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Förord 
 
Det område vi valde att studera är väldigt omfångsrikt såväl som intresseväckande och 
någonstans var vi tvungna att göra en avgränsning. Det examensarbete du nu håller i din hand 
är resultatet av vårt beaktansvärda engagemang och månader av karaktärsfast arbete. Vi vill 
inleda med att tacka varandra för ett väl utfört arbete, och att vi under denna prövning stöttat 
varandra i vått och torrt. Vi vill tacka lärarna vid den gymnasieskola vi tillbringade praktik 
tiden, samt vår handledare Kristina Jonsson. Vi vill härmed ge vår vetenskapliga handledare, 
Lennart Ohlsson en stor eloge för kreativ handledning. Vi vill också tacka våra familjer för att 
de stöttat oss under den här tiden. Sist men inte minst, vill vi tacka ungdomsgruppen för att ni 
ställde upp i utvecklingsarbetet och för att ni gjorde praktiken givande och innehållsrik. Utan 
er hade vi inte erhållit något resultat alls. 
 
Skellefteå 2003-05-20 
 
Anna Hedström  Carola Höglander-Hedström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Under vår utbildning har vi bland olika ungdomsgrupper lagt märke till och förfasats över en 
urlakning av innebörden av begreppet etik. I Lpo 94 står det att läsa: skolan skall aktivt och 
medvetet stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Mot denna bakgrund har vi genomfört 
vårt utvecklingsarbete i en gymnasieklass, för att genom gruppstärkande övningar som metod 
vägleda ungdomar till insikt gällande etiskt förhållningssätt, genom  att medvetandegöra deras 
människosyn. Vi träffade klassen vid 9 tillfällen under en 5 veckors period, då vi mestadels 
arbetade med gruppstärkande övningar, observationer samt diskussioner. Resultatet vi erhöll 
tydde på att eleverna ändrat sina värderingar om människan åt det positiva hållet. Denna 
utveckling anser vi tyder på att eleverna i större omfattning börjat reflektera över sina etiska 
värderingar gällande människan.  
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Vi är två blivande pedagoger studerande vid Luleå Tekniska Universitet, Institution 
Skellefteå. I vår utbildning ingår det att planera, genomföra samt dokumentera 
"sammanfattningen" av de resultat vi förvärvat efter att vi utfört olika delar av vårt 
utvecklingsarbete. Vi vill med detta arbete ge ungdomarna en inblick i varandras "kulturer" 
med allt vad det kan innebära för den enskilde individen. Vi vill medvetandegöra deras 
gemensamma förståelse samt förmåga till inlevelse för varandras unika värderingar gällande 
etik och moral. Under det senaste året har vi funderat och diskuterat i fall etik är ett 
förhållningssätt, vilket gäller den enskilde individen eller kanske en grupp unga människor, 
vilka ungdomar faktiskt är. Detta faktum kvarstår enligt vår tidigare erfarenhet. Trots att de 
tampas med fördomar från samhället. 
 
 ”Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.” 
     Ralph Waldo Emerson sid 20  
 
När Carl von Linné valde att kalla människan för homo sapiens, den förnuftiga människan, 
anknöt han till en lång tradition. Sedan urminnes tider har människan velat se på sig själv som 
en varelse som använder sitt förnuft och sin kunskapsförmåga till att skapa sig ett bättre liv. 
Hon skiljer sig från djuren genom att hon kan planera och förutse, bedöma och jämföra och 
inte är beroende av den bild av verkligheten som hon för tillfället har. Men denna förmåga till 
kunskap och helhetsuppfattning har inte bara hjälpt henne att bli härskare över hela världen, 
på gott och ont, den har även varit drivkraften bakom det vi kallar hennes kultur. Människan 
har alltid haft ett behov av att förstå det sammanhang i vilket hon ingår. Hon har velat skaffa 
sig en bild av den del av verkligheten som hon själv inte kan se. Hon har velat förstå hur 
världen kommit till, vilket det egentliga målet för all strävan är och varför ondskan och den 
förödande olyckan spelar en så stor roll i hennes liv. (Ronneby, 1999) 
 
Vilken mening, betydelse och grund har sådana koncept som gott och ont, rätt och fel? Alla 
individer i vårt samhälle förtjänar förutsättningar som underlättar deras strävan efter ”det goda 
livet”. Hur arbetar vi pedagoger tillsammans för att lägga tyngdpunkten på mångfalden i alla 
unga människors liv? För att både svenska och invandrade ungdomar ska känna att de har en 
plats i vårt samhälle, måste ungdomsfrågorna ges en central betydelse i politiken, tror Charles 
Westin 1995, professor vid centrum för invandringsforskning, Stockholms Universitet. 
 
När vi möter unga människor och har ambitionen att försöka hjälpa dem, bör vi ha 1800-
talsförfattaren och filosofen Sören Kirkegaards tänkvärda ord i åtanke: 
 
 "Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 
 måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte 
 kan det lurar sig själva när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa  
 någon måste jag visserligen förstå med än vad han gör, men först och  
 främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att  
 jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan beror det på  
 att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre  
 i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför  

den jag vill hjälpa och därmed måste  jag förstå att detta med att hjälpa  
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inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa 
någon."  Lahti, 2001 sid 1 

   
Vad är etik? 
 
 ” Det är meningen och tillfredställelsen med livet, 
 att gå upp i någonting, som är större än en själv." 
 Teilard de Chardin sid 9 
 
En våg av intresse för etik sköljer över vårt land. Det har blivit högsta mode att diskutera våra 
djupast liggande värderingar, det ordnas seminarier kring etik och moral i de mest skilda 
sammanhang. Det politiska etablissemangets moral ventileras med stor frenesi, detta enligt 
Alf Ronnby 1999, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet 
Företagsledare och professorers vandel hängs ut samt ifrågasätts. Det offentliga samtalet fylls 
av diskussioner, omkring en rad affärer. Där de anklagades moraliska samt etiska kvalitéer 
sätts under luppen. En rad olika yrkesförbund och fackliga organisationer skriver ihop regler 
för yrkesetiken eller dammar av gamla. Kommittéer och råd tillsätts vilka ska tillmötesgå 
medlemmarnas krav på vägledning, hjälp, och riktlinjer för att hantera etiska problem.  
 
Plötsligt har världen blivit så mycket mera komplicerad eller osäker att de ”gamla” 
rättesnörena inte räcker till. Etik behandlar den förståndiga reflektionen över rätt/orätt samt 
gott/ont. Etiken visar sig i vad vi säger, begreppet kommer från grekiskans ethos vilket 
betyder ”sedvänja, skick, och bruk”. En person har ständigt en moral, men inte alltid en etik, 
eftersom alla inte verbalt kan förklara varför de handlar som de gör. Vice versa kan man ha en 
etisk värdering men handla (visa sin moral) på ett annat sätt. Etikstudier ger inga färdiga svar, 
men man lär sig att tänka och resonera på ett konstruktivt tillvägagångssätt. Etiken visar hur 
långt förståndet kan vägleda oss i vårt sökande efter svar på våra etiska livsfrågor och den kan 
hjälpa till att lösa konflikter mellan olika parter. Etik är inte enbart en fråga om tycke och 
smak (ungefär som om man tycker köttbullar är gott eller inte), utan resultatet av människors 
funderingar under tusentals år. Deras funderingar kan vara en vägledning när vi själva ska 
avgöra vad som är rätt eller orätt. (Ronnby, 1999) 
 
Kärnan i etiken är vårt förhållningssätt till andra människor. Är jag intresserad av den etiska 
dimensionen i livet, så är jag intresserad av de värden och normer som styr mitt sätt att 
handla, mitt sätt att förhålla mig till andra. Att ägna sig åt etik på det personliga planet är att 
se på sitt handlingssätt och fundera över vilka värderingar, regler och normer som styr detta. 
Att ägna sig åt etik är att göra dessa värderingar, regler och normer tydliga för sig själv och att 
ompröva dem. (Gren, 1999) 
 
”Betrakta tre ting. Vet varifrån du kommer, vart du är på väg och inför vem du är ansvarig” 
Martin Buber sid 36 
 
Syftet med de etiska riktlinjerna och råden är att de skall vara till vägledning i 
yrkesutövningen. I förhållningssättet till själva arbetsuppgifterna, kollegerna, målen med 
arbetet. Det handlar om yrkesmannens/kvinnans etiska ansvar och skyldigheter. Även om 
yrkesetiska riktlinjer oftast utarbetas av branschorganisationerna, kan pedagoger i en kommun 
eller på en speciell arbetsplats mycket väl göra detsamma. (Gren, 1999) 
 
Förståndets otillräcklighet att slutgiltigt lösa etiska livsfrågor hänger bland annat samman med 
skillnaden mellan fakta och värdering:  
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Fakta handlar om kontrollerbara data i verkligheten. Dessa påstår något om verkligheten. 
Fakta kan bevisas vara sanna eller falska.  
 
Värderingar däremot uttalar sig inte om verkligheten utan om en persons inställning till 
verkligheten. Värdeutsagor däremot uttalar sig inte om verkligheten. Värdeutsagor är genom 
min/din bedömning rimliga eller orimliga.  
 
Principer är övergripande normer. De är mycket allmänna och uttrycker vissa minimikrav på 
varje människa. Några exempel är:  
 
Principen om minsta möjliga skada, vilken innebär att man så långt det är möjligt ska undvika 
att skada andra levande varelser och minimera lidande. 
 
Autonomiprincipen innebär att varje individ själv ska få bestämma över sitt eget liv, så länge 
det inte inkräktar skadligt på någon annans liv. 
 
Människovärdesprincipen innebär att ingen människa ska särbehandlas negativt på grund av 
egenskaper som hon inte kan påverka, såsom kön, ålder, etnisk tillhörighet, börd. (Olivestam 
& Thorsén, 2000) 
 
Den professionella vardagen har med ens blivit full av moraliska dilemman. Ja, vän av 
ordning frågar sig kanske hur detta kan komma sig. Är det måhända en ny andlig, men kanske 
inte religiös, väckelse som drar fram genom världen? Kanske är det endast ett uttryck för dem 
mentala hungern i det sekulariserade samhället, vilken ersätter eller kompletterar den 
terapeutiska vågen? Välfärdssamhällets medborgare vill kanske inte bara ha vetebröd, hon vill 
också ha rosor. När magen är mätt söker hon efter andra meningsbärande element i tillvaron. 
Vi människor upplever också att teknikens och vetenskapens utveckling gått så långt att 
människans naturliga gränser överskrids. Människan har själv rubbat gränserna för liv och 
död. Därmed äventyras människans totala livsmiljö och den ekologiska balansen. (Ronnby, 
1999) 
 
I vetenskapens namn har grundläggande värden offrats. Vi kan inte längre förlita oss på att 
man via det vetenskapliga förnuftet ska nå fram till korrekta bedömningar samt kloka beslut. 
Möjligen söker vi oss då till något mer ursprungligt och genuint, till någon slags fundamental 
klokskap. Allt fler delar av mänskligt liv och leverne faller nu in under domäner där olika 
yrkesgrupper vill hävda sin exklusiva kunskap. (Ronnby, 1999) 
 
Under senare år har det riktats allt mer kritik mot dessa specialiserade verksamheter, där man 
misstänkt att professionerna sätter sina egna intressen före medborgarnas. Kritiken riktar sig 
också mot att vanlig mänsklighet, medkänsla, omtanke samt hänsyn har en viss tendens att 
komma bort i verksamheter vars interna logik är ett slags professionell instrumentalitet och 
rationalitet. Här upplever människor att de kommer bort i hanteringen, blir behandlade som 
objekt utan mänskliga egenvärden. Dylika verksamheter har bland annat kritiserats på etiska 
grunder, där man försökt balansera den professionella och/eller byråkratiska logiken genom 
att ta sin utgångspunkt i centrala mänskliga värden. En liknande kritik riktar sig mot 
socialstatens dominans och inträngande i samhällslivets alla skrymslen. Den framgångsrika 
svenska välfärdsmodellen, med sin ambitiösa och avancerade sociala ingenjörskonst, har på 
senare år kommit att uppfattas som ett hot mot vanliga människors integritet och 
självbestämmande. (Ronneby, 1999) 
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Socialetik och individualetik 
 
Här spelar demokratitanken en roll, samhällsinstitutionernas legitimitet vilar på folkets 
accepterande. Folket har givit institutioner och myndigheter deras mandat för att de förvalta 
allmänintresset väl. Man har gett makt och myndighet åt institutionerna för att de ska värna de 
gemensamma värdena, tjäna folket samt göra gott. Ur ett sådant perspektiv kan till exempel 
socialpolitiken ses som ett uttryck för den kollektiva solidariteten, utan vilken 
samhällsgemenskapen vittrar sönder. (Ronnby, 1999) 
 
Den svenska välfärdsmodellen var en symbol för en kollektiv vision om ett tryggt och gott liv 
vilket ska gälla för alla medborgare. Man kan då på socialetikens grunder (eller teorier) 
kritisera eller försvara välfärdsstaten. Uppfyller inte välfärdsstaten sina plikter mot 
medborgarna, mister den sin legitimitet och folket drar tillbaka sitt stöd och bidrag. Här menar 
Ronnby, 1999 att överlämnandet mist sin funktion och sitt berättigande och folket blir 
ointresserat av att stödja den politiken. Välfärdsstaten förfaller när var och en i stället börjar 
söka sina egna privata lösningar och med den socialetiken. I stället kanske egoismen vinner 
ökat stöd.  
 
En annan aspekt av etikintresset är att det tycks hänga samman med åttiotalets 
värderingsförändringar i samhället. Sextio och sjuttiotalens kollektivistiska strömningar har 
delvis ersatts med en individualistisk. Då var det vanligt, speciellt ibland unga människor, att 
försöka organisera massrörelser för att åstadkomma förändringar i samhället. Sedan några år 
tillbaka är det inne att satsa på sig själv, att göra karriär och tjäna mycket pengar. Kanske kan 
man till en viss del hävda att socialetiken skjutits i bakgrunden för egoismen. Det är vars och 
ens plikt eller rätt att i alla situationer handla så att han eller hon tillfredsställer sina egna 
intressen. En sådan etik passar till vissa inslag i en existentialistisk filosofi, som nu också 
tycks vara gångbar. Individen måste räkna med den egna personen och inte förlita sig på 
andra - Själv är bäste dräng! Människan är sådan hon vill vara och inget annat än det hon själv 
gör sig till. Ansvaret för vad hon blir är grundad helt och hållet på henne själv. Hon väljer sin 
väg här i livet och är själv betrodd med detta val. Därför ska hon bara räkna med sig själv; det 
som beror på henne. Människor bär ansvar för hur de har det. Därmed får de skylla sig själva 
om det går dåligt. (Ronnby, 1999) 
 
Andra delar i den existentialistiska filosofin, som balanserar dessa teser, tycks inte vara lika 
betydelsefulla i sammanhanget. När det gäller kriterier för rätt moraliskt handlande kan vi 
ställa oss frågan om dessa existerar i realiteten, Immanuel Kant menar att det i mänsklighetens 
historia finns en grundregel vilken man kan utgå ifrån. Den finns formulerad i Den gyllene 
regeln: Vad du inte önskar för dig själv, ska du inte önska för andra, alternativt:  
 
”Det goda du önskar för dig själv, ska du också önska för andra” sid 18   
 
Kant menar att varje förnuftig varelses handling ska grunda sig på den goda viljan, viljan att 
göra gott. Vidare menar han att detta endast kan ske om individen i fråga agerar obehindrat, 
flödande. Visserligen kan man handla rätt under tvång, men då är det inte ett moraliskt 
handlande, eftersom att det då inte utgår ifrån människans goda sinnelag. (Ronnby, 1999) 
 
Lars-Olle Armgard, högskolelektorn och docenten i etik vid teologiska institutionen, Lunds 
universitet menar att etik motsvarar den verksamhet vilken har till syfte att artikulera, 
medvetandegöra samt tydliggöra vår moral. Etiken är moralens teori. Den tydliggör och 
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bearbetar principer, sammanhang och argumentationsmönster i vår moraliska hållning. Alla 
har en moral men alla har inte en etik, åtminstone inte en genomarbetad sådan. Att reflektera 
över moraliska ställningstaganden är att syssla med etik. Att själv handla och ta ställning är att 
ge uttryck för sin egen moraliska övertygelse.  
 
Etiska begrepp 
 
Normativ etik 
 
Den normativa etiken svarar på frågan: Hur vi bör resonera, när vi avgör om en handling är 
rätt eller orätt? Den tillhandahåller allmänna modeller för resonemang som hjälp vid 
avgörandet hur vi ska handla i en given situation. Normativ etik behandlar vilka faktorer som 
är viktiga att ta hänsyn till när vi avgör om en viss handling är rätt eller orätt. Det finns tre 
olika resonemangsmodeller konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik. (Thorsén & 
Olivestam, 1991) 
 
En konsekvensetiker anser att man bör avgöra om en handling är rätt eller orätt på grundavtal 
av dess konsekvenser. Man måste i konsekvensetiken ha en måttstock för vad som är goda 
konsekvenser. Detta kallas ofta för värdefilosofi dvs. vad anser man är gott, vilka värden är 
viktiga i livet. Exempel på sådana värden är: Liv, Hälsa, Frihet, Självförverkligande, Rättvisa, 
Guds vilja, Sanning, Lust, Kunskap, Solidaritet.  
 
Man skiljer på:  
• Terminala värden. Det är sådana värden som inte behöver motiveras mer än utifrån sig själv. 
Dessa har ett värde i sig. Hälsa är ett sådant exempel. Själva upplevelsen att få vara frisk, att 
få känna hälsa, är i sig tillfredsställande.  
 
• Instrumentella värden. Det är värden som är bra att uppnå terminala värden. Pengar kan vara 
medel till att inte behöva arbeta hårt och att inte ha en ständig press över sig i sitt liv. Pengar 
kan ge möjligheten att ta det lite lugnare och det kan leda till en större grad av hälsa.  
 
Varje konsekvensetiker måste ställa frågan och ha klart för sig: Vilka terminala och 
instrumentella värden omfattar man och hur rangordnar man dessa? Denna rangordning 
benämns värdepyramid. Att rangordna människor strider emot grundläggande princip i vårt 
samhälle, nämligen de s.k. människovärdesprincipen. Denna princip säger: Alla människor 
har lika terminalt värde. Man kan inte rangordna människor efter ras, religion, ålder, 
samhällsklass, samhällsnytta, eller nationell tillhörighet när det gäller en människas 
medborgerliga rättigheter. Denna princip utgör den första paragrafen i FN: s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna. De medborgerliga rättigheterna finns där också preciserade, bl. a 
rätt till hälsa, utbildning, bostad, yttrandefrihet. (Thorsén & Olivestam, 1991) 
 
Kritiker till konsekvensetiken anför följande: Vilket tidsperspektiv har man när man räknar 
konsekvenserna av en handling? Det som bedöms rätt vid en tidpunkt, kan vid en senare 
tidpunkt bedöms som orätt. En del konsekvensetiker försvarar sig med: Att man måste väga 
det negativa i medlen emot styrkan hos det terminala värdet. Det terminala värdet t ex frihet 
eller liv kan inte alltid försvaras till vilket pris som helst. Pliktetik är ett alternativ till 
konsekvensetik. Den normativa etiska frågan är: Vad är viktigast att ta hänsyn till när man 
avgör om en handling är rätt? Pliktetiker anser att en handling är rätt eller orätt endast genom 
egenskaper hos själva handlingen. (Thorsén & Olivestam, 1991) 
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Resonemangsmodell: Om en handling är rätt eller orätt beror inte på dess konsekvenser. 
Frågan kan inte heller sättas i samband med framtiden. Egenskaperna i själva utförandet av 
och karaktären hos handlingen är det enda avgörande kännetecknet för om en handling är rätt 
eller orätt. En pliktetiker anser att vi människor är underkastade vissa pliktetiker: 
 

• Att bevara liv (t ex inom sjukvården), 
• Att vara rättvis ( t ex domaren), 
• Att tala sanning ( t ex läraren Anna), 
• Att hålla löften ( t ex avtal mellan makar), 
• Att lyda regler och order (t ex i militärväsendet och arbetslivet), 
• Att inte stjäla ( ”Du skall icke stjäla”), 
• Att inte avslöja känslig information (tystnadsplikten). (Thorsén & Olivestam, 1991) 

 
Pliktetiker använder plikterna som överordnade regler, vilka gäller i alla enskilda fall. För alla 
människor gäller att i alla situationer ska man bevara liv, tala sanning, och hålla ett löfte. 
Pliktetikern anser att denna etik ger oss människor en större möjlighet att leva moraliskt, om 
vi följer våra plikter. Pliktetikern anser att denna etik ger oss människor en större möjlighet att 
leva moraliskt, om vi följer våra plikter. Pliktetiker anser att en konsekvensetiker måste 
genomgå en komplicerad kalkyl: Vilka handlingsalternativ finns? Vilka terminala värden står 
på spel? För vem?  Detta ställer stora krav på den handlande personen. Det ger dessutom stort 
utrymme för godtycke. Olika konsekvensetiker kan komma fram till olika bedömningar om en 
specifik handling. Kritik mot pliktetik: Motståndarna emot pliktetik anför följande 
användningar: Plikterna är för allmänna, man kan inte behandla likartade situationer efter 
samma regel. Man måste tillämpa en viss flexibilitet. (Thorsén & Olivestam, 1991) 
 
Den tredje resonemangsmodellen benämns sinnelagsetiken. Enligt sinneslagen är en handling 
rätt, endast om en handling är utförd med goda avsikter. Olika sinneslagsetiker har olika 
motivpyramider, vilket avgör om en handling är rätt eller orätt. Jämför värdepyramid och 
pliktpyramid inom konsekvensetiken respektive pliktetiken. Vilka motiv en sinneslagsetiker 
sätter som de högsta, avgör valet av rätt handling. En del psykologer som studerat barns 
moralutveckling, hävdar att vi människor går igenom en sinnelagsetisk resonemangsmodell i 
vår utveckling. Många kanske är sinnelagsetiker även som vuxna. (Thorsén & Olivestam, 
1991) 
 
Kritik mot sinneslagsetik: I dessa exempel framkommer svårigheterna med sinneslagsetiken. 
Sinneslagsetikers ställning bland normativa etiker är idag svag och detta av bl a följande skäl: 
 

• Avsikter/motiv är hemliga. 
Det är mycket svårt för andra att avgöra skillnaden mellan om det jag säger är mina 
motiv till skillnad från mina verkliga motiv. Bedömningsgrunden av rätt och orätt blir 
då något helt okänt! Vi kan inte titta in i en annans medvetande och kontrollera vilka 
de verkliga avsikterna var. På grund av denna svårighet kan man alltid klara sig undan 
genom formeln: ”Det var inte min mening/avsikt.” 
 

• De verkliga motiven/avsikterna kan vara medvetna eller omedvetna.  
 
• Den psykoanalytiska människosynen går ett steg till i sin kritik av sinnelagsetiken. 

Även om mina upplevda motiv/ avsikter stämmer med de jag säger, så kan jag i många 
fall mina upplevda motiv/ avsikter skilja sig från de verkliga motiven/avsikterna. 
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• Det är orimligt att lägga bedömningsgrunden för rätt/orätt hos den handlande 
personen. Är inte andras människors reaktioner och konsekvenserna av handlingen 
också viktiga? Den handlande personen kan bli den helt dominerande personen i 
bedömningen. Detta är enligt kritikerna orimligt. 

 
• Sinneslagsetiker blir immun mot kritik. 

Han/hon behöver inte ta ansvar för konsekvenserna. En sinnelagsetiker kan alltid 
svara: ”Det var tråkigt att det blev sådana konsekvenser, men det var inte min avsikt 
eller mening.”  
 

När du ska avgöra om en handling är rätt kan du bedöma den viktigaste faktorn vara: 
Konsekvenserna av en handling - konsekvensetik. Det är de konsekvenser som en handling får 
som avgör om en handling är rätt eller inte. Du som utför handlingen – sinnelagsetik. De 
avsikter och motiv du hade med din handling kan vara goda och därför är din handling rätt. 
(Thorsén & Olivestam, 1991) 
 
Vilken normativ resonemangsmodell skall du välja? Alltså hur bör du resonera när du avgör 
om en handling är rätt eller orätt? Det är en av de svåra livsfrågor människan ställs inför i 
livet. En del människor anser att man inte behöver ta ställning till sådana här svåra etiska 
livsfrågor. De säger att det finns rätta och orätta handlingar, men sedan finns också en neutral 
position, dvs. du tar inte ställning. Man säger att du står som en åskådare och från din 
position på läktaren så behöver du inte ha någon åsikt om andras handlingar. Många etiker 
förnekar möjligheten av en sådan åskådarposition. De påstår att vi alla är deltagare i livet, att 
det inte finns någon åskådarposition och ett exempel kan vara: Du går längs en sjö. Plötsligt 
upptäcker du en person som ligger i vattnet och ropar på hjälp. Du tycker att det är för kallt 
för att hoppa i och går därför sakta vidare. Nästa dag läser du i tidningen om att personen 
har drunknat. Du anser att du inte gjorde orätt för du gjorde ju ingenting. 
 
Etiker hävdar då det s.k. underlåtenhetsproblemet: Att underlåta att utföra en handling är ställt 
under etiskt ansvar, dvs. att inte utföra en handling kan också vara orätt. Om man inte gör 
något. 
 

• Som man har möjlighet att utföra, 
• Vars konsekvenser man borde kunnat förutse, så står man under etiskt ansvar. 

 
I exemplet ovan handlade du därför orätt. Det är mycket aktivt att besluta sig för att inte 
handla och därför sträcker sig det etiska ansvaret även till handlingar som man inte utför! Kan 
du acceptera att du är deltagare i livet och att någon neutral position inte finns? Den som 
ställer sig på åskådarplats väljer att inte handla och är därför ansvarig över sitt val. Poängen i 
exemplet är att det inte finns någon åskådarposition, utan allt vårt agerande innebär etiskt 
ansvar. Det finns inte någon skyddande position. (Thorsén & Olivestam, 1991) 
 
Deskriptiv etik 
 
Den deskriptiva har till uppgift att beskriva och analysera föreställningar om gott och ont, rätt 
och orätt, plikt och förbjudet hos historiska eller nutida tankeriktningar, personer, ideologier, 
religioner eller andra livsåskådningar. En viktig uppgift för den deskriptiva etiken är också att 
förstå och förklara moraliska föreställningars uppkomst och tillämpning med hjälp av andra 
vetenskaper som psykologi och sociologi. Den deskriptiva etiken är inget uttryck för privata 
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åsikter eller värderingar, utan en vetenskap bland många andra, och bör därför underkastas 
samma krav på noggrannhet och intersubjektiv prövbarhet. (Koskinen. 1993) 
 
Meta etik 
 
Den vetenskap som diskuterar och analyserar själva vetenskapens förutsättningar, 
kunskapskriterier och arbetsmetoder kallas vetenskapsteori, eller bland metavetenskap. På 
motsvarande sätt kallar man analysen av etikens begrepp och definitioner, dess logiska 
uppbyggnad, kunskapsteoretiska anspråk och psykologiska grund till metaetik. Om etiken, 
som kallades morallära, kunde ses som en medveten reflektion över moralen med dess normer 
och värderingar, kan man säga att metaetiken arbetar med en liknande reflektion över etiken. 
(Koskinen, 1993)  
 
Grundfrågan är naturligtvis vad man menar med etiska uttryck som rätt, gott eller plikt. När 
man säger att det är orätt att döda, menar man då att ”orätt” är en egenskap hos alla handlingar 
som innebär dödande? Och hur skall man i så fall kunna identifiera denna egenskap? Hur 
löser man konflikten mellan dem som säger att det är rätt att döda – nämligen i krig – och den 
som säger att det alltid är orätt? Kan båda ha rätt samtidigt? I så fall riskerar språket att tunnas 
ut till meningslöshet? Den metaetiska tankeriktning som tydligast har försökt gå den vägen, 
kallas naturalism. Man eftersträvar då att översätta etiska utsagor i sådana naturliga 
påståenden som går att, åtminstone i princip, pröva giltigheten hos. (Koskinen, 1993) 
 
Etiska normer  
 
Handlar vi människor gott mot dem vi älskar för att normerna bestämmer det? Vi styrs 
sannolikt mer av våra känslor än av normerna i sig gällande etik. Kärleken sveper ofta iväg 
med våra innersta väsen vilket leder till konflikter mellan olika handlingar eller mellan 
lojaliteter mot olika människor: Ingen levande människa kan göra allt, dessutom är kärleken 
alls inget oföränderligt tillstånd. Den kan växa sig starkare men den kan likväl avta, vi kan 
vara lyhörda för andras behov samt ibland lomhörda. Därför behövs normer för att påminna 
oss om det som bör vara etiskt allmängiltigt i umgänget med andra. Här är det då viktigt att 
reflektera över vilken eller vilka normer som bör förankras i allas våra barn. Normen måste 
placera den enskilda människan, hennes integritet, välbefinnande och självbestämmanderätt i 
centrum. (Almén E, 1994). 
 
 ” Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överta ett kulturarv- värden, 
traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa” Utbildningsdepartementet sid 7 
Lpo 94 
 
Roten till vår tids problem med ungdomskriminalitet, gatuvåld, missbruk, hög 
skilsmässofrekvens, promiskuitet med mera anges ofta vara den ”normlöshet” som råder, inte 
minst bland våra ungdomar. Särskilt företrädare för olika nymoralistiska riktningar av typen 
”Moral majority” i USA ropar tydliga, starka normer och ett samhälle med en kontrollapparat, 
som ser till att de efterlevs. I alla tider har den äldre generationen beklagat sig över 
ungdomarnas sedeslöshet, det vill säga att den yngre generationen inte riktigt kan eller vill 
omfatta det de äldre förespråkar som ”rätt”, ”fel” eller ”plikt” att göra eller avstå ifrån. Det 
gäller såväl den ytligare etiketten rörande klädsel, hårlängd, språkbruk och matvanor, som 
djupare etiska frågor om till exempel sexualmoral eller vad som är viktigt i livet och därmed 
värt att satsa på. Det här har naturligtvis att göra med en naturlig protest mot vuxenvärlden 
som sammanhänger med ungdomarnas behov av att separera från främst föräldrarna samt det 
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de står för. Men också – vilket är särskilt tydligt i vår tid – att världen snabbt förändras och 
därmed behovet av en förändrad verklighetstolkning och att förankra den till moralen. Den 
yngre generationen saknar ingalunda normer. De ser bara annorlunda ut än föräldrarnas. Så 
länge de som är äldre anser sig rätt ha till tolkningsföreträde utifrån sina normer är 
ungdomarna ”normlösa”. (Koskinen, 1993) 
 
Att då med repressiva medel tvinga på en ny generation ett normsystem som speglar en 
svunnen tid knappast vara någon god lösning. Därmed inte sagt att problemen är lösta. 
Tvärtom befinner vi oss alla, gammal som ung, i en situation där gamla normer till en del inte 
längre är tillämpbara samtidigt som nya, verklighetsanpassade och levande normer i hög grad 
saknas. (Koskinen, 1993) 
 
Styrdokument 
 
 I Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf  94 står det att läsa: skolan skall aktivt och 
medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Skolan ska sträva 
mot att varje enskild elev: 
- Förstår och respekterar andra folk och kulturer 
- Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen 
Alla som arbetar i skolan skall: 
- Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen 
- I arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt 

land 
- Aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper 
Läraren i skolan skall: 
- Klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera 

konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet 
- Öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar 

och problemställningar samt konsekvenserna av dessa 
- Klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet och samvaron i gruppen 

och visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 
förhållningssätt. Utbildningsdepartementet sid 12-13  

 
Kulturarvet ställer krav 
 
Principen att så långt som möjligt behandla alla människor olika är ett fundament i det 
svenska samhällsbygget och samma strävan ligger också ofta bakom utformningen av 
särbestämmelser som finns t.ex. för asylsökande och utländska medborgare. Ytterst går den 
tillbaka på de humanistisktkristna grundvärderingar, som förvisso inte bara tillhör svenska 
kulturarvet. Den dominerande bild man får av Sverige som ett invandringsland är inte 
framväxten av specifika etniska minoritetsgrupper som i generationer kommer att bevara sin 
kultur. Den är snarast motsatsen, en biologisk omvandling som kommer att fullbordas om 
några generationer. (Westin & Hasselrot, 1995).  
 
När flyktingar och invandrare diskuteras dyker det ofta upp en del begrepp vars betydelse det 
kan vara bra att känna till.  
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Vem är invandrare? 
 
De invandrare som är födda utomlands brukar kallas för första generationens invandrare. 
Dessutom kan man lägga till gruppen andra generationens invandrare, de som är födda i 
Sverige men som har minst en förälder som är född utomlands. En invandrare kan ha levt 
större delen av sitt liv i Sverige, en invandrare kan vara född i Sverige. Han kan vara svensk 
medborgare och då är han svensk. (Persson, 1992) 
 
Vem är flykting? 
 
Enligt FN-konventionen är det en person som befinner sig utanför det land som han är 
medborgare i och som känner välgrundade fruktan för förföljelse på grund av sin ras, 
Nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller 
politiska uppfattning. (Persson, 1992) 
 
Gruppstärkande övningar 
 
Enligt K. Åberg, 1995 som är skolkurator, lärare och författare till boken "Bland stjärnor och 
syndabockar"  så handlar gruppstärkande övningar bland annat om att kunna arbeta med alla i 
en grupp. Det är extra viktigt med gruppstärkande övningar när medlemmarna inte själva har 
valt grupp till exempel i en klass. Eftersom man i hela livet ingår i många grupper är det 
viktigt att stärka dessa grupper. Gruppen påverkar individen och individen påverkar gruppen. 
Leken kan förbättra samarbete och locka fram gemenskapskänslor. Hon skriver även att om 
man medvetet arbetar med gruppstärkande övningar, kan det leda till att eleverna blir mer 
samarbetsvilliga och gruppinriktade. Gruppstärkande övningar måste rikta sig mot både 
individen och gruppen.  
 
Åberg har delat in gruppstärkande övningar i grupper: 
 
Kontaktövningar 
Ge tillfällen att våga röra i varandra. Att avdramatisera beröringen för att de är ett av våra 
grundläggande behov. 
 
Trygghetsövningar 
Syftar till att lära känna varandra. Känna att man blir sedd, våga lita på varandra och våga ta 
kontakt både fysiskt och psykiskt. Allt detta leder till ökad trygghet. 
 
Värderingsövningar 
Väcka elevernas medvetenhet om deras egna attityder och värderingar och öka deras 
självkännedom. Övningarna går till så att alla måste tänka själva, tala om för varandra vad de 
tycker och lyssna. 
 
Samarbetsövningar 
Eleverna måste följas år och anpassa sig efter varandra, detta stimulerar förmågan att 
samarbeta. 
 
Övningar som ger självförtroende 
Dessa är till både för grupp och individ. Det tränar till att se och uttrycka det positiva inom 
gruppen och hos varandra. Genom att höra positiva saker om sig själv stärks självförtroendet 
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och genom att berätta om sig själv får man vetskapen om att någon lyssnar och behovet att bli 
sedd tillfredsställs.  
 
Ledarskap 
 
När det gäller ledarens förhållningssätt och färdigheter, är grunden för ett bra ledarskap att det 
präglas av respekt för gruppen och deras medlemmar. Varje gruppdeltagare har rätt att bli 
accepterade som den han/hon är med sina unika förutsättningar, resurser och begränsningar. 
En annan viktig förutsättning är att ledaren råder över den empatiska förmågan vilket 
underlättar för honom/henne att bidra till positivt klimat samt utveckling i gruppen. Ledarens 
viktigaste roll är kort uttryckt att balansera deltagandet i gruppen så att varje medlem kan 
känna att hon/han är trygg, delaktig, samt kan bidra med något. En annan av gruppledarens 
uppgifter är att hjälpa gruppen nå de mål den satt upp. För att klara det behöver ledaren 
kunskaper och färdigheter. Men det finns inga bestående regler för hur han/hon ska gå till 
väga för att fullfölja sin uppgift. Agerandet är beroende av många faktorer: personlighet, 
ideologi, gruppens mål, gruppdeltagarna samt vilken grupparbetsmodell man föredrar och så 
vidare.  
 
En ledare kan även behöva variera sitt agerande i en och samma grupp, för att möta olika 
situationer. En viktig och svår bedömning som gruppledaren kontinuerligt måste göra är att 
hitta och justera balansen mellan för mycken och för liten inblandning i gruppens liv. Ledaren 
observerar och balanserar grupprocessen och bidrar också själv till den. Ledaren ska bl. a 
planera, starta, föreslå, informera, klargöra, tolka, konfrontera och stödja. Men gruppledaren 
bör inte vara mer aktiv än nödvändigt. Gruppen måste så långt som möjligt vara sin egen 
motor. Ledarens roll är att stimulera, aktivera och samordna. I de flesta grupper har man till 
att börja med behov av ledarens styrning och aktiva hjälp. Medan allt är nytt och otryggt står 
ledaren i centrum för förväntningarna och är en garant för att inget farligt kan hända. Så 
småningom kan ledaren gradvis lämna initiativ och ansvar till gruppmedlemmarna. (Olsson, 
2000) 
 
Samledarskap 
 
Att vara två ledare i en grupp kan ha både för- och nackdelar. Några argument för 
samledarskap: Stöd, det kan särskilt när man är ny och osäker i ledarrollen, kan vara en 
trygghet att vara två. Man delar ansvaret och kan hjälpas åt att möta svårhanterliga situationer. 
Gruppledarna kan ”handleda” varandra, genom att diskutera det som händer i gruppen, 
observera varandra i ledarrollen och ge varandra återkoppling efter gruppmötena. Genom 
ömsesidig kritik kan de båda ledarna lära sig av varandra. Det är inte så lätt för en ensam 
ledare att hinna uppfatta allt som händer i gruppen och att reagera på ett sätt som gagnar 
gruppen. Samledarskap ökar möjligheterna att observera och följa upp enskilda deltagares 
reaktioner och beteenden och samspelet mellan deltagare i gruppen. Ledarna kan också bidra 
med sina olika erfarenheter och perspektiv. De starka sidorna hos båda ledarna kan komma 
gruppen tillgodo och de kan också uppväga varandras svagheter. Ledarna kan också bidra 
med sina erfarenheter och perspektiv. De starka sidorna hos båda ledarna kan komma gruppen 
till godo och de kan också uppväga varandras svagheter. Ledarna kan slå ihop sina 
erfarenheter, idéer och metoder, vilket ökar val och variationsmöjligheterna. Gruppdeltagarna 
kan dra nytta av att ledarna har olika stilar, inlärningstillfällena kan bli fler.  
 
Några saker att tänka på i samband med samledarskap: 
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- gruppledarna måste sinsemellan ha klargjort sina grundläggande värderingar och idéer 
om mellanmänskliga relationer och grupprocesser, de måste veta ”var de har 
varandra”  

- en öppen, noggrann förberedelse måste göras, där bl. a metoder, kommunikationsstil 
och ledarnas respektive roller diskuteras. (Olsson, 2000) 

 
Loggböcker 
 
Att föra någon typ av loggbok eller dagbok är av avgörande betydelse för att handledningen 
ska löpa smidigt och fungera bra. Den är dessutom bra att ha till den slutliga rapporten där de 
olika delarna i processen skall beskrivas och diskuteras. Vi har provat handledning där 
eleverna själva söker handledning när de känner behov. Problemet är att de som skulle behöva 
hjälp sällan känner ett behov av det. Det är inte så lätt att ha självinsikt alla gånger. I 
loggboken för eleverna in vad som hänt under arbetspasset, vilka överväganden och val som 
gjorts och varför. Vidare skriver de ner frågor till handledaren, en bedömning av sin egen 
arbetsinsats och små kommentarer till sig själv som kan användas senare i processen. 
Loggboken är ett kraftfullt redskap i handledningen, men också i bedömningen av elevens 
arbetsprocess. Ytterligare en viktig funktion har loggboken i elevens tänkande kring sitt eget 
tänkande - så kallad metareflektion. (Andersson Brolin, 2001) 
 
Syfte 
 
Syftet med vårat arbete är att genom gruppstärkande övningar som metod vägleda ungdomar 
till insikt gällande etiskt förhållningssätt. 
 
Avgränsningar 
 
Eftersom att etik är ett outsägligt stort område har vi preciserat oss till de etiska begrepp vi 
fann relevanta för vårt arbete. Dessa nämner vi i under rubriken etiska begrepp. 
 
Metod 
 
Material 
 
Vår studie har berört 14 elever i en gymnasieklass i Västerbottens län. Eleverna var i åldrarna 
16-19 år. Könsfördelningen i klassen var 5 flickor samt 9 pojkar, en av eleverna hade 
invandrarhärkomst. Det kan också vara värt att nämna att vi inte gjort någon skillnad mellan 
flickor och pojkar. Vi träffade klassen vid 9 tillfällen under en 5 veckors period. Mestadels 
arbetade vi med gruppstärkande övningar, gjorde observationer samt förde diskussioner med 
utgångspunkt från ämnet etik. Vi har använt oss av en loggbok se Andersson Brolin, 2000. 
Loggboken tillhandahölls eleverna samt lärarna. Vi försökte att använda oss av interaktionen 
mellan elever, lärare samt oss själva. Observationerna bestod av såväl strukturerade som 
ostrukturerade observationer, vilket fastställdes under praktikperiodens gång, anpassat efter 
skolans miljö samt efter individ/grupp.  
 
Bortfall 
 
Vi räknade med ett visst bortfall, vi hade blivit lovade ett visst antal ungdomar med invandrar 
bakgrund. Det visade sig vid utvecklingsarbetets start att alla utom en hade blivit placerade på 
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annan ort eller hoppat av utbildningen. Deltagarantalet varierade stundtals kraftigt från övning 
till övning. 
 
Genomförande 
 
Vi gick in i klassen två gånger i veckan. Genomgående under vår praktikperiod fick elever 
och lärare tillfälle att skriva ner tankar och reflektioner i loggboken. Detta utifrån 
grundtankar/grundläggande uppfattningar baserade på vårt ämne, etik. 
 
Tidsplan 
 
Vårtermin 2002, termin 4, började vi skriva ett PM till arbetet. 
 
Hösttermin 2002, termin 5, utformningen av examensarbetet fortskrider, vi söker aktivt efter 
praktikplatser, där vi kan utföra vår empiriska undersökning. Inväntar i skrivande stund ett 
svar från en gymnasieskola i Skellefteå kommun. Vi studerar kontinuerligt litteratur under 
tidens gång.  
 
Vårterminen 2003, termin 6, hittade en praktikplats och besöker skolan där vi presenterar oss 
för eleverna. Vi planerar övningarna inför lektionerna med vår gymnasieklass samt 
grovplanerar inför träffarna.  
 
Vecka 14, Vi började arbeta med vårt utvecklingsarbete. Vid första tillfället presenterade vi 
några av våra gruppstärkande övningar för klassen. ”Blomman” (bilaga 1), Jag känner.. 
(bilaga 2)  
 
Vecka 15, Vid andra tillfället presenterade vi fler gruppstärkande övningar: Vilka brott är 
värst (bilaga 3), Du får inte plats (bilaga 4:1, 4:2), Rädsla (bilaga 5),  
 
Vecka 17, Vid tredje tillfället presenterade vi gruppstärkande övningar: Lägg dig inte i (bilaga 
6) 
 
Vecka 18, Fyra hörnövning (bilaga 7),  
 
Vecka 19, Jag känner.. (bilaga 2), Du får inte plats (bilaga 4), Utvärdering gjordes med 
klassen (bilaga 9) 
 
Vecka 20-21, vi slutförde vår rapport 
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Resultat 
 
Resultat av utvärderingen 
 
Vi önskade eller ville… med denna utvärdering se vad eleverna ansåg om de gruppstärkande 
övningarna vi genomfört med dem. Med anledning av detta sammanställde vi en del 
frågeställningar för dem att besvara. Utvärderingen var skriftlig samt skulle besvaras enskilt. 
 
Fråga 1: Anser du att någon agerade negativt eller positivt under eller efter övningarna? 
(Ange ej namn) 
 
Här var det lite delade meningar, några vet inte riktigt, andra verkar vara väl medvetna om att 
de kan vara stökiga under lektionstiden, men att de skärper sig under våra övningar för att de 
uppskattar våra lektioner. Någonting de också menade var värdefullt var det faktum att alla 
elever deltagit i övningarna och varit positiva under denna period. 
 
Fråga 2: Vad tyckte du om övningarna? 
 
Svaren på denna fråga, gjorde att vi kunde se att de flesta verkligen hade tänkt positivt om de 
gruppstärkande övningarna. De tycker övningarna var bra, helt okej, lärorika för att man lärt 
sig mer hur man ska bete sig mot folk, lätta att förstå. 
 
Fråga 3: Har det skett några förändringar inom klassen efter övningarna? 
 
De flesta eleverna svarade nej. Någon har inte tänkt på det och en tycker att man har börjat 
prata lite mer. 
 
Resultat av observationerna 
 
Observationer under presentationsövning ”Blomman” (bilaga 1) 
 
Samarbete: Eleverna koncentrerade sig individuellt till en början och senare ställde de 
relevanta frågor till varandra. 
 
Initiativ och engagemang: Några av eleverna tyckte att det var svårt att komma i gång men 
majoriteten av dem hade en positiv inställning. 
 
Trygghet stämning i klassen: Stämningen i grupperna var till en början vacklande men under 
övningens gång ökade elevernas tillit till varandra. 
 
Förhållningssätt: De var nyfikna på varandras reflektioner samt åsikter. 
 
Respekt för varandra: Ett par av eleverna verkar vara mest intresserade av att höra sina egna 
röster och det tar en stund innan de släpper fram sina klasskamrater. 
 
Våra egna reflektioner: Anledningen till att vi använde oss av övningen var att ta reda på hur 
villiga ungdomarna var när det gällde att öppna upp sig individuellt samt i grupp. De fick 
börja med att rita en stor blomma med fem kronblad på ett papper. I mitten skrev de sitt namn, 
och i kronbladen skrev de in fem företeelser. De skrev t ex något de tycker om att göra, tre ord 
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vilka berättar om dem som personer. De fick också uppge en önskan inför deras framtid, 
något de gör väl, samt det värsta de vet. För att ge dem lite framtidsperspektiv avslutade vi 
med frågan; vad gör du om fem år? Efter att de funderat individuellt och skrivit ned detta sina 
kronblad, ”tapetserade” vi med blommorna i klassrummet och de fick gå runt och ta del av 
varandras reflektioner samt ställa frågor till varandra. Vi fick det intrycket av eleverna att de 
ansåg det vara tämligen enkelt att beskriva sig med tre ord. Däremot stötte majoriteten av dem 
på större svårigheter när de skulle skriva någon önskan inför framtiden. Detta ville vi arbeta 
vidare med genom att föra diskussioner med eleverna i anslutning till övningen. Vilket också 
skedde, vi använde oss av de tre ord som skulle beskriva elevernas individuella personligheter 
och försökte därefter fantisera ihop en framtida yrkeskarriär åt var och en av dem. Detta 
uppskattades verkligen av eleverna, skratt blandades med allvar. Någonting vi lärde oss av 
denna övning var att aldrig förringa värdet av spontanitet i pedagogiken.     
 
Observationer under övningen ”Jag känner mig…” (bilaga 2) 
 
Samarbete: Den här övningen var individuell, detta var eleverna helt införstådda med och de 
var intresserade av att ge sig i kast med den.  
 
Initiativ och engagemang: Eleverna tog egna initiativ och arbetade självständigt. I fall att vi 
hade släppt en knappnål till golvet under denna övning hade vi hört detta. Engagemanget var 
påtagligt, de arbetade i lugn och ro samt inväntade varandra, det var ingen av eleverna som 
stressade någon annan.  
 
Trygghet och stämning i klassen: Alla fick arbeta i sin takt och stämningen var överlag god. 
 
Förhållningssätt: De hade en positiv inställning till denna övning.  
 
Respekt för varandra: De visade varandra omtanke genom att lugnet bestod i gruppen. 
 
Våra egna reflektioner: Vi fick en positiv feedback från eleverna, de anförtrodde gärna sina 
tankar med oss. Vid tillfälle 2 möttes vi av en samling positiva och samarbetsvilliga elever, 
detta berodde troligtvis på att de var införstådda med vad övningen innebar.  
 
Observationer under övningen vilka brott är värst (bilaga 3) 
 
Samarbete: I denna övning skulle de inte samarbeta så mycket till en början, men sedan skulle 
de diskutera fram en gemensam rangordning. De kom inte fram till en gemensam rangordning 
för att de hade så olika uppfattningar om dessa 7 olika brott. 
 
Initiativ och engagemang: Eleverna tog direkt initiativ och började tänka efter hur de själva 
skulle rangordna de olika brotten och deras engagemang var väldigt stort.  
 
Trygghet och stämning i klassen: Det var en bra stämning i klassen och de kände sig trygga 
att säga vad de tyckte och hur de hade rangordnat de olika brotten. 
 
Förhållningssätt: Eleverna tvingas tänka efter hur de värderar olika brott och när vi börjar 
diskutera de olika brotten så överväger en elev att ändra sin rangordning. 
 
Respekt för varandra: Eleverna respekterade varandras val av rangordning av de olika brotten 
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Våra egna reflektioner: Vi tyckte att klassen jobbade mycket bra och de var engagerade. 
 
Observationer under övningen du får inte plats (bilaga 4:1, 4:2) 
 
Samarbete: Eleverna samarbetade mycket bra under denna övning 
 
Initiativ och engagemang: Eleverna visar stort engagemang inför uppgiften och motiverar väl 
sina åsikter för varandra. 
 
Trygghet i gruppen: De tar sig an uppgiften under stort allvar och visar sina mer sakliga sidor. 
 
Stämning i klassen: Stämningen är behaglig och de ger varandra utrymme. 
 
Förhållningssätt: Eleverna uttrycker sina åsikter spontant och kommer fram till en 
kompromiss. 
 
Respekt för varandra: Eleverna lyssnar aktivt på varandra och turas om att föra fram sina 
enskilda ståndpunkter. 
 
Våra egna reflektioner: Eleverna tar sig an uppgiften med positiv samt realistisk attityd. De 
ventilerar sina åsikter och utbyter tankar och värderingar med varandra. Övningen sår ett frö 
hos eleverna och ger dem mersmak. Vi gav eleverna möjlighet att göra denna övning vid två 
tillfällen eftersom att vi var intresserade av att se i fall det kunde ske någon förändring i deras 
resonemang. 
 
Vid det första tillfället var de lite osäkra och oeniga om vilka av resenärerna som skulle bli 
kvarlämnade respektive räddade. Men efter en del dispyter och meningsutbyten kom de fram 
till vilka de prioriterade samt varför: 
 
De gamla, var enligt eleverna för ömtåliga och svaga för att klara sig de fick följa med, person 
med diabetes ansågs inte heller förtjäna att få stanna kvar på olycksplatsen. Den gravida lätt 
påtända knarkaren hade de flesta ingenting till övers för. Vad de däremot lade mest 
tyngdpunkt på, var det faktum att hon bar på ett oskyldigt barn. Barnet var oskyldigt och 
förtjänade en chans ansåg dem. Vidare ansåg de att personer av en annan nationalitet än den 
Svenska inte var vana vid klimatet och skulle frysa ihjäl.  
 
Vid det andra tillfället vi träffades och gjorde övningen så uttryckte eleverna sin förtjusning 
över att de skulle få göra den ytterligare en gång. De var mer fokuserade på sin uppgift, 
diskussionerna samt argumenten var välförankrade. Alla uttryckte sina åsikter de förde 
diskussioner och sedan kompromissade de sig fram till vilka som skulle få följa med samt 
vilka som skulle bli kvarlämnade på olycksplatsen. 
 
Observationer under övningen rädsla (bilaga 5) 
 
Samarbete: Eleverna ville inte samarbete med oss pga. av olika saker att de inte orkade flytta 
sig från en stol till den andra och att det verkade som att alla höll med varandra.  
 
Initiativ och engagemang: Det fanns inte så mycket engagemang i klassen vid denna övning. 
 

 



 17

Trygghet i gruppen: Gruppen kändes inte som att de var trygga med varandra när vi ställde de 
ovanstående påståendena.  
 
Stämning i klassen: Eleverna skrattade bara åt denna övning från början för de var inte rädda 
för något påstod de som mest var verbala. 
 
Förhållningssätt: Eleverna betedde sig håglöst i klassrummet under denna övning, de var 
okoncentrerade och ljudnivån var tämligen hög. Den ”tysta gruppen” hade inte mycket att 
säga till om. Miljön och stämningen i klassrummet gjorde det extra svårt för den ”tysta 
gruppen” att förmedla sina åsikter.   
 
Respekt för varandra: Eleverna respekterade inte varandra. Vi lade märke till speciellt en 
elevs utagerande gentemot de andra. Han verkade bara vara intresserad av att göra sin egen 
röst hörd. Han var inte det minsta intresserad av att lyssna på sina klasskamraters åsikter. 
 
Våra egna reflektioner: Från en början ville inte eleverna samarbeta med oss av olika skäl. 
Men till slut hade de inriktat sig och funnit sina respektive platser i gruppen, efter detta var de 
beredda att dela med sig av sina egna åsikter gällande övningen. 
 
Observationer under övningen Lägg dig inte i… (bilaga 6) 
 
Samarbete: I denna övning ska eleverna inte samarbeta eftersom att övningen syftar till att 
skapa en diskussion och att de ska ställa sig efter linjen efter hur de förhåller sig till frågan 
som ställs och att de vågar stå för sina egna värderingar.  
 
Initiativ/Engagemang: Till en början tyckte eleverna att det var jobbigt att stå upp, men sedan 
började de engagera sig. Alla var med och diskuterade. 
 
Trygghet i gruppen: Eleverna kände sig i trygga i gruppen och kunde säga vad de tyckte 
 
Stämning i klassen: Det var en positiv stämning i klassen 
 
Förhållningssätt/Respekt för varandra: Eleverna respekterade andras svar till en viss del. En 
del sa emot direkt för att de inte tyckte att det var ett rätt svar och att alla skulle tycka som 
denna elev. 
 
Våra egna reflektioner: När de inte respekterade andras svar direkt, så kände vi oss manade att 
säga ifrån, eftersom att vi inte ansåg att en elev skulle trycka ner en annan elev för att denne 
stod för vad han/hon hade för åsikter.  
 
Observation av fyrahörns övning (bilaga 7) 
 
Samarbete: I denna övning handlar det inte om samarbete på det vis att de samtalar med 
varandra, utan att de tränar sig att stå för sina egna åsikter inför en grupp. Här har eleverna 
tillåtelse att känna att deras åsikter är lika värdefulla som deras klasskompisars. Eleverna 
visade att de hade tålamod gentemot varandra samt tog eget ansvar under övningens gång.  
 
Initiativ/engagemang: Det visade sig att eleverna klarade av att ta egna initiativ, detta märktes 
genom att vi fick positiv feedback från dem. Begreppet rättvisa var någonting eleverna ansåg 
vara av yttersta vikt, när det gällde att de tillsammans kompromissade sig fram till en lösning. 
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Engagemanget under denna övningsuppgift avtog inte, utan befann sig på topp under hela 
övningen. Verkligheten överskred förväntningarna. 
 
Trygghet i gruppen: Eftersom att eleverna gav varandra utrymme och tänkte självständigt 
skapades det en påtagligt gemytlig känsla av trygghet i gruppen. 
 
Stämning i gruppen: De var glada och motiverade de väntade in varandra de stressade inte 
varandra utan fortsatte att ge varandra utrymme. 
 
Förhållningssätt/respekt: De visade varandra hänsyn samt en omtanke som var rörande för oss 
att iaktta. De respekterade varandras ställningstaganden. 
 
Våra egna reflektioner: Precis innan vi i egenskap av studenter ska genomföra övningar, 
försöker vi att tänka positivt och inte ställa orimliga krav vare sig på eleverna eller oss själva. 
Detta för att förväntningarna inte ska ta sig orimliga proportioner. Vi tyckte att eleverna 
visade att de klarade av att ta egna initiativ och det gjorde att engagemanget var stort under 
genomförandet av övningen, detta gav i sin tur en positiv stämning bland oss alla i 
klassrummet. 
 
Resultatet av loggboken 
 
Det vi önskade med användandet av loggboken var att, ställa frågor samt komma med 
påståenden med anknytningar till vårt utvecklingsarbete om etik. Här följer en beskrivning av 
innehållet från loggboken:  
 
* Tillit - är en viktig sak- stavas samma fram och bak. Vad tycker ni om att tillit är en viktig 
sak? Är det viktigt för er i en grupp t ex kompisgäng, skolklass? 
 
Eleverna svarade: Ja, för om man inte kan lita på någon går det inte vara tillsammans. Ja, 
självklart annars kan man ju inte lita på någon. Ja, självklart man ska kunna lita på sina 
vänner. Läraren svarade: För mig som lärare är ömsesidig tillit, elev – lärare, en förutsättning 
för allt arbete. 
 
* Varje människa är unik- ingen är den andra lik. Uppfattar ni alla människor som unika? 

 
Eleverna svarade: Ja, alla är unika. Ja, det tror jag verkligen är viktigt att alla människor får 
känna sig unika på sitt sätt. Det är jätteviktigt för alla människor så att man känner sig 
värdefull. 
 
* Bestämmer du över ditt liv? 
 
Eleverna svarade: Ja, så klart att jag gör det. Ja, självklart, nej det gör min mamma, ja, till en 
viss del. 
 
* Vad innebär tydlighet för dig?  
 
Eleverna svarade: Mycket, det innebär råmycket annars blir det så mycket onödigt tjafs och 
konflikter. 
 
* Tror du att det finns olika etiska förhållningssätt/värderingar i klassen? 

 



 19

 
Eleverna svarade: Det finns väl överallt, Ja, det finns överallt - det går inte att komma ifrån, 
jo, självklart. 
* Tänker du dig för innan du säger något? 
 
Eleverna svarade: Ja, oftast men det kan komma fula saker ur min mun, ibland, men oftast 
inte, ja, annars kan det bli fel. 
 
* Tycker du att alla människor har lika värde? 
 
Eleverna svarade: ja, klart dom har, kanske, ja det tror jag. 
 
* Vilka värderingar bär du med dig, vilka värderingar tar du avstånd från? 
 
Eleverna svarade: Många, vi tar avstånd från rasistiska värderingar, vet ej, ingen aning. 
 
* Hur ser du på dina medmänniskor i samhället? 
 
Eleverna svarade: Man får alltid en syn på folk när man ser på dem, fast det är när man senare 
lärt känna dem som man verkligen ser hur personen är.  
 
* Hur skapas trygghet? 
 
Eleverna svarade: Genom säkerhet, ärlighet, att man har ett bra tryggt hem att gå till. En trygg 
person att tycka om som tycker om mig.  
 
* Vilka skäl tror du kan leda till en konflikt? 
  
Eleverna svarade: Om man inte lyssnar ordentligt på vad andra har att säga till en. 
Genom lögner och misstro, i fall att man är uppkäftig och inte kan lita på sina medmänniskor. 
Genom lögner och skitsnack, otrohet, tomma löften. 
 
Våra reflektioner: Till en början ansåg vi att eleverna inte skrivit speciellt mycket 
kommentarer. Men vid närmare eftertanke, så upptäckte vi till vår förtjusning att de trots allt 
vågat öppna upp sig till en viss del och att det fanns en synbar kvalité i det eleverna anförtrott 
oss. De visar i grund och botten en mognad i sina värderingar, och på de olika vis de för ett 
resonemang. Detta är en värdefull grund för eleverna att bygga vidare på, så att de förbereder 
sig inför inträdet till vuxenvärlden. Eleverna tar, utan undantag avstånd från rasistiska 
värderingar samt värdesätter sina respektive familjer och tanken på att uppleva en trygghet i 
sina hem.  
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Diskussion  
 
Validitet  
 
Vi anser att validiteten i våra undersökningar är tillfredsställande utifrån vårt 
tillvägagångssätt, eftersom att vi har utgått från vår definition av begreppet etik. Vi anser att 
vi utformat definitionen snävt och precist. Faktum är att vi missar flera aspekter på begreppet 
etik när vi begränsar oss, men för att kunna mäta detta stora område så måste vi göra en 
begränsning. Mätningen har gett oss resultatet vi hade förväntat oss. Presentationen av 
övningarna lade vi ned stor omsorg vid, eftersom att vi anser detta vara en viktig del i 
processen. Eleverna fick en utförlig genomgång inför varje tillfälle. Detta för att åstadkomma 
ett minimum av missförstånd. 
 
Reliabilitet 
 
När det gäller våra observationer, så har vi använt oss av ett observationsschema. Denna 
procedur har upprepats vid samtliga observationer, för att vår syn på det som hände under 
övningarnas gång skulle bli mer objektiv. Vid lektionstillfällena har vi inte avslöjat vårt syfte 
med examensarbetet, detta för att inte påverka resultatet. Vår loggbok har varit en kvalitativ 
metod som vi använt oss av och den har gett oss olika resultat. Vi styrde vår 
undersökningsgrupp lite vid diskussionerna och följdfrågorna, så att alla skulle få uttrycka 
sina åsikter och även i syfte att locka fram den ”tysta” gruppen.  
 
Resultat diskussion 
 
Vi beslöt oss att välja övningar samt observationer, eftersom att ämnet vi valt ligger oss varmt 
om hjärtat. Vi känner en slags pedagogisk förtrogenhet vilken passar oss när det handlar om 
att arbeta med ungdomar av idag. Detta arbete ska ske på tre olika plan: Ett ideologiskt ex, 
vad vi vill uppnå med det pedagogiska arbetet. En social medvetenhet ex, att arbetet är 
kopplat till en viss grupp. En metodisk medvetenhet ex, att arbeta ändamålsenligt, effektivt, 
samt att använda förnuftet. Alla dessa faktorer applicerat och anpassat åt eleverna. Genom att 
använda de metoder vi nämner i början av detta stycke, hoppades vi på att åstadkomma ett 
gott resultat. Människans värderingar grundläggs i tidig ålder och det tar tid att ändra dessa 
samt att införliva nya. Vi anser det därför vara svårt att vid endast 9 tillfällen under 5 veckor 
haft möjlighet att få fram någon större förändring i deras etiska värderingar. Men vi noterade i 
alla fall en märkbar skillnad i det verbala språkbruket samt i ungdomarnas bemötande 
gentemot varandra. De använde till en början betydligt mer ohövligt språk gentemot varandra, 
detta förändrades emellertid efter hand. Vi fick känslan av att vi till viss del vägledde dem i 
jargongen. Vi utdelade tillsägelser och tipsade dem om synonymer till en del uttryck vilka vi 
inte ansåg vara lämpliga.  
 
Enligt K. Åberg som är skolkurator, lärare och författare till boken ”Bland stjärnor och 
syndabockar” (1995) så handlar gruppstärkande övningar bland annat om att kunna arbeta 
med alla i en grupp. Det är extra viktigt med gruppstärkande övningar när medlemmarna inte 
själva valt grupp till exempel i en klass. Under vår vistelse i klassen, lade vi märke till att trots 
det faktum att eleverna tillbringat ett läsår tillsammans så var det först nu som de börjat 
respektera varandras olikheter. Vi fann att under vår tid tillsammans med eleverna så stärktes 
deras respekt för varandra ytterliggare. Vår förhoppning är att de fortsätter att arbeta med 
detta.     
 

 



 21

När det gäller elevernas samarbetsförmåga och respekt för varandra, till exempel att vara tysta 
när någon annan samtalar, har förbättrats kontinuerligt från första till sista träffen. Denna 
förändring anser vi till största delen är ett positivt resultat av vårt arbete i klassen, men den 
kan även i viss mån bero på en gradvis tillvänjning från elevernas sida vid vårt sätt att arbeta 
på. Elevernas acklimatisering gentemot oss och vice versa utvecklades kontinuerligt under 
dessa veckor tillsammans. 
 
Vid ett flertal tillfällen tycker vi att eleverna visar prov på en humanare syn på människan, 
vilket är en av de faktorer det vi vill uppnå med detta arbete. Trots att vi inte fått några riktigt 
markanta skillnader i resultatet känner vi oss tillfreds med de antydningar eleverna visat oss, 
att de faktiskt har börjat tänka efter. De väger för och nackdelar innan de fattar ett beslut, samt 
tänker på konsekvenserna av sitt handlande i högre grad. Men som sagt, det tar tid att 
införliva ett nytt förhållningssätt.  
 
Mottagandet och bemötandet vi studenter fick från lärarna var positivt och kändes uppriktigt, 
inte minst med tanke på att de villkorslöst litade på vår kompetens i vår roll som pedagoger 
och avsatte tid till oss från deras lektioner. (Olsson, 2000) menar att det finns några saker att 
tänka på i samband med samledarskap: gruppledarna måste sinsemellan ha klargjort sina 
grundläggande värderingar och idéer om mellanmänskliga relationer och grupprocesser, de 
måste veta ”var de har varandra”. En öppen, noggrann förberedelse måste göras, där bl. 
metoder, kommunikationsstil och ledarnas respektive roller diskuteras. Vi har verkligen tränat 
oss i samledarskap under vårt utvecklingsarbete. Fördelarna med att vara två för oss har varit 
att vi fått möjlighet till att ge varandra stöd, uppmuntran när man stöter på svårhanterliga 
situationer. Vi i vår egenskap av ledare fick möjligheter att diskutera med varandra om vad 
det var som hände i gruppen, samt observera varandra i ledarrollen. 
 
Det var positivt att vi fick se en skillnad från tillfälle 1 till tillfälle 2 vid övningen: (bilaga 4) 
och även vid övningen (bilaga 2). Dessa skillnader bestod i att till en början förankrade inte 
eleverna sina respektive argument, eftersom att de var osäkra samt oeniga när det gällde deras 
inbördes prioriteringar. Vid andra tillfället så uttryckte eleverna sin förtjusning över att de 
skulle få göra övningen ytterligare en gång. De var mer fokuserade på sin uppgift, 
diskussionerna samt argumenten var välförankrande. Alla uttryckte sina åsikter vid 
diskussionerna och sedan kompromissade de sig fram till vilka passagerare som skulle få följa 
med samt vilka som skulle bli tvungna att stanna kvar. 
 
Enligt (Åberg,1995) tränar eleverna att se och uttrycka det positiva inom gruppen och hos 
varandra när de får höra positiva saker om sig själva. De får, genom att berätta om sig själva 
bekräftelse angående att någon lyssnar, och behovet av att bli sedd tillfredsställs. Under 
övningen (bilaga 2) fann vi att eleverna uppskattade de situationer i livet när de upplevde att 
de blev sedda och bekräftade, bland annat genom att människor lyssnade på dem. De menade 
också att om de sa positiva saker om andra människor, så skulle de få höra positiva saker om 
sig själva också.    
 
Gruppdiskussionerna vi har fört efter varje övning, har lett till många reflektioner bland 
ungdomarna. Följdfrågorna har bestått av: Hur eleverna rangordnar människovärdet, vilka 
rangordnas högst samt lägst i hierarkin enligt dem? Det visade sig också att begreppet respekt 
var ett känslosamt ämne, värderingar av olika brott samt vilka olika rädslor eleverna bar på 
blev också källor till diskussionsämnen. Flertalet av eleverna påstod att de inte var rädda för 
någonting vilket betvivlades av deras klasskamrater.  
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Att använda en loggbok som metod i vårt utvecklingsarbete har gett oss ett annorlunda 
resultat. Eleverna har besvarat våra påståenden annorlunda, vissa har svarat mer eftertänksamt 
än andra. (Andersson Brolin, 2001) menar att föra ner tankar i form av reflektioner i en 
loggbok har en avgörande betydelse. Vi har upptäckt till vår förtjusning att eleverna trots allt 
vågat öppna upp sig till en viss del och att deras motivation till lärande har stärkts. Detta 
menar vi tyder på att loggbokens användande verkligen har en avgörande betydelse när det 
gäller elevernas samt vårat eget lärande. 
 
Den är dessutom bra att ha till den slutliga rapporten där de olika delarna i processen skall 
beskrivas och diskuteras. Man kan säga att vi i egenskap av studenter, får ytterligare ett medel 
till hjälp när vi ska ”knyta ihop säcken”. Loggboken är ett kraftfullt redskap i handledningen, 
men också i bedömningen av elevens arbetsprocess. Ytterligare en viktig funktion har 
loggboken i elevens tänkande kring sin egen reflektion - så kallad metareflektion. 
 
Fortsatt forskning 
 
Under vårt utvecklingsarbete har vi sett att det finns behov att arbeta med etik och värderingar 
bland ungdomar. Vi tycker att det skulle vara intressant att se vad ett arbete inriktat på etik 
och värderingar skulle ge för resultat under en längre tidsperiod.  
 
Vi pedagoger och skolan kan börja använda sig av ett material som tagits fram av förlaget 
Argument som heter ”bygga värdegrund”. Ett etikmaterial som går på djupet, men som 
samtidigt är lättillgängligt. Materialet är tänkt att användas kontinuerligt under en längre 
tidsperiod. För detta arbete finns ett elevmaterial bestående av fyra kortsatser samt en utförlig 
handledning. Det finns dessutom ett vuxenstudiematerial, så att skolans lärare och personal 
kan grundlägga värdegrundsarbetet hos sig själva. Som komplement till detta material finns 
ett frågeformulär, som eleverna fyller i förslagsvis en gång per år. Detta ger ett konkret och 
mätbart resultat på hur elevernas etiska, medvetna förhållningssätt har förändrats. Materialet 
är avsett för grundskolans årskurser 7-9, samt för gymnasiet. Utvärderingsmaterialet är 
validerat och reliabilitetstestat i niondeklasser. 
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Bilaga 1 
 
Presentationsövning ”Blomman” 
 
Syfte: Lära känna varandra. Börja berätta om sig själv, visa sig i gruppen. Hur man finner 
inbördes likheter och olikheter. Hjälp att se och reflektera över vad jag gör med min tid, vem 
som styr över den och om jag behöver/kan/vill förändra något. Tankar om fritid, betalt/obetalt 
arbete, könsroller, prioriteringar. Att tänka framåt, vad är möjligt, vem är jag samt vad gör jag 
om tre månader, fem år/alternativt tio år. 
  
Genomförande: Be deltagarna rita en stor blomma med fem kronblad på ett papper. 
I mitten skriver de sitt namn, och i kronbladen skriver de in fem saker.                   
                         

Några exempel: 
Något jag tycker om att göra. 
Tre ord som beskriver mig. 
Något jag skulle vilja lära mig. 
En önskan för min framtid. 
Ett arbete jag har haft (en praoplats). 
Något jag gör väl. 
Ett land jag vill resa till. 
Det värsta jag vet. 
En maträtt jag gillar. 

 
"Tapetsera" med blommorna, gå därefter runt och hitta, ställ frågor till varandra om ni vill 
veta mer om något. 
 
Att diskutera: Vad är lätt att komma på? Vad är svårt? Varför? 
Sammanfatta och kommentera likheter/olikheter. 
 
En annan variant kan vara att i en grupp där deltagarna tycker att de känner varandra, låta 
deltagarna fylla på varandras blommor med något som de känner till om personen, t ex 
egenskaper, något de är bra på, intressen etc. Därefter får var och en kommentera sin blomma, 
om de känner igen sig, om de vill lägga till något etc. 
 
Att bygga vidare på: Journalen fylls på. Återknyt vid senare aktiviteter, t ex intressen, 
arbetserfarenheter, framtidstankar. 
 
Andra exempel på tänkbara övningar: 
Hur använder jag min tid (fritid, arbetstid, vaken tid) 
 
Referens: Olsson, 2000 (omarbetad övning av oss) 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 2 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Referens: Johansson, 1999



                          Bilaga 3

Vilka brott är värst? 
 
Mål och syfte: Eleverna tvingas tänka efter hur de värderar olika brott 
 
Introduktion: Dela in klassen i grupper om fyra och fyra. Låt eleverna själva tänka efter hur de 
ska rangordna brotten. De sätter 1 framför det allvarligaste brottet, 2 framför det näst 
allvarligaste osv. När varje elev har gjort en enskild rangordning så gör de en prioritering i 
gruppen, där de tillsammans diskuterar fram en gemensam rangordning. Då alla grupper är 
klara så redovisar de brottens rang genom att sätta det grövsta brottet längst in i den sjunde 
ringen, det näst grövsta i den sjätte ringen och det lindrigaste brottet i den första ringen. 
Brotten som eleverna fick rangordna var: 
 
- Smuggla in ett kilo amfetamin i landet. 
- Knivhugga någon i ett slagsmål så han dör. 
- Våldta en 8-årig flicka. 
- Köra bil berusad 
- Stjäla 2000 kr ur en upphittad portmonnä. 
- Deklarera falskt och undanhålla staten 50.000 
- Rycka av en 80-årig dam handväskan och stjäla de 1200 kronor hon har där. 
 
 
 
Referens: Johansson, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Bilaga 4(4:1)  
 
Du får inte plats! 
 
Mål och syfte: Detta är en värderingsövning där eleverna utvecklar sin människosyn. 
 
Introduktion 
- Läs nedanstående berättelse 
- Dela ut listan med personerna till alla deltagare. 
- Dela upp deltagarna i mindre grupper, högst fyra i varje grupp. Låt grupperna helst bestå 

av enbart män respektive enbart kvinnor. 
- Låt därefter grupperna var för sig bedöma vilka 10 personer som måste lämnas kvar. De 

som inte får plats markeras med överstryckning. 
- Återsamla grupperna och samtala om var och ens val. 
 
Tänkvärt 
 
Denna övning kan skapa känslor. Det kan ju tänkas att någon av deltagarna själv varit med om 
en trafikolycka, eller har anhöriga, som hamnat i någon katastrof - kanske med dödlig utgång. 
Var därför uppmärksam på deltagarnas reaktioner och var noga med att följa upp övningen 
med ett lugnt och balanserat samtal. Övningen har dock sitt värde eftersom den prövar vår 
människosyn - vilka värderingar som styr och hur vi bedömer människors "duglighet" och 
"samhällsnytta". Sannolikt kommer också flera andra värderingar i dagen. Troligen kommer 
män och kvinnor att göra olika urval under denna övning. 
 
Bussolyckan 
 
En buss har fått sladd och kanat ner för en sluttning. Det råder fullständigt kaos på 
olycksplatsen, men ingen är allvarligt skadad. Det är kallt, ca -15 grader och det blåser upp till 
12 sekundmeter och det är snöstorm. Olycksplatsen ligger mitt ute i vildmarken. Du är chef 
för den räddningsenhet som lyckats nå olycksplatsen. Inga andra fordon kan ta sig fram på 
grund av den tilltagande snöstormen. 
 
Det är sent på kvällen och din räddningsvessla kan inte ta med all till värmen och säkerheten. 
Det är tre mil till närmaste bebyggelse. Somliga måste lämnas kvar några timmar - kanske 
hela natten - i kylan. Som räddningsledare måste du fatta ett svårt beslut; vesslan kan bara ta 
15 personer, 10 måste lämnas kvar. Som räddningsledare inser du att det inte är troligt att ni 
kan återvända för att hämta de som måste lämnas kvar förrän morgonen därpå. Du inser också 
att det är mycket ovisst om de kvarlämnade personerna kommer att överleva en hel natt i den 
svåra kylan. 
 
- Vilka personer väljer du bort? 
- Vilka personer anser du behöver bäst skydd; varför? 
- Motivera dina val. 
 
 
 
 
 



                          Bilaga 4(4:2) 
 
Vilka får inte plats? 
 
Nedanstående 25 personer fanns med i bussen. (Markera med ett kryss för de 10 personer, 
som måste lämnas kvar) 
 
1. Tjänsteman, gift 3 barns far, på fjällsemester, 45 år. 
2. Tjänstemannens sekreterare, samt älskarinna frånskild två barn, på fjällsemester, 29 år. 
3. Pensionerad alkoholiserad officer, onykter, 56 år. 
4. Gravid kvinna, knarkare, lätt påtänd, 27 år. 
5. Änka från Stockholm, skall hälsa på sina barnbarn, 79 år. 
6. Polisman, ogift, på fjällsemester, 41 år. 
7. Småföretagare, man, diabetiker, 62 år. 
8. Gymnasiet, Flicka, elitgymnast, 17 år. 
9. Iransk man, teleingenjör, 28 år. 
10. Finsk man, zigenare, nyförlovad, 23 år. 
11. Pizzabagare från Turkiet, 29 år. 
12. Skinhead från Skåne, 18 år. 
13. Intern, tillfälligt på permission, 39 år. 
14. Förvirrad, utvecklingsstörd man, 19 år. 
15. Journalist, kvinna, ensamstående, 44 år. 
16. Din kusin, läkare, på fjällsemester, 52 år. 
17. Butiksägare i porrbranschen, 50 år. 
18. Asylsökande man från Nordafrika, 27 år. 
19. Hans hustru, 22 år. 
20. Deras gemensamma barn, 6 mån. 
21. Universitetsstuderande, man, på fjällsemester, 21 år. 
22. Bilmekaniker, homosexuell 48 år. 
23. Kvinna, senildement, färdtjänstresenär, 83 år. 
24. Sjuksköterska, medföljande färdtjänstresenär, 36 år. 
25. Busschauffören, 59 år. 
 
 
 
Referens: Johansson, 1999 (Omarbetad av oss) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 5 
 
Rädsla 
 
Syfte och mål: 
 
Att våga erkänna och tala om sina rädslor. ”MOD” – övning som tränar eleverna att visa vad 
de tycker för gruppen och säga varför de tycker för gruppen och säga varför de tycker som de 
gör. Övningen är tagen från pärmen "MOD". 
 
Genomförande: 
 
Detta är en såkallad ”heta stolen övning”. 
 

- Låt alla ta varsin stol och sätta sig i en stor ring. 
- Du som ledare sitter också i ringen 
- Förklara att när du ställer ett påstående ska alla som håller med dig byta plats 
- När de som bytt plats har gjort det kommer ledaren att fråga några varför eller varför 

inte de bytte plats  
- Var noga med att poängtera att det finns inga rätt eller fel, alla får tycka som de vill. 

Ingen får negativt kommentera den som pratar. 
 

Frågor man kan ställa: 
- Alla som är rädda för 
- Att åka hiss 
- Att gå ensam på natten 
- Att tala inför en grupp 
- Att bli kontrollerad 
- Att göras bort sig 
- Att få kritik 
- Att inte få vara med i klassen 
- Att bli arg 
- Att börja gråta 
- Att vara annorlunda 
- Att bli utskrattad 
- Att stöta på en kille/tjej 
 
Tips! 
 
Låt det vara en stol för mycket i ringen så att man kan byta plats även om man är ensam 
som tycker något. Man kan låta ordet vara fritt ett tag efter man frågat dem man vill varför 
de satt kvar eller bytte plats så att alla får chansen att yttra sig. 
 
Diskussion: 
 
- Är tjejer och killar rädda för samma saker? 
- Finns det något som alla människor är rädda för? 
- Vad beror våra känslor på? 

 
 



Bilaga 6

Lägg dig inte i… 
 
Mål och syfte: 
 
Denna ”MOD” – övning syftar till att skapa diskussion om vad till exempel föräldrar, 
klasskompisar och myndigheter har tillåtelse att lägga sig i. Vilka situationer ska man lägga 
sig i och varför?. Övningen är tagen från pärmen "MOD", men omarbetad av oss. 
 
Genomförande: 
 
Detta är en stå på linje övning.  
 
Till en början berättar man hur övningen går till, att alla får ställa sig på linjen efter hur de 
förhåller sig till frågan som ställs. Vår linje såg ut på följande vis: 

 
1_________________2________________3________________________4 
Absolut  Ja, men…           Nej, men ….             Absolut inte 
 

Vi ställde följande frågor: 
1. föräldrar öppnar mina brev 
2. föräldrar/kompisar läser min dagbok 
3. fritidsledare ringer hem om du kommer berusad till gården 
4. lärare/fritidsledare ringer ditt hem om du börjat röka eller snusa 
5. aidstest/urinprov vid anställning 
6. polis eller rektor öppnar elevskåp vid stöldhärva på skolan 
7. polisen får fråga om legitimation när du är ute sent på kvällen 
8. ringa polisen om en kamrat på skolan sysslar med narkotika 
9. visa medhavd innehåll i väskan när man går ut på krogen 
10. bli kroppsvisiterad när man ska in på krogen av en vakt 
11. vilka situationer skulle du lägga dig i 
12. Gör polisen rätt om de utför en polisjakt, om du tex kör för fort, stulit något eller 

misshandlat en annan person. 
13. Tycker ni att det är bra att lärare ringer hem. 
 

Låt någon från varje alternativ komma till tals och motivera sin placering på linjen. 
 
Tips! 
 
Ha ett jämnt antal punkter på linjen så att ingen kan vara neutral. 
 
Diskussion: 
 

- Vad får man lägga sig i och hur mycket? 
- Kan misstankar leda till intrång? 
- Finns det situationer då man som medmänniska måste lägga sig i? 
- Hur känns det när någon lägger sig i det man gör? 
- Är ”att lägga sig i ” och ”bry sig om” samma sak? 

 



Bilaga 7 
 
Fyra hörnövning 
 
Mål och syfte: 
 
De får tänka på sin egen makt och hur de påverkar andra. Genom diskussionerna lär de sig att 
stå för sin åsikt och alla får säga vad de tycker. Ingen får kritisera andra, det gör att alla ska 
känna att deras åsikter är lika rätt som de andras. Övningen är hämtad från pärmen ”MOD”, 
men omarbetad av oss. 
 
Genomförande: 
 
Eleverna får höra en fråga och klassrummets alla fyra hörn får ett svar. Sedan ska de ta 
ställning genom att ställa sig i det hörn som står för deras svar. Efter varje fråga får de berätta 
varför de ställde sig i just det hörnet som de ställt sig i. 
Följande frågor kan man ställa: 
 

- Tänker du efter vad ni ska säga innan ni säger det  
Hörn 1: Ibland 
Hörn 2: Alltid för att jag inte vill såra någon 
Hörn 3: Aldrig jag är impulsiv 
Hörn 4: Något annat 

- Tar du alltid konsekvenserna av ditt handlande 
Hörn 1: Ja 
Hörn 2: Nej 
Hörn 3: Ibland 
Hörn 4: Något annat 

- Nyttjar du ditt ansvar 
Hörn 1: Ja det försöker jag att göra 
Hörn 2: Nej jag utnyttjar mitt ansvar  
Hörn 3: Jag saknar ansvarskänsla  
Hörn 4: Något annat 

- Vilka vuxna förebilder har du? 
Hörn 1: Pappa Mamma 
Hörn 2: Någon äldre släkting 
Hörn 3: Kompisar 

            Hörn 4: Lärare annan skolpersonal 
 
Tips! 
 
Frågorna går att förändra efter det ämne man vill ha och vilken ålderskategori man har. 
Undvik att ha ett klassrum med mycket bänkar och stolar, det blir lätt trångt och eleverna 
sätter sig ner och orkar inte delta. 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 8 
 
Observations schema 
 
Vid samtliga observationer ska vi titta på ungdomarnas: 
 
Samarbete 
Initiativ/Engagemang 
Trygghet i gruppen 
Stämning i klassen 
Förhållningssätt 
Respekt för varandra 
Våra egna reflektioner 
 
 

- Vilka uppfylls? 
- Vilka uppfylls inte? 
- Är det någon/några som skiljer sig, åt det ena eller det andra hållet? 
- Hur sitter de? 
- Vilka pratar? 
- Vilka är tysta? 
- Har det skett någon förändring? 

 
Referens: Johansson, 1999 (omarbetad av oss) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 9 
 
Utvärdering  
 
1. Tycker du att någon agerade negativt eller positivt under och efter övningarna? (Ange ej 
namn)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Vad tyckte du om övningarna? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Har det skett några förändringar inom klassen efter övningarna? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan och ditt intresse!!!! 
 
Anna & Carola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 10 
     
Frågor och påståenden som vi nyttjat i loggboken 
 
* Tillit är en viktig sak – stavas samma fram och bak. Vad tycker ni om att tillit är en viktig 
sak? Är det viktigt för er i en grupp t ex kompisgäng, skolklass? 
 
* Varje människa är unik – ingen är den andra lik. Uppfattar ni alla människor som unika? 
 
* Bestämmer du över ditt liv? 
 
* Vad innebär tydlighet för dig? 
 
* Tror du att det finns olika etiska förhållningssätt/värderingar i klassen? 
 
* Tänker du dig för innan du säger något? 
 
* Tycker du att alla människor har lika värde? 
 
* Vilka värderingar bär du med dig, vilka värderingar tar du avstånd från? 
 
* Hur ser du på dina medmänniskor i samhället? 
 
* Hur skapas trygghet? 
 
* Vilka skäl tror du kan leda till en konflikt? 
 
 
 
 
Referens: Hogedal, 1996 och oss själva 


