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Sammanfattning 

 

Vad är etik? Varför är det viktigt? Hur skall man gå till väga? Dessa didaktiska frågor är 

utgångspunkten i denna rapport. 

 

Det här med etiska frågor har jag alltid tyckt varit intressanta och när jag sedan genomgick min 

grundskollärarutbildning upptäckte jag hur viktigt det måste vara för barn att få jobba med 

dessa frågor i skolan. Dessutom insåg jag hur lite jag själv hade fått av etikundervisning under 

min egen grundskoletid. 

 

Etik och moral är två ord som ibland är svåra att skilja åt. Etik behandlar den intellektuella eller 

förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont. Moral visar sig i de faktiska handlingar som 

vi utför. Etik är ett begrepp som täcker in många frågor inom alla möjliga ämnesområden. I 

Lgr 80 står det klart och tydligt att man inom religionsämnet ska behandla livsfrågor, tro och 

etik och vidare ges det konkreta exempel på frågor som kan tas upp. I det senaste förslaget till 

Lgr 92 kan man i målbeskrivningarna utläsa den vikt som läggs vid frågor av det här slaget. Där 

har man dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, där etikfrågor på ett naturligt sätt kan 

knytas ihop över ämnesgränserna. 

 

För att ta reda på hur eleverna ställer sig till etikfrågor har jag gjort en enkätundersökning. 

Resultatet av den visar att etik och moralfrågor spelar en stor roll i elevernas liv. För att finna ut 

lärarnas ställningstagande i frågan har jag redovisat undersökningar som gjorts tidigare. Mina 

egna erfarenheter visar också att alltför många lärare är ovana att behandla etiska frågor och att 

de finner det mycket svårt att undervisa i detta ämne. Jag visar också därför en del modeller för 

hur undervisningen kan gå till. 
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Bakgrund, syfte och målbeskrivning 

 

Människors beteenden har alltid intresserat mig. Jag funderar mycket över varför vissa gör på 

det ena eller andra viset i olika valsituationer, och framför allt försöker jag finna orsaker till 

varför jag själv beter mig på olika sätt. Jag har alltid tyckt om att diskutera de här sakerna men 

kan inte minnas att det under min skoltid togs upp i undervisningen. Detta har jag heller aldrig 

reflekterat över förrän jag i min grundskollärarutbildning kom i kontakt med Stefan Myrgård 

som på våra SO-timmar tog upp frågan om etikdiskussioner hörde hemma i skolan och i så fall 

hur den sortens undervisning skulle bedrivas. 

 

Dessa SO-timmar med Stefan var oerhört givande för mig, inte bara med tanke på mitt intresse 

i ämnet utan även att det fick mig att inse hur mycket träning som behövs och hur viktigt det är 

att man skall kunna forma sina egna inre tankar och värderingar. Alla barn borde i grundskolan 

få chansen att utveckla sin egen personliga grund att stå på. Det behövs handledning och 

diskussionshjälp för att en utveckling ska ske och detta är varje elev berättigad att få i grund-

skolan. Jag tycker att det många gånger är viktigare med etikundervisningen än den faktaba-

serade kunskapsundervisningen (förutom basfärdigheterna räkna, läsa och skriva), därför att 

etikundervisningen syftar till att utveckla elevernas personliga åsikter och värderingar och 

skaffa dem den grund som ger livet mening och innehåll. Först när den grunden är lagd kan man 

ta in och ge faktabaserade kunskaper mer innehåll och substans. 

 

Naturligtvis är det inte frågan om att läraren skall överföra sina egna etiska värderingar och 

åsikter till eleverna och att de när de går ut grundskolan skall ha ”byggt” klart sin grund. Nej, 

det som är skolans och lärarnas uppgift är att sätta igång en process där eleven själv aktivt måste 

tänka igenom alternativen och komma fram till sina egna svar. Sedan gäller det att fortsätta 

stimulera eleven till att gå vidare, och förstå att grunden aldrig blir färdigbyggd utan att det 

alltid kommer att behövas reparationer och om och tillbyggnader. 

 

Syftet med denna rapport är först och främst att undersöka hur eleverna ställer sig till etikfrågor. 

Jag ska därför göra en enkätundersökning i årskurs 9 för att se hur de upplever etikfrågor och 

om det diskuterats under skoltiden. Jag tänker även se efter vad förslaget till Lgr 92 har att säga 

om etikundervisningen i grundskolan och också jämföra den med Lgr 80. Jag tänker dessutom 

presentera en undersökning som gjorts om läraren och etikundervisningen. 
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De svar jag förväntar mig att få ut av min enkätundersökning är att det finns ett mycket stort 

behov av att diskutera och ventilera sina funderingar kring etikfrågor. Det kommer antagligen 

också att framgå att många elever inte förstår frågorna eller inte vet vad de ska svara p.g.a. att 

de inte har någon träning alls på den här sortens frågor. 

 

Målet med rapporten är att visa hur viktig etikundervisningen är och belysa de problem som 

finns omkring den och även försöka besvara de didaktiska frågorna vad, hur, och varför. 

 

Som en del i det här arbetet har jag läst en del böcker. I ”Barns tankar om livet” (Sven G. 

Hartman, 1986) har gjorts intervjuer med över 3000 barn i åldrarna 5 till 13 år, för att undersöka 

vad barn funderar på. En mycket stor del av funderingarna rör sig inom etikens område även om 

det mer drar åt livsfrågeställningarna omkring döden, ensamhet, rädsla och krig. Boken visar att 

även små barn har stora behov av att diskutera och uttrycka sina tankar kring etik och livsfrågor. 

 

Birgit Lendahls har skrivit en bok som heter ”Lära om livet” (1990). Det är en handbok för 

lärare om etik och livsfrågor. Jag skulle vilja citera henne i förordet sid 6 där jag tycker att hon 

uttrycker sig mycket bra. ”Det handlar inte om ett speciellt ämne eller ämnesområde. Att 

utveckla sina egna tankar och att förstå andras är frågor av generell natur som handlar om livet, 

att ge eleverna möjlighet att lära om livet är alla lärares angelägenhet och sker, på gott och ont, 

i samband med all verksamhet i skolan”. 

 

Jag har också läst ”Etikboken” (Myrgård, Iselau, Nilsson, 1988) och i den talas om att dagens 

ungdomar lever under totalt annorlunda villkor jämfört med för bara 15 år sedan. Det pluralis-

tiska samhälle vi lever i idag ger ganska förvirrande och motsägelsefulla signaler till ungdo-

marna. Kommersialism har tagit över kontrollen över ungdomskulturen och de pumpar ut sina 

budskap vart än man vänder sig. Detta ger än tyngre anledning att ge etikundervisningen en 

större del av tiden i skolan. Denna bok presenterar också en konkret arbetsmodell hur man kan 

arbeta med etikfrågor i skolan. 
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Vad är etik och varför är det viktigt? 

 

Ordet etik kommer ifrån grekiskans ethos som betyder sed, sedlighet. Det finns ett till ord med 

samma betydelse och det är ordet moral som kommer från latinets moralis. Skillnaden mellan 

dessa ord, etik och moral, är mycket vag och brukar ibland sammanblandas, men för att 

definiera skillnaden brukar man säga att: 

 

- Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont. 

 

- Moral visar sig i de faktiska handlingar som vi utför. Man kan dock vara moralisk, utan att 

ha en genomarbetad etik likväl som man kan ha en genomarbetad etik, utan att vara mo-

ralisk. 

 

Etiken kan också delas in i några olika genrer. De är: 

 

- Innehållsetik som betecknar de konkreta etiska problem som vi ställs inför, t.ex.: Ska vi 

tala sanning eller inte? 

 

- Normativ etik som svarar på frågan: Hur bör vi resonera när vi avgör om en handling är 

rätt eller orätt? Den tillhandahåller allmänna modeller för resonemang som hjälp vid 

avgörandet hur vi ska handla i en given situation. Normativ etik behandlar vilka olika 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när vi avgör om en viss handling är rätt eller orätt. 

 

- Metaetik som undersöker vilken typ av skäl som anförs, när vi tar ställning till om en 

handling är rätt eller orätt. 

 

Att studera och behandla etikfrågor ger inga färdiga svar. Dessa visar endast hur långt förnuftet 

kan vägleda oss i vårt sökande efter svar på våra etiska livsfrågor. Vi lämnas till slut i osäkerhet, 

men där vi vet varför osäkerheten är osäker! 

 

Förnuftets otillräcklighet att lösa etiska livsfrågor hänger bl.a. samman med skillnaden mellan 

fakta och värde: 
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- Faktautsagor handlar om kontrollerbara data i verkligheten. Dessa utsagor påstår något om 

verkligheten. Med kontrollerbara iakttagelser och vårt förnuft anser vi oss kunna avgöra 

om dessa utsagor är sanna eller falska. Faktautsagor kan bevisas vara sanna eller falska. 

 

- Värdeutsagor däremot uttalar sig inte om verkligheten utan om en persons inställning inför 

verkligheten. Värdeutsagor är genom min/din bedömning rimliga eller orimliga. 

(Etik i skolan, Thorsén, Olivestam, 1991, sid 97, 98) 

 

Men varför skulle det vara viktigt att behandla dessa frågor i grundskolan? Om man tittar på hur 

samhället såg ut för 50 år sedan så ser man att de sociala strukturerna förändrats avsevärt Då 

levde familjerna mer sammanlänkat genom att mor- och farföräldrar ofta bodde tillsammans 

med familjerna. I dessa socialt trygga miljöer överfördes värderingar och moraliska principer 

lätt ifrån den äldre och mer erfarna generationen till den yngre generationen. Den kristna etiken 

var allenarådande och till skillnad från dagens sekulariserade samhälle uppfostrades de flesta 

barn efter ungefär samma regler. Dessutom var den sociala kontrollen stark pga. att samhället 

oftast inte var större än att så gott som alla kände alla. Om någon gjorde ett misstag grep 

samhället in och tillrättavisade, inte genom någon institution utan genom det sociala trycket 

från människorna man hade runt omkring sig. Detta fick naturligtvis också negativa konse-

kvenser. Ingen fick vara annorlunda för passade man inte in i det ”normala” samhället blev man 

genas en utstött. 

 

Tittar man på hur samhället ser ut i dag ser man ett virrvarr av olika familjekonstellationer till 

följd av alla skilsmässor. Barnen i dagens samhälle får inga konsekventa regler att leva efter. 

Det ges olika signaler från de olika människorna som finns runtomkring dem, för att inte tala 

om de massmediala och kommersialistiska påtryckningar som florerar, och det finns inga givna 

regler eller grundvärderingar som genomsyrar vardagen. Detta har till följd att barnen blir 

förvirrade och i många fall inte vet hur man skall bete sig. De testar gränser och upptäcker att 

reglerna är olika för olika människor och eftersom de inte har någon fast punkt i tillvaron blir 

det då lätt att barnen redan i lågstadieåldern hamnar snett i samhället. 

 

Ytterligare ett skäl är det stora antalet invandrare och flyktingar vi har i Sverige idag. Kultur-

krockarna kan bli allvarliga om inte informationen och kännedomen om för oss ”konstiga” 

kulturer ökar. Det är genom att inse att det på olika ställen på jorden existerar helt olika 
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grundvärderingar, som vi kan lära oss förstå och motverka krig, rasism och andra motsättningar 

skapade av människan. 

 

Om man bortser från de sociala problemen i dagens samhälle finns det ännu ett skäl till att 

behandla etiken i grundskolan. Den snabba utveckling som skett inom tekniken under de 

senaste åren har medfört att man numera inte bara frågar sig hur man skall förbättra och 

utveckla saker och ting utan man börjar även fråga efter konsekvenserna av det. Det finns inga 

självklara svar på dessa frågor som vare sig vi vill eller inte blivit eller kommer att bli en del av 

vår vardag. 

 

Därför är det oerhört viktigt att barnen kan få tillfälle i skolan att kunna ta åt sig och lära sig att 

det finns outtalade etiska regler om hur man skall handla och bete sig och att dessa regler är 

något man själv måste sätta upp. Men det skall naturligtvis inte vara så att läraren överför sina 

egna värderingar till barnen. Nej, lärarens uppgift är att träna barnen i ett reflekterande 

tänkande där de så småningom kan komma fram till sina egna etiska beslut. 

 

I arbetsgruppen för normbildning och normöverföring i skolan, ”Normgruppens” skrift ”Skolan 

skall fostra” (1979) kan man läsa följande: ”Barnet lär inte verklig moralisk förståelse, får inte 

verklig kunskap genom att fyllas med redan färdiga vuxensvar och recept på att handla. De lär i 

första hand genom att få pröva sig fram med andra, göra misstag och själva upptäcka hur saker 

och ting borde vara. Verklig moral lär barn genom att tillsammans med andra pröva ut vad som 

är rätt och sant, sett från olika håll.” (s 35) 

 

”Ett barns moraliska och sociala växt kommer aldrig ur ett kuvande, ur blind lydnad som 

avkrävs av vuxna. Ej heller ur vuxnas likgiltighet för barnet.” (s 37) 

 

I boken ”Lära om livet” (B. Lendahls 1990 s. 19) menar man att de färdigheter det i första hand 

handlar om att träna är att: 

 

- ta ställning i kontroversiella frågor 

- reflektera över sitt ställningstagande och dess konsekvenser 

- leva sig in i andras ställningstagande och därmed försöka lära sig att se saker från olika 

perspektiv. 
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Det är också viktigt att vara medveten om barnens moraliska utveckling. De teorier som är mest 

tillämpade idag är Kohlbergs teori om moralutveckling. Hans teori brukar sammanfattas i en 

”moraltrappa” som är indelad i sex steg, från det första primitiva stadiet till alltmer moraliskt 

utvecklade stadier. Denna teori (och några andras) finns mer utförligt att läsa om i Myrgård – 

Iselau - Nilsson ”Etikboken” (1988). 
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Vad säger läroplanen? 

 

Den senaste läroplanen, Lgr 92, har tyvärr i skrivande stund inte fastställts slutgiltigt. Därför får 

jag titta på det senaste förslaget till Lgr 92 som har beteckningen SOU 1993:2. I det förslaget 

kan man läsa i kapitel 3.11 om samhällslära, geografi, historia, religionskunskap och sam-

hällskunskap. De fyra sista ämnesområdena är vi ganska väl bekanta med från tidigare läro-

planer, men ordet samhällslära är ett nytt begrepp som förs in i skolan. Som en inledning på 

kapitlet (sid. 77 och 78) står att 

 

”En viktig uppgift för grundskolan är att bidra till att eleverna får kunskaper om det samhälle 

och den kultur de lever i så att de kan förstå sin omvärld och fungera i och vara delaktiga i 

samhällslivet. Olika ämnen har olika roller i förhållande till denna uppgift Ämnet samhällslära 

skall lägga en grund för barnens kunskaper om och förståelse för olika delar av samhälleligt liv 

- ge bilder av det förgångna, av människors samlevnad och gemenskap, förhållandet mellan 

natur och samhälle, tro och livsåskådning, tradition och kultur. Samhällslära är ett eget 

självständigt ämne som utgår från de frågor och sätt att tänka som barn i de tidigare skolåld-

rarna har.” 

 

Vidare: 

 

”Genom att tränga bakom det som på ytan är olika känner barnet igen sig själv och sin egen 

kultur och förståelsen för andra kulturer främjas. Då barnet förstår att samma situation kan 

uppfattas och förstås på olika sätt av olika människor läggs grunden till tolerans mot oliktän-

kande.” 

 

Jag anser att detta har väldigt mycket med etik att göra. Etikundervisningens mål måste vara att 

eleverna skall kunna bilda sig en egen moralisk grund att stå på och att även inse att alla inte har 

samma sorts grund, utan att den är beroende av omgivningen d.v.s. den kultur man lever i. I det 

nya läroplansförslaget läggs det stor vikt vid förståelsen för sin omgivning och att acceptera 

andras inställning till saker och ting. Även om detta inte handlar om etik rent definitionsmässigt 

så här det mycket med ämnet att göra, eftersom det handlar om ett reflekterat tänkande i 

situationer där det inte finns något ”rätt svar”. 

 

I målbeskrivningarna för ämnet samhällslära kan man bl.a. läsa att eleven: 
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- ska få kunskaper om att samhällets organisation och människornas livsvillkor växlar 

med tiden och skiljer sig mellan olika länder och kulturer. 

 

- blir delaktig i vårt gemensamma kulturarv och i vår kulturs grundläggande värden. 

 

- ökar förståelsen av sig själv och sin roll och utvecklar sin förmåga till inlevelse i andra 

människors livssituation. 

 

- börjar söka personliga svar på livsfrågor utifrån kunskap om skilda livsåskådningar. 

 

Ämnet samhällslära har aldrig förr funnits med i en läroplan. Det är ett ämne som enligt min 

tolkning kommit till för att ”knyta ihop” eller egentligen sammanlänka de fyra övriga 

SO-ämnena. De kunskaper eleverna tillägnar sig i samhällslära skall ligga som en grund för 

planeringen i ämnena geografi, historia, samhällskunskap och religion. De mål som undervis-

ningen i samhällslära strävar efter knyter an till motsvarande mål i de senare ämnena. I detta 

ämne kan man enligt min tolkning lägga in stor delen av etikundervisningen. Detta innebär 

dock inte att man inte skall ta upp det i andra ämnen, tvärtom gäller det att hela tiden aktualisera 

och diskutera de grundläggande värderingar som styr människornas beteende. 

 

Om man läser vidare i läroplansförslaget kan man se att det trycks ytterligare på de etiska 

kunskaperna under ämnet religionskunskap. Under syftet (sid. 89) kan man läsa att: 

 

”Till skolans uppgifter hör att förmedla kunskaper om och stimulera till reflektioner kring olika 

religioner och livsåskådningar som en grund för varje elevs förmåga till eget ställningstagande. 

Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning. Under-

visningen skall vidga och fördjupa elevernas kunskaper om religion och religiösa frågor i 

samhället och ge dem tillfälle att reflektera över vad det innebär att ta ansvar i etiska och 

moraliska frågor.” 

 

Vidare (sid. 90 och 91): 

 

”Undervisningen i religionskunskap skall därför också ge eleverna sådana kunskaper som en 

grund för att förstå den svenska och västerländska kulturen.” 
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”Undervisningen måste därför ge utrymme för elevernas egna reflektioner och frågor kring 

existentiella och etiska problem.” 

 

”Diskussionen kring etikfrågorna kan fördjupas med hjälp av tio Guds bud, av etiska regler 

hämtade från kristendomen eller från andra religioner, eller av den klassiska humanismens 

tankar om att utveckla varje persons positiva dygder. Genom att ta upp och låta eleverna 

reflektera över och diskutera etiska frågor ur ett livsåskådningsperspektiv bidrar undervis-

ningen i religionskunskap till att aktualisera sådana etiska värden som skall hävdas i skolan och 

i samhället i övrigt.” 

 

Ur dessa citat kan man utläsa att religionsämnet skall bygga på att eleven aktivt reflekterar över 

olika livsåskådningar och själv kan komma fram till ett ställningstagande i ämnet. Det kommer 

också tydligt fram i målbeskrivningarna: 

 

- eleven skall reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om religiösa, etiska och 

existentiella frågor som en grund för eget ställningstagande. 

 

- eleven skall fördjupa sin förståelse för andra människors ställningstaganden i religiösa 

och etiska frågor och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck för sin religions 

eller livsåskådnings skull. 

 

- eleven skall kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och 

religiösa och etiska frågor. 

 

Om man som jämförelse tittar på Lgr 80 slås man först av att de har en så olika syn på vad man 

skall kalla de olika ämnesområdena. I Lgr 80 sätter man människan i centrum och sedan utgår 

man därifrån t.ex. människans omgivning, människans verksamhet i tidsperspektiv och 

samhällsperspektiv, och människans frågor inför livet och tillvaron, detta i ett försök att komma 

ifrån de gamla beteckningarna inom SO-blocket och öka integrationen. Men om man synar de 

olika rubrikerna lite närmare ser man att det egentligen bara är omskrivningar för de gamla 

vanliga ämnena geografi, historia, samhälle och religion. Det är då under rubriken ”Människans 

frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” (sid. 127, 128) som man hittar etikunder-

visningen. Här trycker man väldigt mycket på frågorna kring livet, tro och etik. Eleverna skall 

lära sig: 

 12



”Hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och våra ställningstaganden till olika 

livsfrågor, t.ex. om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron.” 

 

Lgr 80 tar mer konkret upp vad som skall behandlas. För varje stadium räknas det upp exempel 

på livsfrågor som är lämpliga att ta upp. Målen är lite svårare att få grepp om eftersom de inte är 

uppräknade i korta meningar utan berättade i beskrivande form på ca tre sidor. Där är dessutom 

alla SO-ämnenas mål sammanlänkade eftersom ambitionen är att integrera ämnena. Man kan 

dock hitta några ställen där etikundervisningens mål kommer fram t.ex. (sid. 119-121): 

 

”I undervisningen skall eleverna träna sig att söka orsaker till motsättningar och att bearbeta 

konflikter.” 

 

”Undervisningen skall leda till förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, civilisa-

tioner, värderingar och levnadssätt.” 

 

”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron.” 

 

”Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt förståelse och 

respekt för andra människors och kulturers värderingar.” 

 

Skillnaden mellan dessa två läroplaner är egentligen ganska liten vad gäller synen på etiken. I 

förslaget till Lgr 92 har man mer koncentrerat sig på att sätta upp klara målbeskrivningar men 

inte några konkreta exempel. Tvärtom har de i Lgr 80 mycket konkreta förslag till vilka frågor 

som kan diskuteras men däremot är målbeskrivningarna lite vaga. Så som jag ser det genom-

syras Lgr 92’s förslag mer av en helhetssyn på etikfrågorna än vad Lgr 80 gör. I Lgr 92 har man 

dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, som knyter ihop de traditionella SO-ämnena även 

inom etikens ramar. 
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Metod och resultat 

 

För att få reda på vad eleverna tycker om etikundervisningen i skolan gjorde jag en enkätun-

dersökning i 2 st 9:or på en skola i Ljusdals kommun. Att jag valde att göra undersökningen i 

9:onde klass berodde på att jag bedömde det svårt för låg och mellanstadieelever att skriftligt 

svara på de frågor jag hade. 

 

Jag bad en lärare att få låna en timme i var klass och det gick bra. Jag presenterade mig för 

eleverna och talade om att det var mycket viktigt för mig att de tog seriöst på enkäten. Den här 

dagen var det 37 elever sammanlagt i de två klasserna. Den första eleven lämnade in sin lapp 

efter en kvart och den sista efter 40 min. Det visar att de flesta hade ansträngt sig för att 

verkligen svara seriöst på de 8 frågorna. Nedan följer enkätfrågorna med svar och kommenta-

rer. 

 

Svaren har jag bearbetat och delat upp i 3 eller 4 grupper. Fråga 1, 2, 7, och 8 är grupperna JA, 

IBLAND, NEJ och VET EJ. Fråga 2 har också delats in i FAMILJ och KOMPISAR. Fråga 3, 4, 

5, och 6 har delats in i grupperna VÄL MOTIVERAT (minst 3 eller fler infallsvinklar), 

MOTIVERAT (minst 2 infallsvinklar) och EJ MOTIVERAT. 

 

1. Brukar du fundera över vad som är gott och ont eller rätt och orätt? 

 

En tredjedel uppgav att de aldrig brukade fundera över dessa saker. Två tredjedelar brukar alltså 

ibland eller ofta tänka på vad som är gott och ont och rätt och orätt. 

 

2. Brukar du diskutera med någon, och i så fall med vem, varför människor beter sig som de gör 

i olika situationer? 

 

Här svarade 5 % av eleverna VET EJ vilket jag tolkar som att de ej förstått frågan. 30 % av 

eleverna säger att de aldrig diskuterar ämnet, 41 % säger IBLAND, och 24 % av eleverna 

svarar JA. Av de 65 % elever som svarat JA och IBLAND uppgav de flesta att kompisarna var 

den man pratade mest med, men familjemedlemmar var också viktiga. 

 

3. Vad tycker du om abort? Motivera ditt svar. 
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Här är det egentligen ointressant VAD eleverna tycker i frågan. Det som är viktigt är ATT de 

tycker något. Jag ville veta om de tagit ställning i kontroversiella frågor och om de kunnat se 

saken ifrån olika synvinklar. 30 % av eleverna kunde inte motivera sitt svar. 59 % hade 

uppgivit en eller två infallsvinklar på problemet. 11 % gav fler infallsvinklar än två. 

 

4. Vad tycker du om djurförsök? Motivera ditt svar. 

 

På denna fråga gäller samma sak som i fråga 3. Jag var bara intresserad av OM de tagit ställning 

och resultatet blev så gott som exakt lika som ovan. 

 

5. En fabrik skall läggas ner pga. för höga kemiska utsläpp. 55 människor mister jobbet. Vad 

anser du om saken? 

 

Denna fråga är lite mer bekant för eleverna. Miljön ligger dem varmt om hjärtat och14 % kunde 

väl motivera med tre eller flera infallsvinklar åt ena eller andra hållet. Hela 65 % kunde ge ett 

eller två skäl till att de svarade som de gjorde. 21 % visste däremot inte riktigt varför de tyckte 

som de gjorde. 

 

6. Finns det någon situation där lögnen är tillåten? Motivera ditt svar. 

 

Det här var lite svårare för eleverna. Detta är en samvetsfråga som de själva i högsta grad 

upplevt, men ändå inte riktigt fått grepp om. Hela 46 % kunde inte ge ett motiverat svar medan 

53 % åtminstone uppgav en anledning till sitt svar. 

 

7. Tycker du att det är meningsfullt att prata om sånt här i skolan? 

 

Denna fråga är den mest intressanta. Här kan vi se om eleverna själva tycker att etik är viktigt 

att ta upp i skolan. 60 % har svarat JA och 24 % tycker att det kan vara viktigt IBLAND. Bara 

16 % ansåg att det var meningslöst att ta upp detta i skolan. 

 

8. Har du under din tid i grundskolan diskuterat sådana här frågor? 

 

Här ville jag se om eleverna har några minnen av någon form av etikundervisning under 

grundskolan. Det är ju möjligt att de haft det men inte kommer ihåg, men i så fall har den ju 
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också varit meningslös. 27 % uppgav att någon sådan ej existerat medan 73 % sade att det 

någon gång ibland hade tagits upp och då var det oftast som miljöundervisning. 
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Diskussion 

 

Att i en undersökning få reda på exakt det som man var ute efter är inte alltid så lätt. Huvud-

syftet med enkätundersökningen var att ta reda på om eleverna själva tycker att det är viktigt 

med etik och om det är något som diskuterats i skolan. Jag funderade mycket över vilka frågor 

som kunde vara lämpliga och kom till slut fram till de 8 som är redovisade i föregående kapitel. 

Jag tänkte att om jag först ställde några frågor där man måste använda sig av sina etiska 

värderingar för att kunna svara kan man sedan i svaret utläsa om det är något som de bryr sig 

om och något som de funderar över. Nu var inte underlaget i enkätundersökningen så stort, 

endast 37 elever och man kan ju diskutera validiteten i materialet, men jag tycker att resultatet 

ger en liten fingervisning om hur elever i årskurs 9 upplever etikfrågor. Att det inte är några 

lätta frågor att arbeta med visar det som en elev skrev på baksidan av enkäten, ”Det var 

förbannat svåra frågor”. 

 

Den första frågan som handlade om gott och ont och rätt och fel gav eleverna i de flesta fall ett 

kort ja, nej eller i bland som svar. Några hade dock givit några exempel på saker de brukade 

fundera på som krig och fred, rasism och bioteknik. 

 

På den andra frågan där jag undrade om de brukade diskutera människors beteende, hade jag 

väntat mig att en del inte skulle förstå frågan och 5 % svarade också VET EJ. Dock uppgav 

65 % att de ofta eller ibland diskuterade ämnet och då var det med kompisar eller någon 

familjemedlem. Ur svaren på dessa två frågor kan man utläsa att etik egentligen är något som är 

en ganska viktig del av tonåringars liv. Två tredjedelar funderar och diskuterar detta ämne en 

hel del. 

 

På frågorna 3 och 4 var det egentligen ointressant vilka svar eleverna lämnade. Det som var 

viktigt var ATT de svarat och hur genomtänkt svaret var. En tredjedel av eleverna gav ett 

mycket dåligt motiverat svar på frågan. Exempel på svar var ”Idiotiskt med djurförsök” eller 

”Fri abort” utan att närmare redovisa för anledningen till sin åsikt. Av de 59 % som angav en 

eller två infallsvinklar på problemen var, vad gäller djurförsöken, den vanligaste orsaken att det 

var synd om djuren. I abortfrågan var våldtäkt en av de största anledningarna till att abort skulle 

tillåtas. 
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Den fråga som orsakade minst problem att formulera ett svar till var fråga nr 5. Den handlade 

om miljön och det är något som dagens elever är medvetna om. Tyvärr insåg jag efteråt att 

frågan borde ha formulerats på ett annat sätt. Att 55 människor mister jobbet gör ju inte så 

mycket så länge det inte drabbar någon i min familj. Hade jag ställt frågan så att det var deras 

föräldrar som miste jobbet, eller att en fabrik på orten skulle läggas ner, hade kanske frågan fått 

andra svar. Då hade eleverna kanske automatiskt tänkt på konsekvenserna på ett annorlunda 

sätt. Saker som rör en personligen engagerar man ju sig i också. På det sätt som nu frågan 

ställdes kunde hela 14 % ge ett svar med tre eller flera infallsvinklar. 65 % angav åtminstone ett 

skäl till varför de tyckte som de gjorde medan 21 % inte kunde uppge något skäl. 

 

I fråga nr 6 där jag undrade om de ansåg att det finns någon situation där lögnen är tillåten blev 

det genast svårare för eleverna. Denna fråga borde vara något som de själva har erfarenhet av 

och 53 % gav också ett motiverat svar. Men hela 46 % kunde inte ge någon anledning till varför 

de tyckte som de tyckte och det anser jag tyder på att eleverna aldrig riktigt tänkt och diskuterat 

igenom sådana situationer. 

 

I den sjunde frågan ville jag veta om eleverna själva tycker att det är meningsfullt att prata om 

sånt här i skolan. Detta är egentligen en av de viktigaste frågorna på enkäten. Jag anser att det är 

mycket viktigt att eleverna känner för det man gör i skolan, att det är något som de bryr sig om 

och något som engagerar dem. Det här är frågor som handlar om dem själva och omgivningen 

och har mycket med deras personliga utveckling att göra. I det samhälle vi lever i idag, där 

många elever inte har en bra och trygg hemmiljö där värderingar kan överföras är det än 

viktigare att detta görs i skolan. Hela 84 % tyckte att det var meningsfullt att ta upp etikfrågor, 

åtminstone ibland. Ur svaren kunde man också utläsa att eleverna tyckte det var mycket riktigt 

att det var ”rätt person” man diskuterade frågorna med. Det skulle inte fungera med vilken 

lärare som helst 

 

I sista frågan undrade jag om ”de diskuterat sådana här frågor” i grundskolan tidigare. De flesta 

som svarat ja på den angav att det då handlat om miljön. Om det är själva miljöundervisningen 

i skolan som burit frukt eller om det är den allmänna opinionen som påverkat eleverna, eller 

kanske bägge två, får vara osagt och är egentligen ointressant i det här fallet. 

 

Den här frågan kan man egentligen diskutera om man ska ha med i en enkätundersökning. Det 

är mycket beroende på vad eleverna kommer ihåg och det vet vi ju alla att inte kan man komma 
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ihåg allt som man gjort under de senaste 9 åren. Så det är mycket möjligt att även om 21 % av 

eleverna uppgav att de aldrig varit med om någon etikundervisning, har de ändå haft det, det är 

bara det att de inte kommer ihåg det En annan osäkerhet ligger i det att eleverna inte vet riktigt 

vad som menas med ”sådana här frågor”. De kanske tror att etik endast är de exempel som tagits 

upp tidigare i enkäten. 

 

Om man tittar på enkätsvaren i sin helhet ser man att de elever som svarat väl motiverat och 

välformulerat på en fråga också gjort det på de andra frågorna och tvärtom har de elever som 

svarat kortfattat utan att motivera gjort så på de flesta frågorna. Detta kan ha att göra med hur 

långt eleven kommit i sin skrivutveckling, och följaktligen kan en elev som uttryckt sig 

kortfattat egentligen kanske ha ett mycket välmotiverat svar men inte kunnat uttrycka det 

skriftligt. 

 

Jag inser också nu att jag förmodligen hade nått ett intressantare resultat om jag gjort som 

Nationella Utvärderingen gör i liknande undersökningar d.v.s. använt mig av konkreta - 

fabricerade eller verkliga - fall där eleven kunnat sätta in sig i sammanhanget Som det nu blev 

hade nog många elever svårt att ens förstå vad det handlade om. 
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Läraren och etikundervisningen 

 

Att det står Klart och tydligt i läroplanerna, både Lgr 80 och förslaget till Lgr 92, att under-

visning i etik skall ske är det inte tu tal om. Men hur förhåller sig lärarna till detta? 

 

Christina Eklund gjorde ht 1992 ett specialarbete på grundskollärarlinjen i Gävle/Sandviken 

som heter ”Etik i undervisningen” och i den rapporten redovisar hon en enkätundersökning som 

hon gjort bland lärare angående deras etikundervisning (sid. 8-12). Tyvärr har hon inte 

redogjort för omständigheterna vid undersökningen så det är okänt hur stort antal lärare som 

deltog och vilka årskurser de undervisade i. Jag tar därför bara upp några exempel på hur vissa 

lärare svarade. 

 

På frågan om varför man tar upp etik i skolan svarade de flesta av lärarna att ”det sker i 

situationer där det krävs att man pratar om hur man beter sig.” Ett fåtal lärare svarade att man 

enligt Lgr 80 skall ta upp etik i skolan. Andra svar som gavs var ”för att skapa en trygg 

arbetssituation för barnen.” och ”för att öka barnens medvetande om sig själva och andra”. 

Detta visar att det är mycket få lärare som har en planerad och välgenomtänkt etikundervisning. 

Dettas upp vid tillfällen då något särskilt hänt som påkallar ett utredande i hur man beter sig 

mot varandra och det är väl troligt att det då är lärarens värderingar i frågan som gäller. Detta 

svar är väl egentligen mer svar på frågan om NÄR man tar upp etik än VARFÖR. Endast några 

enstaka lärare gav svar som visar att man tar allvarligare på etikundervisningen, och därmed har 

genomtänkta och välplanerade lektioner där en djupare mening och mål kan skymtas som också 

stämmer överens med läroplanen. 

 

På den andra frågan om vilka etiska frågor som tas upp hade de allra flesta svarat aktuella frågor 

som t.ex. mobbing, rasism, att vara annorlunda, att vara sig själv, vandalisering och stöld m.m. 

Några gav också exempel som andra religioner, globala problem och politiska frågor. Dessa 

svar ger en bild av att den undervisning som finns i etiska frågor ändå är ganska bred. De 

arbetssätt som används är tyvärr ganska stereotypa och ”klumpiga”. Samtliga lärare använde 

sig av samtal i större eller mindre grupper vilket ofta gör att alla inte deltar aktivt även om de 

skulle vilja. Intresset avtar snabbt om inte läraren är skicklig i att hålla liv i diskussionen. Det är 

också lätt hänt att det blir för mycket styrt av läraren. Någon använde sig dock av loggskrivning 

vilket ger en bättre möjlighet för ”tysta elever” att komma fram med sina åsikter och tankar. 
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En fråga som är ganska angelägen är den om lärare tycker sig sakna några hjälpmedel i 

etikundervisningen. Majoriteten svarade där att bra läromedel var svåra att hitta. De läromedel i 

ämnet etik som finns ute i skolorna är oftast religionsböcker där det sista tunna kapitlet 

behandlar etik. 

 

I stort skulle jag tro att den här undersökningen är ganska representativ för den övriga lärar-

kåren. En fråga som hade varit intressant att få svar på är om lärarna tycker att det är viktigt med 

etik och i så fall varför oavsett vad läroplanen säger. Så som frågan nu var formulerad gavs 

ingen chans till ett eget ställningstagande. Jag tror att många lärare läser läroplanen och gör som 

det står men utan att ha förstått det i djupare mening. Detta gäller naturligtvis inte bara ämnet 

etik, men det blir nog mera tydligt i just det ämnet eftersom det inte handlar om statiska fakta 

utan om flervalsalternativ där det egentligen inte finns något rätt svar. 

 

Det största problemet för lärarna är nog varken vilka frågor som skall diskuteras eller bristen på 

hjälpmedel som finns till hands, utan det ligger nog i läraren själv. Det här handlar om frågor av 

personlig karaktär där var och en ska göra sitt eget val. Det är mycket troligt att läraren inte 

själv kommit fram till en grundinställning och därmed känner en stor osäkerhet inför alla de 

frågor som kan uppkomma. Läraren har ofta också en ambition att inte påverka barnen och är 

följaktligen rädd för att ”säga för mycket”. 

 

I boken ”Fundera tillsammans” av Birgitta Petri (1979) redovisas en undersökning som gjorts 

inom ett projekt om barn och livsfrågor. Av 100 förskollärare tyckte 75 att barnfrågor om tro 

och religion var svåra att svara på. Nu handlade det här om förskollärare och rena livsfrågor 

men det är nog översättningsbart till grundskollärare och etikfrågor ändå. De svårigheter man 

nämnde var (sid. 60): 

 

- Man är osäker på vad man själv tror. 

 

- Även om man har en trygg tro är barns frågor ofta så knepiga och kluriga att man blir 

förvirrad. 

 

- Även om man själv har svaret klart för sig är det svårt att svara så att barnet inte missför-

står. 
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- Man är rädd för att påverka med sitt svar. 

 

- Man vill inte stöta sig med föräldrarna. 

 

- Några av dem som inte tror anser att frågorna om Gud är hjärtans ointressanta och be-

svärliga och undviker dem helst. 

 

- Andra som inte själva tror på Gud unnar ändå barnen att tro, och de undviker frågorna för 

att inte grumla barnasjälen. 

 

I min egen undersökning som redovisats tidigare, fick jag på frågan om eleverna tycker att det 

är meningsfullt att diskutera etikfrågor i skolan, en del intressanta svar. Ett par av eleverna 

tryckte starkt på att det berodde mycket på läraren. De hade diskuterat en del etikfrågor men var 

helt missnöjda med resultatet p.g.a. att läraren inte riktigt vetat hur den skulle gå till väga. 

 

Det är klart att denna situation kan uppstå i andra ämnen också, men som jag tidigare sagt så är 

etikämnet lite speciellt. Där krävs det att läraren själv har tagit ställning och dessutom tror jag 

det krävs mycket träning innan etikundervisningen kan bli bra. Det skulle behövas mer 

utbildning och fortbildningskurser i detta ämne. 

 

Det finns dock en del litteratur som den intresserade kan tillgå. Framförallt kan jag nämna 

Birgit Lendahls ”Lära om livet” (1990), som med ett enkelt språk reder ut det här med etik i 

skolan och dessutom ger en del arbetsmodeller för undervisningen. 

 

Boken ”Fundera tillsammans” av Birgitta Petri (1979), vänder sig till dem som yrkesmässigt 

har hand om barn i frågeåldern. Där belyses och diskuteras de problem som uppstår när barn 

frågar saker som det inte finns några rätta svar till. Där ges samtalsmodeller för vuxengrupper 

som en förberedelse inför mötet med barnen. I slutet av boken ges också en hel del exempel på 

litteratur i ämnet, både fakta för vuxna och skönlitteratur för barn. 

 

Thorsén, Olivestam (1991) har skrivit en bok som heter ”Etik i skolan”. Med den vill de hjälpa 

till klarhet i lärarrollen och skolsituationen idag och framgent. Boken går in på djupet i frågor 

om bl.a. etik, livet, människosyn, framtid och religion. 
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En annan mycket användbar bok är ”Öva etik” (Bengt Myrgård, Gunnar Iselau, Lilian Nilsson 

och Stefan Myrgård, 1990). Avsikten med den är ”att fördjupa läsarens förmåga att strukturera 

vardagens etiska problem. Boken ger också en metodik för den som ska undervisa i dessa 

frågor.” (förordet sid 4) 
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Hur skall man nå målen? 

 

Det finns främst två olika sätt att se på hur etikundervisningen skall behandlas i skolan. Den ena 

inriktningen ser det så att etik är ett eget område för sig som skall undervisas av speciella lärare. 

Det har då av tradition varit i religions och filosofiämnena som etikundervisning skett och av i 

dessa ämnen utbildade lärare. 

 

Den andra inriktningen lägger tyngdpunkten mer på färdigheter - att skaffa sig verktyg för 

etiska resonemang oavsett vilket ämne det är frågan om. Företrädare för denna riktning menar 

att etiska resonemang bör finnas med i skolans samtliga ämnen och vara alla lärares an-

svarsområde. (Birgit Lendahls, Lära om livet 1990) 

 

Tittar man sedan på målbeskrivningarna i för ämnet samhällslära i förslaget till Lgr 92 finner 

man att det är den andra inriktningen som bäst stämmer överens med dem. 

 

Eleven: 

 

- ska få kunskaper om att samhällets organisation och människornas livsvillkor växlar med 

tiden och skiljer sig mellan olika länder och kulturer. 

 

- blir delaktig i vårt gemensamma kulturarv och i vår kulturs grundläggande värden. 

 

- ökar förståelsen av sig själv och sin roll och utvecklar sin förmåga till inlevelse i andra 

människors livssituation. 

 

- börjar söka personliga svar på livsfrågor utifrån kunskap om skilda livsåskådningar. 

 

Det finns en del undervisningsmodeller framtagna som syftar att nå dessa mål. ”Values 

Clarification”-metoden är en metod som är framarbetad av amerikanen John Steinberg och har 

översatts till svenska förhållanden, då under namnet ”Aktiva Värderingar”. Den var en typ av 

identitetsträning där syftet var att lära känna sig själv och sin plats i tillvaron och därmed lägga 

grunden för självbild och självförtroende. 

 

Strategin för Aktiva Värderingar är följande: 
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Hur skulle du göra för att lösa problemet? 

Motivera ditt val för klassen. 

Föreslå en plan för hur problemen inte ska uppstå igen. 

 

En annan modell som har en något annorlunda strategi är ”Värderingsanalys”. Denna modell 

används också av SÖ i den nationella utvärderingen: 

 

1. Val av problem. 

2. Läraren tillhandahåller nödvändigt källmaterial. 

3. Varje elev listar positiva och negativa påståenden. 

4. Påståendena grupperas och rangordnas. 

5. Lösningar föreslås för de negativa påståendena. 

6. Positiva och negativa bedömningar vad beträffar lösningarna. 

7. Rapport med rekommendationer. 

 

Myrgård - Iselau - Nilsson visar i sin bok ”Etikboken” (1988) en etisk arbetsmodell som är 

användbar om man ska arbeta med moraliska dilemman, konstruerade eller verkliga. Rubri-

kerna i deras modell ger en uppfattning om arbetets inriktning. 

 

1. Fastställ problemet. 

2. Problem för vem? 

3. Formulera en tes som ligger bakom valet. 

4. Tolka, klargör och bedöm relevans. 

5. Argumentsammanställning - översikt och gruppering. 

6. Granskning av argument. 

7. Ange utgångspunkterna för valet. 

8. Gör ett val. 

9. Sätt in valet i sitt sammanhang. 

10. Handlingsberedskap - Våga stå för en etisk ståndpunkt Våga handla i enlighet med valet 

Våga ompröva valet Våga misslyckas och pröva på nytt. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa modeller föreslår hur elever på olika sätt kan 

uppmärksammas på etiska problem och övas i att tackla dem reflekterat och medvetet. Men att 

utveckla ett logiskt, moraliskt förhållningssätt tar naturligtvis tid. Det kan inte ske via en 
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kortkurs eller enstaka lektioner, det måste få genomsyra hela skolans verksamhet Därför är det 

viktig att lärare skaffar sig ett eget förhållningssätt till de här frågorna. Med kunskaper om 

innehåll, metoder och inlärningsförutsättningar kan de befrämja ett kontinuerligt självständigt 

och ansvarsfullt tänkande i skolan. Då behövs inga speciella läromedel i etik. Då får värde-

ringsdimensionen en självklar plats i all undervisning och i skolans situationer överhuvudtaget 

(Birgit Lendahls, Lära om livet, 1990 sid 25-28) 
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Sammanfattning

Vad är etik? Varför är det viktigt? Hur skall man gå till väga? Dessa didaktiska frågor är utgångspunkten i denna rapport.


Det här med etiska frågor har jag alltid tyckt varit intressanta och när jag sedan genomgick min grundskollärarutbildning upptäckte jag hur viktigt det måste vara för barn att få jobba med dessa frågor i skolan. Dessutom insåg jag hur lite jag själv hade fått av etikundervisning under min egen grundskoletid.


Etik och moral är två ord som ibland är svåra att skilja åt. Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont. Moral visar sig i de faktiska handlingar som vi utför. Etik är ett begrepp som täcker in många frågor inom alla möjliga ämnesområden. I Lgr 80 står det klart och tydligt att man inom religionsämnet ska behandla livsfrågor, tro och etik och vidare ges det konkreta exempel på frågor som kan tas upp. I det senaste förslaget till Lgr 92 kan man i målbeskrivningarna utläsa den vikt som läggs vid frågor av det här slaget. Där har man dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, där etikfrågor på ett naturligt sätt kan knytas ihop över ämnesgränserna.


För att ta reda på hur eleverna ställer sig till etikfrågor har jag gjort en enkätundersökning. Resultatet av den visar att etik och moralfrågor spelar en stor roll i elevernas liv. För att finna ut lärarnas ställningstagande i frågan har jag redovisat undersökningar som gjorts tidigare. Mina egna erfarenheter visar också att alltför många lärare är ovana att behandla etiska frågor och att de finner det mycket svårt att undervisa i detta ämne. Jag visar också därför en del modeller för hur undervisningen kan gå till.


Bakgrund, syfte och målbeskrivning


Människors beteenden har alltid intresserat mig. Jag funderar mycket över varför vissa gör på det ena eller andra viset i olika valsituationer, och framför allt försöker jag finna orsaker till varför jag själv beter mig på olika sätt. Jag har alltid tyckt om att diskutera de här sakerna men kan inte minnas att det under min skoltid togs upp i undervisningen. Detta har jag heller aldrig reflekterat över förrän jag i min grundskollärarutbildning kom i kontakt med Stefan Myrgård som på våra SO-timmar tog upp frågan om etikdiskussioner hörde hemma i skolan och i så fall hur den sortens undervisning skulle bedrivas.


Dessa SO-timmar med Stefan var oerhört givande för mig, inte bara med tanke på mitt intresse i ämnet utan även att det fick mig att inse hur mycket träning som behövs och hur viktigt det är att man skall kunna forma sina egna inre tankar och värderingar. Alla barn borde i grundskolan få chansen att utveckla sin egen personliga grund att stå på. Det behövs handledning och diskussionshjälp för att en utveckling ska ske och detta är varje elev berättigad att få i grundskolan. Jag tycker att det många gånger är viktigare med etikundervisningen än den faktabaserade kunskapsundervisningen (förutom basfärdigheterna räkna, läsa och skriva), därför att etikundervisningen syftar till att utveckla elevernas personliga åsikter och värderingar och skaffa dem den grund som ger livet mening och innehåll. Först när den grunden är lagd kan man ta in och ge faktabaserade kunskaper mer innehåll och substans.


Naturligtvis är det inte frågan om att läraren skall överföra sina egna etiska värderingar och åsikter till eleverna och att de när de går ut grundskolan skall ha ”byggt” klart sin grund. Nej, det som är skolans och lärarnas uppgift är att sätta igång en process där eleven själv aktivt måste tänka igenom alternativen och komma fram till sina egna svar. Sedan gäller det att fortsätta stimulera eleven till att gå vidare, och förstå att grunden aldrig blir färdigbyggd utan att det alltid kommer att behövas reparationer och om och tillbyggnader.


Syftet med denna rapport är först och främst att undersöka hur eleverna ställer sig till etikfrågor. Jag ska därför göra en enkätundersökning i årskurs 9 för att se hur de upplever etikfrågor och om det diskuterats under skoltiden. Jag tänker även se efter vad förslaget till Lgr 92 har att säga om etikundervisningen i grundskolan och också jämföra den med Lgr 80. Jag tänker dessutom presentera en undersökning som gjorts om läraren och etikundervisningen.


De svar jag förväntar mig att få ut av min enkätundersökning är att det finns ett mycket stort behov av att diskutera och ventilera sina funderingar kring etikfrågor. Det kommer antagligen också att framgå att många elever inte förstår frågorna eller inte vet vad de ska svara p.g.a. att de inte har någon träning alls på den här sortens frågor.


Målet med rapporten är att visa hur viktig etikundervisningen är och belysa de problem som finns omkring den och även försöka besvara de didaktiska frågorna vad, hur, och varför.


Som en del i det här arbetet har jag läst en del böcker. I ”Barns tankar om livet” (Sven G. Hartman, 1986) har gjorts intervjuer med över 3000 barn i åldrarna 5 till 13 år, för att undersöka vad barn funderar på. En mycket stor del av funderingarna rör sig inom etikens område även om det mer drar åt livsfrågeställningarna omkring döden, ensamhet, rädsla och krig. Boken visar att även små barn har stora behov av att diskutera och uttrycka sina tankar kring etik och livsfrågor.


Birgit Lendahls har skrivit en bok som heter ”Lära om livet” (1990). Det är en handbok för lärare om etik och livsfrågor. Jag skulle vilja citera henne i förordet sid 6 där jag tycker att hon uttrycker sig mycket bra. ”Det handlar inte om ett speciellt ämne eller ämnesområde. Att utveckla sina egna tankar och att förstå andras är frågor av generell natur som handlar om livet, att ge eleverna möjlighet att lära om livet är alla lärares angelägenhet och sker, på gott och ont, i samband med all verksamhet i skolan”.


Jag har också läst ”Etikboken” (Myrgård, Iselau, Nilsson, 1988) och i den talas om att dagens ungdomar lever under totalt annorlunda villkor jämfört med för bara 15 år sedan. Det pluralistiska samhälle vi lever i idag ger ganska förvirrande och motsägelsefulla signaler till ungdomarna. Kommersialism har tagit över kontrollen över ungdomskulturen och de pumpar ut sina budskap vart än man vänder sig. Detta ger än tyngre anledning att ge etikundervisningen en större del av tiden i skolan. Denna bok presenterar också en konkret arbetsmodell hur man kan arbeta med etikfrågor i skolan.


Vad är etik och varför är det viktigt?


Ordet etik kommer ifrån grekiskans ethos som betyder sed, sedlighet. Det finns ett till ord med samma betydelse och det är ordet moral som kommer från latinets moralis. Skillnaden mellan dessa ord, etik och moral, är mycket vag och brukar ibland sammanblandas, men för att definiera skillnaden brukar man säga att:


· Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont.


· Moral visar sig i de faktiska handlingar som vi utför. Man kan dock vara moralisk, utan att ha en genomarbetad etik likväl som man kan ha en genomarbetad etik, utan att vara moralisk.


Etiken kan också delas in i några olika genrer. De är:


· Innehållsetik som betecknar de konkreta etiska problem som vi ställs inför, t.ex.: Ska vi tala sanning eller inte?


· Normativ etik som svarar på frågan: Hur bör vi resonera när vi avgör om en handling är rätt eller orätt? Den tillhandahåller allmänna modeller för resonemang som hjälp vid avgörandet hur vi ska handla i en given situation. Normativ etik behandlar vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när vi avgör om en viss handling är rätt eller orätt.


· Metaetik som undersöker vilken typ av skäl som anförs, när vi tar ställning till om en handling är rätt eller orätt.


Att studera och behandla etikfrågor ger inga färdiga svar. Dessa visar endast hur långt förnuftet kan vägleda oss i vårt sökande efter svar på våra etiska livsfrågor. Vi lämnas till slut i osäkerhet, men där vi vet varför osäkerheten är osäker!


Förnuftets otillräcklighet att lösa etiska livsfrågor hänger bl.a. samman med skillnaden mellan fakta och värde:


· Faktautsagor handlar om kontrollerbara data i verkligheten. Dessa utsagor påstår något om verkligheten. Med kontrollerbara iakttagelser och vårt förnuft anser vi oss kunna avgöra om dessa utsagor är sanna eller falska. Faktautsagor kan bevisas vara sanna eller falska.


· Värdeutsagor däremot uttalar sig inte om verkligheten utan om en persons inställning inför verkligheten. Värdeutsagor är genom min/din bedömning rimliga eller orimliga.


(Etik i skolan, Thorsén, Olivestam, 1991, sid 97, 98)


Men varför skulle det vara viktigt att behandla dessa frågor i grundskolan? Om man tittar på hur samhället såg ut för 50 år sedan så ser man att de sociala strukturerna förändrats avsevärt Då levde familjerna mer sammanlänkat genom att mor- och farföräldrar ofta bodde tillsammans med familjerna. I dessa socialt trygga miljöer överfördes värderingar och moraliska principer lätt ifrån den äldre och mer erfarna generationen till den yngre generationen. Den kristna etiken var allenarådande och till skillnad från dagens sekulariserade samhälle uppfostrades de flesta barn efter ungefär samma regler. Dessutom var den sociala kontrollen stark pga. att samhället oftast inte var större än att så gott som alla kände alla. Om någon gjorde ett misstag grep samhället in och tillrättavisade, inte genom någon institution utan genom det sociala trycket från människorna man hade runt omkring sig. Detta fick naturligtvis också negativa konsekvenser. Ingen fick vara annorlunda för passade man inte in i det ”normala” samhället blev man genas en utstött.


Tittar man på hur samhället ser ut i dag ser man ett virrvarr av olika familjekonstellationer till följd av alla skilsmässor. Barnen i dagens samhälle får inga konsekventa regler att leva efter. Det ges olika signaler från de olika människorna som finns runtomkring dem, för att inte tala om de massmediala och kommersialistiska påtryckningar som florerar, och det finns inga givna regler eller grundvärderingar som genomsyrar vardagen. Detta har till följd att barnen blir förvirrade och i många fall inte vet hur man skall bete sig. De testar gränser och upptäcker att reglerna är olika för olika människor och eftersom de inte har någon fast punkt i tillvaron blir det då lätt att barnen redan i lågstadieåldern hamnar snett i samhället.


Ytterligare ett skäl är det stora antalet invandrare och flyktingar vi har i Sverige idag. Kulturkrockarna kan bli allvarliga om inte informationen och kännedomen om för oss ”konstiga” kulturer ökar. Det är genom att inse att det på olika ställen på jorden existerar helt olika grundvärderingar, som vi kan lära oss förstå och motverka krig, rasism och andra motsättningar skapade av människan.


Om man bortser från de sociala problemen i dagens samhälle finns det ännu ett skäl till att behandla etiken i grundskolan. Den snabba utveckling som skett inom tekniken under de senaste åren har medfört att man numera inte bara frågar sig hur man skall förbättra och utveckla saker och ting utan man börjar även fråga efter konsekvenserna av det. Det finns inga självklara svar på dessa frågor som vare sig vi vill eller inte blivit eller kommer att bli en del av vår vardag.


Därför är det oerhört viktigt att barnen kan få tillfälle i skolan att kunna ta åt sig och lära sig att det finns outtalade etiska regler om hur man skall handla och bete sig och att dessa regler är något man själv måste sätta upp. Men det skall naturligtvis inte vara så att läraren överför sina egna värderingar till barnen. Nej, lärarens uppgift är att träna barnen i ett reflekterande tänkande där de så småningom kan komma fram till sina egna etiska beslut.


I arbetsgruppen för normbildning och normöverföring i skolan, ”Normgruppens” skrift ”Skolan skall fostra” (1979) kan man läsa följande: ”Barnet lär inte verklig moralisk förståelse, får inte verklig kunskap genom att fyllas med redan färdiga vuxensvar och recept på att handla. De lär i första hand genom att få pröva sig fram med andra, göra misstag och själva upptäcka hur saker och ting borde vara. Verklig moral lär barn genom att tillsammans med andra pröva ut vad som är rätt och sant, sett från olika håll.” (s 35)


”Ett barns moraliska och sociala växt kommer aldrig ur ett kuvande, ur blind lydnad som avkrävs av vuxna. Ej heller ur vuxnas likgiltighet för barnet.” (s 37)


I boken ”Lära om livet” (B. Lendahls 1990 s. 19) menar man att de färdigheter det i första hand handlar om att träna är att:

· ta ställning i kontroversiella frågor


· reflektera över sitt ställningstagande och dess konsekvenser


· leva sig in i andras ställningstagande och därmed försöka lära sig att se saker från olika perspektiv.


Det är också viktigt att vara medveten om barnens moraliska utveckling. De teorier som är mest tillämpade idag är Kohlbergs teori om moralutveckling. Hans teori brukar sammanfattas i en ”moraltrappa” som är indelad i sex steg, från det första primitiva stadiet till alltmer moraliskt utvecklade stadier. Denna teori (och några andras) finns mer utförligt att läsa om i Myrgård – Iselau - Nilsson ”Etikboken” (1988).


Vad säger läroplanen?


Den senaste läroplanen, Lgr 92, har tyvärr i skrivande stund inte fastställts slutgiltigt. Därför får jag titta på det senaste förslaget till Lgr 92 som har beteckningen SOU 1993:2. I det förslaget kan man läsa i kapitel 3.11 om samhällslära, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. De fyra sista ämnesområdena är vi ganska väl bekanta med från tidigare läroplaner, men ordet samhällslära är ett nytt begrepp som förs in i skolan. Som en inledning på kapitlet (sid. 77 och 78) står att


”En viktig uppgift för grundskolan är att bidra till att eleverna får kunskaper om det samhälle och den kultur de lever i så att de kan förstå sin omvärld och fungera i och vara delaktiga i samhällslivet. Olika ämnen har olika roller i förhållande till denna uppgift Ämnet samhällslära skall lägga en grund för barnens kunskaper om och förståelse för olika delar av samhälleligt liv - ge bilder av det förgångna, av människors samlevnad och gemenskap, förhållandet mellan natur och samhälle, tro och livsåskådning, tradition och kultur. Samhällslära är ett eget självständigt ämne som utgår från de frågor och sätt att tänka som barn i de tidigare skolåldrarna har.”

Vidare:


”Genom att tränga bakom det som på ytan är olika känner barnet igen sig själv och sin egen kultur och förståelsen för andra kulturer främjas. Då barnet förstår att samma situation kan uppfattas och förstås på olika sätt av olika människor läggs grunden till tolerans mot oliktänkande.”

Jag anser att detta har väldigt mycket med etik att göra. Etikundervisningens mål måste vara att eleverna skall kunna bilda sig en egen moralisk grund att stå på och att även inse att alla inte har samma sorts grund, utan att den är beroende av omgivningen d.v.s. den kultur man lever i. I det nya läroplansförslaget läggs det stor vikt vid förståelsen för sin omgivning och att acceptera andras inställning till saker och ting. Även om detta inte handlar om etik rent definitionsmässigt så här det mycket med ämnet att göra, eftersom det handlar om ett reflekterat tänkande i situationer där det inte finns något ”rätt svar”.


I målbeskrivningarna för ämnet samhällslära kan man bl.a. läsa att eleven:


· ska få kunskaper om att samhällets organisation och människornas livsvillkor växlar med tiden och skiljer sig mellan olika länder och kulturer.


· blir delaktig i vårt gemensamma kulturarv och i vår kulturs grundläggande värden.


· ökar förståelsen av sig själv och sin roll och utvecklar sin förmåga till inlevelse i andra människors livssituation.


· börjar söka personliga svar på livsfrågor utifrån kunskap om skilda livsåskådningar.

Ämnet samhällslära har aldrig förr funnits med i en läroplan. Det är ett ämne som enligt min tolkning kommit till för att ”knyta ihop” eller egentligen sammanlänka de fyra övriga SO-ämnena. De kunskaper eleverna tillägnar sig i samhällslära skall ligga som en grund för planeringen i ämnena geografi, historia, samhällskunskap och religion. De mål som undervisningen i samhällslära strävar efter knyter an till motsvarande mål i de senare ämnena. I detta ämne kan man enligt min tolkning lägga in stor delen av etikundervisningen. Detta innebär dock inte att man inte skall ta upp det i andra ämnen, tvärtom gäller det att hela tiden aktualisera och diskutera de grundläggande värderingar som styr människornas beteende.


Om man läser vidare i läroplansförslaget kan man se att det trycks ytterligare på de etiska kunskaperna under ämnet religionskunskap. Under syftet (sid. 89) kan man läsa att:


”Till skolans uppgifter hör att förmedla kunskaper om och stimulera till reflektioner kring olika religioner och livsåskådningar som en grund för varje elevs förmåga till eget ställningstagande. Eleverna skall utveckla respekt för varje människas rätt att ha sin egen livsåskådning. Undervisningen skall vidga och fördjupa elevernas kunskaper om religion och religiösa frågor i samhället och ge dem tillfälle att reflektera över vad det innebär att ta ansvar i etiska och moraliska frågor.”

Vidare (sid. 90 och 91):


”Undervisningen i religionskunskap skall därför också ge eleverna sådana kunskaper som en grund för att förstå den svenska och västerländska kulturen.”

”Undervisningen måste därför ge utrymme för elevernas egna reflektioner och frågor kring existentiella och etiska problem.”

”Diskussionen kring etikfrågorna kan fördjupas med hjälp av tio Guds bud, av etiska regler hämtade från kristendomen eller från andra religioner, eller av den klassiska humanismens tankar om att utveckla varje persons positiva dygder. Genom att ta upp och låta eleverna reflektera över och diskutera etiska frågor ur ett livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen i religionskunskap till att aktualisera sådana etiska värden som skall hävdas i skolan och i samhället i övrigt.”

Ur dessa citat kan man utläsa att religionsämnet skall bygga på att eleven aktivt reflekterar över olika livsåskådningar och själv kan komma fram till ett ställningstagande i ämnet. Det kommer också tydligt fram i målbeskrivningarna:


· eleven skall reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om religiösa, etiska och existentiella frågor som en grund för eget ställningstagande.


· eleven skall fördjupa sin förståelse för andra människors ställningstaganden i religiösa och etiska frågor och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull.


· eleven skall kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor och religiösa och etiska frågor.


Om man som jämförelse tittar på Lgr 80 slås man först av att de har en så olika syn på vad man skall kalla de olika ämnesområdena. I Lgr 80 sätter man människan i centrum och sedan utgår man därifrån t.ex. människans omgivning, människans verksamhet i tidsperspektiv och samhällsperspektiv, och människans frågor inför livet och tillvaron, detta i ett försök att komma ifrån de gamla beteckningarna inom SO-blocket och öka integrationen. Men om man synar de olika rubrikerna lite närmare ser man att det egentligen bara är omskrivningar för de gamla vanliga ämnena geografi, historia, samhälle och religion. Det är då under rubriken ”Människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” (sid. 127, 128) som man hittar etikundervisningen. Här trycker man väldigt mycket på frågorna kring livet, tro och etik. Eleverna skall lära sig:


”Hur olika etiska uppfattningar styr våra handlingar och våra ställningstaganden till olika livsfrågor, t.ex. om rätt och orätt, gott och ont, synen på människan och tillvaron.”

Lgr 80 tar mer konkret upp vad som skall behandlas. För varje stadium räknas det upp exempel på livsfrågor som är lämpliga att ta upp. Målen är lite svårare att få grepp om eftersom de inte är uppräknade i korta meningar utan berättade i beskrivande form på ca tre sidor. Där är dessutom alla SO-ämnenas mål sammanlänkade eftersom ambitionen är att integrera ämnena. Man kan dock hitta några ställen där etikundervisningens mål kommer fram t.ex. (sid. 119-121):


”I undervisningen skall eleverna träna sig att söka orsaker till motsättningar och att bearbeta konflikter.”

”Undervisningen skall leda till förståelse och respekt för alla folk, för deras kulturer, civilisationer, värderingar och levnadssätt.”

”Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron.”

”Undervisningen skall hjälpa eleverna att utveckla en personlig uppfattning samt förståelse och respekt för andra människors och kulturers värderingar.”

Skillnaden mellan dessa två läroplaner är egentligen ganska liten vad gäller synen på etiken. I förslaget till Lgr 92 har man mer koncentrerat sig på att sätta upp klara målbeskrivningar men inte några konkreta exempel. Tvärtom har de i Lgr 80 mycket konkreta förslag till vilka frågor som kan diskuteras men däremot är målbeskrivningarna lite vaga. Så som jag ser det genomsyras Lgr 92’s förslag mer av en helhetssyn på etikfrågorna än vad Lgr 80 gör. I Lgr 92 har man dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, som knyter ihop de traditionella SO-ämnena även inom etikens ramar.


Metod och resultat


För att få reda på vad eleverna tycker om etikundervisningen i skolan gjorde jag en enkätundersökning i 2 st 9:or på en skola i Ljusdals kommun. Att jag valde att göra undersökningen i 9:onde klass berodde på att jag bedömde det svårt för låg och mellanstadieelever att skriftligt svara på de frågor jag hade.


Jag bad en lärare att få låna en timme i var klass och det gick bra. Jag presenterade mig för eleverna och talade om att det var mycket viktigt för mig att de tog seriöst på enkäten. Den här dagen var det 37 elever sammanlagt i de två klasserna. Den första eleven lämnade in sin lapp efter en kvart och den sista efter 40 min. Det visar att de flesta hade ansträngt sig för att verkligen svara seriöst på de 8 frågorna. Nedan följer enkätfrågorna med svar och kommentarer.

Svaren har jag bearbetat och delat upp i 3 eller 4 grupper. Fråga 1, 2, 7, och 8 är grupperna JA, IBLAND, NEJ och VET EJ. Fråga 2 har också delats in i FAMILJ och KOMPISAR. Fråga 3, 4, 5, och 6 har delats in i grupperna VÄL MOTIVERAT (minst 3 eller fler infallsvinklar), MOTIVERAT (minst 2 infallsvinklar) och EJ MOTIVERAT.


1. Brukar du fundera över vad som är gott och ont eller rätt och orätt?


En tredjedel uppgav att de aldrig brukade fundera över dessa saker. Två tredjedelar brukar alltså ibland eller ofta tänka på vad som är gott och ont och rätt och orätt.


2. Brukar du diskutera med någon, och i så fall med vem, varför människor beter sig som de gör i olika situationer?

Här svarade 5 % av eleverna VET EJ vilket jag tolkar som att de ej förstått frågan. 30 % av eleverna säger att de aldrig diskuterar ämnet, 41 % säger IBLAND, och 24 % av eleverna svarar JA. Av de 65 % elever som svarat JA och IBLAND uppgav de flesta att kompisarna var den man pratade mest med, men familjemedlemmar var också viktiga.


3. Vad tycker du om abort? Motivera ditt svar.


Här är det egentligen ointressant VAD eleverna tycker i frågan. Det som är viktigt är ATT de tycker något. Jag ville veta om de tagit ställning i kontroversiella frågor och om de kunnat se saken ifrån olika synvinklar. 30 % av eleverna kunde inte motivera sitt svar. 59 % hade uppgivit en eller två infallsvinklar på problemet. 11 % gav fler infallsvinklar än två.


4. Vad tycker du om djurförsök? Motivera ditt svar.


På denna fråga gäller samma sak som i fråga 3. Jag var bara intresserad av OM de tagit ställning och resultatet blev så gott som exakt lika som ovan.


5. En fabrik skall läggas ner pga. för höga kemiska utsläpp. 55 människor mister jobbet. Vad anser du om saken?


Denna fråga är lite mer bekant för eleverna. Miljön ligger dem varmt om hjärtat och14 % kunde väl motivera med tre eller flera infallsvinklar åt ena eller andra hållet. Hela 65 % kunde ge ett eller två skäl till att de svarade som de gjorde. 21 % visste däremot inte riktigt varför de tyckte som de gjorde.


6. Finns det någon situation där lögnen är tillåten? Motivera ditt svar.


Det här var lite svårare för eleverna. Detta är en samvetsfråga som de själva i högsta grad upplevt, men ändå inte riktigt fått grepp om. Hela 46 % kunde inte ge ett motiverat svar medan 53 % åtminstone uppgav en anledning till sitt svar.


7. Tycker du att det är meningsfullt att prata om sånt här i skolan?


Denna fråga är den mest intressanta. Här kan vi se om eleverna själva tycker att etik är viktigt att ta upp i skolan. 60 % har svarat JA och 24 % tycker att det kan vara viktigt IBLAND. Bara 16 % ansåg att det var meningslöst att ta upp detta i skolan.


8. Har du under din tid i grundskolan diskuterat sådana här frågor?


Här ville jag se om eleverna har några minnen av någon form av etikundervisning under grundskolan. Det är ju möjligt att de haft det men inte kommer ihåg, men i så fall har den ju också varit meningslös. 27 % uppgav att någon sådan ej existerat medan 73 % sade att det någon gång ibland hade tagits upp och då var det oftast som miljöundervisning.


Diskussion


Att i en undersökning få reda på exakt det som man var ute efter är inte alltid så lätt. Huvudsyftet med enkätundersökningen var att ta reda på om eleverna själva tycker att det är viktigt med etik och om det är något som diskuterats i skolan. Jag funderade mycket över vilka frågor som kunde vara lämpliga och kom till slut fram till de 8 som är redovisade i föregående kapitel. Jag tänkte att om jag först ställde några frågor där man måste använda sig av sina etiska värderingar för att kunna svara kan man sedan i svaret utläsa om det är något som de bryr sig om och något som de funderar över. Nu var inte underlaget i enkätundersökningen så stort, endast 37 elever och man kan ju diskutera validiteten i materialet, men jag tycker att resultatet ger en liten fingervisning om hur elever i årskurs 9 upplever etikfrågor. Att det inte är några lätta frågor att arbeta med visar det som en elev skrev på baksidan av enkäten, ”Det var förbannat svåra frågor”.


Den första frågan som handlade om gott och ont och rätt och fel gav eleverna i de flesta fall ett kort ja, nej eller i bland som svar. Några hade dock givit några exempel på saker de brukade fundera på som krig och fred, rasism och bioteknik.


På den andra frågan där jag undrade om de brukade diskutera människors beteende, hade jag väntat mig att en del inte skulle förstå frågan och 5 % svarade också VET EJ. Dock uppgav 65 % att de ofta eller ibland diskuterade ämnet och då var det med kompisar eller någon familjemedlem. Ur svaren på dessa två frågor kan man utläsa att etik egentligen är något som är en ganska viktig del av tonåringars liv. Två tredjedelar funderar och diskuterar detta ämne en hel del.


På frågorna 3 och 4 var det egentligen ointressant vilka svar eleverna lämnade. Det som var viktigt var ATT de svarat och hur genomtänkt svaret var. En tredjedel av eleverna gav ett mycket dåligt motiverat svar på frågan. Exempel på svar var ”Idiotiskt med djurförsök” eller ”Fri abort” utan att närmare redovisa för anledningen till sin åsikt. Av de 59 % som angav en eller två infallsvinklar på problemen var, vad gäller djurförsöken, den vanligaste orsaken att det var synd om djuren. I abortfrågan var våldtäkt en av de största anledningarna till att abort skulle tillåtas.

Den fråga som orsakade minst problem att formulera ett svar till var fråga nr 5. Den handlade om miljön och det är något som dagens elever är medvetna om. Tyvärr insåg jag efteråt att frågan borde ha formulerats på ett annat sätt. Att 55 människor mister jobbet gör ju inte så mycket så länge det inte drabbar någon i min familj. Hade jag ställt frågan så att det var deras föräldrar som miste jobbet, eller att en fabrik på orten skulle läggas ner, hade kanske frågan fått andra svar. Då hade eleverna kanske automatiskt tänkt på konsekvenserna på ett annorlunda sätt. Saker som rör en personligen engagerar man ju sig i också. På det sätt som nu frågan ställdes kunde hela 14 % ge ett svar med tre eller flera infallsvinklar. 65 % angav åtminstone ett skäl till varför de tyckte som de gjorde medan 21 % inte kunde uppge något skäl.


I fråga nr 6 där jag undrade om de ansåg att det finns någon situation där lögnen är tillåten blev det genast svårare för eleverna. Denna fråga borde vara något som de själva har erfarenhet av och 53 % gav också ett motiverat svar. Men hela 46 % kunde inte ge någon anledning till varför de tyckte som de tyckte och det anser jag tyder på att eleverna aldrig riktigt tänkt och diskuterat igenom sådana situationer.


I den sjunde frågan ville jag veta om eleverna själva tycker att det är meningsfullt att prata om sånt här i skolan. Detta är egentligen en av de viktigaste frågorna på enkäten. Jag anser att det är mycket viktigt att eleverna känner för det man gör i skolan, att det är något som de bryr sig om och något som engagerar dem. Det här är frågor som handlar om dem själva och omgivningen och har mycket med deras personliga utveckling att göra. I det samhälle vi lever i idag, där många elever inte har en bra och trygg hemmiljö där värderingar kan överföras är det än viktigare att detta görs i skolan. Hela 84 % tyckte att det var meningsfullt att ta upp etikfrågor, åtminstone ibland. Ur svaren kunde man också utläsa att eleverna tyckte det var mycket riktigt att det var ”rätt person” man diskuterade frågorna med. Det skulle inte fungera med vilken lärare som helst


I sista frågan undrade jag om ”de diskuterat sådana här frågor” i grundskolan tidigare. De flesta som svarat ja på den angav att det då handlat om miljön. Om det är själva miljöundervisningen i skolan som burit frukt eller om det är den allmänna opinionen som påverkat eleverna, eller kanske bägge två, får vara osagt och är egentligen ointressant i det här fallet.

Den här frågan kan man egentligen diskutera om man ska ha med i en enkätundersökning. Det är mycket beroende på vad eleverna kommer ihåg och det vet vi ju alla att inte kan man komma ihåg allt som man gjort under de senaste 9 åren. Så det är mycket möjligt att även om 21 % av eleverna uppgav att de aldrig varit med om någon etikundervisning, har de ändå haft det, det är bara det att de inte kommer ihåg det En annan osäkerhet ligger i det att eleverna inte vet riktigt vad som menas med ”sådana här frågor”. De kanske tror att etik endast är de exempel som tagits upp tidigare i enkäten.


Om man tittar på enkätsvaren i sin helhet ser man att de elever som svarat väl motiverat och välformulerat på en fråga också gjort det på de andra frågorna och tvärtom har de elever som svarat kortfattat utan att motivera gjort så på de flesta frågorna. Detta kan ha att göra med hur långt eleven kommit i sin skrivutveckling, och följaktligen kan en elev som uttryckt sig kortfattat egentligen kanske ha ett mycket välmotiverat svar men inte kunnat uttrycka det skriftligt.


Jag inser också nu att jag förmodligen hade nått ett intressantare resultat om jag gjort som Nationella Utvärderingen gör i liknande undersökningar d.v.s. använt mig av konkreta - fabricerade eller verkliga - fall där eleven kunnat sätta in sig i sammanhanget Som det nu blev hade nog många elever svårt att ens förstå vad det handlade om.


Läraren och etikundervisningen


Att det står Klart och tydligt i läroplanerna, både Lgr 80 och förslaget till Lgr 92, att undervisning i etik skall ske är det inte tu tal om. Men hur förhåller sig lärarna till detta?


Christina Eklund gjorde ht 1992 ett specialarbete på grundskollärarlinjen i Gävle/Sandviken som heter ”Etik i undervisningen” och i den rapporten redovisar hon en enkätundersökning som hon gjort bland lärare angående deras etikundervisning (sid. 8-12). Tyvärr har hon inte redogjort för omständigheterna vid undersökningen så det är okänt hur stort antal lärare som deltog och vilka årskurser de undervisade i. Jag tar därför bara upp några exempel på hur vissa lärare svarade.


På frågan om varför man tar upp etik i skolan svarade de flesta av lärarna att ”det sker i situationer där det krävs att man pratar om hur man beter sig.” Ett fåtal lärare svarade att man enligt Lgr 80 skall ta upp etik i skolan. Andra svar som gavs var ”för att skapa en trygg arbetssituation för barnen.” och ”för att öka barnens medvetande om sig själva och andra”. Detta visar att det är mycket få lärare som har en planerad och välgenomtänkt etikundervisning. Dettas upp vid tillfällen då något särskilt hänt som påkallar ett utredande i hur man beter sig mot varandra och det är väl troligt att det då är lärarens värderingar i frågan som gäller. Detta svar är väl egentligen mer svar på frågan om NÄR man tar upp etik än VARFÖR. Endast några enstaka lärare gav svar som visar att man tar allvarligare på etikundervisningen, och därmed har genomtänkta och välplanerade lektioner där en djupare mening och mål kan skymtas som också stämmer överens med läroplanen.


På den andra frågan om vilka etiska frågor som tas upp hade de allra flesta svarat aktuella frågor som t.ex. mobbing, rasism, att vara annorlunda, att vara sig själv, vandalisering och stöld m.m. Några gav också exempel som andra religioner, globala problem och politiska frågor. Dessa svar ger en bild av att den undervisning som finns i etiska frågor ändå är ganska bred. De arbetssätt som används är tyvärr ganska stereotypa och ”klumpiga”. Samtliga lärare använde sig av samtal i större eller mindre grupper vilket ofta gör att alla inte deltar aktivt även om de skulle vilja. Intresset avtar snabbt om inte läraren är skicklig i att hålla liv i diskussionen. Det är också lätt hänt att det blir för mycket styrt av läraren. Någon använde sig dock av loggskrivning vilket ger en bättre möjlighet för ”tysta elever” att komma fram med sina åsikter och tankar.


En fråga som är ganska angelägen är den om lärare tycker sig sakna några hjälpmedel i etikundervisningen. Majoriteten svarade där att bra läromedel var svåra att hitta. De läromedel i ämnet etik som finns ute i skolorna är oftast religionsböcker där det sista tunna kapitlet behandlar etik.


I stort skulle jag tro att den här undersökningen är ganska representativ för den övriga lärarkåren. En fråga som hade varit intressant att få svar på är om lärarna tycker att det är viktigt med etik och i så fall varför oavsett vad läroplanen säger. Så som frågan nu var formulerad gavs ingen chans till ett eget ställningstagande. Jag tror att många lärare läser läroplanen och gör som det står men utan att ha förstått det i djupare mening. Detta gäller naturligtvis inte bara ämnet etik, men det blir nog mera tydligt i just det ämnet eftersom det inte handlar om statiska fakta utan om flervalsalternativ där det egentligen inte finns något rätt svar.


Det största problemet för lärarna är nog varken vilka frågor som skall diskuteras eller bristen på hjälpmedel som finns till hands, utan det ligger nog i läraren själv. Det här handlar om frågor av personlig karaktär där var och en ska göra sitt eget val. Det är mycket troligt att läraren inte själv kommit fram till en grundinställning och därmed känner en stor osäkerhet inför alla de frågor som kan uppkomma. Läraren har ofta också en ambition att inte påverka barnen och är följaktligen rädd för att ”säga för mycket”.


I boken ”Fundera tillsammans” av Birgitta Petri (1979) redovisas en undersökning som gjorts inom ett projekt om barn och livsfrågor. Av 100 förskollärare tyckte 75 att barnfrågor om tro och religion var svåra att svara på. Nu handlade det här om förskollärare och rena livsfrågor men det är nog översättningsbart till grundskollärare och etikfrågor ändå. De svårigheter man nämnde var (sid. 60):


· Man är osäker på vad man själv tror.


· Även om man har en trygg tro är barns frågor ofta så knepiga och kluriga att man blir förvirrad.


· Även om man själv har svaret klart för sig är det svårt att svara så att barnet inte missförstår.


· Man är rädd för att påverka med sitt svar.


· Man vill inte stöta sig med föräldrarna.


· Några av dem som inte tror anser att frågorna om Gud är hjärtans ointressanta och besvärliga och undviker dem helst.


· Andra som inte själva tror på Gud unnar ändå barnen att tro, och de undviker frågorna för att inte grumla barnasjälen.


I min egen undersökning som redovisats tidigare, fick jag på frågan om eleverna tycker att det är meningsfullt att diskutera etikfrågor i skolan, en del intressanta svar. Ett par av eleverna tryckte starkt på att det berodde mycket på läraren. De hade diskuterat en del etikfrågor men var helt missnöjda med resultatet p.g.a. att läraren inte riktigt vetat hur den skulle gå till väga.


Det är klart att denna situation kan uppstå i andra ämnen också, men som jag tidigare sagt så är etikämnet lite speciellt. Där krävs det att läraren själv har tagit ställning och dessutom tror jag det krävs mycket träning innan etikundervisningen kan bli bra. Det skulle behövas mer utbildning och fortbildningskurser i detta ämne.


Det finns dock en del litteratur som den intresserade kan tillgå. Framförallt kan jag nämna Birgit Lendahls ”Lära om livet” (1990), som med ett enkelt språk reder ut det här med etik i skolan och dessutom ger en del arbetsmodeller för undervisningen.


Boken ”Fundera tillsammans” av Birgitta Petri (1979), vänder sig till dem som yrkesmässigt har hand om barn i frågeåldern. Där belyses och diskuteras de problem som uppstår när barn frågar saker som det inte finns några rätta svar till. Där ges samtalsmodeller för vuxengrupper som en förberedelse inför mötet med barnen. I slutet av boken ges också en hel del exempel på litteratur i ämnet, både fakta för vuxna och skönlitteratur för barn.


Thorsén, Olivestam (1991) har skrivit en bok som heter ”Etik i skolan”. Med den vill de hjälpa till klarhet i lärarrollen och skolsituationen idag och framgent. Boken går in på djupet i frågor om bl.a. etik, livet, människosyn, framtid och religion.


En annan mycket användbar bok är ”Öva etik” (Bengt Myrgård, Gunnar Iselau, Lilian Nilsson och Stefan Myrgård, 1990). Avsikten med den är ”att fördjupa läsarens förmåga att strukturera vardagens etiska problem. Boken ger också en metodik för den som ska undervisa i dessa frågor.” (förordet sid 4)


Hur skall man nå målen?


Det finns främst två olika sätt att se på hur etikundervisningen skall behandlas i skolan. Den ena inriktningen ser det så att etik är ett eget område för sig som skall undervisas av speciella lärare. Det har då av tradition varit i religions och filosofiämnena som etikundervisning skett och av i dessa ämnen utbildade lärare.


Den andra inriktningen lägger tyngdpunkten mer på färdigheter - att skaffa sig verktyg för etiska resonemang oavsett vilket ämne det är frågan om. Företrädare för denna riktning menar att etiska resonemang bör finnas med i skolans samtliga ämnen och vara alla lärares ansvarsområde. (Birgit Lendahls, Lära om livet 1990)


Tittar man sedan på målbeskrivningarna i för ämnet samhällslära i förslaget till Lgr 92 finner man att det är den andra inriktningen som bäst stämmer överens med dem.


Eleven:


· ska få kunskaper om att samhällets organisation och människornas livsvillkor växlar med tiden och skiljer sig mellan olika länder och kulturer.


· blir delaktig i vårt gemensamma kulturarv och i vår kulturs grundläggande värden.


· ökar förståelsen av sig själv och sin roll och utvecklar sin förmåga till inlevelse i andra människors livssituation.


· börjar söka personliga svar på livsfrågor utifrån kunskap om skilda livsåskådningar.


Det finns en del undervisningsmodeller framtagna som syftar att nå dessa mål. ”Values Clarification”-metoden är en metod som är framarbetad av amerikanen John Steinberg och har översatts till svenska förhållanden, då under namnet ”Aktiva Värderingar”. Den var en typ av identitetsträning där syftet var att lära känna sig själv och sin plats i tillvaron och därmed lägga grunden för självbild och självförtroende.


Strategin för Aktiva Värderingar är följande:


Hur skulle du göra för att lösa problemet?


Motivera ditt val för klassen.


Föreslå en plan för hur problemen inte ska uppstå igen.


En annan modell som har en något annorlunda strategi är ”Värderingsanalys”. Denna modell används också av SÖ i den nationella utvärderingen:


1. Val av problem.

2. Läraren tillhandahåller nödvändigt källmaterial.


3. Varje elev listar positiva och negativa påståenden.


4. Påståendena grupperas och rangordnas.

5. Lösningar föreslås för de negativa påståendena.


6. Positiva och negativa bedömningar vad beträffar lösningarna.


7. Rapport med rekommendationer.


Myrgård - Iselau - Nilsson visar i sin bok ”Etikboken” (1988) en etisk arbetsmodell som är användbar om man ska arbeta med moraliska dilemman, konstruerade eller verkliga. Rubrikerna i deras modell ger en uppfattning om arbetets inriktning.


1. Fastställ problemet.


2. Problem för vem?


3. Formulera en tes som ligger bakom valet.


4. Tolka, klargör och bedöm relevans.


5. Argumentsammanställning - översikt och gruppering.


6. Granskning av argument.


7. Ange utgångspunkterna för valet.


8. Gör ett val.


9. Sätt in valet i sitt sammanhang.


10. Handlingsberedskap - Våga stå för en etisk ståndpunkt Våga handla i enlighet med valet Våga ompröva valet Våga misslyckas och pröva på nytt.


Sammanfattningsvis kan man säga att dessa modeller föreslår hur elever på olika sätt kan uppmärksammas på etiska problem och övas i att tackla dem reflekterat och medvetet. Men att utveckla ett logiskt, moraliskt förhållningssätt tar naturligtvis tid. Det kan inte ske via en kortkurs eller enstaka lektioner, det måste få genomsyra hela skolans verksamhet Därför är det viktig att lärare skaffar sig ett eget förhållningssätt till de här frågorna. Med kunskaper om innehåll, metoder och inlärningsförutsättningar kan de befrämja ett kontinuerligt självständigt och ansvarsfullt tänkande i skolan. Då behövs inga speciella läromedel i etik. Då får värderingsdimensionen en självklar plats i all undervisning och i skolans situationer överhuvudtaget (Birgit Lendahls, Lära om livet, 1990 sid 25-28)
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