stor inverkan på barnens utveckling. Arbetet visar också att lärarnas attityd 

till etikundervisning varierar och är beroende av att man själv reflekterar etiskt. Det visar sig 

att diskussioner, värderingsövningar, rollspel och berättelser är de vanligaste sätten att arbeta 

med etik i år 4-6. Man kallar det kanske inte etik, men det är etiska frågor som behandlas. 

 

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

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”65 
 

Det är något som samtliga lärare i undersökningen tagit fasta på. Alla arbetar de för att 

eleverna ska omfatta dessa värden. I litteraturgenomgången kommer det fram att lärare och 

andra vuxna är viktiga i barnens utvecklingsprocess. De behöver tydliga vuxna som de kan 

identifiera sig med och som kan guida dem, så att de får redskapen att klara framtida etiska 

problem och konflikter. Jag blir därför glad när jag fann att informanterna ser som sin 

huvuduppgift att förmedla goda värden och förbereda barnen för framtiden. 

Ämnesundervisningen är också viktig, men lärarna verkar alla överens om att den ändå inte 

går att bedriva på ett bra sätt om man inte bearbetat etik och värdegrund (även om Bosse 

uttrycker det annorlunda). Alla är de också överens om att detta arbete måste bedrivas 

fortlöpande och att konflikter och problem som uppstår längs vägen måste tas tag i direkt.  

Orlenius ställer frågan om det är möjligt att förmedla etiska värden 

överhuvudtaget. Informanterna verkar anse att diskussion och samtal är vägen till eleverna. 

Det går inte att tvinga någon att förändras, men man kan försöka påverka på olika sätt. Sätten 

skiljer sig åt. Marianne, t ex antar en fostrande roll, medan Karin intar rollen som vägledare 

eller handledare. Jag anser att vikten av att vara genomtänkt kommer in här. Om man som 

lärare inte funderat kring värden och normer, hur kan man då veta vilket förhållningssätt man 

ska ha till eleverna och hur man ska förmedla skolans värden?  
                                                           
65 Utbildningsdepartementet, a.a, s. 5 
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Som framkommer i litteraturstudien, är det etiska förhållningssättet avgörande 

för hur läraren är mot eleverna. Om man har tänkt i de här banorna är det lättare att undvika 

att kränka en elev. Någon som tydligt visar att det är viktigt är Sara. Hon månar hela tiden om 

att eleverna ska må bra och det är hon som ska skapa förutsättningar för att de ska kunna göra 

det. Även Bengt och Karin är måna om att inte tvinga elever att öppna sig, eller att tvinga på 

eleverna sina egna åsikter. Överlag kände jag att informanterna tänkte mycket på hur eleverna 

kan uppfatta situationer, exempelvis kan elever känna sig utpekade eller illa behandlade utan 

att det varit lärarens mening. Speciellt Karin framhävde vikten av att tänka i förväg så tråkiga 

situationer kan undvikas. 

Diskussionen kring etik och värdegrund har alltså, som framgått av arbetet, varit 

aktuell de senaste åren. Detta är något som lärarna jag intervjuat märkt av. Samtliga 

informanter arbetade som lärare när Lpo -94 infördes i skolorna och har, eftersom den så hårt 

betonar etiken, diskuterat mycket kring ämnet med sina kollegor. Den senaste tiden har etik- 

och värdegrundsdiskussionen för deras del inte varit lika aktuell. Men tankarna kring etik 

fanns hos informanterna redan innan de blev lärare. Det syns tydligt i intervjuerna att 

tänkandet kring etik skiljer sig från person till person, men det finns ändå en gemensam kärna; 

etik och moral handlar om hur vi är mot varandra. 

 Att ägna sig åt etik kan sägas handla om att se på hur man handlar och reflektera 

över vilka värden och normer det är som styr handlingarna, det kan man läsa i kapitlet ”Etik 

och moral”. När man gjort det kan det ibland vara nödvändigt att omvärdera sina värderingar. 

Alla lärarna i min undersökning, utom Bosse, uttryckte tydligt att de funderat mycket kring 

etiska frågor och visste var de stod. De uttryckte även att det för lärare är viktigt att göra det 

för att kunna vara en tydlig vuxen som kan stå upp för det som är rätt och också motivera sitt 

handlande. I litteraturgenomgången kom det också fram att det är väldigt viktigt att läraren 

tänkt över de här frågorna själv för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas.  

Men det räcker inte att själv tänka på de här frågorna, i Lpo -94 står att läraren 

ska föra en dialog med eleverna om värdena som skolan står för. Jag uppfattar att samtliga 

lärare i studien gör det, och på ganska liknade sätt. Den som sticker ut är Bosse. Han gör inte 

riktigt samma kopplingar som de andra och jag har, ärligt talat, lite svårt att få grepp om 

honom. Jag tror inte att han aldrig tänker på de här kring etiska frågor. Saknaden av sådana 

redskap verkar vara ganska vanlig, vilket också framgår av litteraturgenomgången. I Bosses 

fall kan det ju också helt enkelt vara så att han arbetar i det tysta utan att använda ”fina” 

begrepp.  
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 Förutom bristen på teoretiska redskap så är många lärare, enligt skolverket, 

osäkra på hur de ska hantera etiska frågor i skolan. Osäkerheten uppkommer, vad jag förstår, i 

första hand pga bristande kunskap om etik, samt avsaknaden av undervisningsmetoder. 

Skolverket pekar på att det saknas diskussion om etikundervisning på lärarutbildningarna, 

kanske kunde lärarnas osäkerhet i frågan minskas genom att lärarutbildningarna tar upp 

diskussionen om etik och värdegrund.  

Denna tvekan och osäkerhet var ingenting jag upplevde i mötet med 

informanterna, Karin menade att hon tom har lättare att ta tag i etiska diskussioner nu när hon 

blivit lite äldre och mognare. Inte heller Bosse uttryckte någon osäkerhet, men det är ju 

möjligt att tänka sig att en osäkerhetskänsla skulle kunna bidra till hans sätt att se på etik.

 Tidigare i arbetet kan man läsa att moral är det man gör och etiken är 

reflekteringar kring det man gör. Det är tydligt att lärarna i intervjuerna tar fasta på att deras 

handlingar påverkar eleverna på olika sätt. Alla informanterna var eniga om att lärare måste 

vara någon slags förebilder. Vad jag förstår handlar det om att vara en tydlig vuxen och att 

sätta gränser. Det handlar också om att alltid visa vad som är ok och inte.  

 I skolverkets studier har det kommit fram att lärare tycker att det saknas tid för 

etikundervisning. Detta är något som mina informanter inte håller med om alls. I samma 

studier menar också skolverket att värdegrundsarbetet går bäst fram till grundskolans sista år, 

något som informanterna håller med om. De menar samtliga att ”mellanstadiets” upplägg gör 

att man kan ta sig tid, det är lättare att stuva om i schemat. På ”högstadiet” uppstår frågan om 

vilket ämne det är som ska ta upp etik, samtidigt som prov och betyg blir viktigare. Bosse och 

Lennart menar även att etiken måste diskuteras innan eleverna blir för stora, då är det försent. 

Samtidigt som skolverket menar att man i skolan inte alltid har tid för etik, har de märkt att 

både elever och lärare tycker att ämnet är intressant och viktigt. Man kan därför bara hoppas 

att man tar sig tid att bearbeta etiska frågor, inte minst eftersom det fångar elevernas intresse 

och är grunden för så mycket.  

  Lärarna i den här studien känner inte igen sig i bilden av att inte känna stöd hos 

kollegor och skolledning, som framkom i litteraturgenomgången Tvärtom framhåller de alla, 

vilket är glädjande, att de trivs väldigt bra med sina kollegor och känner stort stöd hos dem, 

vilket kan vara betydande, inte minst i svåra etiska situationer. De menar även att det är 

viktigt att kollegorna är överens om de värden och normer skolan ska stå för, det underlättar 

bearbetandet av etiska frågor, det blir även lättare att agera då problem uppstår. 

Lärarna är medvetna om att det är de som möter eleverna en stor del av dagen 

och att deras roll därför bli betydande. Men alla är de överens om att föräldrarna ändå är de 
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som påverkar barnen mest. Därför är det väldigt viktigt att hålla en gemensam linje också med 

med föräldrarna. I litteraturstudien framkommer ju också att det är föräldrarna tillsammans 

med skolans pedagoger som hjälper till att utforma barnens identitet. Personligen tycker jag 

att Saras och Karins sätt att bjuda in föräldrarna kan vara ett stort steg på vägen. 

Jag uttryckte i kapitlet ”Urval och tillvägagångssätt” en undran om hur pass 

sanningsenliga lärarna skulle vara med tanke på att Lpo -94 är basen som många av mina 

frågor grundas på. Jag upplever att de var väldigt sanningsenliga och att de var väldigt 

medvetna om vad som står att läsa i den. De flesta av informanterna sade sig inte gå blint efter 

läroplanen, men att den alltid finns där i bakhuvudet. Läroplanen är ju det lärarna har att rätta 

sig efter och jag tycker att informanternas inställning till den är sund. De vet vad som gäller, 

men de känner sig inte fångade inom dess ramar. Deras syn kan jämföras med Orlenius, som 

även han anser att läroplanen ska stå för gemensamma referensramar, något att utgå från. Inte 

något som ska styra skolverksamheten på en mer konkret nivå. 

 Man kan fundera på hur resultatet hade blivit om man intervjuat skolor med 

annan sammansättning och andra förutsättningar. Men det som jag själv tror skulle förändra 

resultatet mest är om informanterna var yngre eller nyare i yrket. Lärarna i min undersökning 

har många års erfarenhet av arbetet med barn och ungdomar och har också uppnått en viss 

mognad, de har hunnit tänka över saker och ting som har betydelse för värdegrundsarbetet. 
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6. Slutord 

 

För att ett samhälle ska hålla ihop krävs gemensamma värden och normer, det är min mening. 

Läraren har ett stort ansvar att förmedla och hjälpa eleverna att utveckla dessa. Jag har nu fått 

bilden av att lärare tar den uppgiften på allvar och många har den som sin huvuduppgift, före 

ämnesundervisningen. Informanternas värderingar överensstämmer med dem som Lpo -94 för 

fram, vilket säkert underlättar värdegrundsarbetet.  

Jag är väldigt glad att jag fått tillfälle att göra dessa intervjuer. Det som kom 

fram är ungefär vad jag väntat mig, men jag är glad att ha fått del av den gruva av erfarenheter 

dessa lärare besitter.  

 Mitt val av ämne till detta arbete var egentligen inte särskilt genomtänkt, men 

under arbetets gång har jag märkt att jag tycker att ämnet är väldigt viktigt. Etiken är grunden 

till vårt samhälle och påverkar därför så mycket. Jag har tidigare fått tillfälle att arbeta med 

etik på högstadiet, och upptäckte då elevernas intresse för ämnet. I och med detta arbete har 

jag funderat mycket kring min egen etik och jag har nu kommit en bit på vägen till att kunna 

bedriva en god undervisning, inte bara i etik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 33

7. Referensförteckning 

 

Litteratur 

 

Collste, Göran. Inledning till etiken. Studentlitteratur, Lund, 1996 

Gren, Jenny. Etik i pedagogens vardagsarbete. Liber AB, Stockholm, 2001 

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, 1997 

Myrgård, Bengt m fl. Etikboken. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Falköping, 1992, 

Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? Runa Förlag AB, Malmö, 2001 

Patel, Runa & Tebelius, Ulla. Grundbok i forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1987 

Skolverket. Med känsla och kunskap – en bok om de grundläggande värdena. Liber  

 Distribution, Stockholm, 2000 

Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Utbildningsförlaget Liber AB,  

 Stockholm, 1969 

Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Liber UtbildningsFörlaget, Södertälje,  

 1981 

Utbildningsdepartementet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, Lpo -94.  

 Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1994 

 

Internet 

 

Eklund, Mats. www.skolverket.se/publicerat/debatt/vardegrund.shtml, 2002-12-20 

Skolverket. www.skolverket.se/publicerat/press/press2000/press001121.shtml, 2002-12-20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 34

 
Bilaga 1 
 
 

Intervjuplan 
 
• Etisk bakgrund     

Denna intervju äger rum med godkännande från både rektor och informant. 
Intervjun kan avbrytas när som helst om informanten av någon anledning vill det. 
Bandet som intervjun spelas in på kommer endast att användas av intervjuaren och dennas 
handledare, samt endast till detta arbete. Bandet kommer att bevaras på en säker plats. 
Informanten kan vara säker på att dennas namn- och personuppgifter inte kommer att kunna 
spåras, informanten kommer att vara helt anonym, endast känd för intervjuaren. 
Informanten erbjuds att se det färdiga resultatet av arbetet. 

 
• Bakgrundsfrågor 

                    -      Kön? 
                    -      Ålder? 
                    -      Hur länge har Du arbetat som lärare? 
                    -      Vilken är Din bakgrund? 

 
• Lärares attityd till etikundervisning 

- Vad lägger Du i begreppet etik? 
- Är det frågor Du funderat mycket över? 
- Är etikundervisning nödvändigt i skolan?  

  Varför, varför inte? 
-     Tror Du att man kan förmedla de värden Lpo står för utan  

                         etikundervisning? 
                    -    Är etik något personalen på skolan har diskuterat? 
                    -    Hur upplever Du kollegors attityd till etik i skolan?   

 Positiv, negativ? 
 Känner Du att du kan få råd och stöd hos dem i frågor som rör etik? 

 
• Hur arbetar läraren med etik i skolan? 

- Arbetar Du med etik i skolan? 
 Hur i så fall? 
 Etiklektioner? 
 Integrera etik i de olika ämnena? 
 Material? 
 Om inte, varför? 

                   -      Tycker Du att det finns tillräckligt med tid till etikundervisning? 
 Tar ämnena över? 

                   -      Hur upplever Du elevernas attityd till etik i skolan? 
                   -      Hur agerar Du i fall en elev har ”fel” värderingar? 

 
• Faktorer som påverkar elevernas etiska och moraliska utveckling 

- Tror Du att skolan påverkar elevernas etiska och moraliska utveckling? 
 Hur i så fall? 

- Vilken är lärarens roll i denna utveckling? 
- Anser Du att lärare är moraliska förebilder? 

 Bör de vara det, är det deras uppgift? 
                   -     Påverkar skolkamraterna en elevs etiska och moraliska utveckling? 

 Hur i så fall? 
                   -     Hur ser föräldrarnas påverkan på den etiska och moraliska utvecklingen ut? 
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