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Förord 
 
Det här är ett examensarbete för grundskollärarutbildningen 1- 7 vid Luleå tekniska universi-
tet och omfattar 10 poäng.  
 
Jag vill tacka min undersökningsklass för att jag blev så väl bemött och det utrymme som 
gavs till undersökningen. Ett stort tack till min vetenskaplige handledare Arne Forsman som 
”stämt i bäcken” och delat med sig av lästips på ett för mig utvecklande sätt. 
 
 
Jonas Bergman Luleå 16 januari 2003.



 

Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om jag med samtalet som verktyg kunde höja 
12- åringars medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Denna undersökning genom-
fördes med anledning av bland annat rapporter från Skolverket angående uteblivna etiska och 
värdegrundande samtal i skolan. Stöd för uvecklingsarbetet fann jag i de styrdokument som 
skolan skall följa. Undersökningen bedrevs under elva lektionspass i en klass år sex inne-
hållande 21 elever. Jag valde att använda samtalet som metod för de reflekterande egenskaper 
som krävs vid ställningstagande. Mätningen av resultat från undersökningen skedde utifrån 
kvalitativa intervjuer av fyra elever och två klasslärare. Av resultatet kunde jag inte finna nå-
gon generell höjning av elevernas medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Det visa-
de sig att flickorna var de som nått den största medvetenheten. Eleverna var dock i sin helhet 
positiva till undervisningen.  
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Skolan har idag en mycket betydande uppgift i att fortbilda eleverna inom demokratiska om-
råden som jämlikhet, värderingar och samhällsregler. Dessa områden står till grund för vårt 
samhälle (Lpo 1994). I denna skolans uppgift krävs etiskt tänkande och ställningstagande hos 
eleverna för att en förankring skall komma till stånd. Nedanstående utvecklingsarbete var allt-
så inget nytt, utan istället en ingrediens som skall finnas innanför skolans väggar. 
 
Mitt val av examensarbete byggde på en reflektion rörande människors beteende gentemot 
varandra i den värld vi lever i och dagligen tar del av. De flesta av oss känner säkerligen ett 
behov av att leva som etiskt goda individer, vuxna som unga. Även jag har känt detta behov 
och det är här som bakgrunden till mitt examensarbete fick sin början. Under mitt första läsår 
vid lärarutbildningen i Luleå ingick kursen PÄS 027 (http://www.luth.se/stuka) med syfte att 
bland annat ge kännedom om demokratiska och etiska frågor i skolan och samhället. I kurslit-
teraturen gick att hitta Gren (1998) som tog upp svårigheter och dilemman för pedagoger i 
deras yrkesutövning. Läsaren ställdes ideligen inför tankar om rätt eller fel. På grund av skill-
nader i kultur, uppfostran, religion med mera kan inte alla människor dela gemensamma vär-
deringar. Men genom att samtala om etik så tror jag att förståelsen för omvärlden och andra 
människor ökar. Här tyckte jag att skolan har ett stort ansvar. Tar vi inte upp etiska ställnings-
taganden så kan vi inte på bästa sätt bidraga till att fostra demokratiska medborgare som kan 
värna om sina medmänniskor, vilket Lpo* (1994) föreskriver (se citat 1 under styrdokument). 
 
Jag bedömde att etiska samtal som bygger på skolans värdegrund gavs för lite utrymme på 
schemat. Därför ville jag med detta examensarbete, genom att arbeta med etiskt tänkande i 
form av samtal, försöka medvetandegöra eleverna angående etiska ställningstaganden. Skol-
personal kan utåt föregå med gott exempel men jag ansåg att det är först i samtal mellan lärare 
och elev, eller elev och elev som man når en ökad medvetenhet hos eleverna. Dessa samtal tar 
tid och utrymme från de ”rena” kunskapsämnena och kanske är det därför som de ofta uteblir? 
Skolan har en rotad kultur i att kunskaper skall vara mätbara och samtal rörande etik är svåra 
att värdera och betygsätta. Skolverket (2000) förklarar att ”Samtal tar tid, och mycket tyder på 
att ökad kommunikation är ett av de främsta medlen för att stärka arbetet med värdegrunden. 
Flera undersökningar visar att barn och unga utvecklar etiska förhållningssätt i sina möten 
med andra barn och med vuxna.” (s.29) 
 
 

Bakgrund 
 
Kopplingar till styrdokument 
 
I Lpo (1994) under avsnittet ”Skolans värdegrund och uppdrag” har följande framkommit: 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla” (s.7). Detta brukar med andra ord kallas för skolans arbete 
med demokratiska frågor eller värdegrundsfrågor. Skolverket (2002) har angett att skolans 
personal måste hjälpa eleverna att förstå de värdegrundande frågor som vårt samhälle vilar på 
och vad som förväntas av eleverna i sociala relationer. Detta arbete måste få ta tid, annars kan 
inte en utveckling inom området komma till stånd. I en fördjupningsrapport inom ramen för 
Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt, (Hedin & Lahdenperä, 2000), framkom att 
det värdegrundande arbetet inom skolan har till syfte att förankra värderingar vilka elever kan 
efterleva och på så sätt föra vidare till kommande generationer. I denna rapport poängterades 

                                                 
* Styrdokumentet Läroplan för det obligatoriska skolväsendet har i denna rapport uteslutande förkortats Lpo. 
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att arbetet med etiska frågor är villkorslöst inom detta område och att man ständigt skall ge-
stalta frågeställningar av etisk karaktär. 
 
Värdegrundens budskap innehåller och förutsätter alltså etiska reflektioner i likhet med mitt 
tänkta utvecklingsarbete. Andersson (2000) har också klargjort hur skolan bör arbeta med 
värdegrunden utifrån aktuella styrdokument: 

 
Det kritiska tänkandet och den konstruktiva, reflekterande diskussionen kan ses som värdegrundens 
kärna och livsnerv. För att inte begreppet värdegrunden skall gå samma öde till mötes som många 
andra begrepp i vår språkliga omvärld, som kryllar av honnörsord och modeord, är det nödvändigt 
att den diskussionen förankras i skolans verklighet och i tillämplig, hanterlig och vetenskaplig empi-
ri. Etiken står i det sammanhanget värdegrunden nära. De anvisningar styrdokumenten ger kräver en 
kontinuerlig dialog mellan skolans aktörer: elever och föräldrar, lärare, skolledare, och övrig perso-
nal, i det samtalet måste också lärarutbildare och forskare på området medverka. Öppenhet och re-
spekt måste prägla det mötet, där tankar och erfarenheter bryts för ökad förståelse av gemensamma 
mål i det värdegrundande och värdegrundande arbetet i skolan. 
(s.13). 

 
Enligt Andersson skapas reflektion vid samtal och detta är ett fungerande sätt att nå etisk ut-
veckling. Att få ta del av andras åsikter ger eleven tillfälle till insikt eller avståndstagande, i 
bägge fallen når eleven en ökad etisk förståelse. Andersson nämnde vidare: 

 
Men vad vet vi om varandras tankar och associationer? Samverkan fordrar samtal mellan de samver-
kande, inte samsyn. Det är i spänningsfältet mellan olika synsätt och argument nya idéer väcks och 
annorlunda färdvägar mot målen yppas. Det kreativa samtalet ger samtidigt både ny insikt och di-
stans. 
(s.13- 14). 
 

För att samtalet skall nå avsett resultat måste möjligheten till uttryck från fler än en synvinkel 
finnas. Lpo (1994) anger att ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (s.7). Det gick vidare att läsa: ”Det 
etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet 
skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra 
personliga ställningstaganden” (s.8). I och med detta får samtalet en viktig betydelse i strävan 
efter att eleverna skall nå personliga ställningstaganden. För att förbereda eleverna för sam-
hällslivet efter skolan är undervisning med liknande innehåll som mitt utvecklingsarbete har, 
viktigt. Mitt arbete i klassrummet kommer därför att präglas av en demokratisk karaktär där 
åsiktsfrihet och respekt för andras värderingar skall stå som ledord.  
 
Skolverket (1995) redogjorde i skriften Bildning och kunskap, för vikten av liknande utveck-
ling inom skolan. 
 

... en etisk grund som är en förutsättning för medvetna personliga ställningstaganden också på områ-
den som går utanför de mer nära frågorna och vardagssituationerna. Målet för skolans arbete på detta 
område måste vara att utveckla elevernas förmåga att göra etiska överväganden som har sin grund 
både i kunskaper och värderingar. 
(s.85). 

 
Lpo (1994) har i avsnittet ”Mål och riktlinjer” förstärkt betydelsen av utrymme till etiska re-
flektioner och ställningstaganden för eleverna, genom att ”Skolan skall sträva efter att varje 
elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter” (s.10). I enlighet med mitt arbete skall skolan strä-
va efter att varje elev får möjlighet till denna utveckling. Detta kräver tid för samtal och i de 
samtalen tid till reflektion och eftertanke. 
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Kopplingar till lokal arbetsplan 
 
Min praktikskolas arbetsplan skrevs för läsåret 1999- 2000 
(http://www.lulea.se/raneskolan/frameset.htm). Under de övergripande målen ingår: 
  

Vi vill att eleverna skall bli socialt kompetenta människor som skall känna att, jag duger, jag behövs, 
jag tar hänsyn, jag visar hänsyn. Dit vill vi nå genom att eleverna: 
 
får uppleva kontinuitet och trygghet från 6-16 år 
får det bästa av förskolan, skolans och fritidshemmens pedagogik 
blir bemötta utifrån sin egen förmåga, mognad och förutsättning 
tar ansvar för sitt arbete och sin miljö 
får arbeta med olika arbetssätt och arbetsformer 
stimuleras till intresse, aktivt lärande och aktivt sökande ”lära sig att lära” 
får uppmuntran i sitt arbete och får känna tillfredsställelse av att lyckas 
lär sig visa hänsyn till andra 
(s.3). 
 

I dessa mål fann jag stöd för mitt utvecklingsarbete genom att en socialt kompetent människa 
bör betraktas utifrån egenskaper som förståelse för andras värderingar och kunskapen om sina 
egna. Beträffande förverkligandet av målen ansåg jag att avsnittet som berör hänsyn till andra, 
i mycket stor utsträckning ingick i mitt arbete. 
 
I den lokala arbetsplanens avsnitt: ”Elevdemokrati/ jämställdhet” gick att läsa ”Skolan skall 
fostra eleverna till goda samhällsmedborgare, som förstår demokratins principer och kan arbe-
ta i demokratiska arbetsformer. I detta arbete har skolan, föräldrarna och eleverna ett gemen-
samt ansvar” (s.9). I praktikskolans arbetsplan har man som mål att hjälpa barnen att utveckla 
en social kompetens. Mitt arbete med etiska reflektioner passar väl ihop med detta mål. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Etik, dess förändring över tid och ställningstagande 
 
Eftersom etiken har en så central roll i mitt utvecklingsarbete så valde jag att koncist försöka 
beskriva dess generella innehåll, betydelsen av etiskt ställningstagande och etikens områdes-
förändring.  
 
Filosofilexikonet (1988): 

 
etik Från grek. ”ethos”= sedvänja, seder och bruk, och ethico`s = det som har med karaktären att 
göra. ”Etik” betecknar idag såväl själva analysen av uppfattningar om rätt eller fel, gott och ont, (de-
skriptiv etik), uppgiften att föreskriva vad som är det (normativ etik), som själva den medvetande-
gjorda moralen, dvs. de normer och värderingar en individ eller grupp omfattar eller vill omfatta. 
(s.143) 

 
Ordet etik kommer alltså från det grekiska ordet ethos som kan översättas till sed eller sed-
vänja. Etik förklarades av Gren (1994) som reflekterande över våra personliga gärningar, ex-
empelvis vad är rätt eller fel? Detta kan i sin tur härledas till moralen som bestäms av våra 
gärningar. Enligt Gren skulle det innebära att etik är människans reflekterande över sin moral. 
Sokrates (470-399 f. Kr) har allmänt uppfattats som den första personen att medvetet reflekte-
ra över sina värderingar innan handling. 
 



4 

Etik kunde enligt Thorsén & Olivestam (1991) delas in i tre kategorier vilka har betydelse för 
kunskapen om våra gärningar: 
 
Innehållsetik: Speglar grundläggande tankar inom en etisk svår situation. En sådan situation 
kan vara, ska jag ljuga eller berätta sanningen? Om man betänker en situation där en lärare i 
förtroende talar med en elev och under detta samtal framkommer information som föräldrarna 
till eleven med all sannolikhet skulle vilja ha vetskap om. Eleven säger till läraren att han/ hon 
absolut inte får säga något till föräldrarna och läraren vet inte vad han/ hon skall säga till ele-
ven. Detta scenario gör att läraren hamnar i en innehållsetisk situation.  
 
Normativ etik: Hjälper oss att komma fram till vad som är rätt eller fel i en handling. Den 
normativa etiken tar hjälp av resonemangsmodeller i sitt sökande efter rätt val i en viss situa-
tion. Resonemangsmodellerna (konsekvensetik, pliktetik, sinnelagsetik) försöker klargöra vad 
som är viktigt att tänka på då vi beslutar om en handling är felaktig eller korrekt. Konsekvens-
etikern skulle i ovanstående scenario med läraren och eleven fatta ett beslut beroende på vad 
konsekvenserna av beslutet kan tänkas bli. Pliktetikern handlar inte utifrån eventuella konse-
kvenser utan styrs istället av tydliga ramar över hur man bör agera i vissa situationer. Vara 
rättvis, hålla löften, lyda regler och order, inte stjäla, tala sanning m.m. Pliktetikern skulle inte 
ljuga för elevens föräldrar eftersom detta hade gått emot de regler som styr hans/ hennes 
handlande. Sinnelagsetikern handlar alltid utifrån om avsikten med handlandet är godhjärtat. 
Man skulle kunna säga att sinnelagsetikern handlar utifrån olika motiv beroende på hur goda 
eller onda de är. I fallet med läraren skulle denna typ av etiker kunna ljuga för föräldern med 
motiveringen att det var det bästa han kunde göra för eleven. 
 
Metaetik: Intresserar sig för vilka resonemang som förkommer när människan väljer att ta 
ställning utifrån tänkandet rätt eller fel beslut? Exempelvis skulle en man på grund av pen-
ningbrist stjäla en blombukett för att ge till sin fru på hennes födelsedag. Detta gör mannen 
trots att han egentligen tycker att det är en felaktig gärning. Mannen vet dock att hans fru och 
andra bekanta förväntar sig en gåva från honom till sin fru. Mannen agerar då normativt etiskt 
och styrs av sin plikt som make. 
 
Områdena innehållsetik, normativ etik och metaetik ligger alltså till grund för våra ställnings-
taganden. Hur viktigt kan det då anses vara att vi tar ställning? Helander (1999) ansåg att det 
är först när en människa utvecklar kraften att före en handling bedöma och värdera tillgängli-
ga alternativ, som en utveckling har skett hos människan. Med anledning av detta resonemang 
kan man konstatera att ställningstagandet och dess föreliggande process är av stor betydelse 
för den enskilda människans utveckling,. 
 
Gren (1994) identifierade det etiska ställningstagandet genom att beskriva dess betydelse för 
den enskilda människan. Enligt Gren rör ställningstagandet något viktigt (en inre betydelse) 
och är av allmän natur. Med anledning av detta blir det etiska ställningstagandet ett engage-
mang som innefattar inte bara den egna personen, utan även andra i dess omvärld.  
 
Etikens reflekterande tillvägagångssätt har varit detsamma sedan urminnes tider men dess 
beröringsområden har förändrats över tid. Koskinen (1995) menade att dagens samhällsregler 
och värderingar har blivit mer komplexa i förhållande till hur det var under exempelvis bon-
desamhällets dagar. Rättvisefrågor som mitt och ditt är inte lika tydliga i dagens samhälle som 
under tiden före industrialismen, då guds budord många gånger räckte som rättesnöre i livet. 
Koskinen förklarade att dagens gränser är luddiga i många fall. Vad är tillåtet och inte tillåtet 
när vi skatteplanerar? Skall detta betraktas som etiskt regelrätta affärer eller lagbrott? I och 
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med den etiskt otydliga gränsdragningen inom många områden, kommer ett rätt- eller feltän-
kande igång i samhället. Hedin & Lahdenperä (2000) konstaterade också att tyngdpunkten i 
ett etiskt korrekt levnadssätt har förskjutits sedan tiden för bondesamhället. Vid den tiden var 
det områdena disciplin, arbetsmoral och avhållsamhet från sexuella lustar som speglade en 
människas etik. Idag har de områdena blivit utbytta mot demokrati, människovärde, mänskli-
ga rättigheter och sexuell frigörelse. 
 
Trots en förändrad etik inom många områden så menade dock Koskinen att dess innebörd 
fortfarande är densamma. Förklaringen till detta skulle vara att människan intar en etiskt riktig 
ställning när karaktären förhåller sig på ett sätt som speglar våra innersta värderingar och det 
sätt vi förhåller oss till livet. Vad beträffar ställningstagande så ansåg Singer (1993) att fler 
människor måste våga agera utifrån sina innersta värderingar såsom känslan av att skilja på 
rättvist och orättvist. Detta skulle innebära möjlighet till en förändrad tillvaro i samhället, vil-
ket skulle gestaltas genom en större livskraft till skillnad från den idag så utbredda egennytta 
som exempelvis avspeglas i materiell levnadshysteri. Denna förändring kan då komma till 
stånd genom att modet till etiska ställningstaganden får möjlighet att spridas till andra männi-
skor. På så sätt skulle konflikten mellan etik och egennytta övervinnas. Om fler människor tar 
detta mod till sig så finns möjligheten att ge goda etiska livsstilar praktiskt utrymme att funge-
ra psykologiskt, socialt och ekologiskt. 
 
 
Ökat intresse för etik  
 
Etiskt tänkande har alltid fyllt en funktion i människors liv. Idag tycks behovet av tydliga 
etiska ramar i det västerländska samhället ha ökat och orsakerna till detta kan vara många. 
Koskinen (1995) förklarade att det ökade intresset för etik inte är någon nyfunnen trend och 
redogjorde istället för ett flertal naturliga orsaker till intresseökningen. 
 

Den snabba teknikutvecklingen  
En förändrad ekonomisk situation  
Den nya pluralismen  
Den snabba internationaliseringen  
Den nya rotlösheten  
Ny andlighet och existentiell nyfikenhet  

 
Den snabba teknikutvecklingen har medfört att vi idag står inför nya etiska val som tidigare 
inte fanns, vad är bäst eller vad är sämst? Koskinen menade att vår ekonomi i förhållande till 
teknikutvecklingen har förändrats negativt sedan efterkrigstiden, vilket har medfört att vägva-
len har blivit svåra. Vi har tekniken men inte alltid de ekonomiska resurserna. Gren (1994) 
har genom att exemplifiera dilemmat med den snabba teknikutvecklingen och en förändrad 
ekonomisk situation gett Koskinen belägg för sitt resonemang. Gren tyckte att etiken har fått 
nya områden, vården är ett sådant. Fosterdiagnostiken kan ses som ett område där man kan 
ställa sig frågan: Har inte ett sjukt eller vanskapt foster med chans till överlevnad rättigheten 
till födsel? Tekniken finns idag många gånger för att rädda sådana barn. Detta innebär enligt 
Gren emellertid att ett annat dilemma ofta uppdagas: Är det värt det, rent ekonomiskt? 
 
Den nya pluralismen och den snabba internationaliseringen innebär att vi i västvärlden 
måste leva med en stor förståelse för och kunskap om andra länder och dess kulturer. Koski-
nen (1995) förtydligade: 
 

Från att ha styrts av tanken ”En kung, en tro, ett folk” har vi idag ett pluralistiskt land där många kul-
turer och tanketraditioner skall samsas. Kristendomen är bara en av många etikgrundande ideologier 
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och ofta kommer traditionellt kristna värderingar i konflikt med andra politiskt eller religiöst motive-
rade värdesystem. Frågor om kvinnlig omskärelse, handgriplig bestraffning av barn, obduktion och 
kremering av döda är bara några exempel på sådana moraliska konflikter. 
(s.17) 

 
I enlighet med ovanstående syn på etiskt förhållningssätt i samhällen som innehar pluralism 
och mångkulturellt värde, uttryckte Franck (1993) att västerlänningen bör visa tolerans mot 
den som innehar en annan etisk hållning. Franck poängterade samtidigt problemet med att inte 
visa för stor tolerans och använde sig av exemplet med kvinnlig omskärelse som i vissa länder 
är tillåtet. I västerländska samhällen är detta inte tillåtet och kan därför inte accepteras (enligt 
lag) ansåg Koskinen (1995). Beträffande den snabba internationaliseringen i form av det ut-
ökade samarbetet mellan de europeiska länderna gör att vi ställs inför en verklighet som krä-
ver förståelse för andra värderingar som kanske befinner sig i majoritet mot våra egna. Det 
lättaste sättet att förstå och respektera andras värderingar är att man själv är säker på sina 
egna. 
 
Koskinens två övriga orsaker till det ökade etiska intresset var den nya rotlösheten, samt ny 
andlighet och existentiell nyfikenhet. Rotlösheten i samhället sades bero på avsaknaden av 
äldre folkrörelser med klara värderingar, den kristna etiken samt förändringarna inom Östeu-
ropa. Det finns inga nya ideologier som har tagit plats i tomrummet efter dessa rörelser och 
ideologier. Detta medför att många människor idag har svårigheter att göra medvetna etiska 
ställningstaganden. Som en följd av dessa förändringar i samhället har det uppstått en ny and-
lighet och existentiell nyfikenhet. Koskinen visade på dagens arbetsliv där man kan notera att 
det pågår en ganska omfattande utbildning av personal i frågor som rör personlig utveckling, 
livskvalitet och etik. 
 
 
Skolans etikarbete och elevernas etik 
 
I Skolverket (2000) rapporterades om skolans arbete med demokratiska värden genom samtal, 
möten och sociala relationer. Rapportens innehåll medförde belägg för det som Koskinen 
(1995) tidigare påtalat som rotlöshet i samhället. Skolverket uppvisade att dagens barn besit-
ter etiska värderingar, men de kan inte stå för sina åsikter i verkliga situationer. Detta ansågs 
bero på att deras värderingar saknade en djupare förankring. Den så ofta uteblivna träningen i 
att argumentera för sina åsikter sågs vara en orsak till detta problem. Rapporten från Skolver-
ket visade även att hälften av lärarna uppfattade ett växande problem i form av bristande etik 
hos eleverna. Lärarna i sin tur kände sig inte säkra på hur etikarbete i skolan bör genomföras 
och önskade därför mer kompetens inom området. Ett tydligare ledarskap som intresserade 
sig för värdegrundsarbetet är en enligt lärarna viktig förutsättning. Saknaden av en drivande 
och kunnig skolledare nämndes som en orsak till att etiska samtal fått för lite aktualitet på 
skolschemat. I en regeringsutredning En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möj-
ligheter (Utbildningsdepartementet 1997:57) framlades att innebörden av begreppet ”värde-
grund” inte är förankrat eller definierat hos skolpersonal, elever eller andra samhällsmedbor-
gare. 
 
Även samtal rörande värden och normer har fått för lite plats i klassrummet och Skolverket 
(2000) menade att det istället är skolböckernas fakta som tar upp tiden. De gånger samtal 
rörande skolans värdegrund fått utrymme så förefaller dessa att ha utgått från den vuxnes upp-
fattningar, vilket gjorde att eleverna har tappade intresset för samtal och meningsutbyte. I en 
tidigare utvärdering från Skolverket (1998) av bland annat elevers förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden, tillkännagavs att elever hade problem med att se motiv som befann 
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sig i utkanten av en händelse (exempelvis religiösa motiv) men som hade betydelse för det 
inträffade. Detta problem har visat sig bero på att undervisningen i skolan innehåller för lite 
orsakstänkande. 
 
Människan har ett naturligt orsakstänkande för att förstå och förklara situationer, händelser 
och tillstånd. Orsakstänkande kan till exempel uppkomma när vi blir sjuka, vi har vid ett så-
dant tillfälle ett inneboende beteende i att hitta förklaringen till varför vi blev sjuka. Lundh, 
Montgomery, Waern (1992) förklarade att människan hittar orsaker inom två områden, inre 
och yttre faktorer (attributionsteorin). Orsaker till positiva händelser vill vi ofta tro beror på 
inre faktorer, egenskaper hos oss själva. Motgångar och misslyckanden tenderar däremot att 
läggas på yttre faktorer, till exempel någon annans agerande eller ödet. Detta skulle enligt 
Lundh m.fl. inte vara något självklart mänskligt agerande utan istället ett tillstånd som kan 
uppkomma om en människas orsakstänkande inte är realistiskt eller hälsosamt.  
 

En arbetslös person som ser sin arbetslöshet som ett resultat av egna personlighetsegenskaper (t ex 
”jag klarar inte av att sköta ett arbete”) skulle löpa större risk att drabbas av depression än en person 
som ser sin arbetslöshet som ett resultat av yttre, samhälleliga faktorer (”det är en ekonomisk ned-
gång i samhället som leder fram till ökad arbetslöshet och nu har den drabbat mig”). 
(s. 191) 

 
Denna teori gör att skolans orsakstänkande undervisning, så som mitt utvecklingsarbete, får 
en viktig betydelse. Om inte eleven ges möjlighet till realistiskt och kritiskt orsakstänkande 
riskerar vi att hamna i situationer där eleven får en overklig bild av sig själv och omvärlden på 
grund av att han/ hon attribuerar för stor del av exempelvis negativa händelser till sig själv 
eller andra. 
 
Skolverket (1998) rapporterade att eleverna efterfrågar mer tid för samtal och en närmare rela-
tion till de vuxna ifråga om etiska funderingar, värden och normer. Personalen ville också 
komma närmare eleverna genom samtal men menade att bristen på tid försvårar detta arbete. 
Skolverkets beskrivning av bristen på tid för värdegrundande samtal sades bero på skolsyste-
mets fokusering. Skolans arbete med de rena ämneskunskaperna, betygsättning, prov och 
kursplaner har fått negativ inverkan på arbetet med värdegrunden. 
 
 
Tankeutvecklingen i 7- 12 års ålder 
 
Enligt Skolverkets genomförda undersökningar saknar alltså eleverna samtal om etiska frågor 
och intresset för etik är omfattande. Piaget (1968) uttryckte att barn i 7- 12 års ålder är så pass 
tankemässigt utvecklade att de i olika grad, beroende på ålder, kan reflektera och föra ett inre 
resonemang med sig själva och andra rörande omvärlden, en personlighetsutveckling börjar 
skönjas. Det är under denna period i livet som barns förståelse för orsak/ verkan snabbt ut-
vecklas. Mot slutet av perioden träder förmågan till en inre diskussion (monolog) fram, vilket 
i sin tur hjälper dem att skapa självständiga värderingar. Dessa värderingar utgör ett bevis för 
personlighetsutvecklingen i den bemärkelsen att de kan skilja sig från föräldrarnas värdering-
ar. Detta kan jämföras med det lilla barnets uppfattning om rätt eller fel som är kopplat till 
exempelvis föräldrarnas åsikt. Andersson-Nyander, Cederblad, Watsi, Wikare (1983) gav be-
lägg för Piagets resonemang kring barns utveckling vad beträffar förmågan till reflekterande 
och abstrakt tänkande. Författarna framhöll att den tankemässiga förmågan förbättras stegvis 
under skolåldern. I de yngre skolåren kretsar det mesta kring den närmaste omvärlden och den 
egna personen men allt eftersom barnet närmar sig tonåren så växer en djupare tankeverksam-
het fram. 
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Rödstam (1990) påstod att i 7- 12 års ålder börjar barnet använda intellektet mer medvetet, det 
fungerar nu som en hjälp till att förstå omvärlden och andra människors tankar. Detta gör att 
barnet får lättare att reflektera över skeenden och samband. Vidare ansågs att det egocentriska 
tänkandet successivt avtar och i stället ger utrymme för mer mänskligt gemensamma värde-
ringar, exempelvis uppkomsten av livsfrågor och miljöfrågor. Från vuxenvärldens sida behövs 
hänsyn och delaktighet för att barnets förståelse skall öka i större och ibland svårare frågor. 
 
 
Samtalet 
 
Den form av samtal som tas upp i detta avsnitt innefattar två eller fler medlemmar (dialogiskt 
samtal). 
 
Andersson (2000) och Lpo (1994) med flera, har under tidigare avsnitt förklarat att skolan bör 
arbeta med etiska frågeställningar genom samtalet. Anledningen till att samtalet är ett av de 
främsta medlen för utveckling hos människor är de egenskaper som samtalet innehar (Ström-
qvist & Strömqvist, 1989). Flexibiliteten och anpassningsförmågan är två exempel på samta-
lets styrkor. Författarna bedömde att den kanske viktigaste egenskapen hos samtalet är den 
fortskridande och ömsesidiga anpassningen. De människor som ingår i ett samtal kan delge 
varandra åsikter mot hänsyn till de signaler som mottas. Dessa signaler som förståelse, ifråga-
sättande och medhåll, ger samtalet dess speciella dynamik i användandet som kommunika-
tionsform. Zackari, Modigh (2000) menade att samtalet är ett av skolans viktigaste redskap 
utifrån dess förmåga att ge eleven chans till att tala och bli hörd. Om samtalet används så pla-
ceras språket i en central position. Detta skulle enligt Zackari och Modigh visa fler männi-
skors värderingar eftersom värderingar till största del uttrycks genom språket. 
 
Dysthe (1996) tyckte att det dialogiska samtalet som undervisningsmetod innebar samspel 
mellan läraren och eleverna samt mellan eleverna själva. Framförallt ansåg Dysthe att sam-
spelet mellan eleverna var det mest utvecklande i den mening att klasskamrater har lättare att 
reflektera över varandras åsikter än den vuxne lärarens. Anledningen till detta skulle vara att 
läraren ofta vill lägga sina värderingar på eleverna och inte som eleverna själva, mer kravlöst 
framhålla sina åsikter. Dysthe framhöll även samtalets natur som mycket inlärningspotentiell i 
det avseendet att flera röster görs hörda och att skillnaderna mellan dem bidrar till inlärning. 
Trots de möjligheter som samtalets natur innehåller så menade Strömqvist & Strömqvist 
(1989) att olika situationer kräver olika sorters samtal. Det kan anses som meningslöst att för-
söka delge (sända) något om inte intresse (mottagande) finns. Det är viktigt att samtalsleda-
ren, exempelvis läraren, känner av klimatet hos gruppen för att på så sätt kunna hitta rätt nivå 
(kanal). Förändrade situationer och förändrade syften kräver ofta förändrade samtalsmetoder. 
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Syfte 
 
Att med samtalet som verktyg försöka höja 12- åringars medvetenhet angående etiska ställ-
ningstaganden. 
 
Definitioner 
 
I denna undersökning avser samtalet dialog mellan lärare och elever, elever och elever. 
Med uttrycket höja avses en kunskapsökning angående etiskt ställningstagande som eleven 
själv kan skönja/ känna efter genomförda lektioner. Svaret på om eleven har höjt sin med-
vetenhet ligger således hos eleven själv och skall kunna förklaras av eleven i intervjusituation. 
Dessa svar skall sedan av intervjuledaren tolkas och bedömas utifrån syftet. 
Medvetenhet syftar till förståelse och insikt. 
Begreppet etiska ställningstaganden innebär i mitt arbete åsikter som eleverna framför som 
sina egna medvetna värderingar. 
 
 
Metod 
 
Skolan har ett ansvar att ge eleverna ett etiskt perspektiv på omvärlden och därigenom under-
lätta för dem att göra egna ställningstaganden. Detta är en från utbildningsdepartementet 
framhållen, viktig förberedelse inför vuxenlivet (se sid. 2). Med anledning av negativa signa-
ler rörande skolans ofta uteblivna arbete med samtal innefattande etik, har jag undersökt möj-
ligheten att med samtalet som undervisningsmetod höja 12- åringars medvetenhet angående 
etiska ställningstanden. Anledningen till att undersökningen rörde denna åldersgrupp är att 
människor vid denna ålderströskel från barn till ungdom, har ett, enligt Piaget (1968), begyn-
nande intresse för vuxenlivet och börjar få en abstrakt mognad för djupare resonemang. Jag 
har med hjälp av samtal i klassen försökt att skapa en ökad förståelse inom området etiskt 
ställningstagande, vad det innebär att ta ställning och varför man bör göra det.  
 
 
Tidsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under höstterminen 2001 (termin 5) sammanställdes och överlämnades ett PM till vetenskap-
lig handledare. Syftet med detta PM var att redogöra för problemområde, metod och mät-
ningsinstrument. Under vårterminen 2002 (termin 6) förankrades arbetet i styrdokument och 
tidigare forskning. Den 7 veckor långa undersökningen startade under den tidigare delen av 
hösterminen 2002 (termin 7). Sammanställning av reslutat- och diskussionsdel påbörjades 
dagarna efter undersökningen var slut. Slutseminarium av arbetet genomfördes i slutet av 
termin 7 (2003). 

 
 

PM- skrivning, 2001 Teoridel färdigställs Undersökning i 
klass   

Sammanställning 
av resultat 

Seminarium 

Termin 6Termin 5 Termin 7
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Genomförande 
 
Innan min verksamhetsförlagda praktik skrev jag ett brev (bilaga 1) till alla föräldrar och ele-
ver där jag presenterade mig själv och varför jag skulle befinna mig i klassen under sju veck-
or. I brevet förklarade jag i korta drag vad vi skulle jobba med och hur. För att försöka höja 
12- åringars medvetenhet angående etiskt ställningstagande så valde jag samtalet som arbets-
sätt under elva lektionspass. Anledningen till valet av detta arbetssätt var de utvecklingsmöj-
ligheter som det dialogiska samtalet innehar (se sid. 8). Den första lektionen (bilaga 2) 
genomfördes i helklass och anledningen till detta var att alla skulle få en likadan introduktion 
och därmed underlätta för kommande lektioner. De resterande lektionerna bedrevs i halvklass 
och innefattade områdena vänskap, religion, pengar, kärlek och miljö (bilaga 2). Min tanke 
med halvklassindelningen var att eleverna skulle få större möjlighet till åsiktsutrymme. Indel-
ningen i halvklass gjordes utifrån klassens redan färdigställda indelning, något som jag ansåg 
kunde passa bra med tanke på att elever i halvklass möjligen känner sig vana vid varandra. 
 
Min sista vecka avsatte jag för att genom intervjuer mäta elevers och lärares tankar rörande 
samtalets betydelse för en eventuellt ökad medvetenhet angående etiska ställningstaganden. 
För att välja elever till intervjuer skrev jag, efter klasslistan, ner allas namn på var sin tillhö-
rande lapp. Därefter samlade jag alla lapparna/ namnen i två högar, en hög för flickor och en 
för pojkar. För att få lika antal pojkar och flickor så drog jag två ur vardera hög. De namn som 
drogs blev tillfrågade om de ville deltaga i intervju/ samtal, alla var positiva till detta (bilaga 
5- 8). Interjvuerna av de två lärarna bestod av en öppen fråga som var direkt kopplad till mitt 
syfte (bilaga 9, 10). Min avsikt med lärarintervjuerna och dess utformning var att jag, med 
tanke på deras kännedom om eleverna, skulle få ett tillförlitligare resultat. 
 
 
Försökspersoner 
 
I undersökningen ingick 21 elever och 2 lärare från en årskurs 6. Elevgruppen bestod av 11 
flickor och 10 pojkar. 
 
 
Bortfall 
 
Under den praktiska delen av mitt arbete var två elever frånvarande vid ett tillfälle vardera. 
Vid urvalet av intervjupersoner uteslöts dessa två elever.  
 
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av bandspelare och sammanställdes ordagrannt i 
skrift efter praktikens slut. Jag använde bandspelare för att själv kunna deltaga i så stor ut-
sträckning som möjligt under intervjuerna. De intervjuade blev informerade om att bandspela-
re skulle användas och varför. Var och en av intervjuerna pågick i 4- 10 minuter. Intervjumall 
för elever (bilaga 3). Intervjumall för lärare (bilaga 4). 
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Kvalitativa fallstudier 
 
För att mäta om någon höjning/ ökning hade skett med anknytning till mitt syfte så gjorde jag, 
med den tidigare lottningen som underlag, fyra kvalitativa elevfallstudier med intervju som 
metod. Till dessa elevstudier lade jag även två lärarintervjuer som stöd vid resultatgranskning-
en. Intervjufrågorna var av karaktären öppna frågor med avsikt att den intervjuade personen 
skulle inta en berättande position och utifrån detta ge mig möjligheten att tolka. Jag ansåg att 
fallstudier som arbetssätt skulle ge mig möjligheten att tolka och observera resonemang, tankar 
och åsikter till en möjlig generell uppfattning hos en grupp, i detta fall en skolklass. Anled-
ningen till mitt val av en kvalitativ mätning var att jag ville få resultatet lagt på en nivå där ele-
verna kunde förklara våra etiska samtal utifrån ett upplevelseperspektiv. Min tanke med det var 
att mätning av etisk medvetenhet kräver svar hos människan som ligger bland åsikter och vär-
deringar. Ett kvalitativt arbetssätt ger ofta svar på känslor, tankar, funderingar eller andra filo-
sofiska synvinklar.  
 
Merriam (1988) förtydligade att kvalitativa tillvägagångssätt bland annat bör användas för att 
tolka upplevelser. Vad gäller kvalitativa fallstudier så ansåg författaren att de bygger på för-
ståelse, upptäckt och tydning. Merriam hänvisade till Patton (1985) som ansåg att kvalitativ 
forskning är ett redskap för att förstå människors syn på sammanhang och hur de tar del av 
detta sammanhang. Det handlar om frågor som livssyn, deras roll i sammanhang, världsupp-
fattning och med tillförlit delge dessa tankar till andra. Den kvalitativa undersökningen ger på 
så sätt forskaren en djupare insikt.  
 
Ejvegård (1996) beskrev fallstudier som att ta mindre delar ur ett större sammanhang och ut-
ifrån de mindre delarna spegla realiteten. På så sätt företräder de mindre delarna realiteten. 
Fördelen med detta arbetssätt är att det inte krävs en beskrivning av alla delarna i samman-
hanget för att ge en bild över helheten (realiteten). För att få en bild av helheten måste dock 
flera av fallen indikera samma sak, annars kan inget säkert resultat frambringas. Fallstudien 
används för att hellre nå förståelse än förklaring. Den ger forskaren en närhet till undersök-
ningsfallet i motsats till situationen vid statistisk studie då distansen är längre. Samtidigt po-
ängterades att ett fall inte tolkar helheten, utan att en möjlig generalisering kan göras först när 
det finns flera fall som pekar mot samma håll. Bell (2000) framställde: ”Fallstudier är särskilt 
lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de rymmer möjligheten att på djupet 
studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd ...”(s.16). 
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Resultat 
 
Under denna rubrik redovisar jag de fyra fallstudier och de två lärarintervjuer som genom-
förts. Redovisningen av dessa görs i sammanhängande berättarform för att försöka ge en för-
ståelse för de enskilda individernas uppfattning beträffande genomförda lektioners syfte. Efter 
var och en av de fyra fallstudierna ges en kommentar i förhållande till syftet med undersök-
ningen. De fullständiga intervjuerna redovisas i hänvisade bilagor.  
 
 
Intervju 1, flicka (Bilaga 10) 
 
Intervjuperson 1 har en positiv bild av de lektioner som har genomförts och syftar på de gång-
er som ställningstagande utan kontroll av övriga klasskamrater har varit aktuellt, exempelvis 
vid övningen ”Heta stolen”. Anledningen till hennes intresse för detta tycker hon är att man 
då ställs inför situationer där man måste tänka självständigt och inte följa andras val. Vid 
andra situationer intar nästan alla i klassen samma ställningstagande som någon annan först 
när dom vet att det finns samtycke. Hon uppfattar etik som ett område där man skall våga 
säga vad man tycker. 
 
Lektionerna i sig tycker hon har varit givande och anser sig ha fått en del kunskaper. Ingen 
lektion anses ha varit intressantare än någon annan. Hon känner att hon har fått ökade kun-
skaper då det gäller att förklara sina ställningstaganden och varför det är viktigt. Dessa kun-
skaper anser hon sig kanske kunna ha användning för och hänvisar till om hon ska förklara 
något i skrift. 
 
Hon anser sig inte ha blivit mer medveten inför att ta ställning etiskt och säger att hon alltid 
har vetat om vikten av att våga stå för sina åsikter. Detta är även något som hon tycker sig ha 
levt upp till under en längre period. 
 
Kommentar: Jag tycker att intervjuperson 1 har förstått betydelsen av etiska ställningstagan-
den genom att bland annat kunna förklara ett användningsområde för det samma och uttrycka 
betydelsen av att våga säga vad man tycker. 
 
 
Intervju 2, pojke (Bilaga 11) 
 
Intervjuperson 2 uppfattar lektionerna som positiva och anser att han har fått lära sig en hel 
del. De nya kunskaperna förklarar han som fostran i hur man ska vara som människa. Han 
tycker att etik handlar om hur människan skall bete sig och kan inte precisera sig något när-
mare. Han tycker sig inte kunna se någon lektion som skulle ha varit mer intressant än någon 
annan, däremot anser han att lektionen när man skulle blunda och ta ställning var sämre. Som 
motiv till detta säger han att det var svårt och att han gärna hade velat se vad en klasskamrat 
intog för ställning. 
 
Han tycker att han har fått ökade kunskaper inom ämnet etik och anser sig komma att ha an-
vändning av dessa kunskaper. Detta hänvisar han till genom förklaringen att man inte skall 
skräpa ner i naturen. Som avslutning på samtalet anser sig pojken, genom lektionerna, fått 
förståelse hur man skall bete sig som människa. 
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Kommentar: Intervjuperson 2 anser sig ha fått ökade kunskaper inom etik. De kunskaper han 
relaterar till förefaller emellertid vara av karaktären uppfostran från samtalsledarens sida och 
kan därför inte ses som en egen medvetenhet för ämnet etiska ställningstaganden. 
 
 
Intervju 3, flicka (Bilaga 12) 
 
Intervjuperson 3 anser att det har varit bra med lektioner som handlat om etiska ställningsta-
ganden. Hon anser att det i andra miljöer inte finns utrymme för åsikter utan nedvärderande 
kommentarer från andra och tycker att det är tråkigt. Hon förklarar dock att detta inte är något 
som hon bryr sig om. Hon säger sig ha känsla av att åsikter har fått vädras under dessa lektio-
ner och uttrycker att orsaken till detta förmodligen har att göra med att jag (samtalsledaren) 
har funnits med under lektionerna. Om en vuxen inte varit närvarande är det inte säkert att 
åsikter hade fått vädras utan att negativa uttalanden tillkommit från andra klasskamrater. 
 
Hon förklarar att etik handlar om vad den egna individen och andra tycker, samtidigt som hon 
poängterar att man bör respektera olika åsikter. Vad beträffar lektionerna så tycker hon att 
momentet med att räcka upp handen (heta stolen) var mest intressant. Hon tycker att det var 
svårt men roligt att ta ställning utan att veta vad kompisarna tyckte. Hon förklarar att klassen 
som helhet nästan alltid gör som någon annan vill.  
 
De kunskaper hon tillägnat sig tror hon kommer till användning inom många områden och ger 
ett exempel i att söka jobb. Vid en arbetsintervju kanske hon kommer att få frågan varför hon 
sökte jobbet? Då anser hon att man måste kunna tala om vad man tycker om jobbet för att få 
det. 
 
Hon tror sig ha blivit mer medveten angående etiska ställningstaganden och förklarar att hon 
har fått lära sig att människor intar olika ställningstaganden. Detta uppfattar hon som något 
som inte går att förändra. 
 
Kommentar: Intervjuperson 3 visar en höjd medvetenhet för etiska ställningstaganden genom 
att uttrycka en ökad förståelse för att människor intar olika ställningstaganden. Hon kan även 
redogöra för ett område där betydelsen av eget ställningstagande bör ses som viktigt. 
 
 
Intervju 4, pojke (Bilaga 13) 
 
Intervjuperson 4 har en positiv upplevelse från de genomförda lektionerna. Han förklarar att 
momenten där man skulle räcka upp handen och ta ställning var det bästa under lektionerna. 
Anledningen till detta sägs vara att han då inte behövde prata så mycket. Pojken har ingen 
klar bild över vad etik i sig handlar om och spekulerar osäkert kring dess innehåll genom att 
fråga intervjuledaren om det inte handlade om att man skulle vara snäll mot andra. 
 
Han anser inte att det har funnits någon lektion som har varit mer eller mindre intressant och 
säger att de har handlat om samma saker, om än med olika moment. Pojken kan inte erinra sig 
att någon kunskap har förankrats och kan därför inte se något användningsområde för de 
genomförda lektionerna. Som avslutning på intervjun förklarar pojken att han inte vet om han 
har blivit mer medveten angående etiska ställningstaganden och förklarar detta med att han 
inte kommer ihåg någonting. 
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Kommentar: Intervjuperson 4 har inte nått någon höjd medvetenhet för etiska ställningstagan-
den. Han kan inte reflektera över ämnets innebörd och finner därmed inget användningsområ-
de för etiska ställningstaganden. 
 
 
Intervju 5, lärare (Bilaga 14) 
 
Intervjuperson 5 uppfattar att eleverna har varit positivt inställda till lektionerna. Eleverna har 
enligt henne följt resonemangen i våra samtal och förstått hur de skall inta en god etisk ställ-
ning. Läraren upplever emellertid att pojkarna har svårt att leva upp till denna insikt i verkliga 
situationer, både före och efter genomförda lektioner. Detta tycker hon verkar bero på att de 
lever i nuet och agerar lite efter humör. Till skillnad från pojkarna så tycker hon att flickorna 
har lättare att bli medvetna om sina värderingar och förhållningssätt över tid. Som avslutande 
svar på frågan säger sig läraren inte kunna se någon förändring i klassens medvetenhet just 
nu, men tror att det genomförda arbetet har skapat en god grund för utveckling i området. 
 
 
Intervju 6, lärare (Bilaga 15) 
 
Intervjuperson 6 tror att det har skapats en djupare förståelse hos de flesta i klassen, men att 
en stor del av klassen har svårt att efterleva denna förståelse, framförallt pojkarna. Hon tycker 
sig se att de intagit kloka resonemang när de fått tillfälle, under lektionerna. Dessa resone-
mang är emellertid som bortblåsta efter lektionstid. Hennes svar är att klassen som helhet inte 
har fått någon djupare medvetenhet angående etiska ställningstaganden, på ett sådant sätt att 
de kan använda denna medvetenhet i andra situationer än lektionssamtal. Flickorna säger hon 
har lättare för att leva upp till sin medvetenhet än pojkarna. 
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Diskussion 
 
Diskussionen är uppdelad i fyra avsnitt. Till att börja med så presenteras tillförlitlighet och 
generaliserbarhetsvaliditet. Efter det kommer en resultatdiskussion i förhållande till vad jag 
har skrivit i bakgrunden. Som avslutning presenterar jag förslag till fortsatt forskning. 
 
 
Tillförlitlighet∗ 
 
När det gäller den litteratur som har legat till grund för mitt arbete så kan den vetenskapliga 
kvalitén ifrågasättas i vissa fall. Koskinen (1995), Gren (1994) och Singer (1993) kan betrak-
tas som populärvetenskaplig litteratur, jag bedömde emellertid att författarna utifrån flerårigt 
arbete inom sina områden innehade kunskap som var av betydelse för min vetenskapliga 
forskning. 
 
Med anledning av vad Strömqvist & Strömqvist (1989) tidigare nämnt rörande samtalsklimat 
så kan det ha funnits tillfällen när jag som samtalsledare (sändare) har försökt delge något 
men använt mig av en felaktig samtalsnivå (kanal) i förhållande till elevgruppen (mottagarna). 
Strömqvist & Strömqvist ansåg att sådana samtalstillfällen bör betraktas som meningslösa ur 
inlärningsperspektiv. 
 
Etik är ett ämne som innefattar personliga och existentiella frågor. Med anledning av detta 
tror jag att min närvaro i gruppen som ny medlem kan ha haft en negativ inverkan på elever-
na. Möjligheten finns att vissa elever kan ha känt olust inför att delge sina värderingar när jag 
har funnits med i undervisningen. Detta problem innefattar även intervjusituationen som i sig 
skall bygga på förtrolighet och delgivning. 
 
Intervjusituationerna i övrigt kan trots avdramatiserande information, ha påverkats av att 
bandspelare användes. Lärarintervjuerna kan ha påverkats av det faktum att en vänskaplig 
relation har byggts upp mellan mig och praktikhandledarna. Det går inte att utesluta en even-
tuell välvilja som kan ha inverkat på lärarnas intervjusvar i en för mig negativ resultatriktning.  
 
Intervjuernas utformning med så kallade öppna frågor gav mig rollen att tolka och detta har 
gjorts på ett så objektivt sätt som möjligt. Det går dock inte att utesluta en viss subjektivitet 
vid tolkning, inte minst om tolkningen som i det här fallet sker av en person. På grund av att 
undersökningen har genomförts av en person så har det inte funnits möjlighet till mer nog-
grann mätning som till exempel observationer under lektioner, detta hade troligtvis gett un-
dersökningen större tillförlitlighet. Elevberättelser hade kanske också givit resultatet ökad 
tillförlitlighet.  
 
På grund av faktorer som tidsbrist och stora individuella olikheter mellan barnen har det varit 
svårt att använda en identisk metod i halvklass. Anledningen till detta är att det i den ena av 
grupperna krävdes en hel del samtal med ett fåtal elever rörande viktiga demokratiska värden. 
Detta kan ha medfört att alla elever inte har fått likvärdiga möjligheter till åsiktsuttryck och 
därigenom inte samma möjlighet till utveckling rörande mitt syfte. 
 

                                                 
∗ Anledningen till att jag har använt begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet är att reliabilitet är en statis-
tisk term som bäst lämpar sig vid kvantitativa undersökningar.(Svensson, Starrin, 1996) 
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Lektionernas innehåll kan ha legat på en för hög abstrakt nivå i förhållande till vissa elevers 
mognad. Min tolkning av bland annat Piagets (1968) teori, att barn i 7- 12 års ålder är så pass 
tankemässigt utvecklade att de i olika åldrar kan reflektera och föra ett inre resonemang med 
sig själva och andra rörande omvärlden, kan ha varit en felaktig nivåtolkning från min sida. 
Det fanns tillfällen då jag uppfattade att elevernas syn på omvärlden inte var så vidsträckt som 
jag hade trott. 
 
För att ett utvecklingsarbete som rör elevers medvetenhet inför etiska ställningstaganden skall 
få tillräcklig genomslagskraft, så anser jag att man måste jobba över längre tid än vad som har 
varit möjligt i detta utvecklingsförsök. 
 
 
Generaliserbarhetsvaliditet* 
 
Vad beträffar valet av kvalitativa fallstudier som mätningsinstrument så bör denna metod ses 
som giltig för undersökningen. Merriam (1998) förklarade att fallstudier är bäst lämpade vid 
undersökningar som kräver tolkning, upptäckt och tydning. Merriam hänvisade till Patton 
(1985) som i sin tur menade att fallstudier ger svar på djupare frågeställningar som livssyn, 
deras roll i sammanhang med mera. 
 
De lektionspass som genomförts i de två halvklasserna har på grund av elevernas personliga 
värderingar och olikheter inte kunnat genomföras med exakt samma samtalsinnehåll. Detta 
kan ha gett vissa elever mer/ mindre kunskaper vad beträffar etisk medvetenhet.  
 
Elevintervjuernas utformning har innehållit öppna frågor som därmed gett möjlighet till högst 
oberoende svar. Intervjufrågornas karaktär innebar att utrymmet för eventuell generalisering i 
hög grad möjliggjorts. 
 
Lärarintervjuerna innebar att flerårig kunskap rörande undersökningsgruppen tillfördes. Lä-
rarnas utlåtande gav därmed resultatanalysen god relevans. Lektionerna och intervjuerna skall 
tillsammans ses som giltiga utifrån avsikten med undersökningen. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Skolverket (2000) förklarar att samtal mellan elever och lärare samt elever och elever, ger en 
etisk utveckling hos unga människor. Etisk utveckling är enligt Lpo (1994) ett av skolans 
uppdrag och skall därför i någon form tillhöra undervisningen. Inom skolans värld kallas detta 
etiska arbete för värdegrundsarbete. Andersson (2000) anser att det värdegrundande arbetet 
ska innefatta samtal där öppenhet och respekt ger möjlighet till åsiktsutbyte och därigenom 
ökad etisk förståelse. Koskinen (1995) anser att det finns en nyfunnen rotlöshet i vårt samhäl-
le, något som Skolverket (2000) ger belägg för genom att rapportera om svagheter hos unga 
människor när det gäller att stå för sina värderingar i verkliga situationer. En anledning till 
detta kan enligt Skolverket vara, att undervisningen innehåller för lite orsakstänkande. Lundh, 
Montgomery, Waern (1992) betonar att ett realistiskt och sunt orsakstänkande är nödvändigt 
för oss människor. Om vårt orsakstänkande inte är realistiskt och sunt så kan det få psykiska 
och/ eller fysiska konsekvenser för den enskilda människan. 
                                                 
* Generaliserbarhetsvaliditet används främst vid studier där avsikten är att, utifrån försökspersoner/ intervjuper-
soner, se ett sammanhängande eller avvikande mönster i förhållande till tidigare situationer eller andra individer/ 
populationer. (Svensson, Starrin, 1996) 
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Som framgått av min praktikskolas arbetsplan skulle eleven få arbeta med olika arbetssätt och 
former. I mitt utvecklingsarbete har de fått arbeta enskilt och i grupp med samtalet som ar-
betsmetod. Syftet med mitt arbete var att undersöka om jag med samtalet som verktyg kunde 
höja 12- åringars medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Användandet av samtalet 
som arbetsmetod ansågs av bland annat Dysthe (1996) som ett lämpligt sätt för reflektion av 
åsikter. Valet av 12- åringar föll inom ramen för teorier om den abstrakta mognad som männi-
skan innehar vid denna ålder (Piaget, 1968, Rödstam, 1990). 
 
Av elevresultatet kan jag inte se att någon förhöjning av medvetenhet rörande etiska ställ-
ningstaganden ska ha infunnits hos undersökningsgruppen som helhet. Lärarna kan inte heller 
se att någon förhöjning har infunnit sig hos alla, även om de anser att en god grund för ut-
veckling har möjliggjorts. Två av fyra elever (flickorna) kan i intervjuerna visa en höjd med-
vetenhet utifrån min definition av ”höjning”, pojkarna kan däremot inte visa samma med-
vetenhet. Detta är något som även lärarna anser sig uppfatta. De nämner att flickorna har lätta-
re än pojkarna i att bli medvetna om sina etiska ställningstaganden.  
 
Den positiva inställning som eleverna har visat till lektionerna tolkar jag som att samtal 
rörande etiska värderingar efterfrågas och saknas av eleverna själva i likhet med de teorier 
som Skolverket (1998) och Koskinen (1995) framför. Beträffande särskilda lektioner så före-
faller de lektioner där individuellt ställningstagande utan påverkan från andra (heta stolen) 
varit mest uppskattat. Två av fyra elever benämner detta moment som positivt i sina intervju-
er. Min tolkning av det är att träning i eget ställningstagande har förekommit i för liten ut-
sträckning inom skolan.  
 
Skolverket (2000) rapporterade om att dagens elever har svårt att argumentera för sina åsikter 
och i min resultatundersökning kan jag hitta underlag för liknande uppfattning. I en av de 
elevintervjuer som genomförts framkommer att eleverna har för vana att invänta med sitt 
ställningstagande för att sedan följa andras åsikter. Detta kan ha många orsaker men ger dock 
ett bevis för att det egna ställningstagandet uteblir i vissa situationer. Detta kan till viss del 
förklara Skolverkets redogörelse beträffande elevers svårigheter i att argumentera för sina 
åsikter. 
 
Tre av fyra elever anser att de kommer ha användning för de kunskaper som skapats under 
lektionerna. De användningsområden som tas upp är praktiska områden som ”söka jobb” och 
”inte skräpa ner i naturen”. Ingen av eleverna nämner någon ökad säkerhet inom mer abstrak-
ta områden som att argumentera eller resonera. Detta kan bero på elevernas mognad. Det kan-
ske inte är en självklarhet att 12- åringar kan se sina etiska ställningstaganden inom ”vuxna” 
användningsområden som argumentation och resonemang. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Det hade varit mycket intressant att få bedriva ett liknande utvecklingsförsök fast under läng-
re tid, till exempel ett helt läsår. Etisk medvetenhet är något som jag efter min undersökning 
har förstått tar ganska lång tid för ”sjätteklassare” att nå upp till.  
Utifrån de skillnader som studiegruppen har uppvisat hade det varit intressant att jobba mer 
medvetet mot pojkarna. Det är tydligt att pojkarna har svårare att efterleva sina ställningsta-
ganden än flickorna och kanske är detta något för skolan och övriga samhället att beakta. 
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    2002-09-20, Luleå 

 
Hej alla föräldrar!      
 
Mitt namn är Jonas Bergman och jag studerar till lärare vid Luleå tekniska universitet. I mit-
ten av januari är det meningen att jag skall vara färdig grundskolelärare inom årskurserna 1-7. 
Men innan dess skall jag ha avslutat min sista praktik som varar i sju veckor (v.40-47). Jag 
skriver till er med anledning av att jag kommer att utföra min praktik i era/ert barns klass. Vad 
vill jag då med denna slutpraktik? Ja förutom att få ökad kunskap till min yrkesroll så kom-
mer jag även att bedriva ett utvecklingsarbete i klassen. Detta har sin grund i mitt examensar-
bete. Som sista årsstudent utför man ett examensarbete och detta skall syfta till att undersöka 
ett pedagogiskt område. Undersökningen jag kommer att genomföra i klassen handlar om 
etik. 
 
Jag vill se om jag tillsammans med eleverna genom samtal kan göra dem mer medvetna angå-
ende etiska ställningstaganden? Det jag vill är helt enkelt att eleverna skall få möjlighet att ta 
ställning till olika situationer. Jag är inte ute efter att få ”rätt” eller ”fel” svar, utan vill endast 
att eleverna skall få möjlighet till eftertanke. Tanken är lite av att man skall kunna lära av var-
andra. Alla skall ges möjlighet till åsikt och mötas med respekt om man väljer att delge den 
till de andra i klassen. Vi är alla olika men lika mycket värda, så även våra värderingar!  
 
Ni är varmt välkomna att lyssna under de 12 lektionspass jag ansvarar för. Om ni har några 
frågor, vilka som helst, så tveka inte att ringa. 
 
Hälsningar  
 
Jonas Bergman 
Tel: 0920-998 33 
       070-31 21 338 
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Lektionsplanering 
 
Lektion 1 (Introduktion) 
 
Tid:   Ca 40 min. 
Grupp:   Helklass. 
Mål: Förstå vad ställningstagande innebär och förstå att det finns olikheter i 

våra åsikter. 
Material: Värderingsövning, ”Vad är viktigt för dig?”.  
 
Genomförande:  Eleverna fick enskilt skriva ner två saker som var viktiga för dom och var-

för just de sakerna var viktiga. När alla hade skrivit klart gavs ordet fritt 
att berätta vad man skrivit. Efter att eleverna berättat klart påvisade jag att 
många tyckte olika saker var viktiga och vi samtalade runt oliktänkande 
utifrån frågor som jag ställde. 

 
- Hur kommer det sig att vi tycker så olika? 
- Är det okej att vi tycker olika?  
- Varför/ varför inte? 
- Är det viktigt att vi säger vad vi tycker? 
- Varför/ varför inte? 
 

Efter avslutat samtal till övning 1 fortsatte jag lektionen med en ny övning. 
 
Material:  Värderingsövning, ”Ställningstagande”. 
 
Genomförande: Eleverna fick lyssna till följande upplästa scenario: 
   - Annika går i 8:an. En dag just innan jullovet gör Annika tre stycken          
   dåliga saker. 
    
   1. Hon ljuger för sin mamma och säger att hon är sjuk för att slippa gå till 
   skolan. 
 

2. När Annikas mamma har åkt på jobbet så cyklar Annika till ICA och tar  
en godispåse utan att betala. 
 
3. Klockan tio på kvällen säger mamman att Annika skall gå och lägga sig. 
Annika vägrar men mamman ger sig inte, då blir Annika så arg så hon slår 
sönder en av mammans dyra vaser. 

 
Efter att eleverna hade lyssnat till scenariot så fick var och en för sig skriva på ett papper vad 
dom tyckte var det värsta som Annika gjorde under dagen. Detta följdes upp med att jag skrev 
siffrorna 1 till och med 3 på tavlan och frågade hur många som tyckte att händelse 1 var det värs-
ta, händelse 2…osv. När allas värderingar angående Annikas dag var sammanställda på tavlan så 
påpekade jag att vi hade fått olika svar än en gång. Detta blev underlag för ytterligare samtal 
rörande oliktänkande.  
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- Tycker ni att det är konstigt att det blev så olika val till vad som var 
värst? Varför/ varför inte? 
- Var det lätt eller svårt att välja ett alternativ? Varför? 
- Kan ni känna att det kan vara svårt att bestämma sig för något ibland? 
- Vad kan man göra då? 
 

Avslutning:  Lektionen avslutades med att jag förklarade att vi hade jobbat med något 
som kallas etik. På tavlan skrev jag att etik är att visa vad man verkligen 
tycker om något och respektera att andra kan tycka annorlunda. Jag förkla-
rade även muntligt att om jag visar vad jag tycker så är det lättare för 
andra människor att lära känna mig. Om jag lyssnar och visar respekt till 
vad andra människor tycker så kan jag lära mig något av dom. 
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Lektion 2 (Vänskap) 
 
Tid:  Ca 40 min. 
Grupp: Halvklass. 
Mål: Öka förståelsen för hur vi beter oss mot varandra och varför vi vill att 

människor ibland skall vara på ett speciellt sätt.  
Inledning: Lektion startades med en kort sammanfattning av föregående lektion. Jag 

skrev ordet etik på tavlan och frågade: 
 
 - Vad var etik egentligen? 
 - Varför är det viktigt med etik? 
 - Kan man ha någon nytta av etik? 
 
 Elevernas svar skrevs som förgreningar till ordet etik på tavlan, på så sätt 

fungerande inledningen som ett minnesväckande moment. 
 
Material:  Värderingsövning, ”Lika önskan”.  
Genomförande: Eleverna fick i uppgift att under 15 minuter enskilt skriva hur dom tyckte 

att en bra kompis skulle vara och varför kompisen skulle vara så. När ele-
verna skrivit klart, så gavs tillfälle för alla att enskilt läsa upp vad dom 
hade skrivit. Elevernas önskemål angående en bra kompis skrevs upp på 
tavlan i punktform och utgjorde frågeunderlag från mig till klassen. 

 
 - Vad tyckte ni i klassen var det viktigaste som en kompis skulle vara? 
 - Varför tror ni att så många tycker det är viktigt? 
 - Tror ni att vuxna tycker likadant? Varför/ varför inte? 
 - Tyckte alla exakt likadant om hur en kompis skall vara? 
 
Material: Värderingsövning, ”Fyrhörningen”. 
Genomförande: Jag läste för eleverna om Ludde som går i 5:an och har två bästa kompisar 

i samma klass, Håkan och Olle. Dom har alltid varit tillsammans på skolan 
och brukar spela fotboll med varandra hemma hos Ludde efter skolan. 
Men på sista tiden har inte Håkan och Olle velat komma till Ludde efter 
skolan och dom har inte heller velat vara med honom på skolrasterna. 
Ludde känner sig jätteledsen och han har ingen annan att vara med, han 
vill inte heller säga till någon att han är ledsen i fall dom skulle tycka att 
han vara löjlig. Pelle funderar på hur han ska göra och kommer på tre al-
ternativ (alternativen redan skrivna på tavlan). 

 
 1. Han säger till Håkan och Olle att han är ledsen (även om dom tycker 

han är löjlig) och undrar varför dom inte vill vara med honom? 
 
 2. Han väntar några veckor och ser om dom inte börjar vara med honom 

igen. 
 
 3. Han försöker hitta nya kompisar i stället för Håkan och Olle. 
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   4. Eget förslag 
 
 Eleverna fick nu själva ta ställning till vad dom tyckte att Ludde skulle 

göra. Klassrummets fyra hörn var numrerade med lapparna 1-4 och fick 
representera var och ett av de fyra alternativen. Eleverna fick gå till det 
hörn som dom tyckte skulle vara bäst för Ludde. Hörnet med siffran 4 gick 
eleverna till om dom tyckte något annat än alternativ 1 till och med 3. När 
alla var på plats fick de olika hörnen förklara för varandra varför dom 
hade valt just det hörnet. 
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Lektion 3 (Religion) 
 
Tid: Ca 40 min 
Grupp: Halvklass 
Mål: Samarbeta genom att uttrycka åsikt och respektera andras åsikter. 
Material: Gruppövning 15-20 min. 
 
Genomförande: 3 grupper á fyra elever fick i uppgift att diskutera och skriva ner åsikter till 

följande frågor (frågorna var färdigskrivna på lappar): 
 
 1. Tror ni på någon Gud? Varför/ varför inte? 
 
 2. Varför tror ni att en del människor tror mer på Gud? 
 
 3. Om ni tror att det finns en Gud, är det då en person eller vad är det? 

Förklara varför ni tror det. 
 
 4. Om ni inte tror att det finns någon Gud, tycker ni då att det behövs en? 

Varför/ varför inte? 
 

När eleverna var klara så samtalade vi utifrån frågorna. Varje grupp fick 
förklara vad dom hade kommit fram till. Som avslutning på lektionen så 
fick eleverna berätta hur dom tyckte att samarbetet hade fungerat. Vad 
gick bra och vad gick dåligt? Vad är viktigt när man pratar med andra 
människor? 
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Lektion 4 (Pengar) 
 
Tid:   Ca 40 min. 
Grupp:   Halvklass. 
Material:  Övning, ”Heta stolen”. 
Mål:   Träning i eget ställningstagande. 
 
Genomförande: Övningen gick till så att alla eleverna satt på sina stolar i en rund ring. 

Eleverna fick blunda medan jag läste upp ett påstående. Eleverna fick ta 
ställning till påståendet genom att räcka upp handen om dom höll med, el-
ler inte räcka upp handen om dom inte höll med. Alla elever blundade till 
dess att alla hade tagit ställning, detta hade syftet att minska eventuellt 
grupptryck eller ledartryck. Efter ställningstagandet fick eleverna öppna 
ögonen och hålla kvar sina armar i luften, eller inte om dom tyckte annor-
lunda. Efter att jag hade läst ett påstående frågade jag alltid minst två ele-
ver hur dom hade tänkt? Jag var mycket noggrann med att alla skulle få 
möjlighet till motivering av sitt ställningstagande. 

 (För att få ett flyt i övningen så inledde jag med några enklare påståen-
den.) 

 
 Påståenden: 
  
 1. Åka bil är roligare än att åka flyg. 
 
 2. Äta på restaurang är roligare än att äta hemma. 
 
 3. Spännande filmer är bättre än roliga filmer. 
 
 4. Att ha mycket pengar är bättre än att ha lite pengar. 
 
 5. Det är okej att låna pengar av någon och inte betala tillbaka om den man 

lånat av glömt bort det. 
 
 6. Om man hittar 100 kronor på gatan så får man ta dom och behålla dom. 
 
 7. Om ens kompis tappar 100 kronor på skolan och man hittar dom kan 

man behålla dom utan att säga något. 
 
 8. Det är okej att en del människor har jättemycket pengar och en del har 

inga pengar alls. 
 
Avslutning: Jag avslutade lektionen med att ställa frågor som: - Vad tyckte ni om att 

välja? (Varför?)  
 - Var det lätt eller svårt att välja? (Varför?) 
 - Kan ni förstå att andra valde annorlunda? (Förklara?) 
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Lektion 5 (Kärlek) 
 
Tid: Ca 40 min. 
Grupp: Halvklass: 
Material: Värderingsövning, ”Ja, nej eller vet inte”. 
Mål: Reflektera över sina etiska värderingar. Lyssna till andras etiska värde-

ringar. 
 
Genomförande: Alla elever fick var sin lapp med de färdigskrivna kolumnerna ja, nej, vet 

inte. Jag läste upp ett påstående för klassen och eleverna fick kryssa i den 
kolumn som de tyckte passade bäst. Jag läste fem påståenden som elever-
na tog ställning till utan motivering mellan påståendena. När alla fem var 
lästa så började vi om med påstående nummer ett och eleverna fick förkla-
ra hur dom valt och varför. Vi gick sedan vidare med två, tre osv.  

 
 Påståenden: 
 
 1. Kärlek är någonting bra för ALLA människor. 
 
 2. Det finns olika sorters kärlek. 
 
 3. Man kan bråka fast man är kära i varandra. 
 
 4. En tjej kan vara kär i en tjej. 
 
 5. En kille kan vara kär i en kille. 
 
Avslutning: Frågor: Var det lätt eller svårt? (Vad och varför?) Tycker ni att någon 

klasskompis sa någonting bra, något som fick er att tänka till? (Vad?) 
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Lektion 6 (Miljö) 
 
Tid: Ca 40 min. 
Grupp: Halvklass. 
Mål: Uppnå ett globalt etiskt tänkande. 
Material: Övning, ”Heta stolen”. 
 
Genomförande: (Se lektion 4.)  
 
 Påståenden: 
 
 1. Det är viktigt att vi är rädda om våran miljö för den ska räcka till många 

människor i många år. 
 
 2. Alla borde hjälpa till med miljöarbetet genom att till exempel sopsorte-

ra, ”panta” burkar, flaskor och inte skräpa ner. 
 
 3. Sverige bryr sig mer om miljön än vad andra länder gör. 
 
 4. Man kan kasta en tomburk i skogen utan att det spelar någon roll. 
 
 5. Om andra länder förorenar luften och vattnet så drabbas vi i Sverige av 

det. 
 
 6. Man borde få skjuta hur mycket älgar som helst. 
 
 7. Det är dumt att Sverige ger pengar till andra länder. 
 
Material: Gruppuppgift. 15 minuter. 
 
Genomförande: 3 grupper á fyra elever fick i uppgift att samtala och skriva ner vad dom 

tyckte var världens största miljöproblem och varför dom tyckte det. Efter 
att de kommit överens om ett problem fick de muntligt redovisa vad de 
valt för problem och varför. Detta gjordes inför resten av klassen. 

 
Avslutning: Lektionen avslutades med att jag ställde frågor till klassen. Vad tyckte ni 

om övningarna? Varför? Tycker ni att någon av era klasskompisar sa nå-
got bra under den här lektionen? Vad? Tror ni att man kan lära sig något 
av sina klasskompisar? Kan ni förklara? 
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Intervjumall (elever) 
 
Frågor: 
 
Hur tycker du att det har varit under dom här lektionerna som har handlat om 
etik? 
Kan du berätta lite mer? 
 
Vad tycker du att etik handlar om? 
Vet ej: Vad är det för något som du tycker att du inte vet? 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var bättre än dom andra? 
Ja: Kan du förklara vilken och varför? 
Nej: Kan du berätta varför du tycker att ingen lektion var bättre än någon annan? 
Vet ej: Kan du berätta hur du tänker? 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var sämre än dom andra? 
Ja: Kan du förklara vilken och varför? 
Nej: Kan du berätta varför du tycker att ingen lektion var sämre än någon annan? 
Vet ej: Kan du berätta hur du tänker? 
 
Känner du att du har lärt dig något? 
Ja: Vill du berätta mer? Vad tycker du att du har lärt dig? 
Nej: Kan du berätta lite mer hur du tänker då? 
Vet inte: Vill du berätta lite mer hur du tänker då? 
 
Tror du att du kan ha användning av det du har lärt dig? (Om ja vid föregående frå-
ga) 
Ja: Kan du berätta hur? 
Nej: Kan du berätta hur du tänker då? 
Vet ej: Skulle du vilja att vi hade haft fler lektioner om etik? 
 
Tycker du att du har blivit mer medveten vad gäller att ta ställning etiskt? 
Ja: Kan du förklara hur? 
Nej: Vill du förklara för mig hur du tänker då? 
Vet inte: Vill du förklara vad det är som du inte vet? 
 
Tack för att jag fick prata med dig! 
 
OBSERVERA.  
Om svaret ”vet ej” ges kan detta bero på att frågan inte är förstådd. Då ges utrymme från 
intervjuledaren att försöka förtydliga frågan, exempelvis genom att ställa den i en enklare 
form. 
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Intervjumall (lärare) 
 
Fråga:  
 
Uppfattar du att elevernas medvetenhet angående etiska ställningstaganden har föränd-
rats och i sådana fall hur? 
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Hur tycker du att det har varit under dom här lektionerna som har handlat om 
etik? 
- Ganska bra. 
 
Vad är det som du tycker har varit bra? 
- Det här att man ska räcka upp handen och blunda...då var alla tvungna att tycka själva. 
 
Varför är det så bra? 
- Så att ingen ska följa någon annan, man måste som tänka själv. Annars är det nästan 
ingen som tycker något själv utan att alla väntar på att några andra ska säga något. 
 
Vad tycker du att etik handlar om? 
- Etik handlar om att man ska våga säga vad man tycker. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var bättre än dom andra? 
- Nä dom var lika roliga. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var sämre än dom andra? 
- Nä 
 
Känner du att du har lärt dig något? 
- Lite. 
 
Vad tycker du att du har lärt dig då? 
- Att förklara lite mer vad man menar..om saker. 
 
Kan du berätta lite mer? 
- Att man förklarar varför man tycker på ett speciellt sätt. 
 
Tror du att du kan ha användning av det du har lärt dig?  
- Kanske, om man ska skriva någonting..då förklarar man som bättre  
 
Tycker du att du har blivit mer medveten vad gäller att ta ställning etiskt? 
- Det vet jag inte. 
 
Vad är det du inte vet? 
- Ja, alltså vad menar du med att ta ställning? 
 
Tycker du att du har förstått varför det är viktigt att tala om vad man tycker för att 
det känns rätt att göra det. 
- Ja, men jag har alltid vetat om att det är viktigt att man vågar säga vad man tycker och 
så..och jag har alltid gjort det. 

-  
Tack för att jag fick prata med dig!
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Hur tycker du att det har varit under dom här lektionerna som har handlat om 
etik? 
- Det har varit ganska roligt, man har fått lära sig ganska mycket och så har man fått veta 
lite grejer hur man ska vara...lite uppfostran och sånt. 
 
Vad tycker du att etik handlar om? 
- Det handlar om människan hur man ska bete sig och sånt där. 
 
Kan du berätta lite mer? 
- Nja, jag kommer inte ihåg så mycket. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var bättre än dom andra? 
- Nä, dom handlade som om samma saker. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var sämre än dom andra? 
- När man skulle blunda och välja något. 
 
Varför tycker du sämre om det? 
- Det var svårt för att..jag ville se vad Nicklas valde. 
 
Känner du att du har lärt dig något? 
- Jepp, det känner jag! 
 
Vad känner du att du har lärt dig? 
- Jag har lärt mig om etik. 
 
Tror du att du kan ha användning av det du har lärt dig?  
- Jodå, att man inte ska skräpa ner i naturen och sånt. 
 
Tycker du att du har blivit mer medveten vad gäller att ta ställning etiskt? 
- Jepp, eller vad menar du förresten? 
 
Tycker du att du har förstått varför det är viktigt att tala om vad man tycker för att 
det känns rätt att göra det. 
- Jepp....eller nja, jag vet då hur man ska bete sig nu. 
 
 
Tack för att jag fick prata med dig! 
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Hur tycker du att det har varit under dom här lektionerna som har handlat om etik? 
- Det har väl varit bra. 
 
Kan du berätta vad det är som har varit bra? 
- Det är bra att man har dom här lektionerna för annars är det en del som alltid ska kom-
mentera vad man tycker, inte för att jag bryr mig, men det blir ju tråkigare då. Nu har 
ingen vågat det när du har varit med. 
 
Vad tycker du att etik handlar om? 
- Vad man tycker och vad andra tycker och att man ska respektera att andra tycker an-
norlunda. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var bättre än dom andra? 
- Ja, den när man skulle räcka upp handen och tycka själv, den var bättre. 
 
Kan du förklara lite mer? 
- Det var svårt men ändå roligt på något sätt. Vi gör nästan aldrig så i klassen, alla kol-
lar först hur dom andra tycker innan man bestämmer sig. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var sämre än dom andra? 
- Nä. 
 
Känner du att du har lärt dig något? 
- Jo, man tycker ju olika, så är det ju alltid. 
 
Var det något som du inte visst tidigare? 
- Jo, men jag trodde att man tyckte mer lika om såna här saker som att ta en hundralapp 
om man hittar den på gatan, alltså jag visste inte att vi tyckte så olika. 
 
Tror du att du kan ha användning av det du har lärt dig?  
- Jo, överallt. Om man till exempel ska söka jobb, då kanske dom frågar varför man vill 
ha jobbet och då kan man tala om vad man tycker, varför man vill ha jobbet alltså. 
 
Tycker du att du har blivit mer medveten vad gäller att ta ställning etiskt? 
- Ja det tror jag nog. 
 
Hur då? 
- Jag har lärt mig att alla tycker olika det kan man inte ändra på. 
 
 
Tack för att jag fick prata med dig! 
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Hur tycker du att det har varit under dom här lektionerna som har handlat om 
etik? 
- Bra 
 
Kan du berätta lite mer? 
- Till exempel att räcka upp handen. 
 
Varför var det bra? 
- Man behövde inte prata så mycket då. 
 
Vad tycker du att etik handlar om? 
- Vad var det nu.. jag kommer inte ihåg.. var det inte att man skulle vara snäll mot andra? 
Eller jag kommer inte ihåg. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var bättre än dom andra? 
- Nä, alla var som likadana fast med olika saker då. 
 
Tycker du att det fanns någon lektion som var sämre än dom andra? 
- Jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket. 
 
Känner du att du har lärt dig något? 
- Jag kommer inte ihåg så mycket.  
 
Tror du att du kan ha användning av det du har lärt dig?  
- Jag kommer ju inte ihåg vad etik var. 
 
Tycker du att du har blivit mer medveten vad gäller att ta ställning etiskt? 
- Vet inte, jag kommer inte ihåg någonting. 
 
 
Tack för att jag fick prata med dig! 
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Uppfattar du att elevernas medvetenhet angående etiska ställningstaganden har 
förändrats och i sådana fall hur? 
- I den här gruppen så uppfattar jag dom som väldigt mottagliga i samtalen som har rört 
etik, många vet vad som är lämpligt att tycka och hur man ska efterfölja det. En del av 
gruppen efterlever dock inte sina värderingar varken före eller efter dom här samtalen 
som du haft. Den grupp som jag tror har tagit till sig mest av dina lektioner är nog flick-
orna, medans pojkarna inte visar samma medvetenhet i verkliga situationer, utan reagerar 
lite efter humöret och på så sätt visar att de mer lever i nuet än flickorna. Flickorna kan 
prata om värderingar och förhållningssätt över tid på ett annat sätt än pojkarna. Som svar 
på din fråga så tror jag att dina lektioner har haft betydelse för deras etiska utveckling, 
men jag kan inte se någon skillnad i deras medvetenhet just nu. Jag är dock övertygad om 
att samtalen har gett en förståelse inför framtiden. 
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Uppfattar du att elevernas medvetenhet angående etiska ställningstaganden har föränd-
rats och i sådana fall hur? 
- Jag tror att dom allra flesta har fått en djupare förståelse, men att många har svårt att leva 
upp till sin egen förståelse, speciellt pojkarna. När du pratar med dom och dom får tid att 
verkligen ta ställning så resonerar dom bra och hänsynsfullt, men efter lektionen är dom som 
bortblåst. Så mitt svar är att dom inte har fått någon djupare medvetenhet på så sätt att dom 
kan använda det i andra situationer. Det skiljer sig mycket vad beträffar pojkar och flickor i 
den här klassen. De har alla förståelsen, men sen att leva upp till den förståelsen så har flick-
orna lättare för det än pojkarna och så har det varit i flera år med den här klassen. 
 


