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1. INLEDNING

Som blivande SO-lärare kändes det naturligt att skriva mitt examensarbete inom
ett område som handlar både om elever och om något av de ämnen jag ska
undervisa i. Valet föll tidigt på religionskunskap eftersom jag ville veta mer om
hur eleverna tänker och tycker när det gäller bl.a. livsfrågor och livsåskådningar.
Detta berodde till stor del på den inspiration jag fått av att läsa om den forskning i
detta ämne som bedrevs på 1970-talet (Hartman, 1986). Efter läsning av en del
annan litteratur kom jag fram till att jag skulle avgränsa mitt arbete till att gälla
människosyn. Orsakerna till detta val var flera.

För det första har jag tidigare kommit fram till att synen på människan är mycket
central när det gäller allt pedagogiskt arbete. Utan en genomtänkt människosyn
kan man heller inte ha någon genomtänkt pedagogik. Detta resonemang ledde
fram till att jag började fundera över hur skolans uttalade människosyn ser ut och
vad det är för människosyn som förmedlas till eleverna. Stämmer den
människosyn som eleverna har i slutet av sin skolgång överens med den som
skolan vill förmedla?

För det andra så är människosynsbegreppet även intressant i ett
samhällsperspektiv där det känns både aktuellt och angeläget. Under en längre tid
har ämnen som rasism och främlingsfientlighet tagit upp en stor del av utrymmet i
nyhetsflödet och i den offentliga debatten. Detta kan kopplas samman med frågor
om t.ex. människovärde och mänskliga rättigheter. Djurrättsfrågor är också i
högsta grad en aktuell samhällsföreteelse. De traditionella antagandena om
människans särställning på det mentala planet och när det gäller livets
okränkbarhet blir allt mer ifrågasatta. Dessa företeelser i det svenska samhället
borde ju också synas i skolvärlden vilket jag också antog när jag började arbetet
med min uppsats.

För det tredje och sista är människosynen ett stridbart område i mötet mellan
olika vetenskapsinriktningar, ideologier och religioner. Eller som författaren P C
Jersild uttrycker saken: ”Samtal om människosyn leder ofta till bråk.” (Artikel i
SvD 990416). Dessa olika orsaksområden bidrog sammantaget till att jag valde att
skriva om synen på människan.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Genom den här uppsatsen har jag velat få större klarhet i vad begreppet
människosyn egentligen innebär. Jag har även velat klarlägga vad den svenska
grundskolans styrdokument har att säga när det gäller människosyn. Det
viktigaste för min uppsats var dock att få en inblick i vilka tankar om människan
som elever i år nio i grundskolan har. Ur detta har följande tre frågeställningar
utarbetats:

• Vad är människosyn?
• Vad säger grundskolans styrdokument om människosyn?
• Vilka tankar har elever i år nio när det gäller:

- människans negativa och positiva egenskaper
- likheter och olikheter mellan människor
- vad det är som styr och påverkar människans liv och handlande
- vad det är som skiljer människan från andra varelser?

Den tredje frågeställningen har jag som synes brutit ner i fyra mindre delområden.
Genom urvalet av dessa hoppades jag kunna få en fyllig och givande bild av hur
elevernas tankar om människan ser ut.
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3. METOD

3.1 Metodval

När det gäller metod för datainsamlingen har jag valt att ha en kvalitativ ansats
eftersom jag tycker detta överensstämmer bäst med mitt syfte att få en inblick i
elevers människosyn. Målet för forskning med kvalitativ inriktning är ju att ta reda
på hur människor upplever sin omvärld och man eftersträvar snarare insikt än
statistisk analys (Bell, 1995).

Som mina problemformuleringar ser ut var det naturligt att söka svaren på två av
dessa genom litteraturstudier. Detta gällde frågan om vad en människosyn är och
vad skolans styrdokument har att säga i ämnet. Därför blev det endast den tredje
problemformuleringen som blev föremål för en kvalitativ datainsamling.

Vid kvalitativa studier är det vanligt att man använder sig av intervjuer eller
observationer vid datainsamlingen. Utifrån tidigare forskning om livsåskådning
och livsfrågor när det gäller barn och ungdomar har jag valt ett litet annat
tillvägagångssätt. Hartman (1980) och Eriksson (1999) pläderar båda för fri
skrivning som metod inom detta område. Genom den fria skrivningen kan en s.k.
inre dialog komma till stånd hos den som skriver (Hartman, 1980). Vid t.ex. en
intervju finns det en risk att barnet alltför mycket koncentrerar sig på att få själva
dialogen mellan sig själv och den som intervjuar att fungera. Det fria skrivandet
lämpar sig också ypperligt som ett medel för den reflektion som ofta krävs när
det gäller att kunna ge genomtänkta svar på sådana här frågor.

För att få ett bra resultat av undersökningar av det här slaget är det enligt Hartman
(1980) framför allt två komponenter som är viktiga, nämligen tydliga instruktioner
och arbetsro under själva skrivandet. När det gäller det förstnämnda skrev jag ett
instruktionsblad till undersökningsgruppen, se bilaga 1. Stommen till
instruktionsbladet har jag hämtat från den undersökning av barns människosyn
som gjordes i Sverige under 1978 (Green & Hartman, 1992). Den ursprungliga
instruktionen ändrades i vissa avseenden p.g.a. anpassning till den äldre
målgruppen och för att bättre överensstämma med mina frågeställningar.
Instruktionsbladets korta inledning om den utomjordiske rymdforskaren syftade
till att stimulera eleverna att bli intresserade för ämnet och att få dem se på
människan ur ett ”uppifrån”-perspektiv. Med ett sådant perspektiv försöker man
stiga ur sig själv och betrakta människan på ett så objektivt sätt som möjligt.
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De fyra frågorna på instruktionsbladet, som sammanfaller med delfrågorna i min
tredje problemformulering, behöver här förklaras ytterligare. Varje fråga ämnar
täcka in viktiga aspekter när det gäller synen på människan. Dessa aspekter har
valts ut på ett av mig subjektivt sätt utifrån de kunskaper jag inhämtat genom
studier i ämnet.

3.2 Urval

Vid valet av undersökningsgrupp kom jag att tillfråga den niondeklass som jag
undervisade i under min slutpraktik. Orsaken till detta var framför allt att jag
hoppades att eleverna skulle ta sig an uppgiften på ett mer positivt sätt eftersom
de kände till mig sedan tidigare. Klassen var en s.k. musikklass, vilken man söker
och antas till på rent musikaliska grunder inför det fjärde skolåret. Den aktuella
skolan är belägen i en större stad i Mellansverige.

Eleverna ställde upp på att skriva uppsatser utan att veta mer om ämnet än att det
på något sätt skulle handla om livsåskådning och deras egna åsikter och tankar.
Ett datum för datainsamlingen bestämdes men det visade sig senare att halva
klassen inte hade praktisk möjlighet att delta vid detta tillfälle. Jag valde att
genomföra datainsamlingen vid den aktuella tidpunkten ändå eftersom jag ansåg
att jag i alla fall skulle få in tillräckligt många uppsatser för min undersökning.
Enligt min och klasslärarens uppfattning var det dessutom en för klassen
representativ grupp som deltog vid tillfället för uppsatsskrivandet.

3.3 Genomförande

Vid tillfället för datainsamlingen gav jag först en kort muntlig introduktion till
eleverna då jag underströk att de skulle skriva anonymt. Jag meddelade också att
jag ämnade använda citat från deras uppsatser i mitt examensarbete och gav dem
möjlighet att markera på sitt papper om de inte ville bli citerade. Detta ledde till att
jag efteråt tog emot en markering när det gäller detta. Eleven ifråga tillät mig att
citera vederbörande under förutsättning att citaten inte rycktes ur sitt
sammanhang.

Totalt deltog 16 elever vid uppsatsskrivandet som skedde i det ordinarie
klassrummet. Av dessa elever var nio flickor och sju pojkar. Samtliga skrev
uppsatser som lämnades in allt eftersom de upplevde att de var klara.
Skrivningstiden varierade mellan tjugo och fyrtio minuter och uppsatsernas längd
mellan en och fyra sidor handskriven text.
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3.4 Analysmetod

Vid bearbetningen av den insamlade datan började jag med att läsa igenom varje
enskild uppsats ett par gånger för att få en helhetsbild av det som skrivits och
samtidigt försöka bedöma om uppsatserna var användbara eller inte. Det visade
sig att jag inte hade några svårigheter med att tyda elevernas handstil och jag
bedömde att eleverna tagit sig an uppgiften på ett seriöst sätt.

Jag har i min analys försökt att utgå ifrån en delvis induktiv tolkningsmetod vilket
bl.a. innebär att man inte utgår från någon speciell hypotes utan istället placerar in
de aktuella observationerna i typologier eller mönster (Halvorsen, 1992).

Alla utom en av eleverna hade valt att svara på varje fråga på instruktionsbladet
för sig vilket underlättade min kategorisering av uppsatserna. Det möjliggjorde att
jag kunde sortera det eleverna skrivit i huvud- och underkategorier utifrån varje
fråga. Genom denna bearbetning av undersökningsgruppens olika svar
framarbetades alltså en kategorisering utifrån likartade åsikter och tankar med
utgångspunkt i undersökningens syfte, vilket enligt Halvorsen (1992) innebär att
göra en delanalys. Vidare menar Halvorsen att man i sin rapport bör citera
personerna i undersökningsgruppen flitigt vid kvalitativa undersökningar. Detta
görs för att få fram meningsinnehållet och kontexten i svaren. Som framgår i
resultatdelen har jag därför valt att ta med många kortare och längre citat.

Citaten i resultatdelen har på ett varsamt sätt bearbetats språkligt för att inte
stavfel och dylikt ska fokuseras i läsandet. Korrigeringarna i majoriteten av citaten
är dock näst intill obefintliga. Jag ska även nämna att citaten valts ut efter två
kriterier. Antingen tydliggör de den kategori de tillhör eller så har de innehållit en
vinkling eller synpunkt som gjort dem intressanta i något annat hänseende.

Trots den kvalitativa ansatsen har jag i resultatdelen i de flesta fall valt att återge
antalet elever i de olika svarskategorierna. Orsaken till detta är att det ger en bättre
inblick i och förståelse för uppsatsmaterialet som helhet.

3.5 Metoddiskussion

Förutom fördelarna med att använda sig av fri skrivning som metod, vilka jag
tidigare presenterat, finns det en del uppenbara nackdelar. Eleverna kan inte ställa
följdfrågor och jag har ingen möjlighet att omedelbart kontrollera att de förstått
frågorna. Vid t.ex. en intervju finns ju möjligheten att förtydliga p.g.a. dess
dialogform.
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Instruktionsbladet bestod av öppna frågor vilket gjorde att jag öppnade för
elevernas egna tankar som i och för sig kunde ta ganska olika banor. Här kan
tilläggas att ingen försöksgrupp användes före datainsamlingen vilket eventuellt
hade fått mig att omformulera någon eller några av frågorna. Jag hade dock lagt
ner mycket tid på att utforma frågorna och diskuterat dessa med bl.a. min
handledare. Undersökningsgruppens svar visar, enligt min mening, att frågornas
innebörd gått fram.

Det faktum att det var en musikklass som valdes som undersökningsgrupp
påverkar naturligtvis resultatet av undersökningen på ett eller annat sätt. Det finns
en allmän bild av musikklasselever som ambitiösa och att de har mer engagerade
föräldrar än vanligt. Om denna bild stämmer eller inte låter jag här vara osagt, men
om den stämmer kan detta ha lett till att eleverna t.ex. skrivit mer uttömmande än
normalt. Den urvalsmetod som jag använde kändes i vilket fall som helst
lämpligast eftersom jag inte hade några ambitioner på att göra generaliseringar.
Med det relativt lilla analysmaterialet som jag hade möjlighet att samla in fanns det
inte utrymme för att kunna dra slutsatser om alla niondeklassare i landet, vilket
heller inte varit syftet i min undersökning.
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4. LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Vad är människosyn?

En studie om människosyn kräver en definition av detta begrepp. I det här stycket
kommer jag att redogöra för tre olika varianter av hur människosynsbegreppet
definieras i litteraturen. Det är Stevensons analysmetod med fyra delområden som
jag kallar för livsåskådningsperspektiv, Jeffners analysmetod med olika
komponentområden (komponentperspektiv) och slutligen Koskinens tankar om
människosyn i ett s.k. gestaltningsperspektiv. Stevensons och Jeffners
analysmetoder har i första hand tagits med för att ge en bred bakgrundsbild av
begreppet människosyn. Koskinens gestaltningsperspektiv och dess tolv
motsatspar används av samma orsak men kommer också att appliceras i analysen
av det här arbetets resultat.

4.1.1 Livsåskådningsperspektiv

Vid analys och utredande av framför allt specifika livsåskådningars människosyn,
t.ex. kristendomens och marxismens, kan man ta fasta på fyra olika
huvudområden (enligt Stevenson, 1974). För det första handlar det om att hitta
centrala tankar, en s.k. bakgrundsteori, om universums natur. Dessa kan
t.ex. handla om Guds existens eller icke-existens, historisk determinism och till
vilken utsträckning naturlagarna och det materiella påverkar människans liv.

Det andra analysområdet bör vara att undersöka om det finns en speciell teori om
människans natur. Inom detta fält kan man utgå från frågor som t.ex.: Är
människan fri eller ofri? Är människan ansvarig för sina handlingar? Hur mycket i
människan bestäms av arv och miljö? Fortsätter livet efter döden? osv. Listan på
liknande frågor kan göras mycket lång.

För det tredje kan man, enligt Stevenson, ta reda på om människosynen innehåller
en analys om vad som är fel på människan, en diagnos, och hur denna i så fall ser
ut. Ett belysande exempel är kristendomen med dess syndbegrepp. Felet med
människan är i detta fall att hon har syndat och därmed har den goda relationen
med Gud förstörts. Ett annat exempel är marxismen och dess syn på människan
som alienerad. Här är det istället det kapitalistiska systemet som orsakar att
människan inte är som hon borde.
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Det fjärde och sista området, vilken är kopplad till det tredje, innehåller en
ordination som anger hur felet med människan kan rättas till. Här kan man som
exempel ta kristendomens allmänna ordination som innebär frälsning genom tron
på Jesus Kristus. Ett mer individualistiskt exempel är existentialismens ordination
(Sartre, 1964). Sartre menar att det inte finns några objektiva värden och därför
inte heller några generella lösningar för människan. Varje individ är fri och måste
således hitta sin egen väg att gå.

Genom att sammanlänka de fyra ovanstående huvudområdena får man, enligt
Stevenson, således ett gott redskap för att frambringa vältäckande analyser av
olika människosyner.

4.1.2 Komponentperspektiv

Som synes är Stevensons analysverktyg för människosyner framför allt anpassat
till allmänt vedertagna och övergripande livsåskådningar. Professor Anders
Jeffner har fört tankarna kring analyser av människosyner vidare ytterligare några
steg. Genom att bryta ned människosynsbegreppet i ännu fler delar än Stevenson
har han ett litet annat sätt att gripa sig an problematiken. I sin bok Att studera
människosyn - en översiktlig problemanalys (Jeffner, 1989) gör han en
omfattande indelning av tjugo möjliga komponentområden till människosyner. En
komponent i sig självt, som t.ex. kunskapssyn eller ställningstagande till
människans särställning, utgör inte någon människosyn men genom att på olika
sätt kopplas till andra komponenter till en sammanhängande helhet bildas en
specifik människosyn. Utifrån detta resonemang om olika
människosynskomponenter har Jeffner även formulerat en sammanfattande
definition av begreppet:

”... en människosyn är en teori som består av några 
människosynskomponenter i angiven mening mellan
vilka det råder logiska eller psykologiska
beroendeförhållanden.” (Jeffner 1989, s 39)

Denna definition kan inte stå ensam för sig utan kan som synes endast användas i
samband med Jeffners modell med människosynskomponenter. För det här
arbetets syften är det inte intressant att ingående studera de olika komponenterna.
De är dessutom av den karaktären att de inte låter sig förklaras alltför kortfattat.
Vad som är av hög vikt är dock att se på hur de olika komponenterna hänger
ihop. Jeffner menar nämligen att det finns starka kopplingar mellan
komponenterna som gör att de är beroende av varandra. Har man en viss syn när
det gäller några viktiga komponenter leder detta till att man logiskt borde ha en
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speciell hållning till flera andra människosynsaspekter. En av de grundläggande
valen man står inför vid utformandet av en människosyn är enligt Jeffner valet av
kunskapssyn. Frågan om kunskapssyn gäller huruvida den mänskliga kunskapens
grund är oföränderlig eller om den förändras beroende på dess sammanhang,
m.a.o. rationalitetstro eller kunskapsrelativism. Här gäller det alltså att förhålla sig
till om det går att komma fram till något som är objektivt sant om tillvaron, eller
om det vi kallar kunskap är beroende av och måste formas efter det miljömässiga
och historiska sammanhanget.

En andra och kanske ännu viktigare vattendelare, är valet av rationalitetsnorm där
det framför allt står mellan två olika komponenter: rationalism och empirism.
Dessa är två tydliga motpoler där rationalismen menar att kunskap endast kan nås
med förnuftet medan empirismen lyfter fram sinneserfarenheten snarare än
förnuftet som grund för vår kunskap. I förlängningen leder valet av
rationalitetsnorm till hur man bör ställa sig inför en mängd viktiga områden för
människosynen, som t.ex. viljans frihet, människans mentala särställning och
moralens grund.

4.1.3 Gestaltningsperspektiv

Teologen Lennart Koskinen lyfter ner människosynsbegreppet till en mer
personlig nivå och bidrar samtidigt med ytterligare ett fruktbart perspektiv;
gestaltningsperspektivet (Koskinen, 1980). Koskinen ifrågasätter nyttan med att
utge sig för att vara objektiv när man uttrycker sin syn på människan. Det vore
bättre att se sin egen uppfattning om människan som ”en relation mellan mig
och människan.” (Koskinen, 1980 s. 98) Koskinen sätter alltså varje persons
högst subjektiva sätt att sammanställa sina tankar om människan, utifrån sin egen
bakgrund och personlighet, i fokus och kallar detta för gestaltningsperspektiv. Ett
gestaltningsperspektiv leder således till en mängd olika ”sanningar” om människan
som ofta är motsägelsefulla eftersom olika individer har olika åsikter. Samtidigt
kan det bli motsägelsefullt genom att varje individ i sig ofta rymmer en mängd
tankar om människan som vid en närmare analys inte verkar gå att logiskt
kombinera.

I likhet med Jeffner presenterar Koskinen en rad områden för vad en
människosyn kan innehålla. Genom att sätta upp tolv motsatspar vill han ge en
utgångspunkt för samtal om den egna människosynen men också ett
analysredskap för både livsåskådningars och politiska ideologiers
människosyner. Koskinen menar inte att man i en människosyn måste välja mellan
de olika motsatserna. I ett gestaltningsperspektiv kan man sätta in sin syn på
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människan på en skala mellan t.ex. ståndpunkterna att människan är en produkt
eller att hon är
en process. Analysen kan därigenom bli mer nyanserad och mer användbar när
det gäller individuella människosyner. Om man vill skapa ett åskådligt sätt att
betrakta olika människosyner kan man göra vad Koskinen kallar
värderingsprofiler, där man utifrån en femgradig skala tar ställning till de olika
motsatsparen. Sven-Åke Selander menar i sin bok Undervisa i religionskunskap
(1993) att sådana värderingsprofiler är utmärkta utgångspunkter för diskussioner
om människosyn i skolan. Figur 1 visar de olika motsatsparen vars indelning i
kolumner inte har något syfte att värdera endera kolumnen som positiv eller
negativ.

En produkt En process
Konsumerande Skapande
Ond, syndig God
Ofri Fri
Hierarkisk Jämlik
Individualist Social (samverkande)
Klassoberoende Klassberoende
Höjd över naturen Naturvarelse
Könsspecifik Könskomplex
Rasbunden Rasobunden
Materiell Andlig
Areligiös Religiös

Fig. 1 Motsatspar. Efter Koskinen, 1980.

4.2 Vad säger skolans styrdokument om människosyn?

4.2.1 Läroplanen

Läroplanen (Lpo 94) och kursplanerna gör det på många sätt tydligt vad det är
för sorts människosyn som bör råda och förmedlas i skolan. För det första
skrivs det på flera ställen om att människan har ett egenvärde. Läroplanen menar
att ”skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors
egenvärde…” och att ”… var och en som verkar inom skolan skall främja
aktningen för varje människas egenvärde…” (Lpo 94, s 12 resp. 5)
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En viktig uppgift för skolan är enligt Lpo 94 att förmedla och gestalta vissa
värden. Några centrala av dessa, vilka kan kopplas till människosynen, är
”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga
och utsatta.” (Lpo 94, s 5)

Läroplanen är också tydlig när det gäller hur de teoretiska tankarna om
människosynen bör ta sig uttryck i det verkliga livet. I avsnittet för mål och
riktlinjer menar man att ”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att
utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen…” (Lpo 94, s 13)

Ett litet annat perspektiv på läroplanens människosyn kommer fram när man
försöker utläsa vad den har för syn på eleven. Läroplanen tar bl.a. upp vikten av
att alla ska få en likvärdig utbildning och att man ska ta hänsyn till elever med
särskilda behov. Genom detta lyser en människosyn fram med jämlikhet och
solidaritet som viktiga komponenter. Genom krav på att eleverna ”oberoende av
könstillhörighet” (Lpo 94, s 6) ska kunna utveckla sina intressen anas också en
könskomplex syn på människan.

4.2.2 Kursplanerna

När det gäller kursplanerna är det endast i ämnet religionskunskap som man i
något speciellt avseende går in på tankar som kan höra ihop med människosyn.
Detta har sin naturliga förklaring i att det framför allt är i religionsämnet som man
behandlar t.ex. etik och värderingar. Det kommer fram i följande: ”Frågor om
människosyn, kulturarv, kulturmöten och relationer mellan människor liksom
olika religioners kvinnosyn skall behandlas i undervisningen.”
(Utbildningsdepartementet 1994, s 39) Kursplanen i religionskunskap tar också
upp begreppet människovärde och vill att skolan ska få eleverna att kunna
reflektera över detta begrepp och vad som ligger till grund för det.

4.2.3 Kristen-humanistisk människosyn

I 1994 års läroplan slår man även fast att den etik som ska råda i skolan ska
baseras på ”kristen tradition och västerländsk humanism”(Lpo 94, s 5). Utifrån
detta har jag valt att titta lite närmare på vad en kristen-humanistisk människosyn
egentligen har för huvudkomponenter.
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Sture Gustafson (1986) sammanfattar den humanistiska människosynen med fyra
påståenden: Människan är fri, ansvarig, skapande och social. Som grundsten för
detta betraktas människans lika värde. Med lite andra ord är människan enligt
humanismen ”överordnad varje annat värde, t.ex. staten eller samhället...”
(Fagerberg m.fl. 1988, s 46). Enligt Gustafson (1986) utgår både kristen och
humanistisk människosyn ifrån att detta värde tillkommer varje människa i
egenskap att vara just människa. Kristendomen förankrar
människovärdesprincipen i att människan är en avbild av Gud och i Guds kärlek
till människan medan humanismen inte har någon direkt filosofiskt rationell grund
till denna princip. Vissa humanistiska filosofer ser det snarare som ett axiom, en
självklar sats som inte behöver motiveras.

Genom människovärdesprincipen får människan, enligt Gustafson, en unik
ställning i jämförelse med andra varelser. Det mänskliga livet sätts i första rummet
men principen har även en annan sida. Människan är nämligen även tilldelat ett
stort ansvar för sitt liv, ett ansvar som inget annat djur har. Detta ansvar gör att
människan är den enda varelse som man kan utkräva moraliska ställningstaganden
av. Enligt Gustafson är människan i den humanistisk-kristna människosynen ett
”skapande subjekt” (Gustafson 1986, s 21) . Med det menas att människan är fri
och självständig men därmed alltså också ansvarig för sitt handlande.

4.3 Tidigare forskning om barns människosyn

4.3.1 Yngre elever

Under slutet av 1970-talet genomfördes ett omfattande forskningsprojekt om barn
och livsåskådning i Sverige. Resultatet finns presenterat i Sven G Hartmans
avhandling Barns tankar om livet (1986). Undersökningen gjordes i årskurserna
3 till 6. Undersökningsgruppen var alltså flera år yngre än den som min uppsats
utgår ifrån. Trots det följer här en kort genomgång av resultatet eftersom jag anser
att det ger en god inblick i hur barns människosyn kan gestalta sig.

Hartman menar att barns människosyn i allmänhet inte är särskilt ljus. Det verkar
dock som att viss nyansering av deras ställningstaganden tilltar med åldern. De
flesta pekar gärna på de negativa sidor de hittar hos människan. De vanligaste
sådana man tar upp är våld, orättvisor, miljöförstöring, överkonsumtion och
djurplågeri. Studien visar även att flickor verkar vara mer pessimistiska än pojkar.
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Barnen verkar också generellt sett ha lättare för att formulera vad de vet om
människan än vad de tror om människan. De har inga problem att beskriva t.ex.
fysiska funktioner men ”de verkar sakna ord som täcker människans karaktär,
väsen och värde…” (Hartman 1986, s 193). Hartman menar att barnens avsaknad
av begrepp inom detta område är en tankeställare för skolan och den
människosyn man vill förmedla där. Han tolkar resultaten som att skolan i det
sekulariserade och vetenskapligt inriktade samhället inte längre har någon vana att
hantera människosynsbegreppet.

Att barnen i allmänhet vuxit upp i sekulariserade miljöer kan, enligt Hartman,
skönjas på andra sätt i undersökningen. Få av barnen sätter nämligen in sina
tankar om människan i ett sammanhang som kan kopplas till någon övergripande
livsåskådning.

Green & Rydefalk (1980) som också skrivit om ovanstående undersökning tillför
en viktig iakttagelse. De menar att barnen besitter förmåga till reflektion och
kritiskt tänkande angående människan av förvånande hög grad. Trots avsaknaden
av många begrepp rörande människan lyckas alltså många barn formulera
bestämda åsikter om människan. Koskinen (1980) funderar vidare kring detta och
menar att barnen i många fall kommit väl så långt som de flesta vuxna i detta
sammanhang.

4.3.2 Äldre elever

Lärarutbildaren Keijo Eriksson (1999) har gjort en studie om livsfrågor och
livsåskådning hos äldre grundskoleelever. Eriksson ser många likheter med de
funderingar om människan som de yngre barnen har i ovan beskrivna forskning.
Barnen i hans undersökning anser, i likhet med de yngre (Hartman, 1986), att
människan måste motarbeta krig, våld, ekonomiska orättvisor och
miljöförstöring. Eriksson menar dock att hans undersökning visar att de äldre i
grunden har en mer positiv människosyn än de yngre.

Resultatet i ovanstående studie visar ett antal värderingsmässiga ståndpunkter
som med lätthet kan kopplas till ett resonemang angående människosyn. En
allmän övertygelse bland eleverna i studien är att alla människor har lika värde
oavsett religion, hudfärg och ekonomisk status. De menar också att jämställdhet
mellan könen är av central betydelse och att solidaritet människor emellan och
inte minst med svaga och utsatta är eftersträvansvärt för människan. I resultatet
finns även tankar om att människan har ett ansvar, inte minst i ett internationellt
perspektiv. Detta får återspeglas genom ett citat från en uppsats av en av
pojkarna i undersökningen:
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”Jag tycker att människan har ett stort ansvar när man
lever på jorden. Jag anser att man har ansvar för ALLT
… Med detta menar jag ansvaret att skydda och hjälpa
människor som behöver det. Även det ansvar att försöka
hindra sådana saker som judeutrotningen. Detta tycker
jag är viktigt!”   (Eriksson 1999, s 124; P13)

De äldre grundskoleeleverna i undersökningen menar dock att människan i
allmänhet visar brist på detta ansvar. Detta gäller inte minst miljöfrågor, vilka
alltför många människor inte beaktar.

Det finns även en del andra tankar om vad som är lika och olika hos människor i
Erikssons studie. Flera elever gör en indelning av människor som goda eller onda.
En del utvecklar detta tänkande och ger förmågan att kunna älska som förklaring
till vad det i huvudsak är som är skiljer goda människor från onda. Andra menar
att alla människor är goda innerst inne men att godheten undertrycks på ett eller
annat sätt.

I en stor utredning från 1990-talet (SOU 1994:73) beskrivs bl.a. ungdomars
värderingar och livssituation vilket kastar ytterligare ljus på de äldre
grundskoleelevernas syn på människan. Utredningen visar att ungdomars
värderingar inte skiljer sig särskilt mycket från föräldragenerationen. Ett avvikande
drag är dock att ungdomar är något mer positiva till jämlikhet i samhället än äldre.

5. RESULTAT
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5.1 Människans negativa och positiva egenskaper

Den inledande frågan eleverna ställdes inför löd: Vilka är människans negativa och
positiva egenskaper? Av de 16 uppsatsskrivarna har 10 stycken valt att göra en
uppdelning där de beskriver positiva egenskaper för sig och negativa egenskaper
för sig. Fem personer har gjort någon annan form av uppdelning eller reflektion
och en person har valt att inte svara på frågan. Som följd av detta har jag i
redogörelsen nedan gjort en indelning av svaren på frågan i negativa egenskaper,
positiva egenskaper och i övriga tankar. Jag har gett varje uppsatsskrivare en
bokstavs- och sifferbeteckning. Bokstäverna P och F står för pojke respektive
flicka.

5.1.1 Negativa egenskaper

Egoistisk
Den negativa sida hos människan som tydligt lyftes fram i flest uppsatser var
egoismen. I åtta av uppsatserna togs detta upp på ett eller annat sätt.

”Människans negativa egenskaper är att vi tänker
 alltför mycket på oss själva. Vi vill alltid va i centrum.” (F3)

”...vi tänker ofta bara på våra egna välbehag.”  (P1)

”Jag skulle vilja säga att de negativa egenskaperna är
den jättestora egoismen, hela tiden jävlas med folk...
Alla vill bara sitt eget bästa hela tiden och tänker inte
ett steg till. Alla vill ha ett bra jobb, mycket med pengar,
tak över huvudet och när de väl har det så vill de bara ha
mer ex fler och större bilar.”  (P7)

Konfliktsbenägen
I fyra av uppsatserna finns tankar om människans konflikt- eller våldsbenägenhet
klart uttalade, vilket följande citat är exempel på:

”Något negativt är att vi nästan alltid har konflikter och
krig, och att under krigen utnyttjat våran kunskap till att
göra starkare förstörelsevapen.” (P6)
”Människan kan begå onda handlingar och skada andra
människor.”  (F5)
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Hatisk
Något som kan kopplas till ovanstående eftersom även det i stor grad berör
mänskliga konflikter är de kortare uppradningar av negativa mänskliga egenskaper
som två av uppsatsskrivarna gjort. I båda uppradningarna benämns hatet på
central plats.

”Dom negativa är: Hat, ondska, avundsjuka, lögner,
brott...”   (P5)

Förstör miljön
Två av uppsatsskrivarna tog upp förstörelsen av miljön som en av människans
största missgärningar:

”Avverkar världens tillgångar för snabbt. Många
människor har för mycket makt över jorden.
Människan håller på att förstöra jorden.”  (P2)

”Uppfinner saker som förstör naturen.”  (P4)

Tanklös
En av pojkarna i undersökningsgruppen beskriver också något som han kallar för
Tanklösheten som en av människans negativa sidor:

”Många sitter hemma i soffan och säger ´ååå vad synd
det är om de svältande barnen´ medan dom själva äter
majskolvar och dricker kaffe i Litervis som de fattiga
barnen har plockat på ett plantage för urusel lön.”  (P7)

5.1.2 Positiva egenskaper

God
Det lyfts fram ett flertal olika positiva egenskaper hos människan i uppsatserna.
Fyra av uppsatsskrivarna menar på ett eller annat sätt att godhet är ett utmärkande
drag hos människan:

”...att vi alla har något gott inom oss.”  (F1)

”Jag tycker att människan har betydligt fler positiva sidor
än negativa sidor. Jag kan inte säga att alla har lika mycket
av allt men alla är t.ex. lite omtänksamma men vissa är
mer än andra.”   (P3)
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”Jag tror ändå att människan i grund och botten ändå bryr
sig om andra människor. Jag tror att människor för det
mesta vill göra någonting som är bra för många.”  (P9)

”Men en människa är god från början.”  (F5)

Kärleksfull
I sju av uppsatserna skrivs det om människans förmåga att visa kärlek till andra
och om hennes omtänksamhet:

”Våra positiva sidor är att vi är omtänksamma om våra
nära och kära...”  (P1)

”...förlåtande, medlidande och att känna kärlek till
varandra.”  (F2)

”Men de positiva egenskaperna är väl kärlek, omtanke...”  (P7)

Tänkande
Människans intellektuella förmåga tas upp som en positiv egenskap i fyra av
uppsatserna. Här handlar det framför allt om förmågan att tänka och att dra
slutsatser.

”...förmågan att utveckla sig och att lösa problem, att
tänka och handla, viljan att gå vidare.”   (P5)

”...eftertanken, lärdomen och att kunna dra slutsatser...
Men det som ändå är viktigast är slutledningsförmågan.
Om gjort ett fel, så kan man veta i förväg vad som
kommer att hända.”   (P7)

5.1.3 Övriga tankar

I två av uppsatserna, båda skrivna av flickor, ser man på frågan som alltför
komplex för att kunna ge ett enkelt svar på. Man resonerar dock kring detta på
lite olika sätt:

”Människor har både positiva och negativa egenskaper
inom olika områden. Jag tror att varje människa skiljer
sig på dessa olika områden, så att man kan nog inte säga
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att människan har några positiva och negativa egenskaper
på det sättet. Visst finns det människor som har lika
egenskaper, men inte alla.”  (F7)

”...vissa egenskaper såsom tänka och tala kan både vara
positiva och negativa! Man kan t.ex. använda sitt talorgan
till att föra krig med, men också att demonstrera för t.ex.
mänskliga rättigheter med.”  (F2)

I det senare citatet förs det alltså fram tankar om att specifika mänskliga
egenskaper kan vara både positiva och negativa. Följande två flickor kommer i
sina uppsatser fram till samma ståndpunkt via lite resonerande:

”Vi har ett medvetande - kan konsten att välja mellan det
vi tycker är rätt och fel. Eller egentligen kan vi inte det,
men vi påverkas till att göra olika saker. Om man bråkar
med en hund tillräckligt mycket kan man få den att vända
sig mot sina vänner. Människor fungerar på samma sätt
med skillnaden att vi t o m kan fås att tro att vi väljer.
På det här sättet kan människorna fås att göra olika saker
som de i vanliga fall inte skulle tänka sig. Det är en egenskap
som är både ond och god, precis som de flesta av våra
egenskaper. De kan användas åt båda håll.”  (F4)

”...ur min synvinkel är det positiva att vi har en fri vilja.
Men det kan vändas till något negativt.”   (F5)

En av pojkarna ger i sin uppsats ett annat exempel på en annan mänsklig
egenskap som kan vara både negativ och positiv:

”Vi människor är lata vilket är ganska bra annars skulle
vi ju inte ha redskap, lyftkranar och bilar idag.”   (P1)

En femte flicka har ytterligare ett sätt att angripa frågeställningen. I hennes syn på
människan verkar den mänskliga naturen förändrats någon gång under tidens
lopp. Hon pekar också på den tveksamhet hon känner inför motiven bakom den
mänskliga kärleken:

”Vissa säger att människan är i grund och botten ond,
men ´kan´ göra goda gärningar. Andra tycker tvärtom.
Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den saken. Jag tror
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att människan var god från början. Det var ju meningen
att vi skulle leva i fred med varandra. Men sen tror jag
att världen blev allt mer ond...Men alla har sina bra och
goda sidor, sina positiva egenskaper. Vi vill gärna se våra
nära och kära bli glada över det vi har t.ex. gett till de.
Vi vill ge våran kärlek till någon. Men är kärlek också
något själviskt? Älskar vi bara, för att bli älskade?
Är människan ond innerst inne?”   (F3)

5.2 Likheter och olikheter hos människor

Den andra frågan eleverna ställdes inför löd: Vad är det som är lika och olika hos
människor? Nedan har jag gjort en grovindelning av svaren under rubrikerna
likheter respektive olikheter. 15 av de 16 personerna i undersökningsgruppen
valde att svara på frågan. P.g.a. att betoningen i elevernas uppsatser kom att ligga
på olikheterna börjar jag att redovisa detta.

5.2.1 Olikheter

I nästan samtliga uppsatser kommer det fram på skiftande sätt att människans
individuella särdrag är mycket viktiga. Olikheterna människor emellan är mer
centrala än likheterna enligt uppsatsskrivarna.

”Jag tror att vi är mer olika än lika varandra, men visst är
vi lika på vissa punkter också.”  (F1)

”Alla människor är unika. Alla är vi olika. Alla har vi
något vi är bra på.” (F3)

”Människor är olika på många sätt. Jag tror knappast på
att någon människa är lik någon annan.”  (F7)

”Varje individ är olik den andra.”  (P6)

Tankar och åsikter
När uppsatsskrivarna börjar precisera vad det är som skiljer människor från
varandra är det i första hand det som finns inuti människan som behandlas. Det
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handlar här om att människor tänker på olika sätt och har olika åsikter. Sex av
eleverna har tagit upp detta mer eller mindre utvecklat.

”Vad man känner tycker och tänker är det som skiljer sig
och gör varje människa till en unik individ.” (F7)

”...smaken på olika saker, tyckandet,...jag tror inte att två
människor tycker lika i allt jämt och för alltid.”  (F6)

”Psykiskt sett är alla olika”  (P3)

”Det som skiljer människor åt är...åsikter, viljor mm det
som gör att det i värsta fall blir krig.”  (P5)

Fyra andra av uppsatsskrivarna är inne på samma spår och ger samtidigt
orsaksförklaringar till varför människor är olika varandra psykiskt sett. De pekar
på samhällets, religioners och den övriga omgivningens påverkan. Man menar
alltså att mycket är olika hos människor p g a yttre påverkan.

”...vi formas av vårt samhälle till att bli vårt egna ´jag´.
Då får vi tankar och normer som är olika. Jag tänker
annorlunda än en tjej som är från Somalia - inte för att vi
är i grunden olika, utan att vi fostras att vara det.”   (F4)

Utseende och kön
Några har också tagit upp människans yttre som ett viktigt område som skiljer sig
mellan olika människor. Under den här kategorin har jag även lagt könstillhörighet
eftersom eleverna i sina uppsatser så långt som jag uppfattar enbart hänvisar detta
till just som en utseendemässig olikhet.

”Det som framför allt skiljer oss människor åt är
utseende...”  (F1)

”Sen har ju fysiska förutsättningar och biologin gjort att
vi har olika utseende, men det är inget viktigt och påverkar
oss inte mer än genom omvärldens reaktioner på dessa
utseenden.”  (F4)

”Det som skiljer människor åt är inte bara utseende
eller kön.”  (P5)
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Övriga olikheter
Andra olikheter som nämns i uppsatserna är bl.a. språk, beteende, känslor och
olika grader av ondska och godhet. En av pojkarna avslutade sitt svar på denna
fråga med en resignerande slutsats angående den mänskliga naturen:

”Jag önskar jag kunde skriva att alla strävade efter fred
men det är svårt med tanke på allt som händer just nu
och har hänt.”   (P5)

5.2.2 Likheter

Eleverna skrev förhållandevis lite om likheter hos människor och det som väl
skrevs är ganska knapphändigt. Jag har dock hittat ett par kategorier av svar på
denna fråga.

Behov av kärlek
Tre av uppsatsskrivarna tog upp behovet av kärlek som något allmänmänskligt.
Detta handlar även för två av eleverna om behov av att ge kärlek.

”Det enda som är lika, är nog att alla innerst inne har en
önskan att bli älskad, och att älska.”  (F5)

”...behöver alla veta att just jag ...behöver omtanke och
kärlek.”   (P5)

Lika värde
Två av pojkarna valde att ta upp på frågan om det mänskliga värdet i detta
sammanhang. Båda för fram åsikten om alla människors lika värde och den ene
skriver kort och gott:

”Alla människor är lika mycket värda.”  (P2)

Fysiska likheter
När det gällde utseendet pekade ju flera på detta område som ett där det finns
väldigt mycket olikheter människor emellan. Tre av uppsatsskrivarna menar dock
att det fysiska visst kan vara en likhet mellan människor. I det första exemplet
nedan ses den mänskliga kroppen som något som är lika för alla:

”Likheterna mellan människor är väl det fysiska...”   (P7)
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En annan lyfter fram att en del människor kan likna varandra väldigt mycket men
säger därmed inte att alla är lika:

”Oftast är det nog yttre saker på kroppen som är lika.
Man har samma hårfärg, ögonfärg osv.”  (F7)

Övriga likheter
Övriga likheter som nämns i uppsatserna om människan är förmågan att tänka,
samvetet, reaktioner på händelser samt viljan att ha kunskap och makt.

5.3 Faktorer som styr och påverkar människan

Den tredje frågan på det tilldelade instruktionsbladet hade följande formulering:
Vad är det som styr och påverkar människans liv och handlande? 15 av de 16
eleverna svarade på frågan och jag har nedan gjort en kategorisering av deras
nedskrivna tankar och reflektioner.

Omgivningen
Nio stycken av uppsatsskrivarna nämner omgivningen som påverkansfaktor av
högre eller lägre grad. Denna faktor skulle även kunna benämnas som miljö. De
flesta av uppsatsskrivarna verkar dock mena att människan har vissa möjligheter
att stå emot denna påverkan.

”Vi styrs av allt omkring oss - av media, vänner, familj,
skola osv. Det handlar om att alltid vara kritisk och tänka
innan man accepterar.”   (F4)

”Jag tror framför allt att omgivningen påverkar oss. Med
det menar jag kompisar, familj, skola, TV, böcker...ja allt
i stort sett. Kanske ser vi, hör något eller upplever något
som får oss att tänka över vårat liv eller situation just nu.
Allt som händer runt omkring oss tror jag spelar en roll i
våra liv.”   (F1)

”Reklam, film och egna erfarenheter och information av
olika slag. Rykten och radio. Människan ser, hör och läser
mycket och så ser de kanske något som är viktigt och...
så påverkas de.”   (F6)
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En av uppsatsskrivarna benämner samhället som en del av omgivningen som
påverkar:

”Samhället påverkar människan till att vara på ett visst sätt.
Man ska inte slåss. Det ska vara jämställt mellan kvinnor
och män.”   (P7)

Föräldrar
I tre uppsatser pekar man på föräldrar och uppfostran som särskilt viktig
påverkansfaktor och i en av dessa stöds denna ståndpunkt med uppfattningen
om att människan är mer påverkansbar vid yngre ålder:

”...men mest lättpåverkad är människan när hon/han
är ung. Föräldrarna är de som påverkar mest tror jag.”   (P3)

Religion och tradition
Tre av eleverna beskriver kulturella och religiösa förhållanden som något som
påverkar människan mycket. Man menar att en religionstillhörighet oftast
begränsar och styr människans handlande.

”Det är ofta de många olika religionerna som påverkar
vad vi gör. Många religioner har en eller flera gudar,
en person eller varelse som man ser upp till, och enligt
dom så finns det saker som man inte bör göra. Några
religioner har till och med en egen lagbok där det står
vad som är vettigt vad som inte är vettigt.”  (P6)

”Även detta skiljer sig mellan olika världsdelar...
Traditioner och religion spelar nog en stor roll i det hela.”   (F7)

Andra människor
Några specificerar omgivningens påverkan till att bl.a. gälla andra människors
påverkan på en själv, vilket en av eleverna kallar för grupptryck:

”Många människor faller nog väldigt mycket för
grupptryck. De vill helt enkelt vara som andra och inte
sticka ut från mängden.”   (F7)

Arv
Fyra av personerna i undersökningsgruppen är även inne på att det mänskliga
arvet påverkar även om några enbart snuddar vid dessa tankar. Klart uttalat är det
i följande två exempel:
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”Till viss del kan generna styra handlandet, men vad
som styr livet vet ingen.”  (F2)

”En människas personlighet, hur dens hjärna är skapad
från födseln har också inverkan.”  (F5)

Människan själv
En annan tankegång som tydligt framkommer i två av uppsatserna är att
människan själv styr över sitt liv. I den ena uppsatsen beskrivs olika former av
inre drivkrafter i människan som styrande:

”...ofta är det väl att uppnå lycka på något sätt som är
det viktiga, om det nu kan vara att göra karriär, att bilda
familj, att finna kärleken, få mycket pengar, bli berömd
eller att tillhöra någon religion.”   (P9)

Övriga påverkansfaktorer
Andra påverkansfaktorer som tas upp i uppsatserna är sökandet efter livets
mening, tiden, Gud och ödet. En person skriver om hur vissa individer kan vara
så mentalt sjuka att de inte har någon kontroll över sitt handlande.

5.4 Skillnader mellan människan och andra varelser

Den fjärde och avslutande frågan till undersökningsgruppen fick följande
formulering: Vad är det viktigaste som skiljer människan från andra varelser?
Samtliga av de 16 uppsatsskrivarna svarade på denna fråga. Den person som inte
skrivit något på de andra frågorna gjorde under denna rubrik en sorts
sammanfattning av sina tankar om människan. Jag har hittat sex olika kategorier
av åsikter och tankegångar vilka jag presenterar nedan.

Hjärnkapacitet
I nio fall för uppsatsskrivarna fram ståndpunkten om att det är människans större
hjärnkapacitet som framför allt skiljer oss åt från djuren. Detta har formulerats på
lite olika sätt:

”Människan har en långt utvecklad hjärna som kan tänka
och handla därefter.”   (F7)

”Det måste väl vara tankarna och uppfinningarna som vi
hittar på med tankarna.”  (F2)
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”...vi har större hjärna, vi är smartare...”   (P6)

”...har egenskapen att tänka...”   (P5)

Två av uppsatsskrivarna emotsätter sig tanken att människan skulle ha större
mental förmåga än djuren. Den ene pekar på delfinen som sägs ha högre
intelligens än människan och att det därför är andra saker som skiljer människan
från djuren. Den andre har en mer diffus argumentation mot människans mentala
särställning genom att peka på vissa egenskaper hos människan som också finns
hos djuren:

”Vissa...säger att människan har en överlägsen förmåga
i att dra slutsatser och använda redskap men det är inte
bara bland människor som givmildhet, gemenskap och
uppoffringar är vanliga.”   (P8)

Instinkt
I fyra av uppsatserna tas instinkten upp som en viktig avgränsning mellan djur
och människor. Några bygger sin argumentation på ståndpunkten att människan
inte enbart styrs av instinkter:

”Vi lever på mer än instinkter.”   (F3)

”Jag tycker att det som skiljer människan från djuren är
att människan inte bara går på instinkt som djuren.
Människan har ett fritt val att välja vad dom vill med
sina liv. Det har inte djuren.”   (P9)

En annan menar att människan inte alls går på instinkter:

”Vi...går inte på instinkter.”   (P4)

En av flickornas funderingar kring djurens liv får avsluta detta avsnitt om
instinkter:

”Djuren bara lever. Utan funderingar på morgondagen
och döden, utan styrda av instinkten.”   (F5)

Känslor
Djurs och människors känsloliv är ett område där jag iakttagit vitt skilda åsikter.
Några menar att det bara är människan som har känslor medan andra
understryker att även djur besitter sådana.
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”Vi... har känslor”   (P4)

”Jag antar att vi även känner känslor på ett annat sätt än
t.ex. en sköldpadda!”   (P5)

”Det är säkert många som skriver att bara människan har
känslor men det tänker inte jag skriva därför att det inte
är bevisat, jag tror visst att djur har känslor.”   (P6)

”... men ett djur som förlorat en unge har även den sorg.”  (F4)

Ansvar
Två av flickorna i undersökningsgruppen menar att människorna har ett ansvar
som inte djuren har. Den ene menar att människan har ett ansvar över djuren
medan den andre mera betonar människans förmåga att ta ansvar för det hon gör
och därför måste ta det ansvaret.

”Jag tror att vi skapades för att ´ta hand´ och ´vaka´ över
djuren. Gör vi det? Nej, det tror jag inte.”   (F3)

”En människa måste ta ansvar för sina handlingar på
ett annat sätt än t.ex. ett djur. En människa tänker in i
framtiden och fattar beslut och kan se hur dess
handlingar påverkar andra människor.”   (F5)

Förmåga att skilja på rätt och fel
Två av pojkarna i undersökningsgruppen menar att människan har en förmåga att
skilja på rätt och fel som inte djuren har. Detta är i båda fallen kopplat till den
större mentala förmåga som båda anser att människan innehar.

”Vi...har egenskapen att tänka och förstå vad som är rätt
och fel.”   (P5)

”Vi kan skilja på rätt och fel i viss mån.”   (P7)

Ingen större skillnad
I två fall poängteras det att det egentligen inte finns så stora skillnader mellan djur
och människor. Den ena menar att det bara är små fysiska skillnader som gjort att
människan fått en sådan särställning i naturen. Hon är inte smartare och besitter
inte större mått av empati. Tack vare våra små försteg på det fysiska planet har vi
lyckats skapa ett samhälle där vi kan utveckla vår intelligens och visa mer empati
än vad djuren har möjlighet till:
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”Den viktigaste förutsättningen är vår tumme som gjort
det möjligt för oss att utvecklas...Det som skiljer oss åt
är att vi har möjlighet (oftast) att visa vår medkänsla.
Hur mycket rävmamman än älskar sina barn, så tvingas
hon lämna skadade individer...Hon måste sätta allas väl
framför en. Vi behöver inte göra det eftersom vi har vårt
utvecklade samhälle...det finns flera exempel på
människor som dödat några för att rädda många, så det är
inte i vårt medvetande som skillnaden ligger, utan i
tekniken som fysiska och psykiska egenskaper
tillsammans har skapat.”   (F4)

Den andre uppsatsskrivaren ger människans självbild kraftig kritik och gör olika
jämförelser mellan människan och djuren:

”Människan skiljer sig inte alltför mycket från vissa
andra djur på jorden. Vissa människor tycks dock tro
det...Det är inte...bara djurriket som präglas av egoism
och grymhet. Forskare försöker förklara människors
och djurs beteende med kamp för överlevnad eller
dålig barndom. Men det som är säkert är att hon har för
höga tankar om sig själv.”   (P8)

Omöjligt att svara på
Två av personerna i undersökningsgruppen uppger sig av olika skäl ha svårt att
svara på frågan. Den ena menar att hon aldrig lärt känna någon annan varelse och
kan därför inte ge något svar. Den andres svar har samma karaktär fast ger det
hela ännu en ny dimension:

”Jag kan inte peka på något som jag tycker är viktigast för
jag har inte varit någon annan varelse som jag kommer
ihåg.”   (P3)

Övriga skillnader
I uppsatserna togs det också upp andra egenskaper som människan men däremot
inte djuren har. Detta var  bl.a. samvete, givmildhet, förmåga att ge kärlek på ett
annat sätt än djuren, avancerat kommunikationssystem.

Det fanns också andra tankar i svaren på denna fråga som jag måste ge lite större
utrymme för att kunna ge rättvisa. En av uppsatsskrivarna (F4) menar att djuren
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inte har samma värde som människan. En annan menar att människan har en själ
vilket inte djuren har:

”Jag tror att människan har en själ, som lever vidare efter
döden. Jag har svårt att tänka mig att myggan som jag
slog ihjäl igår skulle haft en själ som kom någonstans.”  (F5)

Samma person skriver vidare:

”Människan skiljer sig också vidare från t.ex. djuren
genom att tänka på Gud, religioner, forskat om livets
mening.”   (F5)

En annan gjorde en lite bredare definition av begreppet ”varelse” än de övriga.
Hon tolkade det till att gälla både djur och varelser i en andlig dimension:

”Om man jämför med djur då är det väl att alla ser olika
ut...’ond varelse’ eller spöke... de är ju bara luft och jag
tror att det är synd om dem.”   (F6)

Ett avslutande citat lyfter fram människorna som mer hjälpsamma än vad djuren
generellt sett är:

”Människorna kan också hjälpa varandra utan att få
något i utbyte, vilket inte är så vanligt i djurriket.”  (P9)
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6. DISKUSSION

I det här diskussionsavsnittet har jag valt att gå igenom mina frågeställningar med
ambitionen att sammanfoga den kunskap som jag samlat ihop på egen hand och
den kunskap som fanns tillgänglig sedan tidigare. Som avslutning ger jag även
några allmänna tankar kring mitt arbete.

6.1 Vad är människosyn?

Litteraturgenomgången visar att begreppet människosyn kan definieras på många
sätt. Det handlar helt enkelt om vem det är som väljer perspektiv. P.g.a.
begreppets mångfacettering gäller det att veta vad man är ute efter. Enligt
Selander (1993) är det annars risk att man vid människosynsstudium blandar ihop
exempelvis biologiska termer med allmänna värderingar, metafysik eller
kunskapsteori.

De tre olika perspektiv på människosyn som jag fann i litteraturen har olika
bakgrund och tillämpningsbarhet. Stevenson använder sitt analysverktyg för att
ge inblick i och förståelse för övergripande livsåskådningars människosyn.
Jeffners analysmetod är i jämförelse med detta mycket komplex och heltäckande.
Dess filosofiskt-vetenskapliga utformning gör den säkerligen till ett ypperligt
redskap för forskare på högre nivåer. Den hjälper till att sätta in olika utsagor om
människan i ett totalsammanhang och medvetandegör forskaren om den
beroendeställning som finns mellan olika komponenter. Koskinens
gestaltningsperspektiv kompletterar de två föregående genom att behandla den
enskilda individens människosyn och de kontraster och variationer en sådan kan
innehålla.

Om man skulle försöka hitta någon minsta gemensamma nämnare mellan de tre
angivna perspektiven ligger det nära till hands att utgå från Stevensons andra
analysområde. Den behandlar huruvida analysobjektet har någon speciell teori om
människan natur vilket direkt för tankarna till Koskinens tolv motsatspar. En
människosyn skulle, utifrån ovanstående, kunna definieras som en speciell
individs eller åskådnings uppfattning om den mänskliga naturen.

Om man jämför med Stevensons analysmetod har det här arbetet framför allt fått
tyngdpunkten på det andra, men även det tredje analysområdet. Det tredje
området behandlar om det finns någon analys av vad det är för fel på människan.
Det har även varit naturligt att knyta an till Koskinens gestaltningsperspektiv
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eftersom det just är enskilda individers människosyn som behandlas i det här
arbetet.

6.2 Vilka tankar har elever i år nio om människan?

I det här stycket ger jag en överblick över resultaten utifrån den tredje
problemformuleringens fyra underkategorier i min undersökning. Jag gör även
jämförelser med tidigare forskning där sådan funnits tillgänglig. För att få fram
ännu en dimension i ämnet använder jag mig i tolkningen av mitt
forskningsmaterial här också av Koskinens (1980) gestaltningsperspektiv och
hans motsatspar.

6.2.1 Människans positiva och negativa egenskaper

Resultatet från undersökningen visar inte någon tydlig tyngdpunkt på vare sig de
positiva eller de negativa sidorna hos människan. Jag tycker mig istället se en
balanserad och nyanserad syn hos eleverna när det gäller detta område. Bland de
negativa sidorna märks tydligast egoism, konfliktbenägenhet och miljöförstöring
och bland de positiva märks god, kärleksfull och tänkande. När det gäller
godheten poängterar flera att godheten finns i människan från början. Koskinens
motsatspar ond, syndig - god kan appliceras här. Jag finner inte några klara
uttalanden om människan som rakt igenom ond eller syndig. Precis som
gestaltningsperspektivet gör gällande kan man istället placera in de olika elevernas
tankar om människans egenskaper i spänningsfältet mellan ond och god istället
för i enbart en ytterlighet. Detta understryks genom att flera elever kategoriserar
en del mänskliga egenskaper som både onda och goda.

Motsatsparet konsumerande - skapande kan ses ur samma både och-perspektiv
som ovan. Å ena sidan är människan i allra högsta grad konsumerande i det att
hon förstör miljön, tillverkar och använder förstörelsevapen. Å andra sidan kan
man se människan som skapande om man ser till hennes kärleksfulla sidor.

De negativa egenskaper som kom fram i undersökningen överensstämmer med
vad både yngre (Hartman, 1986) och äldre (Eriksson, 1999) elever sett som
utmärkande hos människan i tidigare forskning. Detta gäller bl.a. våldsbenägenhet
och brist på ansvar när det handlar om miljöfrågor. Möjligen kan man se att den
tonvikt på den mänskliga egoismen som mina resultat visar inte har funnits med i
tidigare forskningsrön. Den inneboende godheten i människan som belyses i flera
av uppsatserna i min forskning känns igen från Erikssons studie (1999).
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6.2.2 Lika och olika hos människor

När det gäller likheter och olikheter hos människan kom eleverna framför allt att
lyfta fram olikheterna. Individens särart verkar vara självklar och viktig för
eleverna att påpeka och de ser både människans yttre och inre som särskiljande.
Några av de likheter som nämns i uppsatserna är t.ex. behovet av kärlek och alla
människors lika värde. Om man lyfter in Koskinens motsatspar hierarkisk - jämlik
skulle man kunna utläsa att eleverna lutar åt att se människan mer som jämlik än
som hierarkisk, åtminstone ur ett idealiskt perspektiv. Tankar om människan som
hierarkisk kommer inte fram i uppsatserna överhuvudtaget. När det gäller
motsatsparet rasbunden-rasobunden tolkar jag elevernas uppsatser som att de ser
människan som obunden till ras. Detta görs utifrån deras uttalanden om varje
människas individuella särart.

Resultatet i den här frågan stämmer överens med vad Eriksson (1999) kommit
fram till när det gäller alla människors lika värde. Jag har dock till skillnad från
Eriksson inte hittat någon polarisering av människan som ond eller god i mitt
material.

6.2.3 Vad som styr och påverkar människan

En allmän ståndpunkt hos eleverna är att det existerar faktorer som styr och
påverkar människan. De tar framför allt fasta på miljömässiga faktorer som familj
och skola men några pekar även på arvet som styrande faktor. Slagsidan åt
miljöfaktorn i detta avseende kan ha sin förklaring i den ställda frågans
utformning.

Koskinens motsatspar ofri - fri kan, om än inte utan vidare, tillämpas i det här
sammanhanget. Flera av elevernas tankegångar skulle kunna tolkas som att de ser
människan som fullständigt ofri, helt styrd av sin omgivning. Samtidigt verkar de
mena att människan har en förmåga att reflektera över sin omgivning och därmed
också kunna ta ställning för eller emot olika saker. Att människan har en fri vilja är
ett påstående som kommer fram och som kan sättas i kontrast till tankarna om
människan som helt styrd av sin omgivning.

Motsatsparet en produkt - en process hör ihop med ovanstående. Jag kan bara
hitta enstaka tankegångar i det här ämnet i uppsatsmaterialet och dessa låter sig
inte tolkas åt ena eller andra hållet på ett enkelt sätt. Jag tycker mig dock se att
många av eleverna ser människan som en process i det att hon kan bearbeta och
kritiskt granska sin omgivning.
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6.2.4 Vad som skiljer människan från andra varelser

Den här frågan resulterade i den tydligaste polariseringen bland svaren i
datainsamlingen. Många pekar på att det framför allt är människans mentala
kapacitet som gör människan speciell. Instinkten förs fram av några som något
som djuren är mer underkastade än människan. Det är inte tydligt hos alla om det
ser på människan som höjd över naturen eller naturvarelse (se Koskinens
motsatspar).  Många av eleverna gör inte sådana uttalanden men två mindre
grupper av uppsatsskrivarna har tydligt motsatta åsikter i frågan. Den ena
gruppen menar att människan är mer värd än djuren och att hon har en själ medan
den andra gruppen menar att det i egentlig mening inte finns några väsentliga
skillnader mellan människor och andra djur. De som menar att människan har en
själ poängterar också att hon har ett ansvar för att ta hand om djuren.

Utan att göra en alltför djärv tolkning skulle jag vilja sätta in motsatserna materiell
respektive andlig på de två nämnda grupperna. Hos uppsatsskrivarna som tycker
att människan är mer värd än djuren hittar jag värderingar och åsikter som kan
klassificeras som typiskt kristna. Synen på människan hos dessa får alltså också
en andlig dimension. I motsats till detta finner jag dem som ser människan som
materiell och enbart skiljer sig från de övriga djuren i små hänseenden. Någon
menar i det här sammanhanget att människan i allmänhet har för höga tankar om
sig själv.

6.3 Styrdokumenten och verkligheten

6.3.1 Styrdokumentens människosyn

Grundskolans styrdokument visar på en klart genomtänkt människosyn i vissa
avseenden även om inte själva ordet används på något ställe i läroplanen. Detta
kan utläsas som att läroplanen snarare själv är ”uttryck för en inbyggd
människosyn än en riktningsgivare för vilka uttryck för människosyn som skall
studeras eller förmedlas” (Hartman 1980, s 109).

Enligt min åsikt speglar styrdokumenten helt klart humanistisk-kristna värderingar
och antaganden. Den enskilda människan sätts i fokus och hennes värde och
integritet betraktas som orubbliga hörnstenar i skolans grundstruktur. Genom att
förespråka ett demokratiskt arbetssätt i skolan visar man strävan efter ett jämlikt
samhälle. Skolan strävar också efter jämlikhet på tre tydligt uttalade områden:
köns-, ras- och klassmässigt.
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Jag vill här också betrakta några aspekter av skolans styrdokument med hjälp av
Koskinens analysmodell. Ett av motsatsparen som inte berörts tidigare i arbetet
handlar om människan är individualist eller social. Läroplanens tankar om känsla
för samhörighet och ansvar för gruppen visar tydligt att de betraktar människan
som social. Att människan är samverkande kan ses som en förutsättning för att
dagens skola ska fungera överhuvudtaget.

Är då människan ond eller god, eller kanske både och? Är människan andlig eller
materiell? Finns det uttalanden om dessa brännande ämnen i styrdokumenten?
Mitt svar på den sista frågan är nej. Grundskolan i Sverige utsäger sig för att vara
icke-konfessionell och varken kan eller bör därför uttala sig när det gäller detta.
Däremot kan man ana antydningar i styrdokumenten om man ser på människan
som ofri eller fri respektive konsumerande eller skapande. I avsnittet
”grundläggande värden” hänvisar man till västerländsk humanism som ser på
människan både som fri och skapande. I den tidigare läroplanen, Lgr 80,
uttalades detta också tydligt: ”människan är aktiv, skapande, kan och måste ta
ansvar för att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina
medmänniskors livsvillkor” (Lgr 80, s 30)

Kursplanen slår fast att frågor om människosyn ska behandlas i religionsämnet.
Detta ger för handen att människosynsbegreppet betraktas som viktigt och
grundläggande för elevernas etik- och värderingsmässiga utveckling.

Sven G Hartman spådde i sin bok Barns tankar om livet (1986) att
människosynsbegreppet i framtiden skulle bli ett honnörsord i styrdokumenten
men att dess innebörd aldrig skulle klargöras. Till viss del kan nog detta stämma.
De kortfattade styrdokument som skolan idag har att rätta sig efter ger inga helt
klara besked om vad människosynsundervisningen ska innehålla. Istället får man
betrakta de grundläggande värden som finns angivna och dra sina slutsatser
utifrån detta.

6.3.2 Styrdokumentens människosyn i jämförelse med elevernas
människosyn

Utifrån min horisont överensstämmer elevernas människosyn i min undersökning
någorlunda väl med styrdokumentens människosyn. I allmänhet präglas
uppsatserna av humanistiska tankegångar. Några avvikelser som kan kopplas till
tendenser i tiden finns det dock. Den tydligaste gäller människans särställning
vilket i och för sig inte har någon framskjuten placering i styrdokumenten. Jag
tycker mig se att flera av uppsatsskrivarna inte kan hitta belägg för att skilja
människan åt från djuren. Detta borde förstås få konsekvenser för t.ex.
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människovärdesprincipen men det är inget jag kan utläsa ur uppsatserna. De
frågor som behandlades i uppsatserna är inte direkt centrala och framträdande i
styrdokumenten vilket också försvårar ytterligare jämförelser.

6.4 Allmänna slutsatser

Jag ska här ge utrymme åt några allmänna slutsatser som inte direkt kan
sammanlänkas med mina frågeställningar. Om man ska försöka sig på en
allmänkategorisering av min undersökningsgrupps sätt att skriva skulle ordet
mognad täcka in ganska mycket av hur jag ser på saken. Elevernas mogna
reflektioner och sätt att skriva visar att de kommit väl så långt som många vuxna i
sina tankar om människan. Dessa niondeklassare, som lever i gränslandet mellan
barndom och vuxenliv, verkar i allmänhet redan hunnit med att tänka över många
värderingsmässiga frågor och tar ställning och argumenterar på ett genomtänkt
sätt. De får med många perspektiv och problem som kan uppkomma när man
funderar över synen på människan. Detta kan jämföras med Green & Rydefalks
tankar (1980) om yngre elevers utvecklade reflektioner om människan. Ett annat
tecken på mognad i min undersökningsgrupp är elevernas nyanserade tankar där
rent svartvitt tänkande sällan är förekommande.

Jag har också noterat att uppsatsskrivarna kunnat kliva ur sig själva och betrakta
människosläktet som ett objekt för deras studium. Att kunna distansera sig helt till
sig själv är dock omöjligt och var heller inte syftet med den uppgift de fick.

Eriksson (1999) kom fram till att äldre grundskoleelevers människosyn är relativt
ljus och jag menar att även min undersökning stödjer denna slutsats. Eriksson
jämförde även sina resultat med tidigare forskning och menar att äldre elever har
ljusare människosyn än yngre. Jag skulle dock vilja ställa frågan om resultaten
från undersökningar från det här sekelskiftet verkligen går att jämföra med de
studier som gjordes på 1970-talet? Det kan vara så att resultaten därifrån, som
visade att barns människosyn inte är så ljus, kan ha historiska orsaker. Om man
betraktar det samtida samhället så var den allmänna framtidstron för vår värld
ganska mörk på 1970-talet. Det var kris på många fronter och bl.a. så målade den
nystartade miljörörelsen upp en skräckinjagande framtidsbild. Man kan fundera
över om inte äldre grundskoleelever hade haft en minst lika mörk människosyn
som de yngre om sådana undersökningar hade gjorts vid denna tid.

När man analyserar uppsatser i olika ämnen kan man försöka komma fram till vad
uppsatsskrivarna inte tagit upp. Detta kan säga en del om både resultatet och
instruktionens utformning. Något som jag väntade mig att möta mer av i
uppsatserna var tankar om rasism och nazism. Jag trodde att aktualiteten i ämnet
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skulle få eleverna att ta upp detta t.ex. utifrån frågan om människans negativa
egenskaper. Kanske var det så att rasismen känns så främmande för dessa
ungdomar att de inte relaterade det till några som helst viktiga tankar om
människan. Med tanke på att en stor del av det allmänna samtalet om rasism och
nazism till största delen handlar om just yngre människor kan dock detta
resonemang ses som ganska motsägelsefullt.

Något som även förvånade mig var att knappast någon tog upp könsmässiga
aspekter på människosynen. Mannens och kvinnans roller och status i samhället,
och framför allt i yrkes- och familjeliv, är ju annars ett ständigt pågående
diskussionsämne. Är det kanske så att de könsmässiga skillnaderna inte ses som
så centrala hos barn och ungdomar? Jag kan inte dra några slutsatser av detta
men jag är av åsikten att frågan om likheter och olikheter hos människor borde ha
öppnat för tankar kring manligt och kvinnligt.

6.5 Avslutning

Det har varit mycket intressant att göra en studie om människosyn. Jag upplever
att jag under arbetets gång tillgodogjort mig mycket nyttig kunskap även på
områden som inte blivit så synliga i den slutliga rapporten. Jag har också blivit
mer medveten om vikten av att jobba med grundläggande värderingar i skolan.
Dessa grundläggande värderingar ska speglas i det dagliga livet i skolan men
måste även tas upp konkret och teoretiskt på lektionerna. Vill man uppnå
någonting hos eleverna måste man arbeta med det på alla plan. Jag kommer som
verksam lärare försöka att på ett medvetet sätt arbeta för att eleverna ska skaffa
sig en genomtänkt människosyn som är väl förankrad i humanistiska och
demokratiska värderingar.

När det gäller framtida forskning i ämnet finns det en hel del angreppspunkter
som vore intressanta. Jag skulle gärna se att en studie gjordes med enbart
människovärdesprincipen i fokus. Hur resonerar och argumenterar eleverna kring
detta och hur kan man arbeta med det i skolan? Det vore även intressant att
återigen göra undersökningar bland yngre barn eftersom det verkar behövas som
jämförelse med både nyare och äldre studier.
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Bilaga 1

Vad är en människa?

Många rymdforskare funderar idag på om det finns liv på någon annan planet i
universum och flera är övertygade om att det gör det. I så fall finns det kanske
levande varelser ute i rymden som undrar över om det finns något liv här på
jorden.

Tänk dig nu att du en dag får kontakt med en rymdforskare från en annan planet.
Han har upptäckt att det finns liv här på jorden och är nu framför allt intresserad
av en sak - nämligen människorna. Han vet redan hur de ser ut och hur deras
kropp fungerar. Men nu vill han veta ännu mera. Det han undrar över och vill ha
svar på är:

• Vilka är människans negativa och positiva egenskaper?
• Vad är det som är lika och vad är det som är olika hos människor?
• Vad är det som styr och påverkar människans liv och handlande?
• Vad är det viktigaste som skiljer människan från andra varelser?

Nu är frågan vad du skulle svara den här rymdforskaren...

Försök lägga upp tiden så att du hinner skriva något om varje fråga. Det som är
viktigast är dock att du skriver ärligt och om vad du själv tycker och tänker. Skriv
alltså om det som du tycker är viktigast när du tänker på vad en människa
egentligen är.

Börja med överskriften

Vad är en människa?

och skriv sedan ner dina tankar om människan på papperet. Om det är någon
som vill är det tillåtet att rita en bild eller figur till sina tankar.

OBS! Det du skriver ska lämnas in anonymt. Du behöver bara uppge hur många
år du är och om du är tjej eller kille. Jag vill också att ni ska veta att jag kommer
använda mig av citat från det ni skriver i min uppsats.

Lycka till!  önskar Per
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