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1. SAMMANFATTNING 

 

Vi har valt att undersöka hur etikundervisningen ser ut i skolan idag, hur medvetenheten är 

bland lärarna till det som sägs om etikundervisningen i Lpo-94, samt om de tror att etikunder-

visning har någon betydelse. Vår undersökning bygger på intervjuer med lärare på olika skolor 

i Bollnäs innerstad. 
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2. BAKGRUND 

 

”Etiska och existentiella frågor är och har i alla tider varit grundläggande i människors sökande 

efter identitet och trygghet i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är 

‘eviga’.” (Bildning och kunskap, 1994, sid. 84) 

 

Idag är intresset för etik stort inom en rad olika områden. Samhällsutvecklingen har gjort att 

nya och större krav ställs både på den enskilde individen och på yrkeskårer som lärare, tekniker, 

sjukvårdspersonal, socialarbetare, polis och politiker. 

 

Under våra tjugo praktikveckor ute på olika skolor har lärare vi kommit i kontakt med ofta 

poängterat vikten av etikundervisning. I och med den nya läroplanen Lpo-94 aktualiseras också 

begreppet etik. Vi har trots detta inte träffat på eller sett några konkreta exempel på vad vi 

menar med undervisning i etik och undrar över vad det kan bero på. Det är ett av skälen till att vi 

valt att utforska etikundervisningen i skolan. 

 

Det är viktigt för individens självkännedom, moraliska utveckling och mognad att få reflektera 

över och bearbeta det man faktiskt står för eller skulle vilja stå för. Människor behöver för sin 

inre trygghet kunna värdera och självständigt ta ställning i etiska frågor. För att klara av det 

krävs redskap som ger kompetens att resonera om etiska frågeställningar. Det är detta vi tycker 

skolan ska ge eleverna i vad vi kallar den planerade undervisningen i etik. ”Att få 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.” (Lendahls, 1990, sid. 6) 

 

”Samhällets snabba utveckling kräver handlingskraftiga människor med brukbara kunskaper 

inför 2000-talet. Aldrig under människans långa historia har hon ställts inför så stora utma-

ningar som idag. På en lång rad områden handlar det bokstavlig talat om överlevnad. Den 

främsta anledningen till det är att den exceptionellt snabba tekniska utvecklingen, som i sig inte 

är något ont, inte har motsvarats av en lika snabb inre utveckling och mognad”. (Koskinen, 

1993, sid. 13) 
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2.1 Samhälle och etik 

 

Det västerländska samhällets utveckling och de nya krav detta innebär för dagens men kanske 

framför allt för framtidens människor medför också att vad vi menar med brukbara kunskaper 

förändras. Allt oftare krävs av människor idag att kunna ta ställning till svåra etiska frågor 

samtidigt som otryggheten och vilsenheten i samhället tenderar att öka. 

 

När samhället förändras innebär det att även människornas livsvillkor ändras. I det förindust-

riella samhället gav familjen och närsamhället uppfostran och en färdig roll att växa in i. 

Normsystemet var stabilt och gav tydliga och begränsade riktlinjer för livet. 

 

I det industriella kom det traditionella normsystemet att ifrågasättas och omformas. Familjen 

och närsamhället - byn - förlorade både sin beskyddande och uppfostrande dominans i och med 

att staten delvis tog över rollen som uppfostrare. Urbaniseringen bidrog dessutom till att 

relationerna förändrades. Storfamiljen blev kärnfamilj och den naturliga kontakten med 

grannar bröts och därmed även den informella sociala kontrollen som kom att ersättas av mer 

formella. 

 

I dag förenas inte längre familjen i gemensamt arbete och därmed avskiljs barn och ungdomar 

från kontakt med vuxnas arbete och ansvar i samhället. Många barn och ungdomar saknar också 

verklig kontakt med föräldrar och andra vuxna. En kontakt som kunde innebära en stödjande 

förebild för att hjälpa barnet att forma sin egen identitet. Genom den minskande kontakten med 

föräldrar och andra vuxna uppstår ett tomrum som lätt leder till en känsla av vilsenhet och 

existentiell ångest. 

 

De ungas problem är också ofta de vuxnas. I dagens mångfacetterade och föränderliga samhälle 

möter vi problem som varit helt främmande för tidigare generationer. Ofta är det så att vuxna 

och ungdomar i dag har samma utgångspunkter när de söker nya livsstilar och vägar att lösa 

personliga livskriser. 

 

”Etikens utmaningar ligger idag på flera nivåer som alla påverkar varandra. De globala 

problemen ställer oss inför frågor om vad vi kan och bör göra. Det gäller inte bara hur vi ska 

rädda miljön från akut förgiftning och undergång, utan hur vi bättre ska ta vårt kollektiva ansvar 

för skapelsen. Det handlar om freden, med djup insikt om att det största hotet mot den ligger 
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inte ligger i människors individuella, ondska utan i akut svält, överbefolkning och orättvis 

fördelning av våra gemensamma resurser.” (Koskinen, 1993, sid. 14) 

 

Från att tidigare ha varit något som främst engagerat filosofer och teologer har etiken kommit 

att efterfrågas inom ett stort antal områden. Det här beror menar prästen, forskaren, läraren och 

företagskonsulten i etik- och livsåskådningsfrågor Lennart Koskinen i Vad är rätt? Handbok i 

etik. (1993) på en rad omvälvande förändringar i hela västvärlden som aktualiserar etikfrågor 

och förutsätter kunskaper om etiska resonemang och genomtänkta värderingar. 

 

Den snabba teknikutvecklingen, som erbjuder valmöjligheter man inte haft tidigare, men även 

kräver ställningstaganden, som tidigare inte behövt göras, när möjligheterna inte fanns. Vilket 

alternativ ska/bör man välja? Frågor av typen ”bör”, ”skall”, ”gott” eller ”rätt” liksom ”det 

bästa” och det ”sämsta” handlingsalternativet är exempel på etiska frågor. 

 

En förändrad ekonomisk situation. Efterkrigstidens snabba tillväxtekonomi har bromsats upp 

och vi har fått en ekonomisk tillbakagång. Tidigare dog människor därför att medicinska eller 

tekniska möjligheter saknades. Idag finns medicinsk teknologi men de ekonomiska resurserna 

är begränsade. Är det rätt att låta människor dö för att i stället satsa pengarna på försvaret eller 

stora idrottsgalor? Hur ska prioriteringarna ske? Vad är rätt? 

 

Den nya pluralismen. Vi har idag ett samhälle präglat av mångfald. Kristendomen är bara en av 

många etikgrundande ideologier. Ofta kommer traditionellt kristna värderingar i konflikt med 

andra religiöst eller politiskt motiverade värdesystem Några exempel på sådana moraliska 

konflikter är kvinnlig omskärelse, aga av barn, obduktion och kremering av döda. 

 

Den snabba internationaliseringen. Vårt land innehåller idag allt fler kulturer men öppnar sig 

också mot Europa och den övriga världen. Erfarenheten visar att de bästa förutsättningarna för 

förståelse för andra uppnår man om alla sidor klart uttalar sina värderingar. 

 

Den nya rotlösheten. Luckan efter de gamla folkrörelserna med deras klart uttalade värderingar 

och en traditionell kristen etik har inte ifyllts med något nytt. Det här innebär att många helt 

saknar någon som helst grund för etiska ställningstaganden. 
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Ny andlighet och existentiell nyfikenhet. Det finns idag ett stort intresse för frågor omkring etik 

och livsåskådningsfrågor. Många företag har insett sambandet mellan möjligheten till personlig 

utveckling och personalvård för de anställda. 

 

2.2 Skola och etik 

 

Inom skolans område har etiken diskuterats och debatterats inte minst i samband med infö-

randet av den nya läroplanen, Lpo-94, och där etiken särskilt lyfts fram i tre olika sammanhang. 

 

Etiken i religionsämnet ska ge eleverna redskap, en grundkompetens till att tänka, resonera och 

reflektera över vad som är rätt/fel, sant/falskt. ”Genom att ta upp och låta eleverna reflektera 

över och diskutera etiska frågor ur tros- och livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen till 

att ge eleverna en grund för etiska ställningstaganden.” (Lpo-94, kursplan, sid. 39) 

 

Sedan har vi den i massmedia omdebatterade ”kristna etiken”. ”Skolan har en viktig uppgift när 

det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. … I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 

(Lpo-94, sid. 2) 

 

Det här innebär att all verksamhet i skolan ska bygga på detta och att det är viktigt att skolan 

hävdar dessa värden och ger en förståelse för hur de vuxit fram och fått förankring i vårt 

samhälle. Det här ger en grundplattform att stå på. 

 

Sist kommer det etiska perspektivet som ska genomsyra alla ämnen. ”Det etiska perspektivet är 

av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför ska undervisningen i olika 

ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till 

personliga ställningstaganden.” (Lpo-94, sid. 5) 

 

”Det är inte primärt fråga om att undervisa om etiska frågor utan om att ta upp de etiska frågor 

som ligger i ämnets förlängning, som ämneskunskapernas konsekvenser och den grund ämnena 

kan ge för att ta ställning i olika frågor.” (Kunskap och bildning, sid. 84) 
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2.3 Individ och etik 

 

”Att kunna handla och tänka självständigt och ansvarsfullt i skiftande sammanhang samt att ha 

förmåga och kunskap att fatta moraliskt riktiga beslut är en kunskap som tycks bli allt vikti-

gare.” (Lendahls, 1990, sid. 5) 

 

Att kunna fatta moraliskt riktiga beslut handlar delvis om vad vi kan kalla hjärnans behov av 

etik. Hjärnforskaren Matti Bergström talar om ”hjärnans tre resurser” och hur vi i skolan 

utnyttjar eller snarare inte utnyttjar dessa. 

 

Hjärnans första resurs, som han kallar ”kraften” visar sig i musklerna som deras energi och på 

mental nivå som medvetandet. 

 

Den andra resursen är ”kunskapen”, informationen, som för vårt beteendes skull, behöver 

medverka med medvetandekraften. Han påpekar här hur viktigt det är att träna medvetande-

kraften hos barn för att nå bästa möjliga inlärningsresultat. 

 

Den tredje resursen i vår hjärna är ”värdet”, som vi tack vare vår kunskapscentrerade attityd 

oftast glömmer bort. Värderesursen är den förmåga med vilken vi väljer just den kunskapsart 

och mängd vi behöver för varje situation - urvalsresursen. Matti Bergström anser att vi har 

försummat denna kapacitet och att vi inte har tid för så mycket annat än kunskapen och det 

analytiska. Om vi ska träna hjärnan på bästa möjliga sätt, måste vi träna alla dessa resurser 

balanserat; kraften, kunskapen och värdeförmågan. (Bergström, 1991, sid. 12 ff.) 

 

Vad händer i en hjärna som överbelastas med kunskap och där utvecklingen av värdekapaci-

teten försummats? Om vi belastar hjärnan med information via sinnesorganen så finns det ett 

optimalt tryck där hjärnan är som mest effektiv i sin förmåga att behandla information och att 

lösa problem. Om trycket sjunker (som i monotoni) eller stiger (som i överbelastning) sätts den 

här förmågan ner. Det här medför först och främst att koncentrationsförmågan och iakttagel-

seförmågan sjunker och det blir svårare för individen att dra slutsatser. Kreativiteten sjunker 

också. Men det som kanske är det intressantaste är att hjärnan nu lättare kan styras utifrån, då 

den vid sänkt kapacitet söker hjälp utifrån, från andra hjärnor. 
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För barnet betyder det här att hjälp inte söks från det håll som kanske skulle vara önskvärt, 

d.v.s. från föräldrar och lärare, eftersom dessa bara ökar informationsbelastningen. Ett barn 

med överbelastad hjärna söker sig i stället till informationsvakuum i samhället, där trycket 

lättas. Sådana tomställen på information finns bl.a. i gängen ”ute på gatan”. Här får barnets 

hjärna hjälp mot sin värdeinvaliditet. Vi ska alltså inte beskylla barnet för olydnad menar 

Bergström (1991) då de sviker skolan. Tvärtom räddar de sig vilket är ett tecken på sund hjärna. 

Däremot kan man se en fara i den informationsfientlighet och den samhällsfientlighet som 

följer av detta, fientlighet mot arbete, regler, lagar, vetenskap och samhällsinstitutioner 

eftersom de representerar den ordning som skapar överbelastning. 

 

PIAGET och KOHLBERG 

 

När vi ser till den enskilda människans behov av etik handlar det inte bara om hjärnas behov 

och utveckling, utan kanske mer om vad vi kan beskriva som den inre moraliska utvecklingen. 

 

Jean Piaget (1896-1980) lade grunden till vår förståelse av den ytterst komplicerade process där 

bland annat vår moraliska känslighet utvecklas. Han visade också att samvetet inte är någon en 

gång för alla given storhet, utan snarare signaler från det aktuella tillståndet i en livslång 

process. 

 

Piaget utförde en rad experiment för att ta reda på hur barn bedömer orätta handlingar. Där fann 

han att mindre barn främst tenderar att bedöma handlingens objektiva konsekvenser utan att ta 

hänsyn till orsaken till det som sker eller motiven. Först från 9-10 år och uppåt kunde barnen 

gradvis väga in motiv och avsikter i sina moraliska bedömningar. 

 

De mindre barnen visar tydligt att ett brott man blir ertappad med, och därmed riskerar 

bestraffning för, är allvarligare än ett objektivt allvarligare brott som undgår upptäckt. Det onda 

verkar ligga mer på upptäckten än på brottet som sådant. Med stigande ålder och mognad vägs 

avsikter och motiv allt mer in och för de äldre barnen är brottet fel även om det inte upptäcks. 

 

Piagets banbrytande forskning ligger till grund för den klassificering av moralens naturliga 

utvecklingsgång, som presenterades av Piaget-lärjungen Lawrence Kohlberg i en doktorsav-

handling 1958. I sin teori hävdade han att individens moralutveckling beskriver en konsekvent 

utvecklingssekvens i sex stadier. 
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Kohlbergs teori, som bygger på att individens moralutveckling kan delas in i tre principiellt 

skilda nivåer, som var och en består av två steg. Varje steg representerar kvalitativt åtskilda 

förutsättningar för rolltagande, socialt ansvar och förmåga till moraliska bedömningar. 

 

De tre överordnade nivåerna är: 

1. Den förmoraliska nivån, som omfattar stadierna 1 och 2. 

2. Den konventionella moralens nivå, som omfattar stadierna 3 och 4. 

3. Den principiella moralens nivå med stadierna 5 och 6. 

 

Den förmoraliska nivån är i grunden egocentrisk. Moralbedömningar görs uteslutande med 

avseende på konsekvenser för individen själv. Barnet lär sig att bedöma rätt/fel, gott/ont 

allteftersom det upplever beröm eller klander, eller erfar obehag eller njutning och tillfreds-

ställelse. 

 

På den konventionella moralens nivå dominerar ett sociocentriskt perspektiv. I moraliska 

bedömningar vägs nu konsekvenser in för såväl individen själv som för medlemmarna i 

gruppen, familjen, nationen, osv. Gruppens förväntningar och syften upplevs som värdefulla i 

sig utan hänsyn tagen till dem som inte tillhör gruppen. Individens roll i gruppen bestämmer 

vad som är rätt/fel. Det gäller att trygga social ordning och stabilitet för såväl familj, som grupp 

och nation. 

 

I den principiella moralen betraktas något som rätt eller fel oavsett vem som anser det vara rätt 

eller fel. Individen har själv valt de principer han vill acceptera att använda som grund för sina 

bedömningar om rätt och fel och vad han anser vara rätt styr hans bedömningar oavsett den 

sociala eller politiska situationen. 

 

Var och en av de sex stadierna bildar en strukturell helhet och stadierna en ordnad utveck-

lingssekvens. Utvecklingen sker till följd av ett samspel mellan den biologiska förutsättningen 

och den sociala stimuleringen. Eftersom moralutvecklingen sker i en bestämd följd får under-

visningen till mål dels att underlätta utvecklingen så långt som möjligt men även att förhindra 

fixering på ett lägre. Dessutom menar Bergling (1992) att om en viss individ inte kan påverkas 

i riktning mot nästa stadium bör man i stället sträva efter att nå ett fullständigt utnyttjande av 

nuvarande struktur på nya områden. 
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”Eftersom socialt samspel påverkar utvecklingen, kan pedagogen om han känner utveck-

lingssekvensen planera undervisningen så, att varje elev får maximal nytta av den. Huvudin-

tresset enligt det interaktionistiska synsättet gäller således långsiktig och kumulativ föränd-

ring.” (Bergling, 1982, sid. 66) 

 

3. SYFTE 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka: 

 

 Om/hur etikundervisning bedrivs i skolan. 

 

 Om etikundervisningen i skolorna överensstämmer med vad som står i den nya läropla-

nen, Lpo-94. 

 

 Om lärarna är medvetna om hur etiken betonas i Lpo-94 

 

 Vilken betydelse lärarna tillskriver etikundervisningen. 

 

4. FRÅGESTÄLLNING 

 

Hur ser etikundervisningen ut i skolan? 

 

5. METOD 

 

Från början hade vi tänkt göra en enkätundersökning med frågeformulär till alla lärare på 

innerstadsskolorna i Bollnäs. Vi var också inne på att ställa lärarnas svar mot intervjufrågor till 

ett antal elever. Båda förslagen förkastades eftersom bortfallet förmodligen skulle bli ganska 

stort på en enkät och att ställa elever mot lärare kändes inte etiskt bra. 

 

I stället valde vi att göra intervjuer med ett antal lärare på de här skolorna. Vi kunde på så sätt 

lättare ställa följdfrågor om det visade sig att det behövdes. Dessutom kunde vi få en naturlig 

och personlig dialog och lättare lyssna av och komma åt nyanser för att få fram åsikter och 

värderingar. 
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Alla intervjuer spelades in på band för att vi i efterarbetet skulle kunna gå tillbaka och lyssna 

om, dessutom kunde samtalet flyta naturligt. 

 

De lärare vi intervjuade valdes slumpmässigt ut genom lottning på fem låg- och mellansta-

dieskolor samt högstadieskolan inom samma upptagningsområde. Undantagna var de lärare vi 

haft som handledare under praktikperioderna. 

 

Vi intervjuade fyra lågstadielärare, tre mellanstadielärare, en grundskollärare och två SO-lärare 

på högstadiet. 

 

För att inte direkt avslöja att det var just den långsiktiga planerade etikundervisningen vi var 

intresserade att finna försökte vi lägga en del av frågorna ”lite vi sidan om”. Det här fick 

visserligen till följd att vi fick en massa material att sålla i, men å andra sidan gav det här 

överflödet värderingar och synpunkter vi annars säkert gått miste om vi inte gjort så här. 

 

När intervjuerna var gjorda lyssnade vi av och antecknade, analyserade, lyssnade igen och 

analyserade, valde ut viktiga citat, kommenterade det vi bedömde viktigt och gjorde slutligen 

en sammanfattning av hela intervjuundersökningen. 

 

Vi har i bearbetnings- och analysarbetet endast tagit upp till behandling de frågor som vi ansett 

vara av värde för undersökningen. De citat vi valt ut är på samma sätt endast de vi bedömt vara 

antingen representativa, generella eller speciellt intressanta för vår undersökning. 

 

6. UNDERSÖKNINGEN 

6.1 Intervjupersoner 

 

Intervjuerna gjordes anonyma, alla personer har försetts med en bokstav för identifikation. För 

att ändå ge intervjupersonerna ”ett ansikte” har vi valt att presentera enligt följande. Uppgif-

terna är tagna ur intervjuerna. 

 

A – har arbetat på högstadiet i 27 år där han undervisar i svenska och SO. 

 

B – är lärare på högstadiet och undervisar i svenska och SO. Han säger sig trivas med arbetet 

och vill inte byta ut det mot något annat. Som behörig lärare har han arbetat sedan 1987. Han 
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tycker att religionsämnet är intressant men anser sig vara ”en slav under bedömning” och 

undrar hur man bedömer etiska diskussioner. 

 

C – har arbetat som behörig lågstadielärare i 13 år. Om det finns möjlighet försöker hon 

undvika religionsundervisningen - byter med andra lärare. Tar en lektion bara för att hålla på 

med etik gör jag bara inte utan det blir naturligt.” 

 

D – är lågstadielärare och har arbetat i 20 år på samma skola. Religionsämnet tycker hon är 

både svårt ”barnen kan komma med svåra frågor” och roligt. 

 

E – är mellanstadielärare sedan 25 år tillbaka och anser att det är viktigt att först bestämma var 

hon själv står och att hon försöker hitta bra utgångspunkter som berör barnen och intresserar 

dem. ”Vissa frågor tar ett helt liv att få svar på - om ens det räcker.” 

 

F – är lågstadielärare sedan 1987 och poängterar att han trivs med sitt arbete. ”Etiken är 

huvudgrejen i religion” säger han och lägger ner mycket arbete på den delen. 

 

G – är nyutbildad grundskollärare sedan ett år tillbaka. Hon tycker att religion är ett brett ämne, 

som är roligt att undervisa i. Hon lägger tyngdpunkten på etiken. ”Där är det stora brister!” 

 

H – är mellanstadielärare och anser att religionsämnet är det ämne som förändrats mest under 

hans 37 år som lärare. ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning för det händer så 

mycket i vardagen i skolan ändå.” 

 

I – är lågstadielärare sedan 25 år tillbaka och tycker att kärleken till nästan är det grundläggande 

inom religion. Angående etikundervisning säger hon ”man behöver inte belysa problem - de 

finns bland barnen redan”. 

 

J – har arbetat som mellanstadielärare i 23 år. I religionsämnet tar han inte upp etiken speciellt 

eftersom han anser att ”etiken genomsyrar varje lektion”. 
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6.2 Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur tycker du det är att undervisa i religion? Varför? 

3. Hur stor del av OÄ-undervisningen låter du religionsämnet ta? 

4. Hur tror du att eleverna upplever ämnet? Varför? 

5. Vad tar du upp i religionsämnet? 

6. Vad tycker du är viktigast att ta upp i ämnet? 

7. Vad använder du för läromedel? 

8. I Lpo-94 står att skolans värdegrund och all verksamhet i skolan ska bygga på ”den kristna 

etiken”. Dessutom ska etiken också genomsyra skolans alla ämnen. 

9. Har ni diskuterat det här i kollegiet? Hur har ni tolkat det? 

10. Det har talats mycket om etik i och med den nya läroplanen. Hur är inställningen till det som 

står i Lpo-94 ute bland lärarna? 

11. Vad menar du med etik? 

12. Är etik något som kommer in i din undervisning? 

13. Hur arbetar du med det? 

14. Hur mycket tid lägger du ner på etiken i religionsämnet? 

15. Tror du att etikundervisning har någon betydelse för det övriga arbetet i skolan och för det 

framtida samhället? 

 

6.3 Intervjuer 

 

Som vi tidigare sagt väljer vi att redovisa endast de frågor som vi bedömer vara av betydelse för 

undersökningen? 

 

5. Vad tar du upp i religionsämnet? 

 

På den här frågan nämner 7 av 10 lärare på något sätt att de tar upp etik i sin undervisning. 

 

Kommentar: Begreppet etik har inte riktigt samma innebörd för alla. Det kan vara värt att 

notera att två lärare som inte nämner ordet etik arbetar på samma skola och samarbetar. 
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6. Vad tycker du är viktigast att ta upp i ämnet? 

 

På den här frågan svarar 6 av 10 lärare att de tycker att etik är det som är viktigast att ta upp i 

religionsämnet. De som svarar så är de som på ett eller annat sätt själva menar att de arbetar 

med etikfrågor i sin undervisning. 

 

G säger: ”Etik och moral. Där är det stora brister!” 

 

H säger: ”Etik är ett måste.” 

 

Kommentar: Eftersom frågan är indirekt ställd kan vi inte säkert säga om svaret är rätt. Man kan 

ha glömt bort att etik ingår i religionsämnet. 

 

8. I Lpo-94 står att skolans värdegrund och all verksamhet i skolan skall bygga på den 

”kristna etiken”. Dessutom ska etiken också genomsyra skolans alla ämnen. Har ni 

diskuterat det här i kollegiet? Hur har ni tolkat det? 

 

Ingen säger sig ha diskuterat det här! 

 

A – Nej vi har inte diskuterat just det. Vi jobbar säkert på som tidigare och bibehåller den 

grundsyn vi har. 

 

B – Det ha inte getts utrymme. Det tål att tänkas på. De äldre säger att det får bli som det blir 

men det är tjänstefel att inte följa läroplanen. 

 

D – Så långt har vi inte kommit. Vi har så mycket annat. Genomsyra - det blir nog olika från 

lärare till lärare och ingen större skillnad jämfört med idag. 

 

E – Vi har inte diskuterat det på något djupare plan. Lpo-diskussionerna har mest handlat om 

timplanerna. 

 

G – Jag har inte ens läst Lpo-94. 

 

I – Vi har jobbat väldigt mycket med timplaner och mycket med ”elevens val”. 
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J – Det skulle inte behöva stå där. Det finns redan. Det menar jag och många med mig. Etiken 

genomsyrar redan varje lektion. 

 

Kommentar: Det här stämmer ganska väl med vad vi upplevt ute på praktikskolorna. Lärarna 

lägger ner den mesta energin på timplaner och på att få det dagliga arbetet att fungera. Ideologin 

i Lpo-94 har man att döma av de svar vi fått inte ägnat särskilt mycket tid till. Vad det beror på 

kan naturligtvis diskuteras. En möjlig orsak till det är att de faktiskt inte tycker att det är så 

viktigt. Ofta skyller de på tidsbrist. 

 

På frågan hur de tolkat det som står i läroplanen får vi inget svar. Vår slutsats blir att de har läst 

kursplanen men inte läroplanen. 

 

9. Det ha talats mycket om etik i och med den nya läroplanen. Hur är inställningen till det 

som står i Lpo-94 ute bland lärarna? 

 

F – … medveten om att det är en stor satsning. 

 

Kommentar: Av de svar vi fått under intervjuerna verkar det inte som det här är något som 

diskuterats ute bland lärarna. Inställningen är ofta att det inte kommer att bli någon större 

skillnad jämfört med idag. Endast en lärare säger sig vara medveten om att det är ”en stor 

satsning”. Flera verkar inte ens ha läst igenom Lpo-94 och vi får uppfattningen att det som står 

där är ointressant. Speciellt tydligt märks det bland de äldsta lärarna, som inte orkar eller har 

lust att sätta sig in i ännu en ny läroplan. 

 

10. Vad menar du med etik? 

 

A – Hur människor är mot varandra. 

 

B – Rätt och fel. Hur man uppträder mot varandra i olika situationer. 

 

C – Visa hänsyn till varandra. 

 

D – Alla ska ha lika värde. 
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E – Att inte försöka få någon vinning av andras misstag. 

 

F – Ett förhållningssätt. Jag är mig själv - spelar inte en roll. 

 

G – Empati - och att handla därefter. 

 

H – Människors beteende mot varandra. 

 

I – Rätt och fel och vad som känns rätt och fel. Förståelse för andra. 

 

J – Tolerans och respekt. 

 

Kommentar: Här var många tveksamma innan de svarade. Någon tyckte det var svårt att skilja 

på etik och moral. Oberoende av vad de sedan svarar handlar det i stort om samspelet mellan 

människor. Det är ganska lätt att skönja vardagen i skolan bakom vad de säger. De uttrycker en 

hållning - hur man ska vara mot varandra. De svarar med innebörd inte betydelse och verkar 

inte ha någon medvetenhet om vad etik är. 

 

Det här är också ganska betecknande den kunskapssyn man har till etik respektive andra 

skolämnen. Etik det är nå’t man håller på med efter att det hänt någonting på rasten. Matema-

tikinlärning och läs- och skrivinlärning det får ta tid och där väntar man sig dessutom att det ska 

ske en utveckling också. Det är skillnaden. 

 

11. Är etik något som kommer in i din undervisning? 

 

Samtliga lärare svarar här att de har etik med i sin undervisning. Frågan är vad de menar med 

det och vad de lägger in i begreppet etikundervisning. 

 

Det här visade sig inte vara någon bra fråga. Vi hade för avsikt att få fram om det rörde sig om 

planerad eller oplanerad undervisning. Det fick vi inget svar på. Frågan är om det är den 

oplanerade ”efter-att-det-hänt-något-undervisningen” de flesta menar. 
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12. Hur arbetar du med det? 

 

A – Utgår t ex från TV-program som behandlar frågor som abort, dödshjälp och liknande. 

Följer sedan upp med gruppdiskussioner där han ofta väljer att stå utanför ”för att inte störa”. 

Det förekommer också att han låter eleverna arbeta med etiska problemövningar. Ibland räcker 

det med att väcka en tanke … 

 

B – Behandlar frågor om rätt och fel utifrån aktuella händelser i massmedia där han anknyter till 

andra religioner synsätt. ”Tar tag i verkligheten.” Han tycker att etiken genomsyrar alla 

SO-ämnen. Dessutom tar han under några lektioner i början av åk 7 upp hur en klasskompis ska 

vara. 

 

C – ”Läroboken i åk 1 tar upp relationsfrågor.” Hon anser att etiken kommer in hela tiden, varje 

dag, varje timme men ”tar en hel lektion för att hålla på med etik det gör jag bara inte utan det 

blir naturligt.” 

 

D – ”Pratar mycket med barnen om så’na saker - ibland etiska samtal som är planerade och 

genomtänkta - annars hela tiden.” Hon anknyter verkligheten till det man tidigare läst eller 

pratat om. 

 

E – Har ”samlande prat” och ”rider på vågen”. Genom samtal försöker hon få eleverna att få 

förståelse för andra och att man ska få vara den man är. 

 

F – Använder sig av ett identitetsskapande arbetsmaterial. 

 

G – Har dramaövningar varje dag där eleverna får träna sig genom att sätta sig in i andras 

situationer, tankar och värderingar. Frågor om lagar och regler tar hon upp i samhällskunskap. 

Dessutom kommer hela den planerade ”när-det-händer-någonting-etiken” in. 

 

H – ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning. Det händer så mycket i vardagen i skolan 

ändå.” 
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I – Höstterminen i åk 1 följer hon lärobokens kapitel om hur man ska vara mot varandra. ”Det 

behövs egentligen ingen planerad etikundervisning eftersom man tar upp det när det redan har 

hänt. Det blir mer alldagligt då.” 

 

J – Varje onsdagsmorgon tar han upp och diskuterar med klassen ”om det varit stökigt eller om 

inte gruppen fungerar” och man försöker gemensamt komma fram till lösningar. 

 

Kommentar: Här syns ganska tydligt att det sällan är fråga om vad vi menar med planerade, 

utvecklande etiska samtal. Det är nog snarare så, att det är konfliktlösningar och hur man ska få 

det att fungera i klassen det handlar om, när lärarna talar om etikundervisning. ”Man behöver 

inte ha planerad etikundervisning. Det händer så mycket i vardagen i skolan ändå.” Det är en 

åsikt vi kan ana hos flera av lärarna. 

 

Beredskap till eget handlande och vidare reflektioner ger bara A, B och D. Att A valde att ställa 

sig vid sidan tycker vi är Ute märkligt då vi anser att eleverna behöver en vuxen som styr 

diskussionen och möter deras åsikter och värderingar. Det som de övriga lärarna tar upp handlar 

mest om fostran och ligger inte direkt under etikens område. 

 

13. Hur mycket tid lägger du ner på etiken i religionsämnet? 

 

A – Säger att han ägnar 60 % till etikundervisning. 

 

J – ”Så kan jag inte spalta upp det.” 

 

Kommentar: Flera av de tillfrågade lärarna ”kan inte svara på frågan”. Det är svårt att analysera 

svaren också, att veta om de säger det de säger. Det kan vara så att de lärare som sätter 

likhetstecken mellan att få den sociala samvaron i klassrummet att fungera och etik är de som 

anser att etiken tar mest tid. Vi undrar om alla tar upp etik i religionsundervisningen eller om de 

missuppfattat frågan. Det är omöjligt att dra någon säker slutsats. 

 

14. Tror du att etikundervisningen har någon betydelse för det övriga arbetet i skolan och 

för det framtida samhället? 

 

A – Ja det kan hända. – Det är inte så enkelt att det räcker med etikundervisning - inte rakt av. 
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B – Ja det tror jag, men det är svårt att mäta hur många som påverkas. 

 

C – Det är oerhört betydelsefullt. Vi kan inte leva i ett normlöst samhälle. 

 

D – Ja, jätteviktigt - och att börja med barnen. Vi är på väg mot ett våldssamhälle och det här är 

nog enda sättet att motverka våldstendenser. – Vi måste bry oss om igen. 

 

E – För att barnen ska kunna utvecklas i sina tankar och värderingar behöver de vuxna, många 

och ärliga och med flera olika perspektiv, att prata med och bolla sina frågor mot. En del frågor 

tar ett helt liv att få svar på, om ens det räcker. Det finns inga säkra sanningar -sanningen 

förändras hela tiden. 

 

H – Ja det tror jag det har. Gränser är viktiga och de kommer fram genom etiska samtal där man 

diskuterar vad som är rätt och fel. 

 

Kommentar: All tror att etikundervisningen har betydelse för det övriga arbetet i skolan. När 

det gäller etikundervisningens betydelse för det framtida samhället är det visserligen någon 

som är tveksam, men flertalet tror att det har betydelse. 

 

7. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

 

Det vi har kommit fram till i vår undersökning stämmer väl överens med tidigare gjorda 

undersökningar bl.a. den som Swingby m fl (1991) gjorde. I likhet med de resultat, som 

redovisades där, och med utgångspunkt från vår undersökning kan vi konstatera, att lärare 

bedriver etikundervisning i mycket begränsad omfattning. 

 

När vi frågar vad de tycker är viktigast att ta upp i religionsämnet svarar de flesta lärare - etik! 

Ordet etik har lärarna definierat med olika varianter på temat ”hur man handlar mot varandra”. 

Betecknande är att sättet de bedriver sin etikundervisning på, väl överensstämmer med hur de 

definierar ordet etik. Trivseln och att få det att fungera i klassen upptar mycket tid. 

 

De flesta lärarna verkar ta upp etik när tillfälle ges, när någonting har hänt, men de ger inte 

etiken tillfälle till undervisning. ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning för det händer 

så mycket i vardagen i skolan ändå.” Det här är en vanlig kommentar som visar på en väl 
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grundad uppfattning och som ofta kommer igen. Det är bara hos ett par av lärarna vi hittar en 

undervisning som kan tänkas utveckla elevernas förmåga till att göra etiska överväganden och 

som ger redskap och handlingsberedskap. 

 

Medvetenheten är dålig bland lärarna när det gäller vad som står om etik i den nya läroplanen. 

Ingen säger sig ha diskuterat det och vi får den uppfattningen att väldig få verkligen har läst det. 

Inte heller tycks de ha diskuterat hur skolans värdegrund hänger samman med ”den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. 

 

8. DISKUSSION 

 

Etikundervisning och moralfostran i skolan har två syften. Det första har kortsiktiga mål som att 

skapa goda umgängesformer i skolan, relationer med trygghet där ingen behöver känna sig 

utstött, arbetsfostran och arbetsro. Det andra, med mer långsiktiga mål, är att förbereda eleverna 

till handlingskraftiga människor genom att ge färdigheter och redskap till etiska resonemang 

och ställningstaganden. Det första är det som tar den mesta tiden i anspråk. (Lendahls, 1990) 

 

Det här stämmer med vad vi fått fram i samtalen med lärarna. ”Det händer så mycket.” De 

etiska samtal de säger sig ha efter rasten, när någonting måste lösas omedelbart tar tid. Därför 

räcker inte tiden till. 

 

Vi hade väntat oss finna mer planerad etikundervisning än vi gjorde eftersom flera av lärarna vi 

intervjuade tyckte att etik var viktigt. Alla lärare sade att de hade etikundervisning, men när vi 

tittade närmare på det fann vi, att det handlade om vad vi kallar ”här-och-nu-konfliktlösningar” 

trivselsamtal och liknande. Dessa etiksamtal hör till skolans vardag och måste naturligtvis få 

finnas där för att den sociala samvaron ska fungera. 

 

När vi talar om etikundervisning tror man kanske att etik går att lära ut men så är inte fallet. 

Läraren kan medverka till elevernas moralutveckling genom att finnas med i det sociala 

samspelet i skolan där den etiska mognadsprocessen äger rum. Läraren kan på sin höjd lära ut 

genom att vara och på så sätt ”… stimulera eleverna att utveckla självständigt tänkande och 

personligt ansvarstagande.” (Lendahls, 1990, sid. 19) Barn lär sig genom att tillsammans med 

andra pröva ut vad som är rätt och sant sett från olika håll och vi måste komma ihåg att det inte 

finns några rätta svar - de förändras med tiden - men väl olika sätt att bearbeta frågor på. 
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Hur stämmer då lärarnas undervisning med Lpo-94? 

 

”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställ-

ningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.” (Lpo-94, sid. 11)Det här 

stämmer ganska dåligt med vad fått fram av vår undersökning. Den etikundervisning som 

lärarna hänvisar till består till största delen av samvarosamtal och konfliktlösningar. Visserli-

gen har man inte börjat arbeta efter den nya läroplanen ännu, men å andra sidan har vi fått den 

uppfattningen att lärarna tycker att en ny läroplan är onödig inom det här området. En vanlig 

kommentar är: ”Det här är ingenting nytt, det jobbar vi med hela tiden!” 

 

Med våra frågor 8-9 försökte vi ta reda på hur medvetenheten om vad som står om etik i Lpo-94 

var. Vi utgick från att detta diskuterats bland lärarna eftersom vi visste att studiedagar ägnats åt 

den nya läroplanen. Antingen missförstod de våra frågor eller så är det som de säger. De har inte 

diskuterat det! Har vi ställt för höga krav? 

 

Samhället behöver individer utrustade med redskap för att stärka sitt etiska tänkande och med 

kompetens att möta de krav de kommer att ställas inför på 2000-talet. Hur ska vi nå dit? 

 

Kohlberg intresserar sig inte bara för individens moralutveckling utan också hela samhällets. 

Vägen till ett rättfärdigt samhälles förverkligande ser han gå genom psykologisk kunskap om 

moralutveckling. Genom att människor upptäcker den etiska nivån i nuvarande förhållanden 

hoppas han att det väcks intresse till förändring. Han ser skolan som ett uttryck för samhället 

och där ser han alla, lärare och föräldrar i en utveckling i riktning mot ett samhälle, drivet av de 

etiska principerna i stadium 6, med lika rätt och respekt för varje individs egenvärde. (Bergling, 

1982) 

 

Matti Bergström tycker att ”den kommande skolan ska avstå från att ensidigt understryka 

kunskapsinlärning och satsa på att utveckla barns ”Jag” i dess allsidiga förmågor, att se 

helheter, värdera olika situationer, producera egna värden och ställa dem mot andras, tillåta, 

tolerera och lösa inre konflikter, producera idéer och skapa, men också kunna kämpa, genomgå 

konflikter och leva vid randen av katastrofer.” (Bergström, 1991, sid. 82) 

 

Stämmer idealet med verkligheten? 
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Lärarna säger att etikundervisning är viktigt, att den är betydelsefull både för arbetet i skolan 

och för det framtida samhället. Men av vad vi sett i vår undersökning finns det väldigt lite 

långsiktig planerad etikundervisning. Vi undrar om lärarna saknar medvetenhet om vad 

moraliskt utvecklande, långsiktigt planerad etikundervisning innebär. Själva anser de att de 

arbetar med etik när de löser samvarokonflikter och trivselfrågor. 

 

”Frågor om etik och moral hör hemma i skolans vardagsarbete och bör tas upp i sitt naturliga 

sammanhang i alla de situationer som uppstår i skolans vardag. På så sätt kan en etisk grund 

skapas som är en förutsättning för medvetna personliga ställningstaganden också på områden 

som går utanför de mer nära frågorna och vardagssituationerna.” (Bildning och kunskap, 1994, 

sid. 85) 

 

Därför undrar vi om det ändå inte finns någon medvetenhet i vad lärarna gör till vardags och om 

de kanske är på väg uppför Kohlbergs stege. Når de någonsin målet, eller handlar det om att ta 

sig igenom dagen? 

 

Det blir vår nästa forskningsuppgift. 
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1. SAMMANFATTNING


Vi har valt att undersöka hur etikundervisningen ser ut i skolan idag, hur medvetenheten är bland lärarna till det som sägs om etikundervisningen i Lpo-94, samt om de tror att etikundervisning har någon betydelse. Vår undersökning bygger på intervjuer med lärare på olika skolor i Bollnäs innerstad.


2. BAKGRUND


”Etiska och existentiella frågor är och har i alla tider varit grundläggande i människors sökande efter identitet och trygghet i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är ‘eviga’.” (Bildning och kunskap, 1994, sid. 84)


Idag är intresset för etik stort inom en rad olika områden. Samhällsutvecklingen har gjort att nya och större krav ställs både på den enskilde individen och på yrkeskårer som lärare, tekniker, sjukvårdspersonal, socialarbetare, polis och politiker.


Under våra tjugo praktikveckor ute på olika skolor har lärare vi kommit i kontakt med ofta poängterat vikten av etikundervisning. I och med den nya läroplanen Lpo-94 aktualiseras också begreppet etik. Vi har trots detta inte träffat på eller sett några konkreta exempel på vad vi menar med undervisning i etik och undrar över vad det kan bero på. Det är ett av skälen till att vi valt att utforska etikundervisningen i skolan.


Det är viktigt för individens självkännedom, moraliska utveckling och mognad att få reflektera över och bearbeta det man faktiskt står för eller skulle vilja stå för. Människor behöver för sin inre trygghet kunna värdera och självständigt ta ställning i etiska frågor. För att klara av det krävs redskap som ger kompetens att resonera om etiska frågeställningar. Det är detta vi tycker skolan ska ge eleverna i vad vi kallar den planerade undervisningen i etik. ”Att få 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.” (Lendahls, 1990, sid. 6)


”Samhällets snabba utveckling kräver handlingskraftiga människor med brukbara kunskaper inför 2000-talet. Aldrig under människans långa historia har hon ställts inför så stora utmaningar som idag. På en lång rad områden handlar det bokstavlig talat om överlevnad. Den främsta anledningen till det är att den exceptionellt snabba tekniska utvecklingen, som i sig inte är något ont, inte har motsvarats av en lika snabb inre utveckling och mognad”. (Koskinen, 1993, sid. 13)


2.1 Samhälle och etik


Det västerländska samhällets utveckling och de nya krav detta innebär för dagens men kanske framför allt för framtidens människor medför också att vad vi menar med brukbara kunskaper förändras. Allt oftare krävs av människor idag att kunna ta ställning till svåra etiska frågor samtidigt som otryggheten och vilsenheten i samhället tenderar att öka.


När samhället förändras innebär det att även människornas livsvillkor ändras. I det förindustriella samhället gav familjen och närsamhället uppfostran och en färdig roll att växa in i. Normsystemet var stabilt och gav tydliga och begränsade riktlinjer för livet.


I det industriella kom det traditionella normsystemet att ifrågasättas och omformas. Familjen och närsamhället - byn - förlorade både sin beskyddande och uppfostrande dominans i och med att staten delvis tog över rollen som uppfostrare. Urbaniseringen bidrog dessutom till att relationerna förändrades. Storfamiljen blev kärnfamilj och den naturliga kontakten med grannar bröts och därmed även den informella sociala kontrollen som kom att ersättas av mer formella.


I dag förenas inte längre familjen i gemensamt arbete och därmed avskiljs barn och ungdomar från kontakt med vuxnas arbete och ansvar i samhället. Många barn och ungdomar saknar också verklig kontakt med föräldrar och andra vuxna. En kontakt som kunde innebära en stödjande förebild för att hjälpa barnet att forma sin egen identitet. Genom den minskande kontakten med föräldrar och andra vuxna uppstår ett tomrum som lätt leder till en känsla av vilsenhet och existentiell ångest.


De ungas problem är också ofta de vuxnas. I dagens mångfacetterade och föränderliga samhälle möter vi problem som varit helt främmande för tidigare generationer. Ofta är det så att vuxna och ungdomar i dag har samma utgångspunkter när de söker nya livsstilar och vägar att lösa personliga livskriser.


”Etikens utmaningar ligger idag på flera nivåer som alla påverkar varandra. De globala problemen ställer oss inför frågor om vad vi kan och bör göra. Det gäller inte bara hur vi ska rädda miljön från akut förgiftning och undergång, utan hur vi bättre ska ta vårt kollektiva ansvar för skapelsen. Det handlar om freden, med djup insikt om att det största hotet mot den ligger inte ligger i människors individuella, ondska utan i akut svält, överbefolkning och orättvis fördelning av våra gemensamma resurser.” (Koskinen, 1993, sid. 14)


Från att tidigare ha varit något som främst engagerat filosofer och teologer har etiken kommit att efterfrågas inom ett stort antal områden. Det här beror menar prästen, forskaren, läraren och företagskonsulten i etik- och livsåskådningsfrågor Lennart Koskinen i Vad är rätt? Handbok i etik. (1993) på en rad omvälvande förändringar i hela västvärlden som aktualiserar etikfrågor och förutsätter kunskaper om etiska resonemang och genomtänkta värderingar.


Den snabba teknikutvecklingen, som erbjuder valmöjligheter man inte haft tidigare, men även kräver ställningstaganden, som tidigare inte behövt göras, när möjligheterna inte fanns. Vilket alternativ ska/bör man välja? Frågor av typen ”bör”, ”skall”, ”gott” eller ”rätt” liksom ”det bästa” och det ”sämsta” handlingsalternativet är exempel på etiska frågor.


En förändrad ekonomisk situation. Efterkrigstidens snabba tillväxtekonomi har bromsats upp och vi har fått en ekonomisk tillbakagång. Tidigare dog människor därför att medicinska eller tekniska möjligheter saknades. Idag finns medicinsk teknologi men de ekonomiska resurserna är begränsade. Är det rätt att låta människor dö för att i stället satsa pengarna på försvaret eller stora idrottsgalor? Hur ska prioriteringarna ske? Vad är rätt?


Den nya pluralismen. Vi har idag ett samhälle präglat av mångfald. Kristendomen är bara en av många etikgrundande ideologier. Ofta kommer traditionellt kristna värderingar i konflikt med andra religiöst eller politiskt motiverade värdesystem Några exempel på sådana moraliska konflikter är kvinnlig omskärelse, aga av barn, obduktion och kremering av döda.


Den snabba internationaliseringen. Vårt land innehåller idag allt fler kulturer men öppnar sig också mot Europa och den övriga världen. Erfarenheten visar att de bästa förutsättningarna för förståelse för andra uppnår man om alla sidor klart uttalar sina värderingar.


Den nya rotlösheten. Luckan efter de gamla folkrörelserna med deras klart uttalade värderingar och en traditionell kristen etik har inte ifyllts med något nytt. Det här innebär att många helt saknar någon som helst grund för etiska ställningstaganden.


Ny andlighet och existentiell nyfikenhet. Det finns idag ett stort intresse för frågor omkring etik och livsåskådningsfrågor. Många företag har insett sambandet mellan möjligheten till personlig utveckling och personalvård för de anställda.


2.2 Skola och etik


Inom skolans område har etiken diskuterats och debatterats inte minst i samband med införandet av den nya läroplanen, Lpo-94, och där etiken särskilt lyfts fram i tre olika sammanhang.


Etiken i religionsämnet ska ge eleverna redskap, en grundkompetens till att tänka, resonera och reflektera över vad som är rätt/fel, sant/falskt. ”Genom att ta upp och låta eleverna reflektera över och diskutera etiska frågor ur tros- och livsåskådningsperspektiv bidrar undervisningen till att ge eleverna en grund för etiska ställningstaganden.” (Lpo-94, kursplan, sid. 39)

Sedan har vi den i massmedia omdebatterade ”kristna etiken”. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. … I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Lpo-94, sid. 2)

Det här innebär att all verksamhet i skolan ska bygga på detta och att det är viktigt att skolan hävdar dessa värden och ger en förståelse för hur de vuxit fram och fått förankring i vårt samhälle. Det här ger en grundplattform att stå på.


Sist kommer det etiska perspektivet som ska genomsyra alla ämnen. ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför ska undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.” (Lpo-94, sid. 5)

”Det är inte primärt fråga om att undervisa om etiska frågor utan om att ta upp de etiska frågor som ligger i ämnets förlängning, som ämneskunskapernas konsekvenser och den grund ämnena kan ge för att ta ställning i olika frågor.” (Kunskap och bildning, sid. 84)

2.3 Individ och etik


”Att kunna handla och tänka självständigt och ansvarsfullt i skiftande sammanhang samt att ha förmåga och kunskap att fatta moraliskt riktiga beslut är en kunskap som tycks bli allt viktigare.” (Lendahls, 1990, sid. 5)

Att kunna fatta moraliskt riktiga beslut handlar delvis om vad vi kan kalla hjärnans behov av etik. Hjärnforskaren Matti Bergström talar om ”hjärnans tre resurser” och hur vi i skolan utnyttjar eller snarare inte utnyttjar dessa.


Hjärnans första resurs, som han kallar ”kraften” visar sig i musklerna som deras energi och på mental nivå som medvetandet.


Den andra resursen är ”kunskapen”, informationen, som för vårt beteendes skull, behöver medverka med medvetandekraften. Han påpekar här hur viktigt det är att träna medvetandekraften hos barn för att nå bästa möjliga inlärningsresultat.


Den tredje resursen i vår hjärna är ”värdet”, som vi tack vare vår kunskapscentrerade attityd oftast glömmer bort. Värderesursen är den förmåga med vilken vi väljer just den kunskapsart och mängd vi behöver för varje situation - urvalsresursen. Matti Bergström anser att vi har försummat denna kapacitet och att vi inte har tid för så mycket annat än kunskapen och det analytiska. Om vi ska träna hjärnan på bästa möjliga sätt, måste vi träna alla dessa resurser balanserat; kraften, kunskapen och värdeförmågan. (Bergström, 1991, sid. 12 ff.)


Vad händer i en hjärna som överbelastas med kunskap och där utvecklingen av värdekapaciteten försummats? Om vi belastar hjärnan med information via sinnesorganen så finns det ett optimalt tryck där hjärnan är som mest effektiv i sin förmåga att behandla information och att lösa problem. Om trycket sjunker (som i monotoni) eller stiger (som i överbelastning) sätts den här förmågan ner. Det här medför först och främst att koncentrationsförmågan och iakttagelseförmågan sjunker och det blir svårare för individen att dra slutsatser. Kreativiteten sjunker också. Men det som kanske är det intressantaste är att hjärnan nu lättare kan styras utifrån, då den vid sänkt kapacitet söker hjälp utifrån, från andra hjärnor.


För barnet betyder det här att hjälp inte söks från det håll som kanske skulle vara önskvärt, d.v.s. från föräldrar och lärare, eftersom dessa bara ökar informationsbelastningen. Ett barn med överbelastad hjärna söker sig i stället till informationsvakuum i samhället, där trycket lättas. Sådana tomställen på information finns bl.a. i gängen ”ute på gatan”. Här får barnets hjärna hjälp mot sin värdeinvaliditet. Vi ska alltså inte beskylla barnet för olydnad menar Bergström (1991) då de sviker skolan. Tvärtom räddar de sig vilket är ett tecken på sund hjärna. Däremot kan man se en fara i den informationsfientlighet och den samhällsfientlighet som följer av detta, fientlighet mot arbete, regler, lagar, vetenskap och samhällsinstitutioner eftersom de representerar den ordning som skapar överbelastning.


PIAGET och KOHLBERG


När vi ser till den enskilda människans behov av etik handlar det inte bara om hjärnas behov och utveckling, utan kanske mer om vad vi kan beskriva som den inre moraliska utvecklingen.


Jean Piaget (1896-1980) lade grunden till vår förståelse av den ytterst komplicerade process där bland annat vår moraliska känslighet utvecklas. Han visade också att samvetet inte är någon en gång för alla given storhet, utan snarare signaler från det aktuella tillståndet i en livslång process.


Piaget utförde en rad experiment för att ta reda på hur barn bedömer orätta handlingar. Där fann han att mindre barn främst tenderar att bedöma handlingens objektiva konsekvenser utan att ta hänsyn till orsaken till det som sker eller motiven. Först från 9-10 år och uppåt kunde barnen gradvis väga in motiv och avsikter i sina moraliska bedömningar.


De mindre barnen visar tydligt att ett brott man blir ertappad med, och därmed riskerar bestraffning för, är allvarligare än ett objektivt allvarligare brott som undgår upptäckt. Det onda verkar ligga mer på upptäckten än på brottet som sådant. Med stigande ålder och mognad vägs avsikter och motiv allt mer in och för de äldre barnen är brottet fel även om det inte upptäcks.


Piagets banbrytande forskning ligger till grund för den klassificering av moralens naturliga utvecklingsgång, som presenterades av Piaget-lärjungen Lawrence Kohlberg i en doktorsavhandling 1958. I sin teori hävdade han att individens moralutveckling beskriver en konsekvent utvecklingssekvens i sex stadier.


Kohlbergs teori, som bygger på att individens moralutveckling kan delas in i tre principiellt skilda nivåer, som var och en består av två steg. Varje steg representerar kvalitativt åtskilda förutsättningar för rolltagande, socialt ansvar och förmåga till moraliska bedömningar.


De tre överordnade nivåerna är:


1. Den förmoraliska nivån, som omfattar stadierna 1 och 2.


2. Den konventionella moralens nivå, som omfattar stadierna 3 och 4.


3. Den principiella moralens nivå med stadierna 5 och 6.


Den förmoraliska nivån är i grunden egocentrisk. Moralbedömningar görs uteslutande med avseende på konsekvenser för individen själv. Barnet lär sig att bedöma rätt/fel, gott/ont allteftersom det upplever beröm eller klander, eller erfar obehag eller njutning och tillfredsställelse.


På den konventionella moralens nivå dominerar ett sociocentriskt perspektiv. I moraliska bedömningar vägs nu konsekvenser in för såväl individen själv som för medlemmarna i gruppen, familjen, nationen, osv. Gruppens förväntningar och syften upplevs som värdefulla i sig utan hänsyn tagen till dem som inte tillhör gruppen. Individens roll i gruppen bestämmer vad som är rätt/fel. Det gäller att trygga social ordning och stabilitet för såväl familj, som grupp och nation.


I den principiella moralen betraktas något som rätt eller fel oavsett vem som anser det vara rätt eller fel. Individen har själv valt de principer han vill acceptera att använda som grund för sina bedömningar om rätt och fel och vad han anser vara rätt styr hans bedömningar oavsett den sociala eller politiska situationen.


Var och en av de sex stadierna bildar en strukturell helhet och stadierna en ordnad utvecklingssekvens. Utvecklingen sker till följd av ett samspel mellan den biologiska förutsättningen och den sociala stimuleringen. Eftersom moralutvecklingen sker i en bestämd följd får undervisningen till mål dels att underlätta utvecklingen så långt som möjligt men även att förhindra fixering på ett lägre. Dessutom menar Bergling (1992) att om en viss individ inte kan påverkas i riktning mot nästa stadium bör man i stället sträva efter att nå ett fullständigt utnyttjande av nuvarande struktur på nya områden.


”Eftersom socialt samspel påverkar utvecklingen, kan pedagogen om han känner utvecklingssekvensen planera undervisningen så, att varje elev får maximal nytta av den. Huvudintresset enligt det interaktionistiska synsättet gäller således långsiktig och kumulativ förändring.” (Bergling, 1982, sid. 66)

3. SYFTE


Syftet med vårt examensarbete är att undersöka:


· Om/hur etikundervisning bedrivs i skolan.

· Om etikundervisningen i skolorna överensstämmer med vad som står i den nya läroplanen, Lpo-94.

· Om lärarna är medvetna om hur etiken betonas i Lpo-94


· Vilken betydelse lärarna tillskriver etikundervisningen.

4. FRÅGESTÄLLNING


Hur ser etikundervisningen ut i skolan?


5. METOD


Från början hade vi tänkt göra en enkätundersökning med frågeformulär till alla lärare på innerstadsskolorna i Bollnäs. Vi var också inne på att ställa lärarnas svar mot intervjufrågor till ett antal elever. Båda förslagen förkastades eftersom bortfallet förmodligen skulle bli ganska stort på en enkät och att ställa elever mot lärare kändes inte etiskt bra.


I stället valde vi att göra intervjuer med ett antal lärare på de här skolorna. Vi kunde på så sätt lättare ställa följdfrågor om det visade sig att det behövdes. Dessutom kunde vi få en naturlig och personlig dialog och lättare lyssna av och komma åt nyanser för att få fram åsikter och värderingar.


Alla intervjuer spelades in på band för att vi i efterarbetet skulle kunna gå tillbaka och lyssna om, dessutom kunde samtalet flyta naturligt.


De lärare vi intervjuade valdes slumpmässigt ut genom lottning på fem låg- och mellanstadieskolor samt högstadieskolan inom samma upptagningsområde. Undantagna var de lärare vi haft som handledare under praktikperioderna.


Vi intervjuade fyra lågstadielärare, tre mellanstadielärare, en grundskollärare och två SO-lärare på högstadiet.


För att inte direkt avslöja att det var just den långsiktiga planerade etikundervisningen vi var intresserade att finna försökte vi lägga en del av frågorna ”lite vi sidan om”. Det här fick visserligen till följd att vi fick en massa material att sålla i, men å andra sidan gav det här överflödet värderingar och synpunkter vi annars säkert gått miste om vi inte gjort så här.


När intervjuerna var gjorda lyssnade vi av och antecknade, analyserade, lyssnade igen och analyserade, valde ut viktiga citat, kommenterade det vi bedömde viktigt och gjorde slutligen en sammanfattning av hela intervjuundersökningen.


Vi har i bearbetnings- och analysarbetet endast tagit upp till behandling de frågor som vi ansett vara av värde för undersökningen. De citat vi valt ut är på samma sätt endast de vi bedömt vara antingen representativa, generella eller speciellt intressanta för vår undersökning.


6. UNDERSÖKNINGEN

6.1 Intervjupersoner


Intervjuerna gjordes anonyma, alla personer har försetts med en bokstav för identifikation. För att ändå ge intervjupersonerna ”ett ansikte” har vi valt att presentera enligt följande. Uppgifterna är tagna ur intervjuerna.

A – har arbetat på högstadiet i 27 år där han undervisar i svenska och SO.


B – är lärare på högstadiet och undervisar i svenska och SO. Han säger sig trivas med arbetet och vill inte byta ut det mot något annat. Som behörig lärare har han arbetat sedan 1987. Han tycker att religionsämnet är intressant men anser sig vara ”en slav under bedömning” och undrar hur man bedömer etiska diskussioner.

C – har arbetat som behörig lågstadielärare i 13 år. Om det finns möjlighet försöker hon undvika religionsundervisningen - byter med andra lärare. Tar en lektion bara för att hålla på med etik gör jag bara inte utan det blir naturligt.”


D – är lågstadielärare och har arbetat i 20 år på samma skola. Religionsämnet tycker hon är både svårt ”barnen kan komma med svåra frågor” och roligt.

E – är mellanstadielärare sedan 25 år tillbaka och anser att det är viktigt att först bestämma var hon själv står och att hon försöker hitta bra utgångspunkter som berör barnen och intresserar dem. ”Vissa frågor tar ett helt liv att få svar på - om ens det räcker.”


F – är lågstadielärare sedan 1987 och poängterar att han trivs med sitt arbete. ”Etiken är huvudgrejen i religion” säger han och lägger ner mycket arbete på den delen.

G – är nyutbildad grundskollärare sedan ett år tillbaka. Hon tycker att religion är ett brett ämne, som är roligt att undervisa i. Hon lägger tyngdpunkten på etiken. ”Där är det stora brister!”

H – är mellanstadielärare och anser att religionsämnet är det ämne som förändrats mest under hans 37 år som lärare. ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning för det händer så mycket i vardagen i skolan ändå.”

I – är lågstadielärare sedan 25 år tillbaka och tycker att kärleken till nästan är det grundläggande inom religion. Angående etikundervisning säger hon ”man behöver inte belysa problem - de finns bland barnen redan”.

J – har arbetat som mellanstadielärare i 23 år. I religionsämnet tar han inte upp etiken speciellt eftersom han anser att ”etiken genomsyrar varje lektion”.


6.2 Intervjufrågor


1. Hur länge har du arbetat som lärare?


2. Hur tycker du det är att undervisa i religion? Varför?


3. Hur stor del av OÄ-undervisningen låter du religionsämnet ta?


4. Hur tror du att eleverna upplever ämnet? Varför?


5. Vad tar du upp i religionsämnet?


6. Vad tycker du är viktigast att ta upp i ämnet?


7. Vad använder du för läromedel?


8. I Lpo-94 står att skolans värdegrund och all verksamhet i skolan ska bygga på ”den kristna etiken”. Dessutom ska etiken också genomsyra skolans alla ämnen.


9. Har ni diskuterat det här i kollegiet? Hur har ni tolkat det?


10. Det har talats mycket om etik i och med den nya läroplanen. Hur är inställningen till det som står i Lpo-94 ute bland lärarna?


11. Vad menar du med etik?


12. Är etik något som kommer in i din undervisning?


13. Hur arbetar du med det?


14. Hur mycket tid lägger du ner på etiken i religionsämnet?


15. Tror du att etikundervisning har någon betydelse för det övriga arbetet i skolan och för det framtida samhället?


6.3 Intervjuer


Som vi tidigare sagt väljer vi att redovisa endast de frågor som vi bedömer vara av betydelse för undersökningen?


5. Vad tar du upp i religionsämnet?


På den här frågan nämner 7 av 10 lärare på något sätt att de tar upp etik i sin undervisning.


Kommentar: Begreppet etik har inte riktigt samma innebörd för alla. Det kan vara värt att notera att två lärare som inte nämner ordet etik arbetar på samma skola och samarbetar.

6. Vad tycker du är viktigast att ta upp i ämnet?


På den här frågan svarar 6 av 10 lärare att de tycker att etik är det som är viktigast att ta upp i religionsämnet. De som svarar så är de som på ett eller annat sätt själva menar att de arbetar med etikfrågor i sin undervisning.


G säger: ”Etik och moral. Där är det stora brister!”

H säger: ”Etik är ett måste.”

Kommentar: Eftersom frågan är indirekt ställd kan vi inte säkert säga om svaret är rätt. Man kan ha glömt bort att etik ingår i religionsämnet.


8. I Lpo-94 står att skolans värdegrund och all verksamhet i skolan skall bygga på den ”kristna etiken”. Dessutom ska etiken också genomsyra skolans alla ämnen. Har ni diskuterat det här i kollegiet? Hur har ni tolkat det?


Ingen säger sig ha diskuterat det här!


A – Nej vi har inte diskuterat just det. Vi jobbar säkert på som tidigare och bibehåller den grundsyn vi har.


B – Det ha inte getts utrymme. Det tål att tänkas på. De äldre säger att det får bli som det blir men det är tjänstefel att inte följa läroplanen.


D – Så långt har vi inte kommit. Vi har så mycket annat. Genomsyra - det blir nog olika från lärare till lärare och ingen större skillnad jämfört med idag.


E – Vi har inte diskuterat det på något djupare plan. Lpo-diskussionerna har mest handlat om timplanerna.


G – Jag har inte ens läst Lpo-94.


I – Vi har jobbat väldigt mycket med timplaner och mycket med ”elevens val”.


J – Det skulle inte behöva stå där. Det finns redan. Det menar jag och många med mig. Etiken genomsyrar redan varje lektion.


Kommentar: Det här stämmer ganska väl med vad vi upplevt ute på praktikskolorna. Lärarna lägger ner den mesta energin på timplaner och på att få det dagliga arbetet att fungera. Ideologin i Lpo-94 har man att döma av de svar vi fått inte ägnat särskilt mycket tid till. Vad det beror på kan naturligtvis diskuteras. En möjlig orsak till det är att de faktiskt inte tycker att det är så viktigt. Ofta skyller de på tidsbrist.


På frågan hur de tolkat det som står i läroplanen får vi inget svar. Vår slutsats blir att de har läst kursplanen men inte läroplanen.


9. Det ha talats mycket om etik i och med den nya läroplanen. Hur är inställningen till det som står i Lpo-94 ute bland lärarna?


F – … medveten om att det är en stor satsning.


Kommentar: Av de svar vi fått under intervjuerna verkar det inte som det här är något som diskuterats ute bland lärarna. Inställningen är ofta att det inte kommer att bli någon större skillnad jämfört med idag. Endast en lärare säger sig vara medveten om att det är ”en stor satsning”. Flera verkar inte ens ha läst igenom Lpo-94 och vi får uppfattningen att det som står där är ointressant. Speciellt tydligt märks det bland de äldsta lärarna, som inte orkar eller har lust att sätta sig in i ännu en ny läroplan.


10. Vad menar du med etik?


A – Hur människor är mot varandra.


B – Rätt och fel. Hur man uppträder mot varandra i olika situationer.


C – Visa hänsyn till varandra.


D – Alla ska ha lika värde.


E – Att inte försöka få någon vinning av andras misstag.


F – Ett förhållningssätt. Jag är mig själv - spelar inte en roll.


G – Empati - och att handla därefter.


H – Människors beteende mot varandra.


I – Rätt och fel och vad som känns rätt och fel. Förståelse för andra.


J – Tolerans och respekt.


Kommentar: Här var många tveksamma innan de svarade. Någon tyckte det var svårt att skilja på etik och moral. Oberoende av vad de sedan svarar handlar det i stort om samspelet mellan människor. Det är ganska lätt att skönja vardagen i skolan bakom vad de säger. De uttrycker en hållning - hur man ska vara mot varandra. De svarar med innebörd inte betydelse och verkar inte ha någon medvetenhet om vad etik är.


Det här är också ganska betecknande den kunskapssyn man har till etik respektive andra skolämnen. Etik det är nå’t man håller på med efter att det hänt någonting på rasten. Matematikinlärning och läs- och skrivinlärning det får ta tid och där väntar man sig dessutom att det ska ske en utveckling också. Det är skillnaden.


11. Är etik något som kommer in i din undervisning?


Samtliga lärare svarar här att de har etik med i sin undervisning. Frågan är vad de menar med det och vad de lägger in i begreppet etikundervisning.


Det här visade sig inte vara någon bra fråga. Vi hade för avsikt att få fram om det rörde sig om planerad eller oplanerad undervisning. Det fick vi inget svar på. Frågan är om det är den oplanerade ”efter-att-det-hänt-något-undervisningen” de flesta menar.


12. Hur arbetar du med det?


A – Utgår t ex från TV-program som behandlar frågor som abort, dödshjälp och liknande. Följer sedan upp med gruppdiskussioner där han ofta väljer att stå utanför ”för att inte störa”. Det förekommer också att han låter eleverna arbeta med etiska problemövningar. Ibland räcker det med att väcka en tanke …


B – Behandlar frågor om rätt och fel utifrån aktuella händelser i massmedia där han anknyter till andra religioner synsätt. ”Tar tag i verkligheten.” Han tycker att etiken genomsyrar alla SO-ämnen. Dessutom tar han under några lektioner i början av åk 7 upp hur en klasskompis ska vara.


C – ”Läroboken i åk 1 tar upp relationsfrågor.” Hon anser att etiken kommer in hela tiden, varje dag, varje timme men ”tar en hel lektion för att hålla på med etik det gör jag bara inte utan det blir naturligt.”


D – ”Pratar mycket med barnen om så’na saker - ibland etiska samtal som är planerade och genomtänkta - annars hela tiden.” Hon anknyter verkligheten till det man tidigare läst eller pratat om.


E – Har ”samlande prat” och ”rider på vågen”. Genom samtal försöker hon få eleverna att få förståelse för andra och att man ska få vara den man är.


F – Använder sig av ett identitetsskapande arbetsmaterial.


G – Har dramaövningar varje dag där eleverna får träna sig genom att sätta sig in i andras situationer, tankar och värderingar. Frågor om lagar och regler tar hon upp i samhällskunskap. Dessutom kommer hela den planerade ”när-det-händer-någonting-etiken” in.


H – ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning. Det händer så mycket i vardagen i skolan ändå.”


I – Höstterminen i åk 1 följer hon lärobokens kapitel om hur man ska vara mot varandra. ”Det behövs egentligen ingen planerad etikundervisning eftersom man tar upp det när det redan har hänt. Det blir mer alldagligt då.”


J – Varje onsdagsmorgon tar han upp och diskuterar med klassen ”om det varit stökigt eller om inte gruppen fungerar” och man försöker gemensamt komma fram till lösningar.


Kommentar: Här syns ganska tydligt att det sällan är fråga om vad vi menar med planerade, utvecklande etiska samtal. Det är nog snarare så, att det är konfliktlösningar och hur man ska få det att fungera i klassen det handlar om, när lärarna talar om etikundervisning. ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning. Det händer så mycket i vardagen i skolan ändå.” Det är en åsikt vi kan ana hos flera av lärarna.


Beredskap till eget handlande och vidare reflektioner ger bara A, B och D. Att A valde att ställa sig vid sidan tycker vi är Ute märkligt då vi anser att eleverna behöver en vuxen som styr diskussionen och möter deras åsikter och värderingar. Det som de övriga lärarna tar upp handlar mest om fostran och ligger inte direkt under etikens område.


13. Hur mycket tid lägger du ner på etiken i religionsämnet?


A – Säger att han ägnar 60 % till etikundervisning.


J – ”Så kan jag inte spalta upp det.”


Kommentar: Flera av de tillfrågade lärarna ”kan inte svara på frågan”. Det är svårt att analysera svaren också, att veta om de säger det de säger. Det kan vara så att de lärare som sätter likhetstecken mellan att få den sociala samvaron i klassrummet att fungera och etik är de som anser att etiken tar mest tid. Vi undrar om alla tar upp etik i religionsundervisningen eller om de missuppfattat frågan. Det är omöjligt att dra någon säker slutsats.


14. Tror du att etikundervisningen har någon betydelse för det övriga arbetet i skolan och för det framtida samhället?


A – Ja det kan hända. – Det är inte så enkelt att det räcker med etikundervisning - inte rakt av.


B – Ja det tror jag, men det är svårt att mäta hur många som påverkas.


C – Det är oerhört betydelsefullt. Vi kan inte leva i ett normlöst samhälle.


D – Ja, jätteviktigt - och att börja med barnen. Vi är på väg mot ett våldssamhälle och det här är nog enda sättet att motverka våldstendenser. – Vi måste bry oss om igen.


E – För att barnen ska kunna utvecklas i sina tankar och värderingar behöver de vuxna, många och ärliga och med flera olika perspektiv, att prata med och bolla sina frågor mot. En del frågor tar ett helt liv att få svar på, om ens det räcker. Det finns inga säkra sanningar -sanningen förändras hela tiden.


H – Ja det tror jag det har. Gränser är viktiga och de kommer fram genom etiska samtal där man diskuterar vad som är rätt och fel.


Kommentar: All tror att etikundervisningen har betydelse för det övriga arbetet i skolan. När det gäller etikundervisningens betydelse för det framtida samhället är det visserligen någon som är tveksam, men flertalet tror att det har betydelse.


7. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR


Det vi har kommit fram till i vår undersökning stämmer väl överens med tidigare gjorda undersökningar bl.a. den som Swingby m fl (1991) gjorde. I likhet med de resultat, som redovisades där, och med utgångspunkt från vår undersökning kan vi konstatera, att lärare bedriver etikundervisning i mycket begränsad omfattning.


När vi frågar vad de tycker är viktigast att ta upp i religionsämnet svarar de flesta lärare - etik! Ordet etik har lärarna definierat med olika varianter på temat ”hur man handlar mot varandra”. Betecknande är att sättet de bedriver sin etikundervisning på, väl överensstämmer med hur de definierar ordet etik. Trivseln och att få det att fungera i klassen upptar mycket tid.


De flesta lärarna verkar ta upp etik när tillfälle ges, när någonting har hänt, men de ger inte etiken tillfälle till undervisning. ”Man behöver inte ha planerad etikundervisning för det händer så mycket i vardagen i skolan ändå.” Det här är en vanlig kommentar som visar på en väl grundad uppfattning och som ofta kommer igen. Det är bara hos ett par av lärarna vi hittar en undervisning som kan tänkas utveckla elevernas förmåga till att göra etiska överväganden och som ger redskap och handlingsberedskap.


Medvetenheten är dålig bland lärarna när det gäller vad som står om etik i den nya läroplanen. Ingen säger sig ha diskuterat det och vi får den uppfattningen att väldig få verkligen har läst det. Inte heller tycks de ha diskuterat hur skolans värdegrund hänger samman med ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.


8. DISKUSSION


Etikundervisning och moralfostran i skolan har två syften. Det första har kortsiktiga mål som att skapa goda umgängesformer i skolan, relationer med trygghet där ingen behöver känna sig utstött, arbetsfostran och arbetsro. Det andra, med mer långsiktiga mål, är att förbereda eleverna till handlingskraftiga människor genom att ge färdigheter och redskap till etiska resonemang och ställningstaganden. Det första är det som tar den mesta tiden i anspråk. (Lendahls, 1990)


Det här stämmer med vad vi fått fram i samtalen med lärarna. ”Det händer så mycket.” De etiska samtal de säger sig ha efter rasten, när någonting måste lösas omedelbart tar tid. Därför räcker inte tiden till.


Vi hade väntat oss finna mer planerad etikundervisning än vi gjorde eftersom flera av lärarna vi intervjuade tyckte att etik var viktigt. Alla lärare sade att de hade etikundervisning, men när vi tittade närmare på det fann vi, att det handlade om vad vi kallar ”här-och-nu-konfliktlösningar” trivselsamtal och liknande. Dessa etiksamtal hör till skolans vardag och måste naturligtvis få finnas där för att den sociala samvaron ska fungera.


När vi talar om etikundervisning tror man kanske att etik går att lära ut men så är inte fallet. Läraren kan medverka till elevernas moralutveckling genom att finnas med i det sociala samspelet i skolan där den etiska mognadsprocessen äger rum. Läraren kan på sin höjd lära ut genom att vara och på så sätt ”… stimulera eleverna att utveckla självständigt tänkande och personligt ansvarstagande.” (Lendahls, 1990, sid. 19) Barn lär sig genom att tillsammans med andra pröva ut vad som är rätt och sant sett från olika håll och vi måste komma ihåg att det inte finns några rätta svar - de förändras med tiden - men väl olika sätt att bearbeta frågor på.


Hur stämmer då lärarnas undervisning med Lpo-94?


”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.” (Lpo-94, sid. 11)Det här stämmer ganska dåligt med vad fått fram av vår undersökning. Den etikundervisning som lärarna hänvisar till består till största delen av samvarosamtal och konfliktlösningar. Visserligen har man inte börjat arbeta efter den nya läroplanen ännu, men å andra sidan har vi fått den uppfattningen att lärarna tycker att en ny läroplan är onödig inom det här området. En vanlig kommentar är: ”Det här är ingenting nytt, det jobbar vi med hela tiden!”


Med våra frågor 8-9 försökte vi ta reda på hur medvetenheten om vad som står om etik i Lpo-94 var. Vi utgick från att detta diskuterats bland lärarna eftersom vi visste att studiedagar ägnats åt den nya läroplanen. Antingen missförstod de våra frågor eller så är det som de säger. De har inte diskuterat det! Har vi ställt för höga krav?


Samhället behöver individer utrustade med redskap för att stärka sitt etiska tänkande och med kompetens att möta de krav de kommer att ställas inför på 2000-talet. Hur ska vi nå dit?


Kohlberg intresserar sig inte bara för individens moralutveckling utan också hela samhällets. Vägen till ett rättfärdigt samhälles förverkligande ser han gå genom psykologisk kunskap om moralutveckling. Genom att människor upptäcker den etiska nivån i nuvarande förhållanden hoppas han att det väcks intresse till förändring. Han ser skolan som ett uttryck för samhället och där ser han alla, lärare och föräldrar i en utveckling i riktning mot ett samhälle, drivet av de etiska principerna i stadium 6, med lika rätt och respekt för varje individs egenvärde. (Bergling, 1982)

Matti Bergström tycker att ”den kommande skolan ska avstå från att ensidigt understryka kunskapsinlärning och satsa på att utveckla barns ”Jag” i dess allsidiga förmågor, att se helheter, värdera olika situationer, producera egna värden och ställa dem mot andras, tillåta, tolerera och lösa inre konflikter, producera idéer och skapa, men också kunna kämpa, genomgå konflikter och leva vid randen av katastrofer.” (Bergström, 1991, sid. 82)

Stämmer idealet med verkligheten?


Lärarna säger att etikundervisning är viktigt, att den är betydelsefull både för arbetet i skolan och för det framtida samhället. Men av vad vi sett i vår undersökning finns det väldigt lite långsiktig planerad etikundervisning. Vi undrar om lärarna saknar medvetenhet om vad moraliskt utvecklande, långsiktigt planerad etikundervisning innebär. Själva anser de att de arbetar med etik när de löser samvarokonflikter och trivselfrågor.


”Frågor om etik och moral hör hemma i skolans vardagsarbete och bör tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla de situationer som uppstår i skolans vardag. På så sätt kan en etisk grund skapas som är en förutsättning för medvetna personliga ställningstaganden också på områden som går utanför de mer nära frågorna och vardagssituationerna.” (Bildning och kunskap, 1994, sid. 85)

Därför undrar vi om det ändå inte finns någon medvetenhet i vad lärarna gör till vardags och om de kanske är på väg uppför Kohlbergs stege. Når de någonsin målet, eller handlar det om att ta sig igenom dagen?


Det blir vår nästa forskningsuppgift.
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