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Inledning  
 

Det är jättesvårt men det största är väl att bara lära dom vara en bra  

medmänniska. Kan man det så kan man lära sig allt i efterhand egentligen.1 

 

Etik och värdegrundsfrågor genomsyrar på ett eller annat sätt alla handlingar som utförs i vårt 

samhälle. Både barn och vuxna hamnar ständigt i situationer som kräver etiska2  och 

moraliska3 ställningstaganden. Forskning tyder på att lärare behöver träning i lösandet av 

konflikter av detta slag så att vi är beredda att agera när det inträffar.4 Det är också viktigt att 

lära sig att varje handling får konsekvenser som individen måste ta ansvar för och 

konfronteras med.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, som varje lärare är skyldig att följa, 

står: 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet 

skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden.5  

 

Detta kräver att eleverna tränas i och utvecklar en förmåga att etiskt reflektera över olika 

situationer de ställs inför. Därefter ska de ta till sig olika värden och göra dem till sina egna, 

personliga värderingar. Eleverna ska på så sätt förberedas för och förankra sin verklighet i en 

stabil värdegrund vilket är betydelsefullt för att de senare i livet på ett bra sätt ska kunna 

hantera etiska och moraliska konflikter, de kommer i kontakt med.6 

 

Läroplanen och lärarrollen ställer därmed stora etiska krav på lärarna i skolan. Läraren ska 

vara social, ha kunskap om skolans organisation och de lagar och styrdokument som ligger till 

grund för arbetet i skolan. I viss mån får läraren agera kurator, psykolog och polis.7 Lärarna 

                                                           
1 Citatet är från en av studiens intervjuer med lärare. 
2 Definition av ordet etik; ordet kommer från grekiskans ethos som betyder sedvana, bruk, sätt att bete sig, 
karaktär. Att ägna sig åt etik på det personliga planet är att se på sitt handlingssätt och fundera över vilka 
värderingar, regler och normer som styr detta och göra dem tydliga för sig själv genom att ompröva dem. Gren, 
Jenny (1995). Etik i pedagogens vardagsarbete. Stockholm: Liber utbildning AB. Sid 18 
3 Definition av ordet moral; ordet kommer från latinets moralis och betyder sed, sedvänja. Moralen betecknas av 
handlingar och ställningstaganden, det vill säga praktiken. Collste, Göran (1996). Inledning till etiken. Lund: 
Studentlitteratur. Sid 12-13 
4 Bergling, Kurt (1982). Moralutveckling. Bedömning av rätt och orätt från barndom till vuxen ålder. 
Stockholm: Liber förlag. Sid 9 
5 Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Lpo 94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Liber. Sid 8 
 

6 Skolverket (2000). Med demokrati som uppdrag. En temabild om värdegrunden. Stockholm: Liber. Sid 18-19 
7 Lindqvist, Stellan & Hyltegren, Gunnar (1995). Att utveckla elevers tänkande – en teoretisk praktika. 
Stockholm; Almqvist & Wiksell. Sid 14-15 
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ska aktivt försöka få eleverna att förstå de demokratiska värdena vilka samhället vilar på. Det 

är dock inte självklart vilka värden det är som avses i Lpo 94. Kennert Orlenius, fil.dr i 

pedagogik och Trygve Bergem, norsk professor i pedagogik, är eniga om dessa värden och 

menar  att det rör individens frihet, dess egenvärde och okränkbarhet. Jämställdhet mellan 

könen, solidaritet med utsatta och svaga människor är även inräknat.8  

 

Lpo 94 slår fast att skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att handla och 

uttrycka etiska ställningstaganden utifrån sina egna kunskaper och upplevelser.9 Hur detta 

arbete förverkligas i våra skolor tycker jag är intressant att undersöka eftersom Lpo 94 inte är 

entydigt formulerat. Det innebär att det är upp till var och en som arbetar i skolan att själva 

tolka hur den värdegrund som anges i Lpo 94 ska tillämpas och förstås. Detta borde betyda att 

det finns lika många tolkningar och arbetssätt som det finns yrkesverksamma personer i 

skolorna. Skolverket konstaterar dock att otydligheten i Lpo 94 är en poäng i sig, som öppnar 

för varierande praktiska tillämpningar. Ett problem kan emellertid uppstå om tolkningarna blir 

så fria att de även omfattar sådant som bryter mot de grundläggande demokratiska värdena.10 

Lpo 94 bör därför enligt mig konkretiseras för att varje lärare tydligt vet vad som krävs och 

för att undvika några missförstånd. Jag vill av den orsaken studera vad denna fria tolkning 

innebär för undervisningen på en skola. 

 

Skolverket kritiserar ibland lärarkåren för att de glömmer bort sitt fostransuppdrag. Det vill 

säga att integrera värdegrundsfrågorna i undervisningen. Det är oftast kursplanerna, alltså mer 

ämnesstudier, som styr och inte läroplanen. Detta kan även kopplas till de yrkesetiska 

principerna som alla lärare ska arbeta efter. Exempelvis principen som handlar om lärares 

ansvar inte bara för att eleverna lär utan också ansvaret för vad de lär. I de yrkesetiska 

principerna står även att lärarna förbinder sig att ta upp de konflikter av etisk innebörd som 

uppstår, samt påtala fel, komma med konstruktiv kritik och vidta åtgärder mot sådant som 

strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.11 

 

Lärare bör alltid föregå med gott exempel. Jag tror att det finns fog för att tro på talesättet: 

Barn gör inte som vuxna säger, utan som vuxna gör. Otydligheten i styrdokumenten och vad 

som egentligen menas med etik gör det intressant att genomföra denna studie. Genom denna 

                                                           
8 Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa förlag. Sid 27-28. Bergem, Trygve 
(2000). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. Sid 58-59 
9 Utbildningsdepartementet (1998). Sid 10 
10 Skolverket (2000). Sid 49 
11 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (1999). Lärares yrkesetik – förslag till innehåll och utformning. 
Stockholm. 
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undersökning vill jag ta reda på hur etikundervisningen i några klasser går till. Jag hoppas 

även att lärare börjar fundera över sin egen undervisning och förhoppningsvis kommer denna 

uppsats att ge lärare exempel på hur arbetet med etik kan genomföras i den dagliga 

undervisningen.  

 

 

Disposition 
Efter att inledningen presenterats följer syfte och frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. Därpå följer ett avsnitt där centrala begrepp för studien behandlas. Efter att 

dessa begrepp problematiserats görs en kortfattad sammanfattning.  

 

I nästkommande kapitel redogörs för litteratur och forskningsläget samt tidigare forskning i 

ämnet. Litteraturen har där delats in under olika rubriker: generell etik, etikförmedling i 

skolsituationer och förebilder. Jag motiverar även där på vilket sätt de är relevanta för min 

studie. I kapitlet, Skolans fostransuppdrag, presenteras skolans uppdrag historiskt vilket 

efterföljs av en granskning av läroplanerna fram till dagens aktuella läroplan, Lpo 94.  

 

I avsnittet metod redogörs för den pilotstudie som genomfördes innan själva undersökningens 

utförande. Genomförandet av undersökningen diskuteras och en presentation av skolan där 

studien genomfördes återfinns. I anslutning till detta avsnitt förklaras vilka urval och 

avgränsningar som gjorts och varför. Under rubriken metod diskuteras den teoretiska 

stommen för uppsatsen, grundad teori. Grundad teori genererar teorier ur det insamlade 

materialet. Därefter redogörs för de observationer och intervjuer som ligger till grund för 

studien. En presentation av det kvantitativa resultatet följer och därpå redovisas det kvalitativa 

resultatet. Presentationen av lärarna tar därefter form varefter resultatet från observationer och 

intervjuer uppvisas. De förstnämnda presenteras enligt olika teman som uppfattats i lärarnas 

undervisning. De efterföljande intervjuerna behandlas enligt en kategorisering baserad på 

intervjufrågorna: olika undervisningstekniker i klassrummet, etiska situationer och hur lärarna 

tacklar dessa samt lärarintervjuerna presenteras. Ur materialet har tre olika människosyner 

eller syner på elever kunnat påvisas. I samband med detta träder analysen fram. En 

efterföljande diskussion och metoddiskussion avslutar arbetet. Därpå följer förslag på vidare 

forskning inom ämnet. Allra sist återfinns brev till skola och föräldrar samt bilagor med 

intervjufrågor. 
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Syfte och frågeställningar 
Värdegrunden som den uttrycks i Lpo 94, är som tidigare nämnts otydligt formulerad. Det är 

upp till varje lärare att tolka innehållet. Detta leder till att lärare har olika förhållningssätt och 

variationer i sin undervisning. Denna komplexitet och otydlighet gör det därför intressant att 

undersöka hur lärare arbetar med och resonerar kring värdegrundsarbete. Med hjälp av 

deltagande observationer och intervjuer kommer jag att göra en fallstudie av vad denna 

öppenhet inför vad etik är och innebär i skolsituationer. Vad anser lärare ingår i området etik 

och moral? Hur urskiljs etiska situationer i klassrummet? Vad anser lärare om sin egen 

etikundervisning?  Med hjälp av ovanstående frågor vill jag försöka besvara det övergripande 

syftet:  

 

att undersöka hur lärare arbetar med och hur de resonerar kring etik- och 

värdegrundsarbete i år12 4-6, för att försöka identifiera och förstå etiska situationer i 

klassrummet. 

                                                           
12 Den äldre beteckningen årskurs har ersatts av ordet år. 
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Begreppen etik, moral och värdegrund  
Enligt socionomen Jenny Gren, ges etik och moral ofta liknande betydelser i vardagsspråket. 

Orden har dock även från början samma innebörd, sed eller vana. Ordet etik härstammar från 

grekiskan och kommer av ordet ethos, moral kommer av latinets moralis och båda orden 

betyder sed eller sedvänja. I nutida forskning skiljs istället begreppen åt. Moralen står för ens 

handlingar, det som görs, medan etiken står för reflektionen över handlingarna. Man talar 

alltså om en moralisk handling och en etisk teori.13 Orlenius anser att värden betecknar något 

som är eftersträvansvärt, alltså gott. Ordet värden kommer från isländskans värdi och betyder 

vörda, respektera. Värden formas på olika sätt av olika värderingar, genom prioriteringar om 

det önskvärda.14 

 

Etiken som uttrycks i denna studie är följaktligen den etik som handlar om människors 

förhållningssätt till varandra och om vad som är rätt eller fel. Jag kommer i arbetets 

fortsättning växelvis att använda mig av orden etik, etiska situationer eller värdegrund även 

när det gäller moral. Bergems uttryck för etik är det jag hänför till i denna studie. Det vill 

säga, vad som är rätt eller fel i en kontext och människors förhållningssätt jämte varandra. 

Nedan presenteras olika pedagogers och professorers tolkningar av etik och moral för att 

påvisa att ämnets problematik.  

 

Göran Collste, professor i etik vid Linköpings universitet, skriver att etik är ett mycket 

gammalt ämne. En av de första etiklärarna vi känner till är den grekiske filosofen Sokrates 

som redan på 400-talet f. Kr sade: ”Vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan hur vi bör 

leva”.15 Etiken aktualiserar frågor om vad som är ett gott mänskligt liv, vår relation till andra 

människor och åt tillvaron som helhet vad gäller rätt och fel. Förmågan till inlevelse är en 

viktig utgångspunkt för moralen. En moraliskt medveten människa kan inte förhålla sig passiv 

och likgiltig när människor som hon kommer i kontakt med utsätts för lidande. Moralens 

uppgift är att vägleda handlandet så att vi kan ta ansvar för vårt sätt att leva.16 

 

Etik har under 1990-talet blivit ett alltmer efterfrågat ämne, enligt Collste. Det finns ett utbrett 

etikintresse bland människor men med det följer även en stor osäkerhet vad gäller etik och 

moral. Collste menar att denna osäkerhet bottnar i att kyrkan, genom samhällets 

sekularisering, förlorade sin inflytande- och maktposition i samhället. Den värdegrund som  

                                                           
13 Gren, Jenny (1995). Sid 19 
14 Orlenius, Kennert (2001). Sid 16 
15 Collste, Göran (1996). Sid 5 
16 Collste, Göran (1996). Sid 5-8 
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kyrkan och den kristna tron tidigare gett var inte längre given. Kyrkan hade inte längre samma 

rätt som tidigare att stå för svaren på frågor som rör gott och ont eller rätt och fel beroende på 

kyrkans nuvarande samhällsställning.17 I ett samhälle krävs det regler och normer för att 

människor ska kunna fungera och leva tillsammans. De flesta av de regler som efterlevs i ett 

samhälle är inte nedskrivna men ändå kända och accepterade av majoriteten. Vi förutsätter att 

grannen inte plockar frukt på våra träd, att vi kan lita på varandra, att politiker alltid handlar 

för allmänhetens bästa. Ett samhälle är uppbyggt på förtroende för varandra, ansvar, 

skyldigheter och tillit. De som inte följer dessa, både skrivna och oskrivna lagar bestraffas i 

tron om att de ska bättra sig.18 Collste för vidare ett resonemang kring detta problem, där han 

menar att det måste återupprättas en dygdetik19 i samhället. Det västerländska samhället 

beskrivs och kännetecknas enligt Collste 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 förenad etisk tradition menar författaren har 

medfört att de etiska konflikterna förblir olösliga. Det finns inga grundläggande värden som 

omfattas av alla och som går att hänvisas 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.20  

 

Sven G Hartman, professor i pedagogik, påtalar att denna osäkerhet ligger i att olika grupper i 

samhället tolkar etik på olika sätt och på så sätt ger ordet olika innebörder. Vid samtal om 

etik, moral och värdegrund kan det alltså rymmas flera motstridiga intressen utan att de 

inblandade parterna vet om det. De tror att de talar om samma sak, etiken, fast de gett ordet 

olika betydelser.21 I Skolverkets skrift, Med demokrati som uppdrag, påtalas det dock som 

eftersträvansvärt att det finns olika tolkningar av värdegrunden, det är naturligt att olika 

praktiska tillämpningar av värdegrunden finns. Men det kan dock uppstå problem om de fria 

tolkningarna även inkluderar de gemensamma värdena i vår demokrati. Det är genom de 

nationella övergripande målen om värdegrund som skolväsendet ska uppnå likvärdighet.22  

 

 

                                                           
17 Collste, Göran (1996). Sid 5 
18 Collste, Göran (1996). Sid 12 
19 dygdetik = moraliska egenskaper. Enligt Bergem, Trygve (2000). Sid 67-68 
20 Collste, Göran (1996). Sid 12-16 
21 Almén, Edgar & Furenhed, Ragnar & Hartman, G Sven & Skogar, Björn (2000). Livstolkning och 
värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Skapande vetande nr.37, Linköpings 
universitet. Sid 9 
22 Skolverket (2000). Sid 49-51 
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Orlenius däremot menar att etikens grundprincip är rättigheten att välja och skyldigheten att ta 

ansvar. Etiken hjälper oss människor att agera på ett ansvarsfullt sätt. Därför handlar etiken 

om vårt inre förhållningssätt till olika situationer vi utsätts för.23 Bergem, menar att det i 

professionella sammanhang har blivit vanligare att låta ordet etik referera till det som är rätt 

eller fel, medan moral hänför sig till livet såsom det levs.24 

 

Lärare ställs varje dag inför etiska situationer som kräver ett etiskt avgörande om vad som är 

rätt eller fel. Det kan gälla en kontrovers med elever, föräldrar eller kollegor. Hartman anser 

att det kan vara svårt för lärare att ta ställning i etiska problem eftersom lärarutbildningen 

endast hänvisat lärarstuderande att följa läroplanen. Riktlinjerna för etiken i läroplanen är 

otydliga och måste tolkas gemensamt av flera lärare. Hartman betraktar detta som ett 

misslyckande eftersom vi nu lever i ett samhälle som präglas av en åsiktsmässig mångfald. 

Etiken måste ges en mer framträdande plats och tydliggöras så att den oklara situationen ska 

kunna brytas.25 Hartman påtalar även lärares svårigheter till etiska ställningstaganden 

eftersom lärarkåren saknar en professionell etisk yrkeskod. 

 

Värdegrund som begrepp infördes i början av 1990-talet i Lpo-94. Värdegrunden är central i 

Lpo 94 och ska ligga till grund för allt som sker inom skolans verksamhet. Begreppet 

värdegrund är problematiskt delvis för att det är relativt nytt och därmed inte har någon tydlig 

förklaring i stora uppslagsverk.26 Människor pratar ofta om värdegrund men samma 

problematik som med begreppet etik föreligger här. Människor menar olika saker när de 

nämner ordet värdegrund, värdegrunden inrymmer olika innehåll för olika människor. 

Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä, båda forskare och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i 

Stockholm, diskuterar begreppet värdegrund så som det står skrivet i Lpo 94. De menar att 

skolans värdegrund har som uppgift att delge eleverna samhällets värderingar så att de i vuxen 

ålder kan förväntas efterleva dess ideal och verka för dess bestående. Skolan bör se som sin 

uppgift att förbereda människor för att fungera i samhällslivet genom att delge lämpliga delar 

av kulturarvet. Den äldre generationen anser att eleverna bör ta till sig vissa attityder och 

värderingar, och det är dessa som är sammanfattade i Lpo 94.27  

 

                                                           
23 Orlenius, Kennert (2001). Sid 98-99 
24 Bergem. Trygve (2000). Sid 61 
25 Almén, Edgar & Furenhed, Ragnar & Hartman, G Sven & Skogar, Björn (2000). Sid 17-18 
26 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik (2000). Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i skolan. 
Stockholm: Regeringskansliet. Sid 34 
27 Hedin, Christer & Lahdenperä, Pirjo (2000). Värdegrund och samhällsutveckling. Stockholm: 
Regeringskansliet. Sid 19-21 
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I Skolverkets skrift: Med demokrati som uppdrag, beskrivs att värdegrunden i skolan handlar 

om demokrati, om förhållningssätt, hur människor bemöter varandra, kommunicerar och 

värderar varandra. Värden och normer utvecklas i samspel mellan individer och grupper, 

oavsett om vi befinner oss i skolan eller ej.28 Värdegrunden i Lpo 94 är inte konkret 

formulerad och kan vara svår att tolka. Det krävs mycket tid för att utarbeta bra 

tillvägagångssätt vilka går i samma anda som Lpo 94’s direktiv. Ansvaret för att göra 

värdegrunden mer gripbar ligger på personalen inom varje skola. Olika former av regler och 

förbud upplevs av vissa skolor som en konkretisering av värdegrunden. Arbetet med 

värdegrunden riskerar då att endast bli en uppsättning regler istället för strategier som bygger 

på att stärka och befrämja demokratiska värden och normer.29 I likhet med Skolverket menar 

Orlenius att när det talas om värdegrunden eller i varje fall skolans värdegrund menas i 

allmänhet att det finns värden som inte är förhandlingsbara. De utgör en grundprincip i 

människans samlevnad med andra, exempelvis alla människors lika värde. Dessa värden är 

något som alla ska vara överens om. Värdegrunden skulle därmed kunna visa på att det finns 

vissa överenskomna värden som är av grundläggande natur.30  

 

Författarna till Värdegrundsboken, Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, menar att intresset för 

värdegrunden har väckts till liv genom den ökade mångkulturen i samhället. Det finns fler 

kulturer i Sverige än någonsin tidigare. Demokratirådet påstår att vi går mot en ökad 

segregering i samhället för att människor med invandrarbakgrund står utanför samhället mer 

än övriga befolkningen. Samhällets ökade segregation ställer höga krav på diskussioner om  

demokratiska värden. Ska skolan lyckas ta vara på rollen som mötesplats för människor måste 

kommunikationen mellan de som tillbringar sin tid i skolan fungera.31  

 

 

Sammanfattning av begreppen etik, moral och värdegrund 
Ovanstående text är tänkt som en hjälp för läsaren att förstå innebörden av orden etik och 

moral. En utgångspunkt för denna studie är att formuleringarna kring etik och moral i skolans 

styrdokument är diffusa. Det tycks som att alla människor pratar om etiska grundprinciper 

som måste tas hänsyn till överallt i samhället. Problemet med detta, liksom ovanstående 

författare redogör för, är att alla individer har olika uppfattningar om vad etik och moral 

innebär. Värdegrund är ett ord som är centralt i skolans styrdokument, och innebär att det inte  

                                                           
28 Skolverket (2000). Sid 13 
29 Skolverket (2000). Sid 50 
30 Orlenius, Kennert (2001). Sid 16, 27-28 
31 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik (2000). Sid 45,52 



 13

är tillåtet att kränka någon människa, och att man ska respektera individers frihet och 

integritet. Alla människor är lika mycket värda, och strävandet mot jämställdhet mellan kön 

och visa solidaritet med svaga och utsatta människor är betydelsefullt. Värdegrunden är en 

grundläggande del i samhället och skapas av människor i samspel med varandra.  

Ovannämnda författare menar att skolans värdegrund behöver konkretiseras så det blir 

tydligare för lärare och elever i skolan, eftersom de är på väg in i samhället och behöver 

socialiseras in i den rådande kulturen.  
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Litteraturgenomgång och forskningsläge 
I Sverige har etik och moralfrågor inte studerats så mycket i relation till skolans uppdrag och 

insatser,32 vilket har lett till svårigheter med att finna relevant forskning för området. Jag har 

inte funnit någon studie med samma inriktning som min. Den litteratur jag använder mig av 

har kategoriserats in under olika rubriker. Jag presenterar först litteratur som generellt 

diskuterar etiska perspektiv. Därefter presenteras undersökningar och forskning som visar på 

etikförmedling i ett skolperspektiv, därefter kommer ett forskningsavsnitt rörande läraren som 

förebild. 

 

 

Generell etik 
Gren, anser att den etiska dimensionen under de senaste åren har uppmärksammats flitigt 

inom många av samhällets olika områden. Den relativt snabba tekniska utvecklingen har 

medfört många möjligheter men även många svåra etiska ställningstaganden inom olika 

områden. I skolan har pedagogen som uppgift att få eleverna att utveckla olika sorters 

kunskap så att de får en trygg identitet att växa i. Många av pedagogers ämnesområden i 

skolan angränsar till etik, men hon enar att området skulle behöva mer tid. Gren påtalar att det 

etiska förhållningssättet i arbetet med elever är en viktig förutsättning för kvaliteten på 

kunskapsförmedlandet. Den pedagogiska verksamhet som bedrivs i skolor ska enligt 

skollagen och Lpo 94 grunda sig på etiska värden som demokrati, respekt och integritet. 

Pedagogen anses betydande för barnet som förebild och måste vara väl medveten om sitt 

förhållningssätt i olika situationer.33 Gren har studerat vardagsarbetet i barnomsorg och skola 

och har funnit att det är i växelspelet mellan praktik och teori och genom samtal om etik som 

pedagoger utvecklas och når etisk mognad. Detta resonemang är intressant för min studie på 

så vis att informanterna i studien kan utvecklas genom att bli intervjuade och fortsätter 

reflektera över dessa frågor.  

 

Hartman, 34 anser att bakomliggande orsaker till lanseringen av värdegrundsarbetet i skolan 

började i slutet av 1990-talet var konsekvenserna av skolans kommunalisering. Han 

problematiserar även andra samhällsförändringar som gjort det angeläget att lyfta fram 

skolans värdegrund. Skolan måste förhålla sig till en ökad kulturell mångfald och växande 

ekonomiska och etniska motsättningar. Pedagoger ställs inför situationer där frågan om vems 

                                                           
32 Orlenius, Kennert (2001). Sid 13 
33 Gren, Jenny (1995). Sid 20-25 
34 Hartman, Sven. G & Furenhed, Ragnar (2003). Etik och ungas livstolkning. Linköping: Skapande vetande 
nr.41, Linköpings universitet. Sid 13-15 
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 värden som ska gälla i vardagsarbetet där olika värden står mot varandra. Läraren måste 

dessutom lösa konflikter eller åtminstone handla i stort sett omedelbart, utan betänketid, 

eftersom arbetet i skolan hela tiden måste fortgå.  

 

Gren och Hartmans resonemang utgör en bakgrund till de svårdefinierade områdena etik och 

värdegrund. Människor menar olika saker när de pratar om dessa värdefrågor, även Lpo 94 är 

otydligt formulerad vad gäller värdegrunden. Det är upp till lärarna att själva att tolka 

läroplanen. Denna studie mynnar ut i hur de observerade och intervjuade lärarna tolkar och 

realiserar etik och värdegrundsarbete i skolan. 

 

 

Etikförmedling i skolsituationer 
Skolverkets skrift, Med demokrati som uppdrag, presenterar olika skolors arbete med 

värdegrunden. Enligt Skolverket har de skolor som på ett framgångsrikt sätt arbetar med 

värdegrunden i den dagliga verksamheten skapat bra förutsättningar för möten och samtal i 

vardagsarbetet. Samtal och reflektion är viktiga moment för att grundlägga både känslor och 

kunskap. Detta gäller såväl som för barn som för vuxna. Lärande sker i samspel och genom 

diskussioner med andra. Flera undersökningar35 visar att barns etiska förhållningssätt 

utvecklas i just möten med andra barn eller vuxna. Saknaden av tid påtalas dock som en 

bristvara i dagens skolor. Undervisningen i skolan domineras av faktakunskaper och det är 

fortfarande i stor utsträckning läromedlen som styr innehåller av undervisningen. Regeringens 

utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 1999,36 betonar att 

undervisningssituationer till större del borde präglas av att integrera värdegrunden med målen 

i kursplanen. 

 

Författarna till Etikboken,37 Bengt O Myrgård, Gunnar Iselau och Lilian Nilsson menar att 

elever behöver träning i att ta etiska beslut utifrån sin egen referensram. De anser att detta bör 

ske i en positiv och förtroendefull miljö där elever respekteras för sina åsikter och får hjälp 

med att motivera sina ståndpunkter. Många av de situationer elever möter i skolan har en etisk 

dimension. Skolans regler, handlingar och problemlösningssätt låter elever medvetet samt 

omedvetet reflektera över etiska ställningstaganden. Författarna anser likaså att lektioner bör 

innehålla många diskussioner och bestå av ett utbyte av åsikter. Detta för att formandet till en 

                                                           
35 Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik (2000). Sid 28 
36 Skolverket (2000). Sid 13, 29-32 
37 Bengt O Myrgård är högskolelektor och lärarutbildare. Gunnar Iselau är studierektor, och Lilian Nilsson är 
högskolelektor och prefekt. 
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aktiv ställningstagande människa ska byggas upp. Frågor som behandlar värderingar, moral 

och etik är stora och svåra men måste våga tas an av läraren.38 Författarna föreslår två 

tillvägagångssätt för att arbeta med etiska valsituationer. Det ena sättet föregås av att läraren 

presenterar en etisk valsituation som sedan blir utgångspunkt för en diskussion. Därefter får 

eleverna ta ställning till problemet och tillsammans med läraren lära sig mer om etiska 

kunskaper och begrepp. Fördelen med arbetssättet är att diskussioner står i fokus, vilket är 

eftersträvansvärt eftersom även Skolverket i sin studie påvisat att just diskussioner och 

samarbete utvecklar elevers etiska förhållningssätt. Den andra metoden för arbete med etiska 

valsituationer kan bestå i att successivt introducera olika steg i processen och träna på olika 

redskap för att ta itu med etiska situationer. De olika redskapen som kan tränas är att skilja 

värderingar från fakta och granska fakta. Utskilja det relevanta i situationen samt förstå att det 

finns olika sorters etik.39  

 

Eva Johansson, fil dr, lektor och forskare i pedagogik, och Barbro Johansson, fil dr i etnologi, 

har genom sin forskning om etiska möten påträffat en metod för konflikthantering som kallas 

för kompissamtal. Metoden går ut på att ge elever i skolan en modell för att lösa konflikter 

med ord istället för med våld eller tystnad. Modellen ger övning i att lyssna, och står för en 

moraluppfattning som inte påvisar straff eller skuld utan betonar det positiva att själv ta 

ansvar för sina handlingar. Samtalet leds av läraren, som avgör vilka frågeställningar som ska 

tas upp och vem som får ordet. Enligt en didaktisk modell är en struktur utarbetad som 

samtalet ska följa. Tre huvudfrågor är sammanställda som underlag för samtalen. Den första 

frågan läraren bör ställa är om eleven löst något problem som uppstått eller hjälpt till att lösa 

något bråk på skolan. Därefter ska de elever som gjort det ge sig till känna och berätta om 

situationen. Nästa fråga tar reda på om någon elev gjort något dumt mot någon som inte har 

löst sig. Här är det viktigt att endast den elev som gjort något dumt ger sig till känna. Detta för 

att undvika att det blir något skvaller om någon. Sista frågan tar reda på om någon har gjort 

något dumt mot dig som inte har retts ut. Frågorna bör behandlas i ordning och meningen är 

att eleverna gradvis ska lära sig att själva lösa sina konflikter. Strategin är att barnen ska 

berätta, lärarens roll ska begränsas till att fråga hur den utsatta eleven känner sig och om den 

väljer att lösa konflikten nu eller vid ett senare tillfälle.40  

                                                           
38 Myrgård Bengt, Isleau Gunnar & Nilsson Lilian (1992). Etikboken. Att arbeta med etiska valsituationer. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Andra upplagan. Sid 24-25 
39 Myrgård Bengt, Isleau Gunnar & Nilsson Lilian (1992). Sid 143 
40 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Etiska möten i skolan. Värdefrågor i samspel mellan yngre 
skolbarn och deras lärare. Stockholm: Liber. Sid 99-119 
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Kompissamtal används av lärare på den undersökta skolan, vilket kommer att presenteras 

senare i studien. Enligt Orlenius handlar etikundervisningen i dagens skola till stor del endast 

om argumentationsträning. Eleverna samlar argument för eller emot någonting, sedan 

värderas argumenten och fakta skiljs ut. Efter det behöver de klargöra om dessa argument är 

relaterade till samhällets grundläggande värderingar. När dessa steg är klara görs en personlig 

bedömning av vilka argument som står sig bäst.41 Orlenius menar även att många pedagoger 

upplever att de har dålig beredskap för att hantera vardagliga etiska dilemman som uppstår i 

skolan. Dessa dilemman är svåra att förutsäga och de kräver ofta ett svar och ett 

ställningstagande från lärarens sida inom några sekunder.42 Orlenius får stöd för sitt 

resonemang i tidigare forskning där det påvisats att pedagoger ofta har svårt att handha barns 

etiska frågeställningar i skolan.43 Tidigare studier som genomförts av Orlenius tyder på att 

eleverna uppfattar etikundervisningen som något roligt projekt utöver den vanliga 

undervisningen. Eleverna har dessutom svårt för att dra paralleller till det de pratat om i 

klassrummet till sitt eget liv utanför skolan.44 Informanterna45 som intervjuats för min studie 

bekräftar det Orlenius säger, att eleverna ser arbetet med etik i skolan som något roligt, och att 

de har svårt att koppla det till sitt eget liv. 

 

Ovanstående presentationer är relevanta för min studie i och med att de beskriver olika 

exempel på hur undervisningen om etik och värdegrund kan te sig i det dagliga skolarbetet.  

 

 

Lärare som förebilder 
Gunnel Colnerud, fil dr och docent i pedagogik och Robert Thornberg, beteendevetare och 

doktorand i pedagogik, båda vid Linköpings universitet, har sammanställt internationell 

forskning över etik och moral. Forskningen har visat att läraren i interaktion med elever 

utformar moraliska och etiska riktlinjer för hur livet i klassrummet ska fortskrida. Detta görs 

dels genom lärarens sätt att agera, dels genom vad läraren framhåller som viktigt under 

lektioner och annan tid i skolan. Lärares agerande i möte med elever framstår ur elevernas 

synpunkt som ett ideal. Kontrasten mellan ett respektfullt eller kränkande sätt att interagera 

med eleverna kan för eleverna tydligt illustrera en skillnad. Empiriska studier gjorda i USA 

har visa att läraren anses vara en moralisk förebild. Genom sitt sätt att vara förmedlar läraren 

moraliska normer till eleverna. Lärare påverkar dessutom elevernas moraliska utveckling 

                                                           
41 Orlenius, Kennert (2001). Sid 100 
42 Orlenius, Kennert (2001). Sid 11 
43 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 17 
44 Orlenius, Kennert (2001). Sid 100 
45 Informant = De lärare som intervjuades för denna studie. 
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genom händelser som läraren uppmärksammar.46  Detta bekräftas även av den kanadensiska 

forskaren, Elizabeth Cambell, som genom sin forskning fokuserat på lärares olika sätt att lösa 

moraliska problem. Genom observationer har hon försökt fånga lärares samspel med elever. 

Undersökningen visade att lärare i många avseenden visade stor respekt för eleverna i avsikt 

att vara en bra förebild. En lärare frågade exempelvis eleverna om det gick bra att öppna 

fönstret när det blev kvavt i klassrummet. Läraren sade ofta tack, var snäll, varsågod och 

andra ord i sin vardagliga konversation med eleverna. En annan lärare hade i stället för linser 

på sig glasögon för att elever med glasögon, som ibland blev retade för det, skulle känna sig 

bekräftade och att det inte var fel att ha glasögon. Undersökningen visade även att lärarna var 

noga med att inte genera någon elev framför hela klassen utan använde sig istället av en privat 

konversation utanför klassrummet så ingen annan hörde samtalet.47 Campbell har tidigare 

gjort en intervjustudie där lärare skulle ta ställning till olika etiska dilemman. Resultatet av 

forskningen visar att lärare har svårt att handla enligt det de själva anser vara rätt beteende 

mot eleverna. Detta visade sig vara särskilt problematiskt om handlandet dessutom stod i 

konflikt med kollegornas åsikter. Campbell menar att för mycket kompromissande med sina 

egna värderingar i längden kan resultera i att lärare blir moraliskt avtrubbade.48  

 

I avhandlingen, Etik och praktik i läraryrket, anser Gunnel Colnerud att lärare har som 

uppgift att utföra skolans socialiserande funktion. Uppgiften att socialisera elever till rådande 

mönster visar sig, i den gjorda undersökningen, vara svårt för lärare att bedöma när det är 

berättigat att göra undantag från skolans regler. Lärare känner sig ofta osäkra på sin roll som 

förebild och fostrare eftersom deras förhållningssätt ska utmynna i att eleverna klarar sig bra 

efter skolans slut.49 Colneruds konklusion är att lärare saknar en gemensam yrkesetisk praxis 

att förhålla sig till. 

 

Bergem menar även han att skolan och lärarna har fått ett allt större ansvar vad gäller elevers 

mognad och utveckling. Bergem har forskat om lärares yrkesetiska kompetens och 

problematiserar lärares förhållningssätt i publikationen: Läraren i etikens motljus. 

Undersökningen som gjorts visade att en tredjedel av de intervjuade lärarna menade att de inte 

skulle behöva betrakta sig som förebild mer än någon annan yrkesgrupp. En annan 

undersökning visar däremot att även om inte lärare ser sig själva som förebild så uppfattar 

                                                           
46 Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (2003). Värdepedagogik i internationell belysning. Stockholm: 
Forskning i fokus, nr 7. Skolverket. Sid 130 
47 Campbell, Elizabeth (1993). Personal morals and organizational ethics. How teachers and principals cope with 
conflicting values in the context of school cultures. Carleton University: Ottawa. Sid 142-146 
48 Colnerud, Gunnel (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i 
grundskolan. Stockholm. HLS förlag. Sid 23-24,  
49 Colnerud, Gunnel (1995). Sid 134-135, 174 
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eleverna lärare som ideal och förebilder, vilket kan vara både på gott och ont. Enligt Bergem 

bör lärare vara tydliga men ändå inte utnyttja sin maktposition med att påtvinga elever olika 

åsikter.50 

                                                           
50 Bergem, Trygve (2000). Sid 93 
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Skolans fostransuppdrag 
För 150 år sedan skapades en institution; skolan, som ett svar på ett dåtida samhällsproblem. 

Syftet var att motverka social oro i samhället. Lärarnas uppgift blev att fostra barnen till 

religion och moral. Sedan Medeltiden har det i Sverige funnits undervisning i organiserad 

form. Prästerna hade till uppdrag att undervisa folket om den kristna läran. Undervisningen 

var ofta förenad med en kunskapskontroll i form av förhör. Efter reformationen infördes ett 

krav på att människorna var tvungna att kunna katekesen utantill, vilket kontrollerades genom 

husförhör. Genom 1686 års kyrkolag fick prästerna en skyldighet att undervisa i den svenska 

folkundervisningen. Kunskaperna kontrollerades fortfarande genom husförhör och betyg 

skrevs in i husförhörslängderna. 1726 blev husförhören obligatoriska, vilket medförde att 

läskunnigheten i Sverige ökade under 1700-talet.51 År 1842 inrättades folkskolan, som till en 

början var ett socialt projekt eftersom industrialismen ställde krav på läs- och skrivkunniga 

personer. Barn från underklassen var överrepresenterade i folkskolan och folkskolans mål var 

att fostra eleverna till religion och moral. Barnen i folkskolan skulle lära sig de regler och 

normer som de vuxna efterlevde, utan att ifrågasätta. De skulle disciplineras till att lyda och 

fostras till gudstro. Kyrkans inflytande på skolan var stort, i folkskolestadgan stod exempelvis 

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

över skolan.52  

 

År 1919 kom en vändpunkt i undervisningen. Kristendomsämnets timmar halverades och fick 

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

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

fostran som stimulerade samhällelig och religiös undergivenhet.53 Efter 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. Skolan skulle arbeta för att motverka uppkomsten av hat och fiendskap 

mot andra folk. Skolan skulle även främja insikten om att fred och samförstånd mellan alla 

länder är ett av huvudvillkoren för mänsklighetens gemensamma utveckling. Detta kunde man 

läsa i anvisningarna till ämnet historia. Än i dag kan vi se att dessa värderingar lever kvar i 

skolans uppdrag.54  

 

                                                           
51 Orlenius, Kennert (2001). Sid 48-49, 205 
52 Orlenius, Kennert (2001). Sid 49-51 
53 Orlenius, Kennert (2001). Sid 51-52 
54 Ekholm, Mats, www.skolverket.se/publicerat/debatt/vardegrund.shtml 
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I och med 1946 års skolkommission fastslogs att skolans främsta uppgift skulle vara att fostra 

de unga till goda demokratiska och ansvarstagande medmänniskor.55 På den tiden var 

medveten inte så stor om skillnaden mellan skolans uppgifter och mål för eleverna att uppnå. 

Det skildes inte heller så noga på samhällets mål med skolan och vad eleverna skulle ha 

uppnått i fråga om bildning, värderingar, kunskaper och färdigheter vid skolgångens slut. 

Skolkommissionen fastslog att den enskilde elevens individualitet och personliga 

förutsättningar bör respekteras. Eleverna ska inriktas på att bli självständiga och kunna 

samarbeta med andra. Skolans övriga uppgifter var att ge en estetisk fostran, praktisk fostran, 

yrkesfostran, hälsofostran, social fostran och personlighetsdaning.56 Det beslutades även att 

ett nytt ämne skulle införas i årskurserna 4-9, nämligen samhällskunskap.57 Läroplanen 

reviderades, nu skapades krav på att skolorna skulle utveckla kritiskt tänkande och 

självständigt agerande hos eleverna. Självständigheten skulle växa bland annat 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 ett självständigt tänkande 

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

syftade på att människor skulle lära sig stå emot diktatoriska läror av olika slag.58  

 

År 1962 infördes en gemensam grundskola för både flickor och pojkar. Reformen byggde på 

en demokratisk tanke, att alla barn oavsett härkomst ska ha samma grundläggande 

studieväg.59 Läroplanerna speglar de strömningar som finns i det omgivande samhället. De är 

resultatet av aktuella värderingar och uppfattningar som finns i det politiska livet och inom 

näringslivet. Läroplanerna är politiska och anger mål och riktlinjer för skolans verksamhet. 

De återspeglar därmed även våra värderingar och olika synsätt på det viktiga i samhället just 

nu. Dagens målstyrda skolsystem innebär att staten implementerar grundregler och mål för 

skolans verksamhet medan innehållet och vägen till målen bestäms av varje lärare på lokal 

nivå.60 I Läroplanen för grundskolan, Lgr 69 betonades att skolan, i samarbete med hemmet, 

ska fostra dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Eleven ska förberedas på sin 

roll som aktiv medlem i ett samhälle som kommer att fordrar samverkan och solidaritet. 

Tolerans är också ett väl använt begrepp i läroplanen. Eleven ska få en god uppfattning om de 

värderingar och principer som bär upp ordningen i vårt samhälle. Undervisningen ska vara 

objektiv och allsidig, och eleverna ska ges möjlighet till att påverka sina arbetsvillkor. 

                                                           
55 Orlenius, Kennert (2001). Sid 58-60 
56 Egidius, Henry (2001). Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv. Stockholm: Natur och 
kultur. Sid 59-60 
57 Orlenius, Kennert (2001). Sid 60 
58 Ekholm, Mats, www.skolverket.se/publicerat/debatt/vardegrund.shtml 
59 Egidius, Henry (2001). Sid 20, 149 
60 Orlenius, Kennert (2001). Sid 14-15, 20 
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Läroplanen markerar särskilt att hem, skola och samhälle är delar av varandra och därför 

måste arbeta tillsammans.61 I den andra läroplanen för grundskolan, Lgr 80 ses skolan som en 

del av samhället och ska därmed arbeta för att eleven ska omfattas av den samhällssyn och 

människosyn som råder. Tillsammans med hemmet ska skolan fostra eleven. Kunskaper, 

färdigheter, normer och värderingar ska aktivt bearbetas och vidareutvecklas. Begrepp som är 

centrala är solidaritet, tolerans och samverkan mellan människor. Den etiska utvecklingen 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 i 

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

undervisning.62 Enligt dagens läroplan, 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 och därtill även solidaritet med de svaga och utsatta i 

samhället. Andra begrepp som betonas är rättskänsla, generositet, förståelse, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla som arbetar inom skolan 

bör aktivt vidmakthålla de grundläggande värdena. Eleven ska lära sig att själv ta initiativ och 

ansvar. Undervisningen avser att utveckla elevens förmåga till självständigt arbete. Det etiska 

perspektivet har för avsikt att genomsyra alla ämnen i skolan och främja elevens förmåga till 

ett eget ställningstagande.63 

 

Hedin och Lahdenperä påpekar att det finns en viss förskjutning i de olika läroplanernas 

konstaterande av skolans grundläggande värden. De etiska idealen har i Lpo 94, till skillnad 

från de tidigare läroplanerna, tydligt samlats under den inledande rubriken: Skolans 

värdegrund. De påpekar även att tonvikten på ordet solidaritet i de äldre läroplanerna nu har 

ersatts av ordet tolerans. I ovanstående genomgång av läroplanerna urskiljs tydligt att 

läroplanernas fokus över tid har förändrats från att ha varit koncentrerade på individen till att 

ha blivit ett dokument som förespråkar öppenhet, mer ansvar, demokrati och hänsyn till andra. 

Gemensamt för läroplanerna är att skolan tillsammans med hemmet har ansvar för elevernas 

utveckling. 64   

 

                                                           
61 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan. Allmän del. Lgr 69. Stockholm: Utbildningsförlaget. 
Egidius, Henry (2001). Sid 99-100 
62 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del. Lgr 80. Skolöverstyrelsen. Stockholm: 
Allmänna förlaget. Egidius, Henry (2001). Sid 107-108, 114-120 
63 Utbildningsdepartementet (1998).  
64 Hedin, Christer & Lahdenperä, Pirjo (2000). Sid 18 
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 Johansson och Johansson, anser att dagens läroplan inte är tydlig nog vad gäller innehållet i 

de normer och värden som barn ska tillägna sig. Inte heller är det centrala begreppet 

värdegrund som används i läroplanen tydligt beskrivet. De anser att det innebär en viss frihet 

men även ett stort ansvar både för lärare och för elever att tillsammans komma överens om 

skolans innehåll.65 Ola Sigurdsson, forskare och docent i systematisk teologi, framhåller att 

det i Lpo 94 betonas att vikten ligger på att skolan ska fostra eleverna till demokratiska 

medborgare och inte endast förmedla kunskaper. Att fostra till demokratiska medborgare 

innebär enligt Sigurdsson att eftersträvansvärda värden ska förmedlas i skolan, och att 

värdena ska tillämpas i skolans dagliga arbete. Genom demokratisk fostran ska eleverna 

utvecklas till individer som vågar ta ställning och agera i situationer utanför skolan.66 

 

Denna genomgång visar att fostran alltid varit en del av skolans uppdrag. Detta uppdrag har 

dock genom tiderna förändrats, frågan om vad eleverna ska fostras till har omförhandlats och 

förändrats. Skolan som institution har gått från att vara regelstyrd till att bli resultat- och 

målstyrd. 

 

                                                           
65 Johansson, Eva & Johansson, Barbro (2003). Sid 24 
66 Sigurdsson, Ola (2002). Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund. 
Studentlitteratur. Sid 9 
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Metod 
De metoder som ligger till grund för studien är deltagande observation och intervju. Min 

uppsats har till största del en kvalitativ ansats, eftersom det jag ska studera inte kan mätas 

direkt utan förmedlas genom språk och handlingar. Studien har till viss grad kvantitativa 

inslag. Jag har konstruerat ett observationsschema som redovisar mätbara resultat i form av 

hur ofta läraren agerar på etiska situationer som inträffat och tar upp det till diskussion i 

klassrummet. Detta redovisas i cirkeldiagram. 

 

Det som är intressant att studera i en kvalitativ studie är hur människan uppfattar och tolkar 

den verklighet som finns omkring henne. I den kvalitativa studien utgår forskaren ifrån 

empirin där data insamlas, för att sedan eller samtidigt formulera begrepp i form av hypoteser 

eller teorier. Den kvalitativa ansatsen är därför övervägande induktiv, som betyder att den 

skapar hypoteser och teorier under arbetets gång.67  

 

Johansson & Johansson menar att ingenting går att studera i absolut form oberoende av 

betraktaren. Det är inte en verklighet i objektiv bemärkelse som ska undersökas. Forskaren är 

en kulturell varelse med förkunskaper, förförståelse och värderingar som styr 

forskningsprocessen.68 Jag har rättat mig efter de forskningsetiska principerna som utformats 

av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,69 HSFR.70  

Jag vill på ett djupare plan se hur några lärare tillämpar olika sätt och reflekterar kring 

värdegrundsarbete i skolan. Naturligtvis kommer resultaten att jämföras och peka på likheter 

och olikheter, men inte på något vis hävdas att resultaten av undersökningen gäller alla lärare. 

Det jag är ute efter i undersökningen är inte en generell bild av lärarkårens tankar om 

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

lärare som har intervjuats är bara representanter för sig själva, och utgör inte underlag för en 

generalisering.  

 

 

Pilotintervju 
Innan den egentliga studien genomfördes gjorde jag en pilotintervju med de intervjufrågor jag 

tänkt använda mig av vid intervjuerna. Detta för att undersöka om den valda teknikens 

upplägg passar insamlandet av information, vilket även förespråkas av Runa Patel och Bo 

                                                           
67 Backman, Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Sid 47-50. 
68 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 22 
69 Sedan år 2000 ingår HSFR i Vetenskapsrådet. 
70 HSFR (1996). Etik: forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap. Stockholm: 
Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet.  
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Davidson. 71 De menar att pilotintervjun bör göras i en situation som är så lik den egentliga 

situationen som möjligt fastän i mindre skala. Denna pilotintervju genomfördes på en lärare 

som inte ingår i studien. Detta medförde en revidering av ett fåtal frågor. När det gällde 

observationerna gjorde jag bedömningen att någon pilotstudie inte behövde göras eftersom jag 

inte skulle observera något förbestämt utan skriva ned så mycket information som möjligt. 

 

 

Material  
Det centrala materialet för denna studie är observationer och intervjuer med lärare. Jag har för 

övrigt använt mig av olika sorters litteratur, forskning och tidskrifter. Dagens läroplan samt 

äldre läroplaner ligger till grund för att ge läsaren en historisk inblick om hur ämnet i skolan 

har behandlats längre bakåt i tiden.  

 

 

Tillvägagångssätt  
Jag skickade ett brev72 till några olika skolor där studien beskrevs och efterfrågade frivilliga 

lärare som ville medverka i den. Efter att 2 veckor passerat utan svar ringde jag rektorerna på 

de tillfrågade skolorna för att försäkra mig om att breven nått fram. Dessa skolor ansåg att de 

inte hade tid att medverka i studien. En bekant till mig som arbetar på en år F-6 skola 

tillfrågades om hennes kollegor kunde tänka sig att ställa upp. En av hennes kollegor svarade 

på brevet och meddelade att fem lärare på skolan var villiga att medverka i studien. Dessa 

lärare kan enligt Patel & Davidson kallas för tillgängliga lärare.73  

 

Under tre veckor observerades fem lärare. I slutet av de tre veckorna intervjuades även de 

medverkande lärarna. Intervjuerna genomfördes med bandinspelning. För att värna om de 

deltagandes integritet har alla namn i undersökningen fingerats. Vissa företeelser har skrivits 

om så att ingen kan härleda det till vilken skola och vilka lärare som ingått i studien. 

Ingenting har dock skrivits om så mycket att sanningen är förvrängd. Min tanke från början 

var att endast observera lärarnas agerande men efter att studien genomförts insåg jag att även 

vissa av elevernas beteenden behövde beskrivas för att ge en heltäckande bild av situationen. 

Eftersom eleverna inte är myndiga behövde jag då deras föräldrars tillåtelse att skriva om 

eleverna. Det brev som skickades till föräldrarna återfinns som bilaga 3. Alla föräldrar gav sitt 

                                                           
71 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Lund: Studentlitteratur. Sid 48 
72 Brevet återfinns som bilaga.  
73 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Sid 47 
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medgivande till att låta deras barn ingå i situationer beskrivna i studien. Elevernas identitet 

röjs inte i och med detta eftersom de endast kommer benämnas som pojken eller flickan.   

 

 

Skogsskolan74 - urval och avgränsningar 
Studien är genomförd på Skogsskolan som är en år F-6 skola med totalt ca 270 elever. Den är 

belägen i en medelstor stad i mellersta Sverige. Observationerna är gjorda på en och samma 

skola vilket ansågs nödvändigt eftersom arbetet skulle fullföljas inom en relativt kort tidsram. 

Valet att göra denna studie på lärare som arbetar i år 4-6 beror delvis på att jag funnit väldigt 

lite forskning om detta ämne i år 4-6, och dels för att det är i dessa år jag främst vill arbeta när 

jag är färdig lärare. Kurt Bergling, teologi doktor och docent i religionspedagogik och 

filosofie doktor och docent i pedagogisk psykologi, framhåller att det är i den här åldern som 

eleverna själva börjar reflektera över vad som är rätt och fel.75 Det kan därför vara intressant 

att se hur lärare som arbetar i dessa år går tillväga med etikundervisningen. 

 

Under en treveckors period har tre olika klasser observerats, en år 4, en år 5 och en år 6. De 

lärare som ingår i studien är fem till antalet och består av en man och fyra kvinnor. Utfallet av 

kön är ej av vikt i denna studie och föll ut enligt ovanstående för att de var frivilliga och 

intresserade av att deltaga i studien. Lektioner som observerats är So-undervisningen och 

lektioner som kallas för social träning. I skolans vardag försvinner ibland lektioner beroende 

på att läraren blir sjuk eller att yttre omständigheter inverkar på den vanliga ordningen i 

skolan. Detta ledde till att antalet observerade lektioner inte blivit lika många för alla lärare. I 

samband med lärarpresentationerna redogörs för hur många observerade lektioner som har 

gjorts hos varje lärare.  

 

 

Trovärdighet  
Patel och Davidson påpekar att när undersökningar görs på människor är deras inställningar, 

kunskaper och upplevelser involverade. Allt detta räknas som abstrakta fenomen vilket gör att 

de inte alltid kan anses vara pålitliga i samma bemärkelse som exempelvis längd och vikt, det 

vill säga något som går att kontrollera. Patel och Davidson poängterar att tillförlitligheten vid 

en intervju är beroende av den möjliga intervjuareffekt som kan uppstå. Effekten innebär att 

intervjuaren uppträder på ett speciellt sätt så att informanterna medvetet eller omedvetet 

                                                           
74 Skogsskolan är ett fingerat namn. 
75 Bergling, Kurt (1982). Sid 13-15 
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förstår vad som förväntas av dem och svarar därefter.76 Efter sammanställandet av 

intervjuerna beslutades därför att låta informanterna få möjlighet att läsa igenom materialet 

jag sammanställt om dem. Eftersom ämnet etik är väldigt personligt tycker jag det är viktigt 

att jag inte tolkat deras svar utifrån mitt eget förhållningssätt. Ingen av lärarna ansåg att det 

jag skrivit på något sätt hade förvrängts. Detta ger materialet mer trovärdighet och är en 

försäkran om att jag inte förstått dem fel eller dragit felaktiga slutsatser av materialet.  

 

 

Grundad teori 
I min studie har jag valt att arbeta utifrån grundad teori, vilket är vanligt vid etnografiska 

studier.77 Anselm Strauss och Barney Glaser utvecklade grundad teori i början av sextiotalet. 

Grundad teori innebär att låta de data som insamlats generera teorin i stället för tvärtom. Detta 

sker genom ett upprepande av urval, datainsamling och analys, vilket fortgår tills teorin 

genererats. Det finns i denna studie inte möjlighet för mig att upprepa urvalet och 

datainsamlingen men det insamlade materialet har analyserats ett flertal gånger. Med det avser 

jag genom att analysera lärarnas ageranden, urskilja likheter och skillnader ur det insamlade 

materialet. Dessa likheter har sedan kategoriserats utifrån vad lärarna dels genom intervjuerna 

har sagt, dels genom vad observationerna har gett. Själva idén med grundad teori är i första 

hand att den genererade teorin bör ta sin utgångspunkt i data. Den måste på samma gång vara 

stabil nog för att kunna förklara mänskligt beteende. Kriteriet för om en grundad teori är 

hållbar eller inte är om den kan beskriva det som är viktigt för de personer teorin handlar om, 

i detta fall, lärarnas synsätt på hur eleverna lär. För att uppnå detta är det viktigt att teorin 

kommer ur de insamlade data och inte är förutbestämt. Om man utgår från färdiga begrepp 

tenderar man att tvinga data in i fastställda kategorier vilket leder till en förvrängd 

teoribildning. För att teorin ska fungera i praktiken måste teorin kunna förklara vad som hänt 

och kategorierna måste vara anpassade efter de insamlade data.78 Jag vill med hjälp av 

grundad teori genom lärarnas ageranden i klassrummet försöka identifiera och förstå de etiska 

situationer som uppstår. 
 

                                                           
76 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Sid 85-88 
77 Hartman, Jan (2001). Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. Sid 45 
78 Hartman, Jan (2001). Sid 28, 35, 46-47, 54-55 
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Observationer  
Observation som vetenskaplig metod är användbar när något ska studeras som sker i naturliga 

situationer, exempelvis människors beteenden. Till beteenden räknas olika handlingar, verbala 

uttryck, känslouttryck samt relationer människor emellan.79 Det finns en mängd olika 

observationer men de skiljs åt genom två huvudtyper av observationer. Den ena typen brukar 

kallas strukturerad observation. Dessa observationer förutsätter att problemet som ska 

studeras är preciserat så väl att det är givet vilka situationer och beteenden som ska ingå i 

observationen. Den andra huvudtypen av observationer kallas ostrukturerade observationer, 

och används ofta i utforskande syfte för att få så mycket information som möjligt i en 

situation. Observationer som dessa kräver inte något observationsschema utan istället 

registreras allt, eller så mycket som möjligt. Det kan även vara viktigt att registrera den 

omgivande miljön i vilken observationen äger rum. Observatörens anteckningar i denna typ 

av observationer är ofta bara nyckelord. Det kan vara tvunget att observatören drar sig undan 

då och då för att göra mer utförliga anteckningar så informationen blir den rätta. Vid 

observationens slut måste en fullständig redogörelse över observationerna göras omgående så 

att informationen inte blir felaktig.80  

 

Vid utförandet av observationerna användes ostrukturerade observationer, dels för att samla in 

så mycket material som möjligt och dels för att det på förhand inte var känt hur 

undervisningen skulle vara upplagd. För denna studie anses observationer vara den metod 

som bäst lämpar sig eftersom fokus för observationerna inte var förutbestämt. En önskan var 

att låta empirin generera kategorier. Genom att observera lärare i dess naturliga miljö blir 

situationen minst konstlad. Undervisningssituationen skulle äga rum vare sig studien 

genomfördes eller ej, vilket även ger en mer trovärdig bild av verkligheten.  

 

 

Observatörens roll 
En viktig aspekt vid utförandet av observationer diskuteras av Patel & Davidson. De menar att 

det är betydelsefullt att ta ställning till hur observatören ska förhålla sig till situationen den 

avser att studera. Väljer observatören att delta i situationen eller ej? Ska de som observeras 

veta om att de är observerade? Ska observatören känna till eller vara främmande för dem som 

observeras?81  

                                                           
79 Bell, Judith (1995). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Sid 108-110 
80 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Sid 74-81 
81 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Sid 82-84 
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När de observationer som ligger till grund för denna studie genomfördes valde jag att inte 

känna till vare sig lärarna eller eleverna för att inte relationen inte skulle påverka både mitt 

och klassens förhållningssätt. Eftersom observationerna ägde rum i klassrummet visste läraren 

och eleverna att de blev observerade. Som observatör avsåg jag att inte involvera mig med 

enskilda elever i klassen. Detta kunde dock inte hållas då tillfällen uppstod när flera elever 

räckte upp handen och läraren inte hann med. Eleverna bad mig komma till dem och hjälpa 

till vilket då gjordes. När eleverna vid vissa tillfällen skulle diskutera i små grupper blev jag 

tvungen att gå runt till grupperna och fråga hur de diskuterade angående uppgiften. Jag tror 

inte detta medförde något problem med min objektivitet, det var snarare positivt och jag fick 

reda på mer när jag gick runt och såg vad eleverna gjorde, än vad jag hade fått reda på om jag 

endast observerade situationen från en position i klassrummet. 

 

Johansson & Johansson ser observationer som en situation vilken får fram säkrare information 

till skillnad från exempelvis enkäter och intervjuer. Där måste respondenten minnas allt 

tydligt och sedan förmedla det till oss så det uppfattas på rätt sätt. Det är viktigt att vid 

användandet av observationer skilja på faktiska beteenden och observatörens tolkning av vad 

beteendet betyder. Alla människor har förkunskaper och värderingar som styr 

forskningsprocessen, men det gäller att vara medveten om dem och hur de påverkar det som 

observeras. I denna tolkning eftersträvas både närhet och distans till de objekt som studerats. 

Vilket betyder att forskaren försöker förstå de människor som observerats för att sedan ta ett 

steg tillbaka och betrakta det på avstånd.82  

 

                                                           
82 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 21-23 
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Intervjuer  
Som komplement till observationerna har jag intervjuat lärare för att se hur de uppfattar sin 

egen undervisning. Med intervjuerna hoppas jag på att få ett mer omfattande material vilket 

på så vis ger en mer rättvis bild av lärares etikundervisning. 

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer med ostrukturerade och ostandardiserade frågor. 

Med ostrukturerade frågor menas att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att det lämnar 

mycket utrymme för respondenten att svara inom. Ostandardiserade frågor betyder att en 

manual med frågor är nedskriva men att frågorna kan omformuleras under intervjun och att 

frågorna ställs i den ordning som lämpar sig för respondenten. Patel & Davidsson förespråkar 

intervjun som metod för att det ger fördelen att på en gång kunna korrigera missförstånd som 

kan uppstå. Det är i en intervju även möjligt att ställa följdfrågor som ger intervjupersonen 

möjligheten att utveckla sina tankar.83 Jag använde mig av bandspelare under intervjuerna för 

att efteråt kunna skriva ut intervjuerna och få ett material som visar exakt hur samtalet gick 

till. Detta även för att kunna vara fokuserad på att lyssna under intervjun och för att undvika 

egna tolkningar av hur samtalet gick till. 

 

Frågorna är konstruerade enligt en teknik som innebär att de första frågorna är breda, öppna 

frågor för att mot slutet övergå till mer specifika frågor. Denna teknik kallas tratt-tekniken och 

motiveras av att intervjupersonerna till en början tillåts svara väldigt fritt för att sedan ställa 

frågor som ger mer detaljerad information.84 
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84 Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Sid 65 
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Presentation av lärarna och deras klasser på Skogsskolan 
Nedan följer en kort presentation av de lärare som intervjuats och vars klasser jag observerat 

samt lärarnas syn på begreppen etik, moral och värdegrund som är centrala för studien.  

 

Alice är 36 år och arbetar i år 4. Hon har arbetat som lärare i nio år. För henne betyder 

värdegrund något tryggt som man kan stå på. Hon skiljer inte på etik och moral utan anser att 

det i stort sett är samma sak. Hon ser etik och moral som något man lär sig och handlar enligt 

för att nå trygghet. Antal observerade lektioner: 3. 

 

Beata arbetar i år 5 och är 34 år. Hon har arbetat som lärare under två år. Beata tänker på etik, 

moral och värdegrund som ett samlat begrepp som ingår som en stor helhet under ordet 

värdegrund.  

 
För mig är värdegrund konfliktlösning, grundläggande behov, känslor,  

samtal, någonting i förhållande till andra människor. Ett samspel är  

värdegrund. 

 

Antal observerade lektioner med Beata: 3. 

 

Carin är 49 år och har arbetat som lärare i 26 år. Hon arbetar nu i år 5. Carin tycker att de tre 

begreppen flyter ihop. Etik för henne är att barnen ska fungera i grupp, men hon ser 

begreppen som likvärdiga och att det handlar om regler. Antal lektioner som observerats i 

Carins klass är 6. 

 

David är 31 år och har arbetat som lärare i sex år. Han är nu lärare i år 6. Angående begreppen 

säger David att etik är läran om moralen och moralen är vad man gör. Etiken är det man borde 

göra. Beträffande ordet värdegrund säger han så här:  

 
 Värdegrund är ett luddigt begrepp, det används flummigt i skolan.  

Vi pratar om värdegrund som om vi pratar om samma sak, men vi  

har fullständigt olika värdegrund, de flesta av oss. 

 

Antal observerade lektioner i Davids klass: 2 
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Erika är 27 år och undervisar i år 6. Hon har arbetat som lärare i tre år. Erika tycker det är 

svårt att skilja på begreppen men säger att värdegrund är det man gör, det är hur man bemöter 

varandra och vad man har för syn på andra människor, det är värdegrund. I värdegrund ingår 

även regler.  

 
På skolan ska man ha en gemensam värdegrund, men man kan aldrig  

säga att 20 personer ska tycka exakt lika men man kan ju enas och  

kompromissa om vissa saker.  

 

Moral anser Erika är mer personligt och mer eget. Etiska frågor ser hon mer som abort och 

dödsstraff, om större djupare saker. Lektioner observerade hos Erika: 3. 

 

 

Sammanfattning av lärarnas syn på etik, moral och värdegrund. 
Alla lärare anser att detta område är problematiskt. De har svårt att sätta exakta ord på 

begreppen, de flesta menar att det flyter ihop till ett begrepp som syftar på att lära sig agera 

tillsammans med andra människor. Det handlar om människors beteende gentemot varandra.  

 

 

Presentation av klasserna 
Jag har under tre veckors tid observerat tre olika klasser. En klass 4, en klass 5 och en klass 6. 

Klass 4 består av 23 elever av vilka 11 är flickor och 12 är pojkar. I klass 5 finns 23 elever där 

15 stycken elever är pojkar och 8 är flickor. Eleverna i klass 6 är 23 till antalet varav 12 är 

pojkar och 11 är flickor.  
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Allmänt om etik i undervisning

Alice

Beata

Carin

David

Erika

Kvantitativt resultat 
 

 

Observationsschema  
Jag hade förberett ett enkelt observationsschema innan jag började observera undervisningen, 

detta schema bestod av tre olika rubriker. 

 

1. Läraren pratar allmänt om etik till hela klassen, som ett planerat 

undervisningsmoment. 

2. Läraren riktar sig till en speciell elev efter en etisk situation som uppkommit spontant. 

3. Läraren riktar sig till hela klassen efter en etisk situation som uppkommit spontant. 

 
Varje gång något av det ovanstående inträffade markerade jag det i mitt schema för att 

slutligen räkna ihop markeringarna för varje lärare för sig vid observationernas slut. Med 

tanke på att jag inte observerat alla lärare under lika många lektioner tog jag bort hälften av 

lektionerna jag observerat hos Carin för att utjämna det till att kunna jämföras med de andra 

lärarna. Jag tog bort de tre första observationerna jag gjorde hos Carin. Detta därför att jag 

började observera i Carins klass och inte observerade i de andra klasserna förrän några dagar 

senare. Antal lektioner observerade med lärarna är 3 förutom med David där lektionantalet 

endast är 2. 

 

1. Antal tillfällen då läraren pratar allmänt om etik i undervisningen. 
 
Alice 3 
 
Beata 3   
 
Carin 3     
 
David 1 
 
Erika 1 
 
 

I förhållande till varandra kan här ses att David och Erika som undervisar i samma klass, år 6 

inte lika ofta som de andra lärarna har tagit upp och diskuterat etik med hela klassen. Kan det 

bero på att deras klass inte behövde diskutera etik eller är det något inslag som saknas i 

klassen? 
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Läraren med speciellt barn efter 
händelse

Alice

Beata

Carin

David

Erika

Läraren med hela klassen efter en 
händelse

Alice

Beata

Carin

David

Erika

2. Antal tillfällen då läraren pratar till en speciell elev efter en etisk situation som uppkommit. 
 
Alice 6 
 
Beata 3 
 
Carin 3 
    
David 1 
    
Erika 3 
 
 
Alice är här den lärare som oftare än de andra behövt säga till en enskild elev efter en speciell 

händelse. David har i liten utsträckning behövt göra detsamma. Alice undervisar i år 4 och 

David i år 6, kan det ha något med elevernas olika åldrar att göra?  

 
 

3. Antal tillfällen då läraren riktar sig till hela klassen efter en etisk situation som uppkommit. 

 
Alice 1 
 
Beata 0 
 
Carin 6  
    
David 1 
 
Erika 0 
 
 

Carin är överrepresenterad i detta fall. Beata och Erika finns inte med över huvudtaget. 

Kan det i detta fall bero på att Carin i större utsträckning efter en händelse tar tillfället i akt 

och talar med hela klassen för att få dem att undvika ett liknande beteende i fortsättningen? 

 

Att resultatet ser ut som det gör i tabellerna ovan kan ha att göra med skillnader på ämnet, den 

allmänna disciplinen i klassen, lärarnas och elevernas personlighet. Min närvaro kan även ha 

inverkat på den dagliga ordningen.  Slutsats som kan dras av detta observationsschema är att 

det inte i direkt bemärkelse går att jämföra lärarnas beteende med varandra och säga varför 

det ser ut som det gör. Detta för att lärarnas personligheter och eleverna alla är olika varandra. 

Jag ansåg det dock intressant att själv förbereda ett observationsschema och se hur utfallet av 

detta blev.  
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Kvalitativt resultat - olika sätt att aktualisera etik 
Utifrån mina fältanteckningar från observationstillfällena framkom tre teman som jag valt att 

utveckla.  

 

Undervisningstekniker/metoder för att arbeta med och diskutera etik 

Etiska situationer i klassrummet 

Lärarnas agerande 

 

De två sistnämnda temana kommer att presenteras tillsammans eftersom lärarnas agerande 

hänger ihop med de etiska situationer som uppkommer i klassrummet. 

 

 

Undervisningstekniker/metoder för att arbeta med och diskutera etik 
Under de observationstillfällen som genomfördes påträffades en variation av 

undervisningsmetoder och tekniker som påvisas mer ingående nedan. Beteckningarna på de 

metoder som nedan beskrivs är de namn som lärarna gett övningarna, förutom 

känsloberättelser som jag själv valt namn på. Skogsskolan har fört in social träning på 

schemat. Nedanstående presentationer är exempel hämtade från den schemalagda sociala 

träningen. ”Känsloberättelser”, ”värderingsövningar”, ”diskussionsövningar”, ”kontaktbok”, 

”plus och minussamtal” och ”veckans kompis” är alla exempel på hur etikundervisningen på 

Skogsskolan går till. Kommentarerna i anslutning till beskrivningarna av övningarna är min 

tolkning utifrån observationerna och vad som sades med den berörda läraren under 

intervjuerna. När jag exempelvis skriver ”läraren vill” eller ”läraren försöker” så är det om 

inte annat anges min tolkning av vad läraren eftersträvar i den aktuella situationen. 

 

Social träning 
Lärarna har alla social träning på schemat, men det varierar i hur stor utsträckning och hur 

ofta de har det. En klass har det två gånger per vecka en annan klass har det varannan vecka. 

Social träning fördes in på schemat för att lärarna önskade arbeta mer kontinuerligt med detta. 

De har tagit tid från övriga ämnen för att kunna sätta ihop det till det ”nya ämnet”. Syfte och 

mål med social träning är att få eleverna att bli trygga, förstå sig själva och andra, kunna 

argumentera, prata inför människor. Helt enkelt att bli social i den bemärkelse att de ska 

kunna ta hänsyn till andra och förbereda sig för ett liv utanför skolan. Bengt Myrgård, Gunnar 

Isleau & Lilian Nilsson påpekar att elever behöver träning i att diskutera och ta etiska beslut 

och att detta bör ske i en miljö där eleverna respekteras för sina åsikter och får hjälp med att 



 36

motivera sina ståndpunkter. Författarna anser likaså att lektioner bör innehålla mycket 

diskussioner. Allt detta för att formandet till en aktiv ställningstagande människa ska byggas 

upp.85 De observerade lärarna uttrycker alla att det är viktig att lära elever att kunna umgås 

med andra människor, inte minst för att skolans lektioner och raster ska fungera 

tillfredställande.  

 

Känsloberättelser  
Alice 

Läraren berättade en känsloberättelse.86 Eleverna skulle tänka sig att de sitter på en stor båt i 

oceanen, de ser inte land någonstans runt båten. De vet inte var de är någonstans och en brand 

har förstört mycket på båten. Det finns dock några saker och en livbåt som är oförstörda. 

Sakerna ska rangordnas efter vilket behov eleverna tror att de har av dem för att överleva.  

 

Sextant (mätinstrument)  Rakspegel    Radio 

25 liter vatten i en dunk  Insektsnät   5 m rep 

Några burkar reservlivsmedel 10 lit bensin   Karta 

Sittdyna med flytförmåga  10 m2 presenning   80%-ig sprit  

Fiskeutrustning  2 askar chokladpraliner   Haj-harpun 

 

Instruktionerna var att eleverna själva skulle numrera sakerna de behövde bäst för att 

överleva. Det viktigaste fick nummer 1 och det minst viktiga fick nummer 15. Vissa elever sa 

att de ville ha sprit och choklad mest. Läraren sa att det inte fanns något rätt eller fel i vad de 

valde men att de var tvungna att kunna motivera var de har för nytta av det som de valt. De 

fick sedan två och två komma överens om vad de skulle välja som nummer 1, 2 och 3. Sedan 

fick de redovisa och motivera sina val av vad som är viktigast för att överleva. Diskussionerna 

var olika och vissa ville absolut ha med choklad för att det var så gott.  

 

Läraren försöker med denna övning förmå eleverna att föreställa sig en situation där 

ovanstående äger rum. Läraren förutsätter att eleverna är kapabla att tänka sig in i en situation 

som om den vore på riktigt. För att hjälpa eleverna säger läraren att de får välja vilka saker de 

vill, inget är rätt eller fel, men att de måste kunna motivera varför de valda sakerna är en hjälp 

till överlevnad. Hon tar även för givet att eleverna i den tänkta situationen kan välja det som 

de komma att ha mest nytta av. Problemet med denna övning är att eleverna vet att det inte är 

                                                           
85 Myrgård Bengt, Isleau Gunnar & Nilsson Lilian (1992). Sid 24-25 
86 Känsloberättelse är ett begrepp jag använder för berättelser där eleverna ska försöka sätta sig in i en situation 
och ta ställning till det som händer som om det vore på riktigt.   
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på riktigt, därför var det svårt för dem att ta det på allvar. Läraren betonade i slutet av 

lektionen att det eleverna skulle lära sig av denna övning var att tänka efter före. Läraren drog 

en parallell till detta: Vad händer om ni knuffar någon på rasten? Tänk alltid ett steg längre 

innan ni handlar. Tänk efter före! Läraren vill utveckla elevers förmåga att tänka igenom en 

situations utgång innan de agerar. Angående de elever som valde chokladen, så är det rimligt 

utifrån den konkreta kontexten de befinner sig i just nu. De har svårt att tänka sig in i att 

situationen skulle vara verklig och väljer istället det de önskar för stunden. Eleverna ställer 

inte upp på övningens villkor eftersom de vet att det inte är på riktigt.  

 
Värderingsövningar 
Beata 

Läraren visade en bild på overhead där en svensk familj på tre personer satt och åt på en 

restaurang. Vid bordet bredvid dem satt en grekisk familj med betydligt fler 

familjemedlemmar. Den ena overheaden skulle föreställa att de var på en restaurang i Sverige 

och den andra bilden var på en restaurang i Grekland. På bilden som skulle föreställa att de 

var i Sverige stod en pratbubbla över den svenska familjen: ”Vilket oväsen de för, kan de inte 

sköta sig som ordentligt folk på en restaurang!” Samma bild men på en restaurang i Grekland 

hade en pratbubbla med texten: ”Vilken trevlig kultur, se vad roligt de har!” Eleverna skulle 

fundera på varför det är så, vad kan det bero på att beroende på var någonstans man befinner 

sig agerar personer olika i liknande situationer? Eleverna parades ihop två och två, beroende 

på vilka som hade varit i något annat land. I varje par hade åtminstone en av dem varit 

utomlands och de fick uppgiften att berätta för den andre vad som skiljer sig åt från Sverige i 

det land de besökt. De skulle tänka på klimat, kläder, mat, beteende och så vidare. Efter 10 

minuter skulle de berätta för klassen om hur landet skiljde sig från Sverige. 

 

När alla elever presenterat sitt land förklarade läraren för dem att deras berättelse var sann 

från deras synvinkel, men att det bara var en väldigt liten del av landet som de sett. De kan 

bara uttrycka sig om den lilla delen av landet och de människor de stött på.  

Bilden till höger illustrerar hur lite fakta en person har om ett land och  

dess folkslag efter att ha besökt landet på semester. Det finns så  

mycket mera av ett land som turister inte ser. Fördomar kan  

uppkomma på detta sätt, att någon berättar det de sett eller hört för  

någon och den personen i sin tur för det vidare. Det gäller ju bara för just den situationen som 

personen var i just då, inte för alla av samma folkslag eller hela landet. Läraren påpekade att 

det är viktigt att eleverna tänker på det överallt, säger någon något dumt om någon på skolan 

så behöver man inte föra det vidare eftersom det bara är en enda persons uppfattning av vad 
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som hänt. Allas bilder och uppfattningar om en situation är rätt, men det stämmer bara 

överens med en liten del och i en speciell situation. Frågor som diskuterades under lektionen 

var om man tar mer hänsyn till ett lands kultur om man besöker landet, än om personer från 

ett annat land besöker sitt eget hemland. Kanske kunde det vara så att som turist i ett land 

accepteras seder och bruk just för att man själv vill att alla i sitt eget land med annan 

bakgrund ska bete sig så som man själv gör i hemlandet?  

 

Denna övning kan ses som etnocentrisk, Sverige ses som det normala, varför? Mitt antagande 

är att läraren förutsätter när hon parar ihop eleverna två och två att eleverna då de var i 

utlandet märkte någon skillnad på människornas beteende från de svenskas beteende, och 

dessutom kan förklara det för den andre eleven. Läraren önskar att eleverna genom dessa 

diskussioner ska förstå att vi alla är olika, men att vi accepterar varandras olikheter och att det 

är viktigt att inte blint tro på vad någon säger eftersom det är bara hur den personen upplevt 

det. I socialisationsteorier görs gällande att barns etik beror på den kultur vilka människorna 

lever i. De samhälleliga och kulturella miljöer som barn ingår i anses vara betydande för barn. 

Barn förvärvar normer, värden och beteenden i sin kultur genom imitation, identifikation och 

förstärkning.87  

 
Diskussionsövningar  
Carin 

Läxan som eleverna tillsammans med sina föräldrar skulle ha gjort under helgen diskuterades. 

De skulle läsa en artikel som handlade om att föräldrar måste lära sig att sätta gränser för sina 

barn. Familjen skulle sedan diskutera vilka regler de har inom familjen och varför föräldrar 

har regler för sina barn. Det eleverna berättade kom upp i diskussionerna hemma var bland 

annat pengar, sysslor att hjälpa till med hemma, vad alla i en familj är värda, att man måste 

hjälpa till för att en dag klara sig själv.  

 

Med denna övning försöker läraren få till stånd en diskussion mellan eleverna och deras 

föräldrar. Läraren tanke kan ha varit att diskussionen hemma skulle ta den form att de 

diskuterade varför föräldrar behöver ha regler för sina barn, och varför barn måste följa regler, 

regeletiken lyfts fram i övningen. Forskare i artikeln hävdar att föräldrar och andra vuxna i 

barns närhet tolkar och överför moraliska budskap och normer till barnet genom rutiner i 

familjen och andra sociala sammanhang. Jag antar att övningen avser att påverka eleverna i en 

                                                           
87 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 71-72 
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riktning och förklara att olika beteenden får olika konsekvenser. Här är det regler och lydnad 

som står i fokus och föräldrar involveras. 

 

David 

Klassen skulle idag diskutera olika dilemman som kan uppkomma i relationer med kompisar 

och även i olika skolsituationer. Eleverna fick en stencil med givna dilemman. Instruktionerna 

var att eleverna i grupper om tre först skulle läsa igenom alla dilemman och sedan välja 3 

dilemman som de skulle diskutera och gemensamt hitta förslag på.  

 

Exempel på etiska dilemman som fanns var: Du har bestämt att träffa Emma efter skolan, men 

när Ida frågar om ni ska hitta på något så vill du helst vara med Ida. Vad gör du?  

Du får reda på att en kompis har snackat skit om dig vid ett tillfälle då du inte var med. Vad 

gör du? 

 

Det var första gången läraren använde sig av denna övning och det blev högljudda 

diskussioner. Efter diskussionerna skulle eleverna redovisa ett dilemma och ett eller flera 

förslag på lösningar inför klassen. Alla grupper utom en redovisade sina förslag till lösningar 

för klassen. De lyckades inte redovisa för att ingen i gruppen ställde frivilligt upp på att prata 

framför klassen. Efter genomförda diskussioner och redovisningar reflekterade läraren med 

mig över att det kanske behövs striktare riktlinjer för hur samtalen ska gå till i framtiden. 

 

Min uppfattning om situationen är att läraren vill förmå eleverna att samarbeta och komma 

fram till tre övningar de ska diskutera lösningar till. Lärarens förhoppning torde vara att 

eleverna ska ta övningen på allvar och tänka sig in i situationen som om det verkligen hände. 

Läraren förutsätter att eleverna är kapabla nog att välja fredliga lösningar på problemen. I 

arbete med etik betonas elevens ansvar och förmåga att göra moraliskt goda val. Läraren 

hoppas att eleverna har möjlighet att förnuftigt resonera sig fram till ett bra beslut. Barn och 

ungdomars individuella ansvar och möjlighet att göra val genomsyras av de vuxnas 

förhållningssätt.  

 
Kontaktbok  
Erika  

Klassen skulle utvärdera sig själva under veckan som gått i kontaktböckerna. De skrev utifrån 

förslag på frågeställningar: Vad har du lärt dig under veckan? Vad har varit bra/dåligt? Vad 

har varit roligt/tråkigt? Vad är du nöjd/missnöjd med? Hur har rasterna fungerat? Hur har 

matvärdarna fungerat? Har ansvarsgrupperna i klassen skött sig? 
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Klassen var lugn och skrev var för sig i kontaktböckerna. Det märktes att de gjort det förut. 

Kontaktböckerna tas sedan hem över helgen och ska ha en vuxens påskrift så att läraren sedan 

kan ge respons på det eleverna skrivit. Kontaktböckerna används även på så sätt att 

föräldrarna kan skriva meddelanden till läraren och tvärtom.  

 

Genom denna övning betonar läraren att eleverna själva ska reflektera över sitt beteende 

under den gångna veckan. Kontaktböckerna kan ses som ett medel för kontroll över eleverna. 

Det är ett sätt att fostra eleverna till medvetenhet om sitt eget handlande. Läraren räknar med 

att eleverna tillkännager om de gjort fel eller vad de gjort som är bra och därigenom lär sig ta 

ansvar för sitt handlande. Eftersom läraren sedan ska läsa kontaktboken och vid sidan om 

även har en egen bok för att anteckna hur eleverna beter sig kan det ses som ett maktmedel 

och ett sätt att kontrollera eleverna på. Det eleverna skriver i boken bedöms antingen som 

straff vilket är en negativ bedömning, eller belöningen som är en positiv bedömning. Detta 

kan ses som ett sätt från läraren att påverka eleverna att anpassa sig till skolans rådande 

normer.  

 

Plus och minussamtal 
Carin  

Eleverna ombads fundera på bra saker och mindre bra saker som hänt i klassen under veckan. 

Positiva saker som klassen tog upp var: >De som kört ”streckjaga” (en lek) med mig har varit 

snälla. >Beröm till läraren som inte sa något om tipspromenaden som en elev varit med och 

fixat med. Han ville att det skulle bli en överraskning för de andra eleverna och det blev det 

också. >Bra att den andra läraren för klassen som dock inte närvarade vid detta tillfälle hade 

köpt växter till akvariet och även gjort det rent. >Läraren berömde en pojke i klassen för att 

han var duktig och tränade mycket på skrivstil. Även om läraren suddade ut det han gjort och 

sa att han skulle göra om det finare visade han en positiv inställning och ville lära sig. 

>Läraren berömde en flicka i klassen som hade med sig en fotboll hemifrån som resten av 

klassen också fick använda. Flickan sa då att hon och en annan flicka i klassen hittat den och 

att det även var hennes boll, de ägde den tillsammans. Läraren sa att det var positivt att flickan 

inte tog åt sig hela äran utan även delgav berömmet till den andra ägaren av bollen. >En pojke 

i klassen gav beröm till en annan pojke för att han lånade ut sin ”bayblade”88 till honom när 

hans egen var trasig. Pojken som lånade ut sa att han bara lånade ut den till personer han litar 

på. >En pojke gav en annan pojke beröm för att han alltid är glad. Läraren påpekade då att 

                                                           
88 Bayblade är en leksak som eleverna har tagit med hemifrån för att leka med under raster. 
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pojken som nyss fått beröm måste tänka på ljudnivån i klassrummet som tenderar att bli högt 

ibland. 

 

Läraren tipsade att eleverna även fick ge beröm till andra elever än de i klassen. Då kan man 

gå och säga det till de personer som det gäller vilket skapar ett bra klimat på skolan. 

Negativa saker som klassen tog upp: >Musiklektionerna är inte bra, det är fyra pojkar som 

inte lyckas sköta sig enligt de uppsatta reglerna för undervisning. >Den tjej som fick beröm 

för att hon delade med sig av sin fotboll tycker själv att hon hävdar sin bestämmanderätt över 

bollen, bestämmer vem som får låna den och så vidare. Hon ska försöka tänka på det. 

>Slöjden fungerar inte bra, alla skriker för att överrösta maskinerna. En pojke kastade över en 

träbit över en annan killes huvud. >Fiskarna i akvariet blev matade 2 ggr imorse, först av en 

elev och sedan av en lärare som inte visste att de redan fått mat. Läraren sa att något slags 

schema måste upprättas för matning av fiskarna så de inte föräter sig. >Akvariet lyste på 

natten, den som går sist från klassrummet måste se till att allt är släckt. 

 

Genom att iaktta plus- och minus övningen får jag känslan att läraren skapat övningen för att 

få till stånd ett forum för att öppet diskutera elevernas beteende. Läraren uppmanar eleverna 

att ge beröm eller kritik till klasskompisarna. Övningen kan även ses som ett exempel på en 

övning där eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt eget handlande. Läraren räknar med att 

om eleverna vet att någon har gjort något dumt så kommer det upp i denna övning, det ser 

bättre ut för den som gjort något dumt att erkänna själv än att låta någon annan säga det. 

Erkänner man att man gjort något dumt kan man få beröm för det. Ett exempel finns ovan där 

flickan med fotbollen erkänner att hon bestämmer vem som ska få låna bollen fast hon sagt att 

det är klassens boll. Övningen kan antas handla om att offentligt visas upp som god eller 

olydig. Läraren tror att eleverna genom övningen ska ta intryck och påverkas av andras 

handlingar och formas till att agera på ett bra och godtagbart sätt. Alltså sträva efter att få 

beröm.  

 

Veckans kompis 
Alla klasser använder sig av kompissamtal i någon form. Var och en av eleverna ombads 

tänka på någon som varit snäll mot dem under den senaste veckan. Sedan diskuterade 

eleverna i de grupperna de satt i och skulle gemensamt komma fram till en person som skulle 

vara kandidat till veckans kompis. Alla grupper gav förslag på en person i klassen och läraren 

skrev upp deras namn på tavlan. När alla grupper nominerat en person ska eleverna lägga 

huvudena på bänken och blunda. Läraren läser sedan upp namnen i tur och ordning och 
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eleverna räcker upp handen på den person de önskar bli veckans kompis. Rösterna räknas 

samman och en vinnare kvarstod som fick äran av att vara veckans kompis.  

 

Denna situation är ett fall där läraren vill statuera goda exempel. De elever som är snälla mot 

andra belönas genom denna övning. Läraren hoppas att övningen motiverar eleverna att vara 

snälla för att själva få chansen att bli veckans kompis. En nackdel kan dock vara de elever 

som aldrig blir valda – hur känner de sig? Läraren förutsätter att eleverna verkligen röstar på 

dem som har gjort något bra men övningen kan även belöna de elever som har makt i klassen. 

Elever som kanske inte riktigt är accepterade i klassen kanske röstar med huvudet och inte 

med hjärtat för att de tror att de då ska bli mer accepterade eller liknande. Läraren försöker 

genom övningen påverka eleverna, de som blir valda känner en känsla av glädje vilket leder 

till att eleverna agerar gott för att få chansen att återigen bli veckans kompis.   

 
Sammanfattning av undervisningstekniker/metoder för att arbeta med och 
diskutera etik. 
Ovanstående exempel är alla hämtade från observationer i de olika klasserna. I alla exempel 

finns det ett motiv från lärarens sida om vad eleverna ska lära sig. Jag har genom 

observationerna kunnat urskilja några saker som lärarna genom deras undervisning framhåller 

att eleverna bör ta till sig. Lärarna vill att deras sätt att arbeta ska generera att eleverna lär sig 

följa de regler som finns på skolan. Regler finns till för att skapa ordning och för att eleverna 

ska socialiseras in i samhällets struktur som även det består av regler och normer. Lärarna 

strävar efter att utveckla eleverna till att vara ärliga, ta ansvar för sitt agerande och kunna 

resonera sig fram till förnuftiga beslut och lösa problem som uppstår. Många övningar i 

verksamheten består även i att försöka utveckla empati och förståelse för andra och att tänka 

sig in i andras situationer. Detta antas leda till att eleverna väljer rationella lösningar på olika 

problem som uppstår. Kort sagt vill lärarna få eleverna att uppföra sig väl och anpassa sig till 

de rådande normerna i skolan och i samhället.  

 

 

Etiska situationer i klassrummet. Hur gestaltas dessa situationer och hur 

agerar lärarna?  
Genom mina observationer har jag funnit att de etiska situationerna som uppkommer i 

klassrummet nästa alltid är en fråga om att följa regler, hur man ska bete sig och hur man bör 

behandla andra.  
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Regel, beteende, och fostransaspekter  
Carin  

Klassen är indelad i ansvarsgrupper som ska göra vissa sysslor under veckan. I varje grupp 

ingår fyra till fem elever. Eftersom ansvarsområdena innehåller olika mycket ansvar skiftas 

områdena så att alla grupper får ansvara för alla områden. 

• Klassrumsgruppen 

>Vissla in efter raster. >Pricka av vilka som gjort/inte gjort läxan. >Städa klassrummet. 

>Tvätta diskbänken. >Sudda tavlan. >Fylla i schemat på väggen. >Mata fiskarna. >Vakta 

klassrummet på rasterna. 

• Kapprumsgruppen 

>Städa och hålla i ordning i kapprummet. >Se till att inga elever är i kapprummet på 

rasterna. 

• Tidningsgruppen 

>Redovisa nyheter från veckan. >Ge boktips eller filmtips. 

• Veckobrevsgruppen 

>Skriva dagbok om vad som hänt i klassrummet, samt kommande veckas läxa som 

       skrivs ner på dator och tas hem till alla föräldrar på fredagen. 

• Rastgruppen 

>Stoppa bråk. >Hitta på lekar. >Vara med dem som är utanför eller ensamma. >Ta med 

bollar etc. 

  

Läraren poängterar att dessa sysslor inte har fungerat sedan de började skolan i höstas men det 

kan bero på att det varit ombyggnad på skolan och de har arbetat med tema så mycket tid har 

gått bort. Detta ska tas tag i nu så det blir ordning.  

 

Jag menar att läraren genom denna uppgift strävar efter att betona att var och en av eleverna i 

gruppen har ett eget ansvar. Ett dilemma som uppstår i denna situation är att individerna ges 

frihet att utföra detta när de själva vill. Friheten förvaltas på olika sätt genom att vissa elever 

smiter undan eller ”glömmer” bort. Läraren uppmanar eleverna då och då under veckan att 

utföra sina ansvarsuppgifter. Situationen övergår till att vara ett test för eleverna om de på 

egen hand kan följa redan fastställda regler som i denna situation inte är förhandlingsbara. 

Genom att ge eleverna ansvar. Läraren strävar här efter att få eleverna att känna ansvar för 

uppgifter de ålagts.  
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Carin  

Läraren började med att läsa ett avsnitt högt ur en bok som tar upp problematiken mobbing 

och kompisrelationer i skolmiljöer. Det handlade om att några tjejer mobbade en annan tjej i 

omklädningsrummet på gymnastiken där ingen lärare var närvarande. Efter att läraren läst 

klart kommenterade hon helt kort att hon verkligen hoppades att eleverna i hennes klass inte 

agerade som de gjorde i boken.  

 

Genom sin kommentar försöker läraren få eleverna att förstå vilket beteende som är önskvärt 

och inte önskvärt. Hon ämnar med sin kommentar påverka eleverna att inte uppföra sig som 

de gjorde i boken. Läraren förutsätter att eleverna med hjälp av hennes kommentar även 

förstår varför de inte ska behandla någon som de gjorde i boken. 

 

Erika  

Eleverna jobbade enskilt med sina böcker. Läraren gick tyst omkring i klassen till de elever 

som räckte upp händerna. Läraren avbröt lektionen 15 min tidigare för att läsa högt ur en bok 

eftersom de varit så duktiga under lektionen. Under högläsningen fick eleverna äta frukt eller 

smörgås.  

 

Läraren ansåg att eleverna jobbat på duktigt och för det fick de lyssna på en bok och äta frukt. 

Läraren visar genom sin handling att ett visst beteende är lönsamt och belönade eleverna med 

att läsa och låta dem äta frukt. 

 

Alice 

Flera elever räckte upp händerna för att få hjälp under en lektion och läraren gick fram till en 

av eleverna för att hjälpa till. Då ropade en flicka att det faktiskt var hennes tur före den som 

nu fick hjälp.  

 

Detta är ett vanligt förekommande dilemma i klassrummet. Det är svårt att som lärare hinna 

med och se vem som var först. Eleven som stod på tur att få hjälp fick inte hjälp av läraren i 

den tur hon antog att hon skulle få och ropade därför att hon var före. Eleven kräver här att 

behandlas rättvist. Gunnel Colnerud påpekar att rättvisekonflikter är vanliga i skolmiljöer och 

att det oftast handlar om tidfördelning som i fallet ovan.89 Lärarens handlande kan förstås 

utifrån att läraren tittade på de elever som behövde hjälp och avgjorde att en viss elev kanske 

behövde hjälp fortare än någon annan elev.  

                                                           
89 Colnerud, Gunnel (1995). Sid 110 
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Carin  

Under en geografilektion gick en flicka som bara bott i Sverige i ett år fram till läraren och 

frågade vad hon skulle göra efter varje moment. Läraren gick då fram till hennes grupp och 

talade om för dem att det var viktigt att de hjälpte den nya tjejen om hon inte förstod vad hon 

skulle göra. Läraren påpekade att grupperna är till för att hjälpa och visa varandra om någon 

inte förstår. Läraren bad eleverna tänka sig in i hennes situation, hon hängde inte alltid med i 

språket och om det var ni och ingen hjälper er, hur skulle ni då känna er? 

 

Jag menar att den här situationen kan ses som ett exempel på hur läraren försöker få eleverna 

att förstå att de måste hjälpa dem som av olika orsaker kan ha svårare att förstå olika saker i 

skolan. Detta görs genom att läraren uppmanar eleverna att leva sig in i hur det är att vara i 

behov av hjälp. Läraren förutsätter alltså här att eleverna behärskar konsten att leva sig in i 

andras situationer och att de utifrån en sådan inlevelse också inser värdet av ett visst önskat 

beteende. 

  

Alice  

Direkt efter rasten sa läraren att hon hört några elever som sagt könsord till varandra ute på 

skolgården. Läraren frågade varför de sagt så. Då berättade en pojke att en pojke i en annan 

klass sagt till honom att han skulle knulla med en tjej i klassen och att han därför blivit arg på 

honom. Läraren pratade lugnt och sa att det inte är några ord man ska använda sig av. Hon 

refererade till att de pratat om detta tidigare. Läraren lovade att prata med pojken som sagt det 

till honom.  

 

Denna situation visar hur läraren genom sitt agerande, att ställa pojken mot väggen och fråga 

varför han sa som han gjorde, kräver en förklaring av hans beteende. När läraren refererar till 

att de tidigare pratat om detta med språket menar läraren att oavsett vad som händer så vet 

eleven att inga ”fula” får användas på skolan. Läraren vill genom hennes agerande få eleven 

att ta ansvar för att han i fortsättningen inte säger ord som inte tillåtna och oavsett vad som 

händer bete sig på förväntat sätt.  

 

Beata  

En pojke tappade intresset för lektionen och började kasta suddgummi på en flicka. Det 

resulterade i att läraren sa att pojken skulle stanna kvar efter skolan. När lektionen var slut 

pratade läraren med honom och sa att hon hade behövt säga åt honom alldeles för många 

gånger under veckan. Läraren sa att hon senare på eftermiddagen skulle ringa hem till hans 
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föräldrar och prata med dem om pojkens utförande. Läraren ville att pojken själv skulle prata 

med föräldrarna innan hon ringde dem så att de visste om att hon skulle ringa.  

 

Läraren accepterade inte pojkens beteende och lät honom stanna kvar efter lektionens slut. 

Genom sitt agerande kan antas att läraren önskar få eleven att förstå att genom att kasta 

suddgummi visar han inte respekt för henne och de andra eleverna och att han bryter mot de 

regler som finns i skolan. När hon talar om att hon ska ringa hem och att pojken måste tala om 

det för föräldrarna innan hon ringer är ett sätt att straffa honom på. Lärarens intention är att 

eleven genom sitt straff bättrar sig och inte gör om det igen. Pojken lovade att han skulle prata 

med sin mamma när hon kom hem från jobbet.  

 

Alice  

Under en geografilektion satt en pojke och ritade på ett papper och pratade rätt ut när läraren 

gick igenom instruktionerna för vad de skulle göra. Till slut blev läraren väldigt arg, hon tog 

pappret och skrynklade ihop det och beordrade honom att gå ut i kapprummet. Eleven som 

blev utkörd kom inte in på hela lektionen.  

 

Jag menar att den här situationen kan ses som ett exempel på hur läraren genom sitt agerande 

försöker statuera exempel för de andra eleverna samt att få eleverna att förstå att de måste 

lyssna på instruktioner och göra det de blivit tillsagda. Läraren säger åt eleven upprepade 

gånger och när han fortfarande inte lyder skickar hon till slut ut honom i kapprummet. 

Situationen kan förstås på så sätt att läraren antar att eleven förstår att han betett sig illa 

genom hennes agerande. Genom att bli utkörd, det vill säga bli bestraffad, försöker läraren få 

eleven att förstå att beteendet inte är accepterat i klassrummet. Lärarens handling kan ses som 

en åtgärd för att få eleven att förstå att det finns regler att rätta sig efter. Eftersom eleven inte 

följde de givna reglerna blev han därför straffad. 

 

 

Sammanfattning av hur etiska situationer gestaltas och lärarnas agerande  
Dessa exempel ovan speglar aspekter som ofta präglar skolan och samhället. Det finns givna 

regler som är till för att följas. Detta görs inte alltid och på något sätt måste lärarna agera och 

visa på vilket beteende som eftersträvas. Etiska situationer som observerat uppkommer oftast 

genom att elever bryter mot de gällande reglerna för skolan eller klassen. Ibland är det även 

läraren som gör oavsiktliga avstamp från reglerna som exemplet belyser där läraren inte 

hjälpte eleverna i den ordning de räckte upp handen. Konflikter uppstår även ofta mellan 

elever och gärna under raster när inte så många vuxna är närvarande. Lärarens sätt att lösa 
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konflikterna som uppstår består nästan alltid i någon sorts bestraffning. Diskussioner och 

samtal av olika slag är också ett sätt att komma fram till vad som är tillåtet och inte. 

 

 

Lärarintervjuer  
Lärarintervjuerna presenteras enligt en kategorisering som är tillämpad efter 

frågeställningarna i intervjuerna. De kategorier jag valt att presentera är följande; 

 

• Lärarnas förhållningssätt som förebild 

• Lärarnas egen undervisning 

 

 

Lärarnas förhållningssätt som förebild 
 

Alice 

En förebild för Alice är att använda ett bra, vårdat språk och ett trevligt sätt mot eleverna som 

de kan ta efter. Hon tycker det är viktigt att etikundervisningen börjar tidigt, redan i förskolan. 

Hon menar att gruppen inte fungerar utan ett bra klimat och att rasterna inte fungerar alls.  

 

Beata 

Basen i skolan är att lära sig att existera med andra, säger hon. Det är viktigt för henne som 

förebild att varje gång hon ser någonting som är fel poängtera det och visa att det inte är rätt. 

Otrevliga beteenden, fula ord, och tråkningar är saker som sker i klassrummet hela tiden, om 

någon säger fel skrattar någon annan och såna saker. Hon poängterar att det är av vikt att 

reagera på det varje gång, konsekvent. Hon menar att det är många barn som hemifrån har 

väldigt lite kontakt med föräldrar.  

 
Dom har, jag vet inte om det är fri uppfostran som har gjort att barn  

bestämmer själva hur dom ska göra många barn är vana att bestämma  

och styra över sina egna föräldrar att dom har svårt att inrätta sig efter  

regler i skolan. 

 

Carin 

Som förebild nämner hon att det är viktigt att följa regler, inte röka, snusa, motionera mycket. 

Helt enkelt göra det hon vill att barnen ska ta till sig. Carin påpekar att etikundervisning är 

viktigt och själv lägger hon ner mycket tid på det. 
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Jag lägger ner massor av tid på det och jag tycker det är det absolut  

viktigaste, men kan de bara läsa, skriva och räkna och vet hur man  

tar reda på kunskap. Kan de det så klarar de sig i livet. 

 

David 

David uppträder som förebild på ett korrekt sätt och har ett respektfullt bemötande med elever 

och kollegor. En förebild ska enligt David även reagera så fort något ”oetiskt” händer.  
 

Erika 

Erika anser att det som förebild är viktigt att prata om saker som uppstår i skolan, konflikter, 

fula ord som används till varandra, det är enligt Erika viktigt att vara en bra förebild. Hon 

framhåller även att som lärare bör man ha ett bra språk. Den viktigaste biten anser hon vara 

att visa att man respekterar andra, eftersom många barn inte vet hur man bör bete sig. Hon 

liknar det vid ett exempel när det gäller matematik. När de jobbar praktiskt eller med 

matematikboken så kan vissa elever matematik, när det sedan gäller att applicera det på 

vardagslivets matematik så vet de inte hur de ska göra. Hon tror det är likadant när de pratar 

om hur man ska bete sig mot varandra på en lektion, minuten efter när de kommer ut i 

kapprummet kanske de knuffar eller slår till varandra.  

 

 

Sammanfattning av lärarnas förhållningssätt som förebild 
Resonemanget kring lärarna som förebild är här intressant eftersom det knyter an till det 

tidigare presenterade forskningsläget. Huruvida lärarna är som förebild i klassrummet för 

eleverna är något som inte återfinns i observationerna. Genom intervjuerna har jag fått reda på 

att alla lärare menar att de genom att vara en bra förebild i klassen kan påverka eleverna. 

Genom lärarens förhållningssätt visar de ett önskvärt beteende som de önskar att eleverna ska 

ta efter. 

 

 

Lärarnas undervisning  
Alice 

Alice menar att etikundervisningen inte ingår i något speciellt ämne, utan att det kommer in 

när det behövs. Klassen diskuterar etiska aspekter när de har kompisprat. Hon berättar att de 

ibland har speciella stunder med tjej- och kill- prat. Etiska dilemman eller situationer som 

eleverna vill diskutera kommer fram i dessa stunder. Efter raster kommer det ofta upp 

diskussioner som involverar förhållningssätt och etik. Undervisningen i etik innehåller olika 
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värderingsövningar och samarbetsövningar. Det viktigaste för Alice att lyfta fram för eleverna 

är respekten för andra människor och att eleverna ska lära sig hur man bemöter folk. Målet 

med hennes undervisning är: 

 
Att man ska få en bra värdegrund att stå på och en trygghet i att veta vad som är  

rätt eller fel. 

 

Alice säger att hennes egen undervisning i etik lyckas sådär. Hon vill förbättra den och menar 

att den har fallit tillbaka lite den sista tiden. Spontana etiska situationer som uppstår i klassen 

kan vara att någon säger något dumt om invandrare, det kan vara att man använder könsord. 

Står någon för nära så knuffar man personen. Det är viktigt att prata om hur man beter sig och 

om varsamhet om andra. 

 

Beata 

Beata brukar integrera etikundervisningen med andra ämnen.  

 
När vi ex har NO så brukar vi prata mycket om värderingar, ta bara det här  

med miljöförstöring och grejer, det ingår ju faktiskt också i etik och  

värderingsbegreppet. 

 

Hon tycker att det är viktigt att de har begrepp klara för sig. Beata berättar att de brukar landa 

i ett begrepp, sista lektionerna har de arbetat med ordet fördomar. De vände på ordet och 

försökte inventera vad det betyder. Döma före. Hon tror eleverna upplever det som att de 

leker ibland de fattar inte att det är ett viktigt ämne. Konflikthantering, medvetna samtal, att 

kunna konversera och veta när man ska ge och ta, lyssna, och veta när det går att bryta in i ett 

samtal och kunna argumentera, tycker Beata är jätteviktigt att eleverna lär sig. Målsättningen 

med arbetet är att eleverna ska bli trygga i gruppen och bli bekanta med varandra eftersom 

etik och värdegrundsundervisning handlar mycket om att berätta om sig själv. Beata har svårt 

att säga om hon lyckas med etikundervisningen eftersom etikundervisningen för henne är ett 

långsiktigt arbete som hon tror att hon kommer att se resultat av om 10 år eller när de börjar 

bli vuxna. Det kortsiktiga målet är dock att förhindra bråk och att små konflikter blir större, 

att de lär sig lösa konflikter själva. Etiska situationer som uppkommer är rasistiska tankar om 

klasskompisar och andra konflikter som att de kallar varandra för fula saker. 
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Carin 

Carin undervisar alltid om etik i So undervisningen eftersom hon tycker det ingår i de 

ämnena. Genom att ta upp vardagshändelser till diskussion och arbeta mycket med 

tidningsutklipp kommer etiska frågor om bland annat hur folk förhåller sig till varandra upp. 

Om eleverna själva kommer med frågor eller berättar något de varit med om så tas tid till att 

diskutera det. Det viktigaste Carin vill lyfta fram inom etiken är att eleverna ska lära sig stå 

för vad de gör, och veta att alla gör vi fel. Man behöver inte skämmas för att man gör fel men 

de ska lära sig att alltid stå för vad de gör. Att bygga upp ett förtroende för varandra, tycker 

hon är jätteviktigt. Målsättningen med Carins undervisning speglas i följande uttalande: 

 
Målsättningen är ju att dom ska lära sig fungera i en grupp och ha så  

 mycket självförtroende att de också är trygga i gruppen och i sig själva  

 att dom vågar stå för vad de tycker och tänker och våga ifrågasätta även mig. 

 

Carin kommer ej på några etiska situationer som uppkommer spontant i klassrummet. Hon 

bedömer att hon själv lyckas bra med undervisningen, beviset på det anser hon är en väl 

fungerande klass.  

 

David 
David undervisar inte i So men har tagit tid från So ämnet till att undervisa i ”social träning”. 

Hans egen undervisning brukar präglas av gruppdiskussioner och värderingsövningar, 

övningar där eleverna ska stå för vad de tycker. Han ser det som en grund och hoppas det ska 

leda till att eleverna vågar säga ifrån om någonting är fel eller i varje fall inte hänga med på 

dumheter som kompisar kanske lockar till. Viktigast att lyfta fram i etikundervisningen är 

antimobbingsfrågor och att få upp elevernas ögon på att samhället inte är jämställt. 

Målsättningen med Davids undervisning är att få eleverna att tänka själva, att inte bara göra 

som kompisarna.  

 
Att de ska bli självständiga och liksom inkännande individer. Det är  

absolut ett mål.  

 

Etiska situationer som uppkommer spontant kan vara att de kallar varandra fula saker eller 

suckar tungt när det är någon som säger något. Han anser inte att han lyckas så väl med sin 

undervisning som han vill. 
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Erika  

Erika tycker att etikämnet kommer in mycket i religionsämnet, men förklarar att 

religionsämnet hittills har varit lite eftersatt. Hon påpekar ändå att etik kommer in genom 

nyhetsbevakning. 4-hörns övningar90, social träning och dilemman övningar är former för att 

undervisa i etik som Erika använder sig av. Det viktigaste att lyfta fram inom etiken anser 

Erika är hur man ska bete sig mot andra. Målet med hennes undervisning är att visa hur man 

ska bete sig. Erika beskriver att hon ibland tycker att det är svårt att nå fram till alla barn:  

 
Med vissa barn behöver man ha korta lektioner och belöningssystem,  

fast det funkar ju inte i ett klassrum. Det är jättesvårt men det största  

är väl att bara lära dom vara en bra medmänniska. Kan man det så  

kan man lära sig allt i efterhand egentligen. Får man ingen social  

kompetens är det ju kört.   

 

På frågan om hur hon tycker hon lyckas med etikundervisningen svarar hon att klassen har 

utvecklats väldigt mycket sedan hon fick den. Hon säger dock att det finns mycket kvar att 

arbeta med. Erika nämner att vissa barn inte har något stöd hemifrån och hon ser på barnens 

sätt att vara att de vill synas och att de behöver hjälp, barn ger signaler väldigt tydligt. Hon 

känner sig maktlös för att hon inte hinner med allt hon vill hinna med. Något hon saknar i sin 

egen undervisning är att hon vill ha mer röd tråd i undervisningen med etik. Etiska situationer 

som uppstår spontant i klassen kan vara att eleverna säger fula ord som de slänger till 

varandra, exempelvis damp-unge, svartis eller neger. 

 

 

Sammanfattning av lärarnas undervisning 
Undervisning där etiska frågor tas upp förekommer vid behov eller när det är inplanerat i 

social träning. Undervisningen är likartad i de olika klassrummen och präglas av diskussioner 

om vardagshändelser och nyhetsbevakning värderingsövningar, diskussionsövningar och 

olika slags samarbetsövningar. Det lärarna anser är viktigast att eleverna lär sig är hur de ska 

bete sig mot andra människor, att de lär sig vara ärliga så att det finns ett förtroende i klassen 

samt frågor som rör mobbing. Lärarnas mål med undervisningen är likartade, de vill alla att 

eleverna ska vara trygga, fungera i grupp och få ett bra självförtroende. Hur vida de anser sig 

lyckas med undervisningen är däremot lite mer olika. En lärare menar att det inte går att se 

hur det lyckas idag eller ens i den nära framtiden. Läraren menar att den grund som nu läggs i 

                                                           
90 4-hörnsövning är en övning där eleverna ska ta ställning till ett påstående. Det finns fyra alternativ att välja till 
påståendet. Varje hörn i ett rum representerar de olika alternativen och beroende på vilket alternativ som passar 
bäst in på sitt eget tänkande ställer sig eleven i ett utav hörnen. 
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skolan inte går att se förrän om kanske 10 år när de blivit vuxna. En annan lärare anser sig 

lyckas bra med etikundervisningen eftersom resultatet speglar hur klassen beter sig. Tre av 

lärarna anser att de vill lyckas bättre än de gör i dagsläget. Spontana etiska situationer som 

uppstår i klassen kan alla utom en lärare ge exempel på, de menar att det som vanligtvis 

uppkommer är kommentarer om andra elever i nedsättande ton, suckar om någon pratar eller 

rasistiska kommentarer. 
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Slutsats - teorigenerering 
I lärarnas handlingsförfarande som redovisats ovan, fann jag vissa återkommande 

tillvägagångssätt som lärarna använde sig av i undervisningen om etik. Genom lärarnas 

förfaranden betonar de vad som är viktigt och hur de antar att elever lär sig i etiska 

situationer. De olika strategierna lärarna har använt sig av för att hantera etiska situationer 

visar inte enbart på förmedling av värderingar om vad som är rätt eller fel beteende, gott eller 

ont. Dessa kan antas handla om olika perspektiv och hur dessa individer ser på människor. 

Med dessa olika sätt att hantera etiska situationer följer även olika sätt att se på eleverna, olika 

människosyner. Det skulle även kunna vara tvärtom, det vill säga att sättet att hantera etiska 

situationer följer av olika sätt att se på elever eller människor. 

 

I Skolverkets skrift – Skola i utveckling, anges att begreppet människosyn ofta uppkommer i 

diskussioner som handlar om hur lärare ska bemöta elever. Författarna menar vidare att varje 

individs människosyn är beroende på vilken värdegrund individen har.91  

 

Enligt Hartman och Furenhed utgör en människosyn en generell uppfattning om människan 

som kan innehålla både vetenskapsrelaterade, erfarenhetsgrundade och normativa aspekter. 

De menar att en människosyn gäller människans natur, människans värde och plats i tillvaron. 

Det som är gott och ont, vackert och fult, rätt och orätt i en människas liv.92 Jacob Carlander, 

legitimerad psykoterapeut och doktorand vid Linköpings Universitet, ser begreppet 

människosyn som en av de viktigaste frågorna att behandla i alla yrken som har med 

människor att göra. Han menar att människosyn är ett begrepp som försöker formulera en 

uppfattning om de egenskaper och behov, möjligheter och begränsningar som människan 

har.93  

 

Gunnar Bengtsson, ordförande och generaldirektör för statens medicinsk–etiska råd, hävdar 

att en människosyn kan förklaras som en kombination av intryck förmedlade via uppfostran, 

kunskaper, personlighetsdrag och rådande värderingar i samhället. Professor i medicinsk etik, 

Göran Hermerén, menar att människosynen inte är statisk utan utvecklas och förändras med 

tiden. Människosynen innehåller föreställningar och attityder som man bär med sig i olika 

situationer.94 

                                                           
91 Häger, Andreas, Kamperin, Rosemarie & Toivio, Michael (1999). Skola i utveckling. Gemensamhet i 
mångfalden. Skolverket. Stockholm: Liber. Sid 24-25 
92 Hartman, Sven. G & Furenhed, Ragnar (2003). Sid 73 
93 Carlander, Jacob & Eriksson, Kerstin & Hansson-Pourtaheri, Ann Sofie & Wikander, Birgitta (2001). Trygga 
och otrygga möten. Vardagsetik och bemötande i arbete med människor. Stockholm: Gothia. Sid 83-84 
94 Statens medicinsk-etiska råd (1994). Människosyner. Stockholm: Etiska vägmärken 6. Upplaga 1:1. 
 Sid 5-11 
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Det är intressant att undersöka vad lärarnas sätt att arbeta kan säga om hur de ser på barn och 

etik, eftersom man kan förmoda att de i sin undervisning inte bara överför uttalade normer om 

hur man ska bete sig mot varandra, utan också normer om barn, vuxna, auktoriteter och så 

vidare.95  

 

I och med lärarnas agerande i de olika situationerna ska här ett försök göras till att gå bakom 

handlingarna, synliggöra det osynliga. Alltså belysa centrala grundvärden i relation till den 

praktiska verksamheten som utspelar sig i klassrummen. Den teoretiska utgångspunkten för 

studien preciserar hur etiken i skolan hanteras. Genom att intervjua och observera lärarnas 

undervisningsmetoder och ageranden i klassrummet upptäckte jag att lärarna genom sitt 

förhållningssätt visade vad de framhåller som viktigt för eleverna att lära sig och därmed 

avspeglas de olika synerna lärarna har på eleverna. Synsätten kan delas in i tre olika 

kategorier: den känslomässiga eleven, den påverkbara eleven, den goda och ansvarsfulla 

eleven. Hur man ser på elever och lärande har att göra med varje persons individuella 

människosyn varpå dessa fyra olika kategorier i sin tur kan kopplas till olika människosyner. 

Dessa människosyner visar vad lärarna har för syn på elever och hur de anser att elever lär 

sig.96  

 

3 människosyner  
 

Den känslomässiga eleven  
När en lärare anknyter till idén om den känslomässiga eleven är det elevernas känslor som 

lärarna vill komma åt. Inlevelseförmåga i andras känslor antas leda till empati och en bättre 

förståelse för etik och moral, vilket även överrensstämmer med vad psykologer fått fram 

genom forskning.97 Detta leder till att lärarna i undersökningen använder sig av uppgifter som 

får eleverna att tänka sig in i andras känslor, får dem att försöka förstå och uppleva liknande 

känslor som den som utsatts för det. Det är troligt att lärarnas fokus ofta är inriktat på samspel 

och känslouttryck. Genom empati och förmåga till inlevelse kan eleverna sätta sig in i andras 

upplevelser och erfarenheter och på så sätt bättre förstå andras känslor som glädje och smärta. 

Lärarna som arbetar med dessa övningar förmodar att eleverna utvecklar ett etiskt tänkande 

genom att eleverna förmås uppleva en liknande känsla som någon annan är utsatt för. Detta 

gör att elever i övningar där de tänker sig in i andras situationer borde handla enligt det som 

känns rätt för situationen så att situationen får den bästa lösningen. Detta bör ske oavsett om 

                                                           
95 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 71-76 
96 Statens medicinsk-etiska råd (1994). Sid 63-76 
97 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 39 
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det är de själva eller någon annan som är i situationen. Lärarna strävar här efter att eleverna 

ska bry sig om och ta hänsyn till andra människor. Att respektera och hjälpa andra eftersträvas 

i undervisningen när läraren anknyter till iden om den känslomässiga eleven.  

 

Människan är en osäker varelse som söker bekräftelse och människan jämför sig själv ständigt 

med andra människor och försöker tänka sig in i hur andra människor ser på en själv och på 

andra. Ur osäkerhet föds ofta konflikter, vilket är vanligt förekommande i skolans värld.98 

Lärarna vill uppnå konsensus vilket gör att många övningar är inriktade på att med 

inlevelseförmågans hjälp få eleverna att förstå andras känslor. Detta kan kopplas till synen på 

den känslomässiga eleven på så sätt att lärarna konstruerar övningar där elever genom sin 

inlevelseförmåga lär sig. Lärarna strävar efter att få eleverna att känna empati och handla efter 

vad som känns rätt. Det är inte med hjälp av hjärnan man ska lära sig utan känslorna ska få en 

att handla rätt. Ett exempel kan ses genom att lärare försöker förmå elever att sätta sig in i 

andras situationer och inte enbart se på situationer utifrån sin egen vinkel. Genom empati för 

andra kan elever leva sig in i andras upplevelser och erfarenheter och på så sätt bättre förstå 

andras känslor som glädje och smärta. Ett exempel från observationerna är när flickan som 

inte varit så länge i Sverige var tvungen att fråga läraren vad hon skulle göra efter varje nytt 

moment för att hennes grupp inte tog initiativ till att hjälpa henne. Läraren försökte då förmå 

eleverna att tänka sig in i hennes situation. Hur skulle de känna sig om ingen hjälpte dem om 

de inte förstod något. Med det ville läraren få eleverna att förstå vilket beteende hon 

eftersträvade i fortsättningen.  

 

Den påverkbara eleven  
Med uttrycket den påverkbara eleven är det till skillnad från den känslomässiga eleven så att 

läraren antas kunna påverka eleven i en viss riktning. Läraren formar eller fostrar eleven och 

dess beteende till att bli en person som kan umgås med och visa respekt för andra individer. 

Helt enkelt att få individen att acceptera vissa umgängesregler. Det verkar som om lärarna 

antar att om eleverna lär sig följa regler så utvecklar de även en etisk förmåga. Centrala 

värden som lärare uttrycker i denna syn på elever är respekt och hänsyn för andra. Här 

framkommer det genom intervjuerna att lärarna anser sig vara viktiga som förebilder för att 

eleverna ska kunna anamma ett vuxet beteende. Det är ett synsätt som anknyter till 

behaviorismen som menar att människan styrs genom positiv respektive negativ förstärkning, 

det vill säga belöning eller bestraffning.99 I skolan är det elevens beteende som avgör om 

eleven blir belönad eller bestraffad. Följs inte reglerna riskerar man att offentligt utpekas 
                                                           
98 Homburger Erikson, Erik (1993). Barnet och samhället. Stockholm: Natur & kultur. Sid 224-228 
99 Skinner, Burrhus Fredrich (1974). About behaviourism. London, Jonathan Cape. Sid 73-76, 189-190 
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framför klassen, följs däremot reglerna får man offentligt beröm. I det tidigare beskrivna 

exemplet där en elev fick sätta sig i kapprummet för att han misskötte sig är ett exempel på att 

läraren vill påverka elevens beteende. Läraren accepterade inte hans sätt att bete sig på vilket 

hon talade om flera gånger. Lärarens syn på eleverna att de är individer som kan påverkas 

genom belöning eller bestraffning. Att inte få vara med på lektionen och istället sitta själv i 

kapprummet är nog inte det eleven tycker är roligast. Genom lärarens agerande, att låta eleven 

sitta själv i kapprummet och inte få vara med i klassen, hoppas hon att eleven förbättrar sitt 

beteende så han inte behöver sitta i kapprummet under en lektion igen.  

 

Idén om den påverkbara eleven leder till att elevens beteende avgör om eleven blir belönad 

eller bestraffad. Genom att tilldela beröm eller en belöning, vilket är något positivt, vill 

läraren att eleven ska upprepa ett visst beteende. Upplever individen istället straff, vilket plus 

och minussamtalet av vissa elever kan upplevas som, där elevens uppförande diskuteras 

offentligt, vill läraren få eleven att ändra sitt beteende. Däremot vid belöning som en lärare 

utdelar genom att läsa ett avsnitt i en bok och låta eleverna äta frukt under tiden hon läser, 

deklarerar läraren genom sitt tillvägagångssätt att de varit skötsamma under lektionen och 

därför fick denna belöning. Detta visar på att ett visst beteende kan löna sig, detta är det 

beteende som läraren vill förstärka. 

 

Den goda och ansvarsfulla eleven  
Den goda och ansvarsfulla eleven skiljer sig från de tidigare två synerna genom att lärarna på 

ett annat sätt lyfter fram elevernas egna ansvar och förmåga att göra bra val. Då lärarna 

bygger på en tilltro till barnens inre vilja att kunna och vilja agera gott. Centrala värden som 

betonas i undervisningen är allas lika värde och respekt för andra människor. De olika 

arbetssätten lärarna använder sig av som tenderar att luta åt den syn på eleverna som betonar 

elevernas förmåga att göra förståndiga val. Att ta ansvar för sig själv både i tal och i handling 

är grundläggande och att gemensamt kunna resonera sig fram till regler och förhållningssätt är 

väsentligt. Respekten för individers integritet och frihet påpekas som en viktig aspekt att 

framhålla för eleverna. Demokratiska arbetsformer och att alla tillåts ha en åsikt är viktigt i 

klassrummet. Det handlar i regel om en allmän etik, det vill säga vad som alltid vore det rätta 

i en situation. Resonemanget bygger på vad som vore bäst i termer av lämpligt eller vad som 

fungerar bäst för så många individer som möjligt. 

 

Läraren ses som en förebild vilket skapar möjligheter för att det goda i eleven ska komma till 

uttryck. Läraren förutsätter att alla elever vet vilka regler som gäller och att alla följer dem. 

Att alla människor har lika värde, och att människans integritet inte får kränkas är en viktig 
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aspekt för lärarna att ta upp. Människan är utrustad med ett förnuft som bör användas på så 

sätt att människan tar ansvar för sig själv såväl som för samhället.100 

 

Ett exempel i värderingsövningen som gällde restaurangbesöket i Sverige och i Grekland kan 

ses som en strävan från läraren att utveckla elevernas goda sida. Läraren vill få eleverna att 

förstå och acceptera olikheter eftersom alla människor är olika. Viktigt i sammanhanget är 

även att påpeka att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter. Genom denna syn på 

människan försöker lärarna få eleverna till att bli goda medmänniskor. Detta sker ofta genom 

diskussioner om alla människors lika värde och ett demokratiskt arbetssätt förespråkas och 

genomsyrar hela undervisningen i klassrummet. Även övningen där eleverna tillsammans fick 

diskutera dilemman och komma fram till lösningar är ett exempel på lärarens strävan att 

utveckla den ansvarsfulla eleven. Lärarens intention med övningen är att eleverna ska 

utveckla förmåga att diskutera sig fram till bra lösningar på de dilemman som uppkommer 

samt att de ska lära sig att stå för sina handlingar.  

 

Lärarna vill lära eleverna att vara en fri och ansvarig varelse som kan reflektera och distansera 

sig från situationer. Med friheten kommer även ansvar för sig själv och för andra. Det är 

viktigt att som människa kunna stå för sina val och handlingar. Den ansvarsfulla eleven är fri 

att välja sina egna handlingar, men måste kunna stå för handlingarna. Detta visar sig bland 

annat i klassen där de har ansvarsgrupper. Läraren förutsätter att övningen leder till att 

eleverna lär sig att ta ansvar. Läraren säger inte åt eleverna när gruppens sysslor ska utföras 

utan tar för givet att eleverna tillsammans tar ansvar och planerar för när de ska utföras under 

veckan. Den frihet eleverna i och med detta ges är ett prov på om eleverna lärt sig att känna 

ansvar för de uppgifter de ålagts. 

 

 

Sammanfattning av de tre människosynerna 
Alla ovanstående syner på eleverna har utvunnits ur de observationer och intervjuer som 

genomförts och bygger på analysen av lärarnas olika handlande och deras förfarande för att få 

eleverna att lära sig saker men samtidigt för att fostra dem. En människosyn är en 

sammansmältning av alla de intryck vi tar till oss genom uppfostran, förebilder, kunskaper, 

samtal med andra och de värderingar som råder i samhället.101 Dessa tre olika syner på 

eleverna är inte renodlade utan flera lärare i undersökningen förhåller sig många gånger till 

alla dessa kategorier. Kategorierna är heller inte ömsesidigt uteslutande utan överlappar i 
                                                           
100 Gren, Jenny (1995). Sid 47-48 
101 Statens medicinsk-etiska råd (1994). Sid 5 
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vissa fall varandra. Även om lärarna tenderar att huvudsakligen knyta an till någon av 

människosynerna mer än de andra behöver de olika synsätten på människan inte stå i 

motsättning till varandra utan kan komplettera varandra. En viktig reservation jag vill klargöra 

är att flera synsätt alltså kan vara representerade av samma lärare i samma moment. 

Gemensamt för dessa olika syner på eleverna är att de utgår från att eleverna har inneboende 

resurser och är kapabla till att agera etiskt gott eller åtminstone att lärarna genom den 

påverkbara synen kan få dem att agera gott. Vad som är etiskt gott för en person är inte alltid 

detsamma för en annan men lärarna antar att dessa syner går att styra och att det finns 

möjligheter att utveckla elevers beteende i en viss riktning. Det är viktigt att förstå att 

människosyn, etik och fostran hör ihop och att de alla är beroende av varandra. Genom att 

analysera alla observerade lektioner har jag kommit fram till att den människosyn som visat 

sig vara dominerande undervisningen i denna studie är den som knyter an till den påverkbara 

eleven som innefattar strategier som regelefterlevnad, beröm och straff. Läraren påverkar 

eleverna genom olika handlingsförfaranden beroende på elevernas beteende i tron om att de 

kan styra eller förändra ett beteende.  
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Slutdiskussion  
Jag har studerat olika tillvägagångssätt och metoder för hur undervisning om etik kan 

genomföras i praktiken. Genom att presentera och analysera dessa har jag besvarat mitt syfte 

med uppsatsen. Jag har funnit att de deltagande lärarna har olika sätt att se på elever och hur 

de anser att elever tillägnar sig kunskap. Från lärarnas olika sätt att undervisa har jag kunna 

urskilja olika syner på människor. Resultatet av studien visar på att det finns olika 

uppfattningar både kring lärarens roll som förmedlare av etik och av moral samt hur 

förmedlingen sker i undervisningen. Frågor om etik och moral hör hemma i skolans alla 

ämnesområden. Det är frågor som bör tas upp i sitt naturliga sammanhang, i de situationer 

som uppstår i skolan. På så sätt kan en etisk grund skapas som även är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna ta personliga ställningstaganden som förespråkas i Lpo 94.102  

 

Synen på eleverna är inte konsekvent från lärarnas sida. En elev kan mycket väl betraktas som 

god och rationell ena stunden för att i nästa stund lära sig den hårda vägen, genom 

bestraffning. Detta kan tyckas motsägelsefullt men krävs samtidigt för att eleverna ska få reda 

på och lära sig var de yttre gränserna finns. I skolans värld finns regler för att skapa ordning, 

dessa regler är samtidigt ett uttryck för etiska normer och etiska värden.103 Värden och normer 

utvecklas i samspel mellan individer och grupper, oavsett om vi befinner oss i skolan eller 

ej.104 Många av de övningar som lärarna använde sig av i undervisningen strävade efter att 

eleverna skulle utveckla, få förståelse för och framför allt följa de olika regler som fanns 

uppsatta i skolan. Dessa moment tränades ofta genom diskussioner i liten eller stor grupp. Det 

är i samspel med varandra som olika förhållningssätt tränas och utvecklas och empati för 

andra tar plats. Lärarna vill få eleverna att uppföra sig väl och anpassa sig till de rådande 

normerna i skolan och i samhället, vilket även är lärarnas uppdrag.105 

 

Ungdomar och barn i dagens samhälle spenderar allt mindre tid tillsammans med någon 

vuxen utanför olika institutioners väggar. Förskolor, skolor och föreningar ansvarar för en stor 

del av barns och ungdomars uppväxttid. Föräldrarnas uppgift att förmedla samhällets bild till 

de unga tas till stor del över av statliga och kommunala instanser samt av massmedia.106  

Därför är det av stor vikt att eleverna i skolan känner sig trygga och kan få hjälp med att 

påbörja arbetet med att bygga upp egna grundläggande etiska normer. Informanterna som 

ingår i studien ser som sin huvuduppgift att förmedla goda värden genom att uppträda på ett 

                                                           
102 Utbildningsdepartementet (1998). Sid 8-10 
103 Johansson, Barbro & Johansson, Eva (2003). Sid 245 
104 Skolverket (2000). Sid 13 
105 Utbildningsdepartementet (1998). Sid 7 
106 Myrgård, Bengt, Isleau, Gunnar & Nilsson, Lilian (1992). Sid 13 
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korrekt sätt och förbereda eleverna för framtiden. I forskningsgenomgången framträder även 

att lärare och andra vuxna är viktiga i elevers process att utveckla etiska aspekter. De behöver 

tydliga vuxna som de kan identifiera sig med och som kan guida dem så att de får de redskap 

de behöver för att klara sig i framtida etiska problem och konflikter. Skolans struktur tilldelar 

elever och vuxna olika roller med olika inflytelsemöjligheter. Som vuxen har läraren 

tolkningsföreträde i de flesta situationer som uppstår i skolan. Eleverna har också möjlighet 

att skaffa sig makt, exempelvis genom att gripa tillbaka på överenskomna värden. I samspel 

med elever kan makt även göras till ett etiskt värde, både vad gäller att stödja och kränka 

andra.   

 

I början av 1990-talet diskuterade Skolöverstyrelsen om etik skulle bli ett eget ämne i 

undervisningen men till slut avgjordes att etik ska utgöra ett förhållningssätt som ska 

genomsyra hela verksamheten i skolan.107 Jag anser att den undersökta skolan gör ett gott 

försök till få etikundervisningen att genomsyra hela undervisningen. Av de deltagande lärarna 

verkar många av dem vara drivande i frågan och alla vill förbättra sin undervisning inom 

området vilket är en fördel för att nå ett bättre resultat. 

 

Jag har under arbetets gång insett att lärarna är olika medvetna om innehållet i Lpo 94 

angående etik. Berörda lärare bedriver dock ett medvetet arbete med etik. Det visade sig i 

undersökningen att mycket av lärarnas etikarbete i klasserna fokuserar på att sätta sig in i och 

förstå andras perspektiv, värderingsövningar, diskussioner och olika berättelser är de 

vanligaste sätten att arbeta med etik i år 4-6. Det kallas inte alltid etik utan kan lika gärna heta 

social träning som det gör på Skogsskolan, men det är etiska frågor som behandlas i någon 

form. 

 

 

Med utmaningen att vara lärare följer en rannsakan över sina egna värden, ställningstaganden 

och ageranden i undervisningen. En tanke att ha i bakhuvudet kan vara;  

 

Att vara lärare är att sätta spår i framtiden. 

 

                                                           
107 Orlenius, Kennert (2001). Sid 22 
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Metoddiskussion  
Något som överraskade mig var att alla lärare kontinuerligt arbetade med etiska 

frågeställningar och var väldigt säkra på vad de ville åstadkomma med undervisningen.  

Jag tror dock att denna studie till vissa delar var orsak till att lärarna arbetade så mycket med 

olika värderingsövningar. Alla klasser hade visserligen social träning på schemat innan jag 

kom dit, men jag blev vittne till flera lektioner där lärarna talade om för mig att det var första 

gången vissa övningar genomfördes. Jag tyckte mig märka att lärarna kände sig ”tvingade” att 

hitta på vissa övningar för att jag närvarade vid lektionerna. Hur min närvaro påverkade 

utfallen av observationerna är svårt att svara på men jag tror att några lärare kände sig 

pressade att hitta på något ”bra” för jag skulle studera just etiska situationer i undervisningen. 

Jag ser det ändå som något positivt eftersom min närvaro tycktes få lärarna att tänka till. Jag 

tror mig inte ha kunnat få fram ett bättre eller ett mer sanningsenligt resultat med en annan 

metod än den jag använde mig utav. 
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Fortsatt forskning  
Forskning rörande etik i ett skolperspektiv är ett relevant ämne och jag anser det viktigt att 

vetenskapligt arbete om detta område fortsätter i större utsträckning. Denna studie bidrar till 

att visa hur lärares agerande i klassrummet kan förstås genom olika sätt att se på människor. 

En intressant aspekt som kan vara värd att undersöka närmare är att intervjua elever för att få 

reda på vad de anser är etiska situationer och hur etiska problem som uppstår i klassrummet 

kan lösas. Detta bör förslagsvis i så fall göras på äldre elever än de klasser jag observerat för 

att de ska förstå innebörden av etik och etiska situationer.  

 

Forskning som tagits upp i denna studie och uttalanden från lärarna under intervjuerna påvisar 

att lärare har svårt att tackla etiska situationer. Det skulle därför vara intressant att undersöka 

om och i så fall hur lärarstuderande på Lärarutbildningen förbereds för att möta etiska 

situationer i praktiken. 
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Bilaga 1 
Brev till skolan 
 
Mitt namn är Therese Sundström och jag studerar på Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping. Jag går min sista och nionde termin på grundskollärarprogrammet och genomför 
nu mitt examensarbete, en D-uppsats på 20 poäng. Arbetet handlar om etik och 
moralundervisningen i grundskolan. 
 
I och med detta behöver jag 2-3 frivilliga, utbildade lärare som låter mig observera deras So-
undervisning eller undervisning anknutet till etik och moral. Jag beräknar att jag behöver vara 
på skolan under ca 2 veckor. De lärare jag är intresserade av att observera bör arbeta i år 4-6. 
Jag vill även ha möjlighet att intervjua lärarna efteråt. Intervjuerna kommer att spelas in på 
band. 
 
Observationsanteckningarna samt intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill 
säga att det är endast jag som vet vem jag fått uppgifter ifrån och har tillgång till dem. När 
arbetet väl är klart kommer all information förstöras så att anteckningarna inte kan härledas 
till vilka lärare jag observerat. Staden och skolan varpå observationerna sker kommer heller 
inte att nämnas i arbetet.  
 
Finns det några lärare på din skola som är intresserade av att ställa upp på detta under v. 36-39  
vore jag tacksam. 
 
Undrar ni något ytterligare eller om något är oklart, tag gärna kontakt med mig. 
 
Hälsningar Therese Sundström 
 
S:t Olofsgatan XX 
603 55 Norrköping 
011-XX XX XX 
thesu912@student.liu.se  
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Bilaga 2 
Intervju 
Ålder? 
Kön? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken inriktning/ämnen är du utbildad inom? 
 

Lärarens förhållningssätt till etikundervisningen 
Hur definierar du begreppen etik, moral och värdegrund, skiljer du på begreppen och i så fall 

hur då? 

Tycker du att det finns tillräckligt med utrymme för etikundervisning i skolan? 

På vilket sätt kan du som lärare vara en förebild för eleverna? 

Hur förhåller du dig till kontroversiella värderingsfrågor, väljer du att berätta din ståndpunkt 

eller väljer du att behålla din personliga åsikt för dig själv för att inte påverka eleverna? 

Tycker du att det är viktigt med etikundervisning i skolan? Varför, varför inte? 

 

Lärarens undervisning 
Undervisar du om etik och moral i So-undervisningen eller i annat ämne? Varför, varför inte? 

Kan du ge exempel på hur undervisningen går till?  

Vilka områden inom etiken tycker du är viktiga och bör lyftas fram?  

Integreras etikundervisningen kontinuerligt eller görs en centrerad temavecka i ämnet?  

Finns det något särskilt utarbetat material på skolan som du använder dig av i 

etikundervisningen?  

Vad har du för målsättning med din etikundervisning?  

Vad får du för gensvar av eleverna? 

Hur väl tycker du att du lyckas med etikundervisningen? 

Kan du ge exempel på etiska situationer som uppkommer spontant i klassrummet? 

 

Riktlinjer/kunskap 
Anser du att du har de resurser/kunskaper som krävs för att förmedla etikundervisningen i 

enlighet med de riktlinjer som finns i Lpo-94? 

Har Lpo-94 gett dig stöd i din arbetsroll vad gäller etikundervisningen? I så fall hur? 

Finns det någon utarbetad plan för hur etikundervisning på din skola ska gå till och hur är den 

i så fall utformad? 

Har ni lärare emellan diskuterat innehållet i Lpo-94 och i så fall hur?  

Övrigt att tillägga? 
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Bilaga 3 
Brev till föräldrar 
 
Hej, mitt namn är Therese Sundström och jag läser sista terminen på 

Grundskollärarprogrammet i Norrköping. Jag har under 3 veckors tid varit i ditt 

barns klass och observerat lärarens undervisning för att få material till mitt 

examensarbete som handlar om etikundervisning i skolan. Det var från början 

inte tänkt att jag skulle ta med eleverna i observationerna, men eftersom jag 

studerade hela undervisningen var det omöjligt att inte nämna både elevers och 

lärarens beteende i olika situationer.  
 

I mitt arbete kommer jag att anonymisera alla inblandade så att det inte är 

möjligt att identifiera vilken/vilka elever eller lärare det rör sig om. Inte ens 

skolans namn eller staden där observationerna ägt rum kommer att nämnas. 
 

Exempel på hur jag kommer skriva i arbetet är: 

– Vid ett samtal om plus och minus på saker som hänt i klassen under veckan sa 

en flicka att hon inte tyckte att slöjden fungerar bra, alla skriker för att överrösta 

maskinerna. En pojke kastade en träbit över en annan killes huvud.  

– En pojke i klassen gav beröm till en annan pojke för att han alltid är glad och 

låter alla vara med på rasterna. 
 

Vill du som målsman att jag inte tar med situationer som involverar ditt barn så 

tar jag bort dem ur undersökningen. Jag kommer dock inte att nämna några 

namn utan omnämner eleverna endast med flicka eller pojke. 
 

Hälsningar Therese Sundström. 
 

 

Mitt/mina barns namn och klass:_____________________________________ 

Mitt barn får vara med i undersökningen:______________________________ 

Mitt barn får ej vara med i undersökningen:____________________________ 


