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Förord 
 
Vi vill tacka alla som stöttat och hjälp oss i vårt arbete. Främst vill vi tacka vår vetenskapliga 
handledare Mayvor Ekberg, som med engagemang och en positiv inställning har hjälpt oss 
under arbetets gång. Ett stort tack även till våra praktikhandledare samt barnen och all övrig 
personal på praktikplatsen. Vi vill också tacka handledargruppen och våra familjer som härdat 
ut med våra frågor, diskussioner och som hjälpt till med support och genomläsningar av 
arbetet. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Utan vänskapen och förståelsen oss två 
emellan hade detta inte gått att genomföra. 
 
Piteå, maj 2005 
 
Anna Sjölund 
 
Marianne Odepark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Vårt examensarbete handlar om skolans värdegrund, vad värdegrunden innehåller och hur 
detta innehåll kan användas i skolans dagliga verksamhet. Syftet med examensarbetet var att 
undersöka hur innehållet i värdegrunden kommer till uttryck i skolans arbete. De frågor vi 
ställde var, om en undervisning som på ett medvetet sätt behandlar värdegrundens innehåll 
ökar elevernas förmåga, att dels samtala om etiska problem och dels motivera sina 
ställningstaganden. Dessutom ställde vi frågan, hur lärarna förhåller sig till arbetet med och 
innehållet i den värdegrund som Lpo 94 anger att skolan ska förmedla till eleverna. Vårt 
resultat visar att eleverna tyckte att det var viktigt att prata om etik och moral och om hur man 
uppför och beter sig mot andra i sin omgivning. Vi har som underlag undervisat om etik i vår 
undersökningsskola och eleverna kunde ta ställning till de olika moraliska dilemman som de 
ställdes inför på ett mycket bra sätt, vilket visade att vår undervisning hade gett resultat. 
Lärarna i vår undersökningsskola ansåg att värdegrunden har en plats i den dagliga 
verksamheten och att det finns tid för undervisning i etik och etiska samtal, samtidigt som det 
specifika ämnesinnehållet i religionsundervisningen fått lämna plats för arbetet för att uppnå 
värdegrundens mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

FÖRORD 

ABSTRAKT 

BAKGRUND 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 
DEFINITION AV ETIK OCH MORAL ............................................................................................ 1 
VAD ÄR ETIK OCH MORAL?...................................................................................................... 2 
MORALISKT HANDLANDE OCH ETISKT TÄNKANDE .................................................................. 3 

Att gestalta värdegrunden i skolan ..................................................................................... 3 
LÄROPLANSUTVECKLING FRÅN 1919-1994 ............................................................................. 6 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ......... 8 
DET IDÉMÄSSIGA INNEHÅLLET I SKOLANS VÄRDEGRUND...................................................... 10 

Den kristna traditionens etik ............................................................................................ 10 
Västerländsk humanism ................................................................................................... 11 
Demokratiska värderingar ................................................................................................ 12 

FINNS DET ETT BEHOV AV ETIK I SKOLAN? ............................................................................ 14 

SYFTE...................................................................................................................................... 16 

METOD.................................................................................................................................... 16 

Enkäter ......................................................................................................................... 17 
Observationer ............................................................................................................... 18 
Planering och genomförande........................................................................................ 18 

RESULTAT ............................................................................................................................. 19 

Resultatet av elevenkät I och II ........................................................................................ 20 
Temalektioner kring etiska dilemman.............................................................................. 26 
Resultat av temalektionerna ............................................................................................. 26 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 32 

RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................... 33 
Trovärdighet och tillförlitlighet.................................................................................... 37 
Fortsatt forskning ......................................................................................................... 37 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................... 38 
 
Bilaga 1 Enkätfrågor till elever 
Bilaga 2 Enkätfrågor till lärare 
Bilaga 3 Kejsarens nya kläder 
Bilaga 4 Den borttappade guldkedjan 
Bilaga 5 Grannbarnets teckning 
Bilaga 6 Eva och halsbandet 
Bilaga 7 Hemlig kompis 
Bilaga 8 Massage 



1 

Bakgrund 

Inledning 
Till skillnad från dagens förhållande var etiken tidigare så att säga inbyggd i 
religionsundervisningen. Även om vi kan tänka oss att många lärare lyfter fram frågor om etik 
och moral som en självklarhet i sitt dagliga arbete, så menar vi att många med stor sannolikhet 
inte betraktar etik som ett självklart och specifikt ämne. Detta trots att arbetet med 
värdegrunden i skolan är lärarens skyldighet enligt läroplanen. Än mindre, kan vi anta, har 
arbetet med värdegrunden, i motsats till tidigare, en markant koppling till religions- 
undervisningen. Överhuvudtaget, tror vi, att ämnet religion jämfört med de övriga ämnena 
geografi, historia och samhällskunskap ges litet utrymme, och att undervisningen i stor 
utsträckning handlar om de olika kristna högtiderna, som till exempel påsken och julen. Vi 
antar därför att traditionsförmedlingen, det vill säga förmedlingen av normer och värderingar, 
inte fungerar på samma sätt som tidigare då den låg inom ämnet religion. Detta dels på grund 
av att etiken inte ses som en självklar del inom religionsundervisningen, men också dels 
därför att socialiseringsprocessen ser annorlunda ut idag. Det är inte längre självklart att det är 
föräldrar och andra vuxna i barnens närhet som i första hand förmedlar normer och 
värderingar till barnen. Vi anser därför att det är viktigt att vi som lärare arbetar kontinuerligt 
och medvetet med etik och moral, så att eleverna får möjlighet att lära sig att samtala, 
diskutera och ta ställning i olika värderingsfrågor. Som lärare i dagens skola måste vi vara 
medvetna om de förändringar som skett i samhället och i läroplanerna. Detta ger oss möjlighet 
att arbeta på ett sådant sätt, att vi förhindrar att de värderingarna som läroplanen föreskriver, 
enbart finns som vackra ord i skolans styrdokument och inte som en verklighet i klassrummet. 
 
Vi har i vårt examensarbete valt att arbeta med detta ämne då vi under de olika VFU 
perioderna, på olika skolor, under vår lärarutbildning inte har kunnat se att det förekommit 
något systematiskt arbete med värdegrunden. Det vi har sett har gällt tematiskt arbete i form 
av barnkonventionen. Den etik och moral som vi sett har ofta varit skäll och ”bannor” från 
pedagogernas sida när eleverna inte har skött sig som de ska. Vi tycker att det är självklart att 
eleverna i skolan kan och ska lära sig etiska förhållningssätt som gör dem till goda 
demokratiska medborgare i vårt samhälle. 
 

Definition av etik och moral 
Även om de de flesta menar att de båda begreppen etik och moral handlar om vad som är rätt 
eller orätt, gott eller ont i relationer mellan människor, tycks en viss osäkerhet ändå råda om 
hur vi bör definiera dessa båda begrepp. 
 
Ibland behandlas de här begreppen som synonymer och ibland ges de olika innebörd. 
Betydelseursprunget är emellertid densamma. ETIK kommer från grekiskans ”ethos” som 
betyder sed, sedlighet, sätt att bete sig, karaktär. MORAL kommer från latinets ”moralis” med 
samma betydelse. I vardagligt språkbruk kan vi ofta se att moral talar om handlingar och etik 
om reflektionen över handlingen. I Bonniers lexikon definieras begreppen på följande sätt:  
 

Moral är regler för vad som är rätt och orätt, förmågan att följa dessa regler, 
psykisk styrka (Bonniers ordbok 2000 band 23, s 127).  
 
Etik är läran om seder och moral, moralregler (Bonniers ordbok 2000 band 23, s 
347). 
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Vad är etik och moral? 
Etiken indelas i tre områden:  
Deskriptiva etiken som är beskrivande; undersöker vilka värden, etiska regler, principer och 
handlingsmönster som finns inom olika samhällsgrupper och inom olika kulturer, familjer 
eller vårdinstitutioner. 
Metaetiken som är undersökande ägnar sig åt språkliga analyser av etiska principer, regler 
mm. Den undersöker vilka skäl som åberopas när vi tar ställning till om en handling är rätt 
eller fel. 
Normativa etiken som är vägledande formulerar etiska handlingsregler och granskar dess 
innehåll. Den visar hur vi kan tänka vid en handling och hur vi prövar om den är rätt eller fel. 
Den normativa etiken är den som används i skolan. I denna etik finner vi också exempel som 
de tio Guds bud och FN:s barnkonvention (Gren 1994). 
 
Lennart Koskinen, välkänd författare av litteratur som behandlar etik och moral, talar om två 
centrala frågor som etiken ställer oss inför. Den ena är värderingsfrågan som handlar om vad 
som är gott eller ont och hur detta ska rangordnas eller prioriteras. Den andra frågan gäller 
mer direkt frågor om vad som är en rätt eller fel handling, plikt eller förbjudet att göra. Denna 
senare kallar han handlingsfrågan. Etiken är relaterad till karaktären, medan moralen mer 
reglerar vårt sociala beteende. Så kan Koskinen till exempel anse att det är omoraliskt att tala 
om för sin svärmor att hennes hatt är gräslig när hon frågar vad man tycker, oavsett om man 
på etikens område anser att normen ”man bör alltid tala sanning” är giltigt. Alla har vi, enligt 
Koskinen en moral även om vi inte är medvetna om den, men alla har däremot inte en etik, 
dvs. en medveten lära om moralen, eller en väl genomtänkt ståndpunkt i de etiska frågorna 
(Koskinen, 1995). Även Arne Maltén, lärare, skolledare och universitetslektor i pedagogik 
skriver i sin bok Hjärnan och pedagogiken - ett samspel, att begreppen etik och moral ofta 
används synonymt, och menar dessutom att vi kan säga att etik uttrycker de etiska värdena 
och att begreppet moral syftar på hur vi tolkar och lever upp till dessa värden. Om vi kränker 
våra personliga normer och värdesystem gör sig samvetet påmint med skuldkänslor (Maltén, 
2002). Alla människor har en ganska klar bild över vad samvetet är, men att klä det i ord kan 
vara svårare. Koskinen menar i egenskap av biskop inom Svenska kyrkan att människor som 
inte tror på Gud, gärna kallar samvetet för en ”inre röst”, dvs. att det är vårt eget mänskliga 
förnuft eller känsloliv som talar, vilken de kristna skulle kalla ”Guds röst” i människan. 
Koskinen talar om att det finns ett behov av en slags ”övergripande riktningsanvisning” när 
normerna upplevs som otillräckliga. Sådana sammanfattande moraliska principer finns också i 
de flesta livsåskådningar. Den mest kända torde vara det som inom kristendomen kallas Den 
gyllene regeln som säger att ”allt ni vill att människorna skall göra mot er skall ni också göra 
mot dem (Koskinen, 1995)” 
 
Enligt Göran Collste, professor i etik och författare till boken Inledning till etiken, uttrycks det 
etiska innehållet i Nya testamentet bäst med ordet kärleksetik. När Jesus får frågan vilket som 
är det största budet blir svaret: viktigaste är kärleken till Gud och sedan kommer: du skall 
älska din nästa så som dig själv. Kärleken ska genomsyra den enskilda människans sinnelag 
och den ska ta sig uttryck i handlingar som främjar medmänniskan. Detta påbud menar 
Collste, vara samma slag som Den gyllene regeln. De är formella och säger inget om vilka 
slags handlingar som bör utföras. Regeln anger egentligen innehållet utan mening, men menar 
att andra människor bör tycka likadant som den andre, utan att veta vad den andra egentligen 
tycker. Intresset för etiska problemställningar och etiska system har intresserat människan 
långt tillbaka i tiden. Buddha, Jesus och Muhammed är exempel på religiösa personligheter 
som inspirerat till etiskt tänkande (Collste, 1996). Även Sokrates (470-399 f Kr) som filosof 
och etikens fader poängterade vikten av att vi som människor kritiskt prövat värderingarna 
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bakom handlingarna. Han menade att människans reflekterande över sin situation och sina 
ståndpunkter driver hennes tal och handlingar framåt (Gren, 1994). 
 

Moraliskt handlande och etiskt tänkande 
I stort sett har alla forskare som är inriktade på människans utveckling och hennes livsvärld, 
ägnar sig åt religion, livsfrågor, filosofi och etik. De förhåller sig på ett eller annat sätt till 
1900-talets dominerande teori då det gäller barns utveckling och tänkande samt moral, 
utarbetad av Jean Piaget. Den har förts vidare då det gäller moralutvecklingen av Lawrence 
Kohlberg som utarbetat en stadieteori om moral.  
 
Kan moral läras in? Gunn Imsen, professor i pedagogik säger i boken Elevens värld att det i 
slutet av 1970- talet hette att ”skolan ska fostra” och menar att i dagens samhälle är föräldrar 
och lärare inte längre ensamma om den moraliska fostran. Massmedier, kamrater och fritiden 
präglar barnen i detta sammanhang, så gör även reklamen och köpkulturen. Denna mång- 
faldiga påverkan visar att fostran är en komplex process. Imsen menar ändå att moralisk 
fostran lönar sig, men att vi måste ha en realistisk uppfattning om vilka krafter vi har att göra 
med (Imsen, 2000). 
 

Att gestalta värdegrunden i skolan  
Tullie Torstenson-Ed, universitetslektor i pedagogik säger i boken Ungas livstolkning och 
skolans värdegrund, att barn har förmåga att ställa filosofiska frågor och kan utveckla 
filosofiska resonemang. Ur dessa frågor formuleras ofta värderingar och moraliska 
resonemang, hur man ska handla då man slagit sönder en fönsterruta, varför människor krigar, 
dödar och förstör. Barnen kan ställa frågor, föra resonemang, dra slutsatser. Principer om 
rättvisa, allas lika värde, att alla skall få vara med och bestämma formuleras ofta. Barnen har 
inte alltid begrepp för vad de vill säga, de för inga banbrytande etiska resonemang, men de 
har förmågan och kan ställa lika djupsinniga frågor som vuxna. Frågorna och resonemangen 
åtföljs ofta av en stark känsla, en upprördhet över orättvisor. Känslan är uppriktig och mynnar 
ofta ut i klara förslag till handling efter de principer som uttryckts bl.a. Med att låta alla vara 
med, att lösa konflikter utan våld och att lyssna. Torstenson-Ed menar att: 
 

Känslan är ofta starkare, förslagen till handling tydligare än vad de är hos vuxna, 
och på så sätt en utmaning för vuxnas tänkande och handlande. Forskning säger 
sällan något om hur barn verkligen handlar i olika situationer, men den forskning 
som finns då barns etiska handlande observerats (Johansson, 1999) eller då barn 
själva återberättar konflikter och handlingar från sitt liv visar att de precis som 
vuxna ofta kommer till korta i sitt handlande, att de är inblandade i konflikter, 
mobbning, förföljelse och förtryck av varandra och i relation till vuxna. … Att 
handla på ett etiskt riktigt sätt är alltså ett problem som barn och vuxna delar med 
varandra, men där vuxna samtidigt har ett större ansvar. (Torstenson-Ed 2003, s 
119-120) 

 
Den amerikanska psykologen och behaviorismens sentida centralfigur B.F Skinner och de 
som följde i hans fotspår ansåg enligt Lendahls, universitetslektor vid institutionen för 
pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet i boken Lära om livet, att moral kan läras in 
på samma sätt som alla andra ämnen. Det betyder att vi som lärare kan tala om för eleverna 
vad de ska lära sig, sedan lär sig eleven det läraren lär ut, om det finns tillräckligt med 
stimulans. Jean Piaget och Lawrence Kohlberg menar däremot att moralisk utveckling sker i 
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möten mellan människor, när individen gör erfarenheter och upptäckter i det verkliga livet, 
där elever förväntas lära sig i verkliga situationer (Lendahls 1990). 
 
Jean Piaget (1896- 1980) forskare i pedagogisk psykologi 
Imsen (2000) menar att Piaget arbetade mycket med barnets moraliska värderingar i ett 
utvecklingsperspektiv. Piaget menade att det inte är så att moralen läggs fast en gång för alla i 
förskoleåldern. På samma gång som barnets intellekt utvecklas, utvecklas också förmågan att 
göra moraliska värderingar och att handla moraliskt. Piaget talar om moralisk realism där han 
menar på att moralen kopplas till skadans omfång, alltså något konkret, och inte till 
intentionen bakom handlingen. Enligt Piaget är egocentricitet ett ”problem” i åldern 2-7 år, 
något som ger utslag i moralvärderingarna. Barnet kan endast i liten utsträckning se ett 
problem från någon annans synvinkel. Piaget utgår från att moral är ett system av regler, där 
rättvisa och ömsesidighet är centrala begrepp (Imsen, 2000). 
 
Enligt Maltén tänker Jean Piaget sig att det finns två olika former av moral. Den ena är den 
heteronoma moralen och den andra är autonoma moralen. Den heteromoralen har med tvång 
och förbud att göra, vilket betyder att det är någon annan som bestämmer. De små barnen 
förstår i sig själva inte regler enligt Piaget. Ända fram till 10 års ålder upplever barnen 
moralen i termer av rättvisa och när de förstår den ”lite grann” är det en absolut rättvisa som 
de efterfrågar. Det fröken säger är lag. Barnet tänker sig att ju mer orättvis en sak är desto 
allvarligare är handlingens konsekvenser. Detta kallas moralisk realism. Efter 10 års ålder 
börjar barnet utveckla den autonoma moralen, där uttrycket auto betyder ”sig själv” det vill 
säga att den är flexibel, ömsesidig och samarbetbar. Här gäller den relativa rättvisan för 
barnet. Det kan liknas med att barnet har en tankegång om att det fick mindre saft än sin 
kompis, men att det tror att jag kanske får mer nästa gång. Här ser barnet avsikten bakom 
handlingen, vilket det lilla barnet inte gör i den heteronoma moralen. Barnet gör egna 
ställningstaganden men ser samtidigt situationer ur andras perspektiv. Maltén säger också att 
om vi utnyttjar Piagets heteronoma moralstadium har vi större chanser att i högre ålder 
stimulera en vidareutveckling till en självvald moral med egna ställningstaganden. Detta 
innebär alltså att barnen har större chans att lära sig den autonoma moralen om de har fått 
möjligheten att leva med den heteronoma moralen. Med detta menar Piaget att vi kan 
stimulera dem som är yngre (Maltén, 2002). 
 
Lawrence Kohlberg (1927-1987) Moralutveckling 
Piagets teori om moral utvecklas sedan av den amerikanske psykologiprofessorn Lawrence 
Kohlberg till sex olika stadier ordnade i tre nivåer. På varje nivå finns det två stadier – 
tillsammans blir det sex stadier. Stadierna kommer i en bestämd följd och inget stadium kan 
hoppas över. Kohlberg anser att stadierna inte ska tolkas alltför definitivt. Alla barn uppvisar 
gemensamma drag i den moraliska utvecklingen i den meningen, att de går genom alla stadier 
i samma ordning. Det finns självklart utrymme för individuella skillnader i utvecklingen. En 
del av barnen når aldrig längre än till de första nivåerna. Individuella skillnader i moralisk 
utveckling definieras alltså som skillnader i utvecklingshastighet. Motsvarande gäller också 
frågan om intellektuell utveckling. Imsen beskriver Kohlbergs moraliska utvecklingsstadier:  
 
Den förmoraliska nivån: (ca 0-7 år) 
Stadium 1.  Lydnad är grundad på rädsla för straff 
Barnet underkastar sig auktoritetens makt av rädslan för straff, men de kan inte förstå det 
bakomliggande moraliska resonemanget hos den som eventuellt straffar. 
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Stadium 2.  Naiv egoism 
Här fungerar principen ”först jag själv och sedan jag själv och därefter min nästa om det är 
bäst för mig” 
 
Den konventionelle nivån: (ca 7-13 år) 
Stadium 3.  Snäll pojke/snäll flicka- inriktning 
För barnet har det nu uppstått ett tvåvägstänkande i förhållande till andra individer: ”Vi är 
snälla mot varandra.” Nu kan barnet se intentionen bakom handlingar: ”Han menar väl.” 
 
Stadium 4.  Lag och ordning – inriktning 
Barnet inriktas mot att lyda auktoriteter och fastställa lagar och regler. Barnen har en vilja att 
upprätthålla rådande sociala ordning. 
 
Den efterkonventionella nivån: 
Stadium 5.  Inriktning mot social överenskommelse 
Vad som är rätt och fel bestäms utifrån det som de flesta i samhället anser vara riktigt. Det 
finns inga absoluta normer och värden. Lagarna kan ändras om det kan bli till fördel för mer 
överordnande värden. Det bygger på demokratiskt accepterade principer. 
 
Stadium 6.  Inriktning mot universella etiska principer 
Rätt och fel bestäms utifrån det egna samvetet och grundas på tankar om överordnade värden 
eller etiska principer, som gäller för alla människor. Rättfärdighet, jämställdhet och 
människovärdets okränkbarhet är här kanske de viktigaste. Rätt blir något abstrakt och etiskt 
och inte något konkret och moraliskt. Dessa två sista stadium innebär en individuell 
samvetsmoral, som få uppnår.  
 
Vidare finner Kohlberg, enligt Imsen, att vi människor styr oss själva med hjälp av inre regler 
och att det är hedonism som från början får oss att använda dessa regler. Med hedonism 
menas den filosofiska lära som betraktar lusten eller njutningen som det högsta goda. 
Kohlberg anser vidare att det inte nödvändigtvis behöver leda till moraliska handlingar även 
om man är i stånd att göra moraliska värderingar. Däremot är moralisk argumentering en 
nödvändig förutsättning för moraliskt beteende. Kohlbergs teori fortsätter Imsen, är först och 
främst användbar därför att den visar oss på begränsningar i barnens moralvärderingar i de 
olika åldersstadierna. Det är viktigt att skilja mellan moraliska felvärderingar, som beror på 
barnets ännu inte färdiga intellekt, och felvärderingar som beror på oacceptabla normer. 
Kohlberg menade att det i skolan inte lönar sig mycket med pekfingermoralisering. Läraren 
bör hellre stimulera den moraliska tillväxten genom att sätta igång diskussioner utifrån de 
moraliska problem, som ligger nära elevernas intellektuella nivå och som de upplever som 
relevanta i förhållande till sin vardag (Imsen, 2000). 
 
Det finns en omfattande kritik och motkritik av Kohlbergs stadieteori om moral som tyder på 
ett stort intresse för området säger Torstenson-Ed (2003).Den mest kända kritiken kommer 
från Carol Gilligan, professor vid Harvards universitet. Hon siktar in sig på att Kohlberg sätter 
rättvisa som främsta etiska princip utan att ta in altruism som innebär omsorg, medkänsla och 
självuppoffring i förhållande till sina medmänniskor. Ytterligare en kritik kommer från den 
pedagogiska filosofen Richard Stanley Peters. Han anser att Kohlberg ser utveckling av 
principer som det viktiga men ger inga svar på hur barn motiveras att lära sig detta. Hur barn 
lär sig att bry sig om andra, som enligt Peters är den viktiga frågan finns det heller inga svar 
på i Kohlbergs teori (Torstenson-Ed, 2003). 
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Som vi tidigare nämnt anser Maltén att Kohlberg förordar samtal utifrån moraliska dilemman. 
Kohlberg anser att vi kan lotsa barnet fram till en lydighetsfas för att sedan kunna släppa dem 
fria i en självständig moraltillväxt, men inom samhällets ramar. Maltén menar vidare att om vi 
jämför dagens ungdom med gårdagens, upplevs moraluppfattningar som bristfälligt 
internaliserade i individens socioemotionella beteende. Han menar att ”det var bättre förr”! 
Maltén undrar om det kan vara så att ”levnadsreglarna” från föräldrar och samhällets 
institutioner har blivit alldeles för diffusa och sinsemellan avvikande. Barnet har inte fått 
konsekventa förebilder att efterlikna, vilket har gjort en gemensam moralisk plattform svårare 
att åstadkomma. Dessutom menar han att oavsett vilken etisk teori vi ansluter oss till, så måste 
vissa villkor tillgodoses om klassrumsklimatet ska bli gynnsamt. Lärarna måste fungera som 
modeller för att göra skolans etik och anda synlig. Genom det sätt som lärarna samverkar med 
eleverna i olika projekt som grupparbeten och kamratstöd menar Maltén att: 

 
Gemensamma ansvarstaganden i skolmiljön resulterar i vi-anda, kollektiv stolthet 
och personlig tillfredsställelse samt befrämjar därigenom sammanhållning och 
moralisk utveckling”. (Maltén, 2002, s 180) 

 
Moral kan läras in men inte ut. Detta skrev arbetsgruppen för normbildning och 
normöverföring i skolan. Denna normgrupp som bestod av forskare och praktiker från skolans 
värld, menade i debattboken Skolan skall fostra att skolan och den enskilda läraren kan 
stimulera eleverna att utveckla självständigt tänkande och personligt ansvarstagande 
(Lendahls, 1990). 
 
Collste (1996) betonar att vi lever i ett pluralistiskt samhälle där olika livsåskådningar och 
etiska synsätt finns representerade. I vissa sammanhang är det nödvändigt att kunna enas 
kring etiska principer. Följande principer är därför, enligt Collste, värda att beakta. 
 
• Godhetsprincipen, som handlar om att inte tillfoga skada och att bidra till välbefinnande 
• Människovärdesprincipen, vilken talar om att inte döda eller skada mänskligt liv och att 

respektera mänskliga rättigheter 
• Autonomiprincipen, som innebär att respektera individens vilja och att alla berörda får 

påverka beslut 
• Rättviseprincipen, som gör oss uppmärksamma på vad rättvisa är. Är rättvisa alltid att 

fördela lika, eller handlar den om att fördela efter behov och kanske också att fördela efter 
insats och merit 

 

Läroplansutveckling från 1919-1994 
Under denna rubrik vill vi beskriva hur tidigare läroplaner talat om etik och moral, och vad 
Lpo 94 säger om hur vi som lärare i skolan ska arbeta med innehållet i värdegrunden. 
 
Professor Sven-Åke Selander skriver i boken Livstolkning att Sveriges första folkskolestadga 
infördes 1842, samtidigt som allmän skolplikt infördes för alla barn, senast från 9 års ålder. 
Syftet var att alla skulle få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Men även om detta 
lyftes fram som något viktigt, förlorade inte religionsundervisningen, eller som det då hette, 
kristendomsundervisningen, sin betydelse. Tvärtom var det så att det var kyrkan som var en 
pådrivande faktor bakom införandet av folkskolan, och stor vikt lades vid 
katekesundervisning och biblisk historia. Men redan tidigt uppstod opposition mot att 
tyngdpunkten inom kristendomskunskapen låg på katekesundervisningen. Grunden till detta 
var, att den kristna pluralismen med olika frikyrkor krävde mer utrymme i skolan, för andra 
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kristendomstolkningar än den lutherska (Selander, 1994). Dessa motståndare fick gehör säger 
Agneta Linné, docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för samhälle, kultur och 
lärande vid Lärarhögskolan i Stockolm och författare till Moralfostran i svensk obligatorisk 
skola som finns representerat i boken Värdegrund och svensk etnicitet. I 1919-års 
undervisningsplan tilldelades katekesen en mer undanskymd roll. Den blev mer ett historiskt 
dokument avsett att belysa Luthers religiösa och sedliga uppfattning och hans sätt att 
sammanfatta och framställa kristendomens huvudstycken, än ett lärostycke att memorera. 
Undervisningen skulle anpassas efter barnens utvecklingsnivå. I stället för katekesen 
framhölls Jesu bergspredikan och i anknytning därtill en efter barnens utvecklingsnivå och 
behov, en sammanfattning av den kristna tros- och livsåskådningen. Nu fick skolan en mer 
allmänkristen inriktning. Texter om etik och moral kunde både kyrkan och de nya 
folkrörelserna ställa upp bakom (Linné 2001). 
 
1951 antogs en religionsfrihetslag i Sverige. Kyrka och samhälle skulle i fortsättningen i 
princip gå skilda vägar. Samhället skulle baseras på en demokratisk grundideologi, där 
pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet var de grundläggande värdena. 
Kristendomsundervisningens roll blev nu inte lika självklar. Den enskilda eleven skulle jämte 
kristendomen orienteras om utbudet av andra livsåskådningar i samhället och att få hjälp till 
att själv ta ställning. I skolan skulle alla barn, oavsett religiös inställning, med samma trygghet 
kunna vistas och delta i skolans aktiviteter. Sedan 1951 har utvecklingen i Sverige gått i 
mångreligiös och mångkulturell riktning. Kristendomen är inte längre den självklara 
värderingsgrunden för samhället, den har tagits över av en demokratisk grundvärdering 
(Selander, 1994). 
 
Med 1962 års grundskola och läroplan fick de existentiella frågorna en ny funktion. Skolan 
blev konfessionslös och undervisningen skulle handla om religionskunskap i ett mera allmänt 
perspektiv med inslag av, som det då hette, icke-kristna religioner. De läroplaner som följde 
1962-års läroplan, dvs. Lgr 69 och Lgr 80, präglades av både utländsk och svensk forskning 
om barns och ungdomars livsfrågor. Denna forskning visade att grundskoleelever har frågor 
och funderingar om livet, tillvaron, existens och mening, där relationer och handlingsmönster 
också ingår. Livsfrågorna kunde vara inriktade på traditionellt religiösa ämnen, som till 
exempel frågorna – finns det en gud? Hur har världen uppkommit? Det kunde vara frågor om 
liv och död eller av mera samhällsinriktad karaktär, och dessutom frågor med inriktning på 
etik och moral (Lendahls, 1990). 
 
I den första läroplanen för grundskolan, dvs. Lgr 62, hette religionsämnet kristendoms- 
kunskap, men i Lgr 69, den reviderade läroplanen för grundskolan 1969, ändrades namnet till 
religionskunskap. Ytterligare en förändring kom med Lgr 80, som sammanfattade ämnet 
religionskunskap i ett block tillsammans med geografi, historia och samhällskunskap, det som 
kallades Oä/So-blocket. När religionskunskap introducerades i Lgr 80 gjordes det under 
rubriken ”människans frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” Detta är, enligt 
Selander, ett uttryck för en genomgående tendens i Lgr 80, som han menar kan uttryckas i 
beskrivningen, ”människan först, undervisningsinnehållet sedan” (Selander, 1990). Lgr 80 
lyfte fram fostran av människan som ett särskilt mål för skolans verksamhet vid sidan av 
kunskaper och färdigheter. Koskinen framhåller att förändringen från uppfostran till fostran 
kom att aktualiseras i denna läroplan. Uppfostran var tidigare en fostran från det samhället i 
sig bestämt som något icke önskvärt, medan dagens fostran är en fråga om ett kritiskt och 
självständigt tänkande, moralisk och mänsklig mognad och utveckling (Koskinen, 1995). 
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  
I Lpo 94 infördes begreppet värdegrund som ett nytt koncept. Men av det vi tidigare sagt är 
detta ändå inte något helt nytt. Det nya är att kunskaper i etik och moral, som tidigare först 
och främst ingick i religionsundervisningen, nu mera även har placerats i begreppet 
värdegrund, och att undervisningen om detta gäller alla ämnen. Nytt är också att diskussionen 
om värdegrunden i läroplanen är mer ingående än tidigare. Men frågan är då vad som menas 
med ”skolans värdegrund” dvs. vad som ska forma den goda skolan, den goda människan och 
det goda samhället. I boken Den goda skolan (2002) säger Ola Sigurdsson i egenskap av 
moralfilosof följande: 
 

Att de senaste läroplanerna uttryckligen nämner etikens roll i skolan är ingen 
nyhet. Som pedagogen Agneta Linné konstaterar i sin genomgång av hur de olika 
läroplanerna sedan Sveriges första folkskolestadga från 1842 har sett på etikens 
roll: Svensk folkundervisning har alltid förenat kunskap och moral. Visserligen har 
perspektiven på vad som utgör det goda livet och den goda skolan förskjutits från 
att dana kristna människor till att dana patriotiska medborgare i nationen Sverige, 
rationellt tänkande varelser eller demokratiska och internationellt orienterade 
människor, men själva kopplingen mellan kunskap och moral har alltid funnits 
med. … Det som är nytt i Lpo 94 är att resonemanget om skolans värdegrund är 
betydligt utförligare än vad det någonsin förut varit. (Sigurdsson, 2002, s 10) 

 
Orsaken till att etiken, eller som det nu heter värdegrunden, betonas än mer utförligt än 
tidigare återkommer vi till. Först ska sägas att värdegrunden främst handlar om kunskaper om 
förhållningssätt, om hur människor bemöter, kommunicerar med och värderar varandra. För 
skolans del kommer värdegrunden till uttryck i den vardagliga arbetsmiljön, i både den 
formella och informella miljön, dvs. både i undervisningen och på rasterna, i möten i 
korridorer och i skolmatsalar. Värden och normer utvecklas i samspelet mellan individer och 
grupper oavsett var vi befinner oss. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående 
process som alla vuxna som arbetar i barnomsorg och skolor ansvarar för (Skolverket 1999). 
Elisabeth Porath skriver i sin magisteruppsats värdegrunden i Lpo 94 i ett samhällsteoretiskt 
perspektiv att i november 1996 inrättades det en arbetsgrupp för samverkan kring arbetet med 
skolans värdegrund. År 1999 var värdegrundsåret och utbildningsdepartementet inrättade 
”värdegrundsprojektet” i syfte att stödja och stimulera det lokala arbetet i skolor och 
kommuner med att omsätta värdegrunden i praktisk handling genom olika målgruppsan- 
passade insatser (Porath, 2002). 
 
Vad är då orsaken till att etiken betonas och det intensiva arbetet med värdegrunden? 
Sigurdsson (2002) gör oss uppmärksamma på att en orsak är att begreppet värdegrund inte är 
ett tydligt definierat begrepp, vare sig för skolans lärare eller elever. Även regeringens 
utredning, En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möjligheter från 1997 erkänner 
att begreppet är diffust och inte klart definierat. Sigurdsson frågar sig vad begreppet 
värdegrund syftar på. Är det den västerländska humanismen och den kristna etiken? Är det 
demokratin som avses med begreppet? Till denna fråga ska vi återkomma längre fram 
 
En annan orsak till att värdegrunden debatteras och betonas, som Sigurdsson lyfter fram, är att 
Lpo 94 har tillkommit i samband med övergången från regelstyrning till målstyrning. Detta 
innebär att de tidigare detaljerade reglerna som skulle gälla för en undervisning i hela Sverige 
inte längre gäller, utan numera, i och med Lpo 94, är det de lokala skolorna som på varje ort 
har ansvar för att utforma en undervisning i etik som uppfyller de i läroplanen angivna målen. 
Målen bestäms alltså nationellt, men innehållet och vägen till förverkligandet av målen 
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bestäms lokalt. Sigurdsson citerar vad som sägs i Grundskolan: Kommentarer till kursplaner 
och betygskriterier från 2000: 
 

Nationellt bestäms utbildningens inriktning, vilka ämnen som skall finnas i skolan, 
vilka mål och riktlinjer som skall gälla och vad alla elever minst skall kunna. 
Lokalt tolkar lärare och elever målen, tar ställning till vilket stoff som skall väljas 
ut för att konkretisera innehållet, tar ställning till hur man vill arbeta och hur man 
vill organisera undervisningen. (Sigurdsson, 2002, s 11)  

 
Piteå kommun är en kommun som vill, som vi såg Porath uttrycka sig, ”omsätta värdegrunden 
i praktisk handling genom olika målgruppsanpassade insatser”. Piteå kommun uppger att ett 
av de prioriterade områdena 2005-2006 är just arbetet med att uppfylla värdegrundens 
innehåll. Värdegrundsarbetet skall genomsyra allt arbete i deras skolverksamheter. Under 
målet demokrati/inflytande i Barn och utbildningsplan 2005-2006, beskriver Piteå kommun 
målet så här: 
 
Alla som arbetar i förskola/skola 
• Ständigt utveckla och försvara demokratin mot icke demokratiska krafter. 
• Alla barn och studerande utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt vilja att hjälpa andra. 
 
Enligt skollagen ska det offentliga skolväsendet vila på demokratins grund. Skollagen 
(1985:1100) slår därför fast att: 
 

Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (1 kap.2§). 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 
de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. (Lärarens handbok, s 9) 

 
Dessutom betonas att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till intryck i praktisk 
vardaglig handling genom normer och värden. Lpo 94 uttrycker detta på följande sätt:  

 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 
Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundande på kunskaper och personliga erfarenheter, respektera andra människors 
egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt bidrar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå 
andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 
för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett 
vidare perspektiv. (Lpo 94, s 10) 

 
Vilka är då mer specifikt dessa värden som samhället vilar på och som skolan ska förmedla 
som grundläggande kunskaper? I Lpo 94, finns det att läsa följande om etik och moral, dvs. 
skolans värdegrund och uppdrag: 
 

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. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
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individens fostran till Rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. (Lpo 94, s 5) 

 
Vi kan se att skolans värdegrund handlar om tre bestämda delar. För det första gäller det 
etikens innehåll, som ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. För det andra 
gäller etikens motivering, som är ”västerländsk humanism och kristen tradition”. Och för det 
tredje, etikens förmedling, vilken handlar om förmedla ett kulturarv som är konfessionslöst. 
Undervisningen får inte syfta till att påverka eleverna i en viss riktning, utan ska ge dem 
möjlighet att inhämta information och kunskaper för att själva bilda sig en uppfattning. Men 
det är långt ifrån självklart vad som menas med termen konfessionslös. Enligt Kari Borevi i 
boken Religionsfrihet i Sverige, kan begreppet konfessionslös, av många lika gärna tolkas i 
betydelsen frånvaro av religion i skolan. Det kan då innebära att religionsämnet inte anses ha 
någon plats på schemat och att det inte heller i övrig undervisning och skolmiljö ska 
förekomma religiösa inslag. Konfessionslös kan också beteckna att många olika religiösa 
åskådningar i religionsundervisningen bör presenteras på ett neutralt sätt och att skolan inte 
propagerar för en viss trosuppfattning (Borevi, 1997). Vi ska senare återkomma till hur Lpo 
94 beskriver religionsundervisningen i relation till värdegrundens innehåll. Men först vill vi 
återvända till frågan om vad begreppet värdegrund syftar på. Vad betyder den västerländska 
humanismen och den etik som hör till den kristna traditionen? Hur är dessa relaterade till de 
demokratiska värderingarna?  
 

Det idémässiga innehållet i skolans värdegrund 
Vi har alltså sett att skolans värdegrund bygger på den etik som förvaltats av kristendom och 
västerländsk humanism och att dessa två tillsammans syns utgöra de demokratiska 
värderingarna. Vi vill här visa på den intensiva debatt som fördes i början av 1990 om skolans 
värdegrund och hur denna skulle uttryckas i undervisningen.  
 
Kristen tradition och västerländsk humanism har mycket gemensamt. I båda finns etiska 
grundtankar som överensstämmer med skolans värdegrund, säger Christer Hedin som är 
professor i religionsvetenskap vid lärarhögskolan i Stockholm. Det är alltid svårt att säga var 
idéer kommer ifrån och hur mycket de har påverkat olika tider och kulturer. Det olyckliga 
med värdegrundens utformning i 1994 års läroplan är enligt Hedin att den underblåser 
gammal etnocentrism dvs. det svenska tänkandet är det normala och de andras tänkande är 
något man skall försöka vara tolerant mot, fast det är avvikande. Den humanism som vi kallar 
västerländsk humanism behöver inte ha sitt ursprung här i västerlandet. Många humanistiska 
idéer har efterlevts bättre i andra kulturer under årens lopp, och det har först på senare tid 
slagit igenom i den västerländska kulturen. Hedin menar också att kristendomens etik inte står 
högre än andra religioners, om man ser till överensstämmelsen med skolans värdegrund 
(Hedin, 2001). 

Den kristna traditionens etik 
Enligt Boo Sjögren, TL, FM och före detta departementsråd på utbildningsdepartementet samt 
före detta ledamot i läroplanskommittén, numera chef för Svenska EU-programkontoret för 
utbildning och kompetensutveckling menar att kristendomen kanske inte har betytt så mycket 
för innehållet i värdegrunden, men desto mer för formen, språket och motiveringen. Sjögren 
framhåller att kritikerna menade att formuleringarna kristen etik och västerländsk humanism, 
var för vaga och svårtolkade och kunde leda till missuppfattningar. Dessutom kunde vissa 
grupper känna sig utestängda genom hänvisningen till kristendomen och västerlandet, även 
icke-konfessioneliteten skulle kunna komma att ifrågasättas. Den politiska sammandrabb- 
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ningen slutade med att de omdiskuterade uttrycken behölls, men fick en svagare formulering 
(Sjögren 1995). I stället för ”kristen etik och västerländsk humanism” kom det att formuleras 
som, ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. 
 
Men detta ledde till frågan om kristen etik och västerländsk humanism kunde förenas. 
Förvaltar de båda samma art av etik? Detta visar att religion och humanism kan hamna i 
någon form av motsatsförhållanden till varandra. Några anser att de kan förenas, andra menar 
att det är omöjligt. Vilket man än anser kan man ändå räkna med båda som upphov till och 
stöd för skolans värdegrund (Hedin, 2001). Enligt Jenny Gren, socionom med erfarenhet av 
arbete med barn som även arbetar med handledning och fortbildning inom skolan skriver i sin 
bok Etik i pedagogens vardagsarbete, att Anders Piltz anser att den kristne ser Gud som sin 
egen herre och humanisten ser människan som sin egen herre. Till denna kritik kan läggas att 
den humanistiska synen på människan i sig är att hon till sin natur är god, och i sig själv kan 
göra det goda. Men enligt traditionell kristen lära förmår inte människan att göra gott utan 
Guds hjälp, och hon når aldrig fram till fullkomlighet. Gren framhåller att den kristna etiken 
inte är specifikt kristen när vi ser till många av de värden Jesus betonar. Dessa fanns som 
väsentliga värden i kulturer före Jesu födelse. Dessutom anser Gren att kristen etik i detta 
sammanhang bör diskuteras utan att den kristnes drivkraft, det vill säga tron, blandas in. 
Samhället har sekulariserats, men en stor del av värdegrunden finns kvar (Gren 1994). 
 
Det var enligt Anders Piltz Kristdemokraterna som under läroplansutredningen 1992 
lanserade formeln ”kristen etik”. Bland många kristna hälsades begreppet den kristna etiken 
som recept för skolarbetet, med jubelrop. Men problemet med en “kristen” etik är flera, anser 
Anders Piltz, professor vid Lunds universitet. Gäller den kristna etiken för judar, muslimer, 
buddhister och agnostiker? Har icke-kristna en sämre etik än kristna? Skall man verkligen 
tillgodogöra sig det kristna arvet i skolan, liksom de övriga religionernas erfarenheter, då 
räcker det, enligt Piltz, inte med en lista över etiska regler. Det som förklarar en trosöver- 
tygelses bärkraft i konfliktsituationer är den världsbild och människosyn som denna 
övertygelse bygger på. Den kristna människosynen framställs i berättelser och kärnord i 
evangelierna, och på ett tematiskt sätt har den kristna läran om Gud och människa utarbetats i 
de kristna filosofierna (Piltz, www.respektlivet.nu 2005). 
 
Collste säger i princip samma sak som Piltz, när han framhåller att kristendomen, liksom 
också andra religioner, erbjuder en viss syn på människans plats i skapelsen, på meningen 
med livet och förhållandet till medmänniskan. Collste uttrycker det så, att kristendomen inte 
är en etisk åskådning, utan en livsåskådning som får moraliska konsekvenser. Kristendomen 
som begrepp får därför en annan betydelse i jämförelse med begreppet etisk åskådning 
(Collste, 1996). I avsaknad av vetenskapliga sanningar, anser Gren att de etiska principerna 
kan sägas vara en väg att skapa en viss ordning. Med detta menar Gren att vi utan att behöva 
ta ställning till den ”kniviga” frågan om huruvida Gud finns eller inte finns, kan de etiska 
principerna blir redskap i etiska reflektioner, prövningar och diskussioner. Hon lyfter fram 
den allmänt kända tesen ”Allt vad ni vill att människan skall göra eder, skall ni också göra 
dem”, och betonar att denna kända ”gyllene regel” är en princip som de flesta känner från 
kristendomen, men som finns i andra religiösa och kulturella tillhörigheter, om än lite olika 
skrivet (Gren, 1994). 

Västerländsk humanism 
Västerländsk humanism kan anses ha utvecklats under tre olika perioder: antiken, renässansen 
och upplysningen. Hedin (2001) framhåller att humanister tror på människan, att de har en 
ljus människosyn och anser att etiska ideal kan förankras i människan, utan hjälp av högre 

http://www.respektlivet.nu/
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makter. Humanisterna menar att det kan vara vanskligt att förlita sig på högre makter när vi 
inte ens vet om de existerar. Humanismen bygger i stor utsträckning på respekten för förnuft 
och vetande. Hedin visar vidare på den grekiske filosofen Platon (427-347 f.Kr) verksam 
under antiken. Platon räknas till humanismens stora företrädare i västerlandet, vilket beror 
främst på hans stora insatser för människans bildning. Platon trodde på människan. Även om 
han tänkte sig olika klasser i det fullkomliga samhället, så ville han att alla skulle få den 
bildning de kunde ta till sig. Det humanistiska hos Platon kan enligt Hedin sammanfattas i 
hans syn på människan som god och bildbar. Under renässansen på 1400-talet var Erasmus av 
Rotterdam (1466-1536) den mest betydande för humanismen. För Erasmus var det självklart 
att kristendom och humanism var förenliga, eller snarast samma sak. Båda ville utveckla 
människans goda anlag för att göra henne till en harmonisk människa. På så sätt kunde 
människorna med gemensamma krafter bygga en värld av kärlek och samförstånd. Erasmus 
ville förändra världen genom människan. Han trodde på människans förmåga att av egna 
krafter skapa en bättre värld. Han delade Platons ljusa humanism och menade att människan 
har kraft att göra gott, om hon får rätt uppfostran och utbildning. Descartes (1596-1650) 
menade att människan står i centrum för kunskapen. Det är människan som genom sin 
kontroll avgör vad som ska kallas sant. Människan studerar omvärlden, framkastar hypoteser 
om dess funktion och testar dem genom kritik och experiment. Människan är alltings mått, 
också kunskapens. Den filosof som främst förknippas med upplysningens humanism är enligt 
Hedin fransmannen Voltaire (1694-1778) som hämtade inspiration till sina krav på 
humanistiska värderingar från den kinesiska kulturen, inte från de kristna. För Voltaire skulle 
förmodligen uttrycket västerländsk humanism i läroplanen, menar Hedin, vara både stötande 
och förbluffande. Den humanism som utvecklades i västerlandet var för Voltaire knappast 
något att lära andra, om man ville förbättra moralen. Voltaire ansåg att det kristna Europas 
historia inte präglades av humanism, utan av religiöst förtryck och en inskränkt syn på 
moralfrågor (Hedin, 2001).  
 
Mycket av det vi i dag betraktar som västerländsk humanism härstammar alltså, enligt Hedin, 
från de tänkare som under upplysningstiden på 1700-talet krävde frihet för individen och 
mänskliga rättigheter för alla. Det är då tankarna på frihet och jämlikhet slår igenom, 
åtminstone till en viss grad, t.ex. blev inte kvinnor jämställda med män. Locke (1632-1704) 
som även han var stor under upplysningstiden ansåg att Jesus och Sokrates framställdes som 
vishetslärare med högre ideal än den oförstående omgivningen. Både Jesus och Sokrates blev 
offer för onda människor som inte tålde eller förstod deras budskap. Genom denna likhet 
ansåg Locke att kristendom och humanism kunde förenas, eller rent av identifieras med 
varandra (Hedin, 2001). Gren menar att humanismen i början av 1800-talet angav en riktning 
inom pedagogiken som trodde sig kunna fostra fram det ädlaste inom människans natur 
genom studier av den antika kulturen. Hon betonar dessutom att den humanistiska 
människosynen är den syn som lagarna och riktlinjerna för skolan och socialtjänsten bygger 
på, och att den står för den människosyn som ska vara ledstjärnan i verksamheten för skolan 
och barnomsorgen. Vidare framhåller hon, genom att som Hedin hänvisa till de antika 
grekiska filosoferna att de humana idealen i grunden är hämtade från hednisk tid, även om 
den har införlivats i kristna värdesystem som kristen humanism (Gren 1994).  

Demokratiska värderingar 
Läroplanen bygger enligt Skolverket på tre grundpelare och förutsätter tre aspekter på 
professionell kompetens. Den första gäller att konkretisera läroplanens mål, den andra gäller 
att skapa goda villkor för lärande, och den tredje handlar om att verka utifrån värdegrunden 
och därmed att ha en tydlig etisk hållning. Det innebär att frågor om värden, om etik och 
moral hör hemma i skolans vardagsarbete, i undervisningen och i övrig verksamhet. Det är 
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frågor som bäst behandlas i sitt naturliga sammanhang, i alla de situationer som uppstår i 
skolans vardag - om målet är att utveckla elevernas förmåga att göra etiska överväganden som 
har sin grund i det professionella arbetet. De värden som anges i Lpo 94 och Lpfö 98 -
läroplanen för förskolan är alltså de värden och därmed den etik som konstituerar det 
professionella handlandet (Skolverket – Ständigt, Alltid!, 1999). 
 
I boken Etik i pedagogens vardagsarbete, anser Gren att en viktig grund för demokratin är 
viljan till förståelse av andra människors situation och livsvillkor. Hon säger att om 
barnet/eleven skall kunna växa till i ett demokratiskt förhållningssätt måste det få tänka fritt 
och tillåta andra att tänka fritt, möta människors tankar med respekt och stimuleras att ta 
ansvar också för sina egna tankar. Gren menar att både socialtjänstlagen och skollagen 
betonar att verksamheten i skola och barnomsorg skall vila på demokratiska värderingar, som 
inte får sättas ur spel. Dessutom menar hon att när vi möter barn som bär med sig värderingar 
som inte stämmer med pedagogens egna, är det viktigt att respektera dessa barn, även om vi 
inte gillar värderingen i fråga (Gren, 1994).  
 
I Lpo 94 uttrycks det att det inte är tillräckligt att förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att ta personligt ansvar. Där ingår att organisera verksamheten och 
arbetet i enighet med demokratiska principer. Dessa arbetsformer är grundförutsättningarna 
för att skapa möjligheter till samtalen om värden och normer. Skolverket (1999) menar att 
förskolors och skolors demokratiska uppdrag främst handlar om att utveckla demokratisk 
kompetens hos barn och unga. Att utveckla förmågan att själv ta ställning i olika frågor, 
liksom att delta i samtal och förstå motiven bakom egna och andras ställningstaganden, är 
viktiga delar av en individs demokratiska kompetens. Denna kompetens innebär att kunna 
reflektera kring, och känslomässigt bearbeta innehållet i värdegrunden. Det handlar också om 
att kunna förhålla sig till och agera utifrån den grundläggande värdegrunden. Detta innefattar 
också att kunna delta och påverka demokratiska beslutsprocesser och ha förmågan att 
kommunicera med andra i svåra frågor, även när uppfattningar och åsikter går isär 
(Skolverket – Med demokratin som uppdrag, 1999). 
 
Sammanfattning av det idémässiga innehållet i värdegrunden 
Vad betyder den västerländska humanismen och den etik som hör till den kristna traditionen? 
Hur är dessa relaterade till de demokratiska värderingarna? Kan vi av det sagda säga att den 
kristna traditionen och den västerländska humanismen förvaltar samma art av etik? På denna 
fråga kan vi inte ge något direkt svar. Ser vi till Collste och Piltz så skiljer sig dessa i att den 
kristna etiken är knuten till en livsåskådning som erbjuder en syn på människans plats i 
skapelsen, på meningen med livet och förhållandet till medmänniskan, vilket får moraliska 
konsekvenser. I avsaknad av vetenskapliga sanningar, menar Gren, som vi redan har sett, att 
de etiska principerna kan sägas vara en väg att skapa en viss ordning. Principerna blir redskap 
i etiska reflektioner, prövningar och diskussioner. Så kan, enligt Grens mening, vilken 
stämmer väl med Hedins, den allmänt kända tesen, – Allt vad ni vill att människan skall göra 
eder, skall ni också göra dem – som finns i andra religiösa och kulturella traditioner vara en 
av de vägledande principer som förenar den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism.  
 
Sigurdsson visar oss hur Lpfö 98 har löst problemet med ”den kontroversiella meningen om 
kristen tradition och västerländs humanism”.  Denna finns inte med i det tillägg som gjorts 
beträffande förskolorna. Detta innebär, enligt Sigurdsson att ”det nu är själva demokratin som 
kommer att stå i fokus” dvs. som den definieras i FN konventionen (Sigurdsson 2002). Detta 
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stämmer överens med vad som framgår i en fördjupningsstudie från skolverket, där det står att 
skolans värdegrund konstitueras av demokratiska värden och att demokratiska värden är 
överordnade demokratiska fri- och rättigheter. (Porath 2002) Detta i sin tur stämmer med det 
Sigurdsson lyfter fram ur regeringens utredning En värdegrundad skola – idéer om 
samverkan och möjligheter från 1997. I denna heter det: 
 

Läroplanens mål är att forma barn och ungdomar till demokratiska människor som 
bär på demokratiska värderingar. Skolan ska både vara bärare av de demokratiska 
värdena och utgöra en kultur där demokrati kan upplevas, läras och praktiseras. 
(Sigurdsson, 2002, s 13) 
 

Men enligt rapporten Med demokratin som uppdrag från Skolverket baseras inte elevernas 
värderingar på en djupare förståelse, och eleverna har svårt att ge begrepp som demokrati och 
rättvisa ett mer konkret innehåll som kan motivera en handling eller en ståndpunkt. Elevernas 
kunskaper kopplas enligt denna rapport inte till personliga ställningstaganden och relateras 
inte till elevernas egna erfarenheter. Bristen på reflektion leder till att elevernas etiska 
hållning blir lättpåverkad. Elevernas kunskap om demokrati fastnar inte utan lärs in som 
abstrakta begrepp vilket leder till brister till att ta genomtänkt ställning i etiska valsituationer 
(Skolverket, 1999). 

Finns det ett behov av etik i skolan? 
Det finns sällan några enkla och självklara lösningar på de etiska och moraliska problem vi 
ställs inför, det som anses vara gott i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat. 
Uppfattningen om vad som är rätt och fel ändras också från en tid till en annan. Aga av barn 
är ett exempel på detta. Det är allmänt känt att före 1966 ansågs det att föräldrarna hade rätt 
att slå sina barn, det var till och med deras skyldighet. Nu för tiden är detta förbjudet och de 
flesta tycker att det är fel att slå barn. Officiellt förbjöds skolagan 1958 och uttryckligt förbud 
mot all aga infördes först 1979. Våra värderingar genomgår följaktligen ständiga förändringar.  
 
Människan är en social varelse. Redan tidigt utvecklas känslan av tillhörighet i olika grupper, 
familjen, syskongruppen, dagisgruppen, kompisgruppen, skolklassen osv. Varje grupp har 
sina spelregler, som oftast är osynliga och outtalade. Ju tidigare barnet kan få känna acceptans 
och trygghet i sin lilla gruppgemenskap, desto lättare kan det som vuxen utveckla socialt 
ansvarstagande i större sammanhang. Det är i det sociala samspelet mellan människor som 
moralen både ställs på prov och utvecklas (Koskinen, 1996). I dag fordrar samhället mer av 
barn och ungdomar än förr, när ansvaret för fostran låg i kyrkans och familjens händer. I dag 
utsätts även de unga för enorma påtryckningar från bland annat massmedia, reklam och 
kamrater. Alla dessa påtryckningar leder till konflikter och förvirring i den egna identiteten. 
Elever i skolan måste erbjudas möjlighet att pröva sina ståndpunkter i olika etiska frågor när 
värderingsfrågor kan vara invecklade och svåra att begripa (rapp Luleå 2000:089 PED.). 
 
Det finns många faktorer som antas ligga bakom dagens ökade etikintresse. Vårt samhälle har 
alltmer sekulariserats. Den värdegrund som kyrkan och den kristna tron och traditionen 
tidigare gett är inte längre så självklar. Inte heller finns det någon ideologisk/politisk 
värdegrund som är gemensam för det stora flertalet. Någon har sammanfattat bakgrunden till 
etikintresset i dagens samhälle med att varken Gud eller Socialdemokraterna styr oss längre. 
Kyrkans minskade inflytande samt avsaknaden av den gemensamma värdegrund som många 
fann i folkrörelsen gör att många värden inte längre är givna (Gren, 2001). Här har skolan en 
viktig roll i att försöka hjälpa eleverna. Skolan omger eleverna under stora delar av den tid då 
livstolkningsprocessen är mest aktuell, allt ifrån inträdet i skolvärden som sexåring till dess 
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eleven lämnar gymnasiet. De värderingsmönster man tillägnar sig i ungdomen tycks i hög 
grad bestämma ens grundinställning under hela livet. Religionskunskapsämnet kan ha en 
viktig roll att spela i utformningen av dessa värderingsmönster. I princip vilar detta ansvar på 
hela skolan. Frågor om livstolkning aktualiseras i svenskundervisningen, i hemkunskap, i 
fysik, i biologi etc. av tradition och av sakliga skäl har emellertid uppdraget att arbeta med 
frågor om livstolkning särskilt legat på religionsundervisningen (Selander 1994). 
 
Hur beskriver då Lpo 94 religionskunskapens syfte och roll i skolan? Religionskunskap bidrar 
till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och 
utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella frågor och trosfrågor 
och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. 
Varje människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av 
traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet. 
Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande 
demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de 
svaga. Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en 
handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. 
Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och 
religion i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess 
värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige 
(www.skolverket.se 2005). 
 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven: 
• Reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv. 
• Utveckla förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället. 
• Utveckla förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en 

grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  
Eleven skall: 
• Kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga 

situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och ungdoms- 
litteratur. 

• Kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden. 
• Kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom berättelser 

från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar 
dem. 

 
Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. 
Etiska frågor berör varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har 
med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för 
reflektioner och diskussioner i skolan. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas 
genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och 
livsåskådningar (www.skolverket.se 2005). 
 
Som pedagoger har vi ett etiskt ansvar gentemot eleverna. Det är denna ansvarsnivå som är 
själva kärnan i vårt uppdrag. Pedagogens etiska ansvarsområden i skolan är enligt Gren 
(2001) ett förhållande mellan: 
• Barnen/eleverna 
• Föräldrarna 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se2005
http://www.skolverket.se2005
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• För arbetet gällande lagar och läroplaner 
• Förvaltningen/arbetsplatsen 
• Yrket/yrkesrollen 
• Kollegor 
• Samhället 
 
 
Syfte  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur innehållet i värdegrunden kommer till i 
uttryck i skolans arbete. De frågor vi ställer är följande: 
 
• Leder en undervisning som medvetet behandlar värdegrundens innehåll till en ökad 

förmåga hos elevernas att samtala om etiska problem, och ta ställning till och kunna 
motivera etiska ställningstaganden? 

• Hur arbetar lärarna med värdegrunden, och vilken inställning har de till innehållet i 
värdegrunden som den definieras i Lpo 94? 

 
 
 
Metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning för att få en förståelse för sociala processer, 
och hur människan upplever och ser på sin omgivning. För oss handlar arbetet om det sociala 
samspelet människor emellan. I en jämförelse mellan den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden menar Holme och Solvang att: 
 

Grovt och enkelt kan vi mena att den grundläggande skillnaden kommer till uttryck i 
att vi med kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och mängder. 
Utifrån detta genomför vi sedan statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det 
forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden, t ex 
tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Allt 
detta har som gemensam nämnare att vi inte kan eller bör omvandla den till siffror. 
(Holme och Solvang, 1997, s 76) 

 
Med kvalitativt inriktad forskning menas sådan forskning som använder sig av verbala 
analysmetoder. Patel & Davidson (1994) menar att vi får svar på hur en specifik grupp 
människor tänker och deras förhållningssätt till problemet. Fallstudier, intervjuer, 
enkätundersökningar och observationer är vanligt använda inom den kvalitativa forskningen. I 
vår undersökning om värdegrunden samt om etik och moral i skolan kommer vi att använda 
oss av enkäter och observationer. Detta kommer vi att presentera senare i metoden. 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmatiserande kunskap som ofta förvärvas när vi använder kvantitativa metoder. En 
kvalitativ bearbetning kan som vi tidigare nämnt, göras på många olika sätt, men viktigast i 
bearbetningen är att göra löpande analyser under arbetets gång så att den inhämtade 
informationen ännu är ”levande” för den som undersöker. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden präglas också av flexibilitet genom att vi kan ändra undersökningens 
uppläggning under själva genomförandet. Ändringarna kan dels ske i förhållande till de 
erfarenheter vi gör under insamlingsfasen, dels på vilket sätt vi närmar oss undersöknings- 



17 

enheterna. Hur mycket material som måste samlas in beror både på problemställning och hur 
lång tid man har till sitt förfogande för att samla och analysera materialet. Genom att göra en 
löpande analys kan vi få idéer om hur vi ska gå vidare i vårt förståelsebyggande. Det ger oss 
frihet att anpassa undersökningen till hur vår förståelse för fenomenet utvecklas (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Svensson & Starrin (1996) menar att generalisering av en kvalitativ studie inte baseras på en 
uttalad statistisk urvalsmetodik. Det innebär att urvalet inte görs för att uppnå statistisk 
representativitet, utan urvalet görs snarare efter vilket syfte studien har. Generaliserbarheten 
baseras vanligen på antagandet att de begrepp och den teori man kommit fram till på ett 
meningsfullt sätt kan appliceras på liknande situationer.   
 
Enkäter 
Det är av stor vikt att man försöker anpassa frågorna till den målgrupp som ska besvara 
frågorna. När man gör enkäter är det viktigt att man är medveten om att strukturera enkäten. 
Patel & Davidson menar att det är viktigt: 
 

Dels måste vi tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria. … att den som 
svarar kan tolka dem fritt utifrån sin egen inställning (Patel & Davidson, 
1994, s 60-61). 

 
För oss handlade det om att formulera frågor som passar barn mellan 8 – 10 år, det gällde att 
vara tydliga i frågan. Detta var inte allt för lätt, eftersom vi aldrig kan veta fullt ut att alla 
förstår frågorna, valde vi att finnas till hands vid de båda enkäterna. 
 
När man gör enkäter är det viktigt att man gör sig medveten om språket. Kommer de som ska 
svara på denna enkät att förstå vad vi menar (Molander, 1988)? Trost anser att enkäter till viss 
del är jämförbara med personliga intervjuer, med den skillnaden att i enkäter svarar personen i 
fråga själv på frågorna och ingen intervjuare finns i närheten, som kan påverka svaret. Trost 
menar att det är positivt vid enkäter om personen som utgjort enkäten finns med, då kan denna 
person förklara eventuella frågor och funderingar som kan uppstå. En generell nackdel med 
enkäter är att de i överlag inte ger plats för fylligare svar och att feltolkade svar inte upptäcks 
vid undersökningstillfället där inte undersöknings personen finns till hands. Missförstånd ges 
inte tillfälle att redas ut och öppenheten blir då begränsad (Trost, 2001). 
 
Vi har valt att göra en enkät med både fasta och öppna svarsalternativ (se bilaga 1-2). 
Eleverna har besvarat samma enkät vid två olika tillfällen. Syftet med detta var se om 
eleverna har fått en förändrad syn på de etiska problemen efter att vi hade genomfört en 
medveten undervisning i etik. Vi fanns till hans för eleverna inne i klassrummet vid de båda 
enkättillfällena. Syftet med enkäterna som delades ut till lärarna var att ta reda på hur de 
arbetar med värdegrunden, och vilken inställning de har till innehållet i värdegrunden som 
den definieras i Lpo 94? Här förklarade vi så tydligt som det gick för lärarna vad vi hade för 
avsikt med frågorna i enkäten. Vi har följt det råd som Patel & Davidson ger, vi var också 
varit noggranna med att förklara syftet med undersökningen både för eleverna och för lärarna. 
Om detta säger Patel och Davidson följande:  
 

Till att börja med måste vi klargöra syftet med intervjun eller enkäten. I den 
mån det går, kan vi försöka relatera syftet till individens egna mål. I detta 
sammanhang är det också viktigt att vi betonar individens roll i att få till 
stånd en förändring, dvs. Vi klargör att just hans bidrag är viktigt. (Patel & 
Davidson, 1994, s 62) 
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Observationer  
Vår undersökning bygger även på ostrukturerade observationer och etiska samtal med 
eleverna. Syftet med observationerna var att bilda oss en uppfattning om elevernas 
tankegångar och attityder till de olika etiska problem som vi presenterade under våra 
lektionstillfällen, som var upplagda så att de innehöll olika etiska teman. Vi valde att 
genomföra ostrukturerade observationer, eftersom det ger en större frihet att följa vad som 
händer bland eleverna. Vid ostrukturerade observationer vet deltagarna inte att de observeras. 
Undersökningspersonerna blir då heller inte lika påverkade, om de känner sig trygga i 
gruppen och med observatörerna.  
 
Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information som berör beteenden 
och skeenden i naturliga situationer. När Patel & Davidson använder ordet ”beteende” i detta 
sammanhang, menar de inte bara fysiska handlingar, utan även verbala yttranden, 
känslouttryck och relationer mellan individer. Patel & Davidson (1994) visar också att vi med 
observationen som undersökningsteknik kan studera beteenden och skeenden i samma stund 
som de inträffar. När vi observerar är vi inte beroende av att individerna har en tydlig 
minnesbild som de ska föra vidare och att vi som söker information ska uppfatta den rätt. Å 
andra sidan, menar de, finns det en svaghet med observation och det är att det finns beteenden 
och skeenden som inte är tillgängliga för den som observerar (Patel & Davidson, 1994). 
 
Observationsmetoden är relativt oberoende av individers villighet att lämna information, men 
kan ändå inte komma förbi alla former av motstånd hos olika individer. En nackdel som 
nämns är att observationen som teknik är att den är tidskrävande. Det anses inte heller bara 
fördelaktigt att kunna studera beteenden när de faktiskt inträffar, det kan uppstå problem 
beroende på den frågeställning som man arbetar utifrån. Man kan ringa in beteenden som är 
adekvata och som vi bör studera. Däremot är det tämligen omöjligt att fånga in och förutsäga 
förekomsten av spontana beteenden (Patel & Davidson, 1994). 
 
Resultatet av våra undersökningar är redovisat i form av diagram och löpande text. 
 
Undersökningspersoner  
Två olika klasser deltog i undersökningarna. Den ena bestod av 23 elever i årskurs 2, och den 
andra av 20 elever i årskurs 3. De två klasslärarna i dessa båda årskurser ingick också i vår 
studie. 
 
Bortfall 
Vid första enkättillfället deltog 20 av 23 elever i klass två. Alla 20 elever i klass tre deltog. 
Vid det andra enkättillfället deltog 21 av 23 i klass två, och 19 av 20 möjliga deltog i klass tre. 
Bortfallen berodde på sjukdom. 
 
Planering och genomförande  
Under vår sista termin skrevs vårt PM. När det blev godkänt blev nästa steg att arbeta med 
bakgrund och syfte. Den vetenskapliga metoden färdigställdes och kontakt togs med vår 
handledare. Under vår VFU period som varade i fem veckor genomförde vi undersökningarna 
i form av enkät till elever och lärare, och dessutom observationer under vilka vi förde 
noggranna anteckningar. Vi hade inget observationsschema men vid varje lektionspass som vi 
höll i själva om värdegrunden observerade vi hur eleverna betedde sig. Eleverna fick vid två 
tillfällen besvara enkäter. De enkäter vi använt oss av är presenterade i bilaga 1-2 där den ena 
delades ut vid två olika tillfällen, i början av lektionsserien och sedan i slutet av den. Vi har 
också använt olika etiska värderingsövningar och texter. Under observationen förde vi 
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anteckningar över elevernas beteenden i skolan. Övningarna genomfördes i helklasser, 
halvklasser och i mindre grupper. Under varje temalektion fanns vi båda i klassrummet och 
tog växelvis hand om ansvaret för observationer respektive undervisning. När en av oss hade 
huvudansvar för observationerna hade den andra huvudansvar för undervisningen.  
 
Praktisk planering  
 
Vecka 10 
Den här veckan lärde vi oss klassens rutiner och försökte lära känna lärare och elever. Vi 
delade också ut enkät 1 till eleverna samt lärarnas enkät. För att eleverna skulle förstå våra 
frågor satt vi tillsammans med dem i mindre grupper. Vi var väldigt tydliga med att enkäten 
var anonym.  
Handledar träff 
 
Vecka 11 
Tillfälle 1: Etiklektion om att vara en bra kompis, både i hemmamiljö och på skolan. 
Tillfälle 2: Introduktion av massagesagor i klass 2 
 
Vecka 12 
Tillfälle 3: Introduktion av hemlig kompis 
Tillfälle 4: Etiklektion om att ”tala sanning” och den eventuella gråzon som kan uppträda 
mellan sanning och lögn. 
Tillfälle 5: Kyrkans årliga påskvandring med klass 3. 
 
Vecka 13 
Lov för skoleleverna 
Handledar träff 
 
Vecka 14 
Tillfälle 6: Att tala om skolans regler 
Tillfälle 7: Fortsatt arbete med hemlig kompis 
Tillfälle 8: Att arbeta med eleverna om det egna moraliska ställningstagandet. Det handlar om 
hur och om man ingriper i olika situationer. 
 
Vecka 15 
Tillfälle 9: Fortsatt arbete med hemlig kompis 
Tillfälle 10: Olika värderings övningar 
Tillfälle 11: Tipsrunda om värdegrunden som vi har arbetat med under VFU tiden. 
Tillfälle 12: Utfärda diplom till varandra med positiva egenskaper 
Tillfälle 13: Utdelning av elevenkäten ett andra varv 
 
Vecka 16 
Fortsatt arbete med examensarbetet med huvudsaklig inriktning på resultatdel 
Handledar träff under veckan 
 
 
Resultat 
 
Vi har valt att presentera resultatet av elevernas båda enkäter, d.v.s. den som vi delade ut 
innan vi började vår undervisning och den som vi avslutade med, i syfte att undersöka om vår 
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undervisning påverkat eleverna, genom diagram med tillhörande text. Vi presenterar också ett 
urval av deras utsagor som vi återger i direkta citat. Därefter redogör vi för resultatet av 
lektionerna, vilka vi presenterar i löpande text. Detta grundar sig på våra observationer och de 
tolkningar vi gjort av elevernas reflektioner, samtal och de diskussioner som vi har haft med 
dem, både i grupp och i helklass. Även här presenteras vissa svar som direkta citat. Dessutom 
beskriver vi i texterna hur vi har arbetat med eleverna. Sist presenteras lärarnas enkät i form 
av löpande text. Även här presenteras vissa svar som direkta citat  

Resultatet av elevenkät I och II 
 
Diagram 
Diagram 1:1 och 1:2 svarar på frågan hur eleverna moraliskt ser på att tala sanning. 

Är det viktigt att tala sanning?
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Diagram 1:1 Klass två 
 
Diagrammet visar hur eleverna moraliskt ser på vikten av att tala sanning. Vi ser att klass två 
vid de båda tillfällena tycker att det är viktigt att tala sanning. De svarar även väldigt lika vad 
det gäller kommentarerna vid de båda enkättillfällena. Väsentligast är att:  
Ingen tror en tillslut, man förlorar vänner om man ljuger, det känns inte bra för en själv om 
man ljuger, därför talar man sanning 
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Diagram 1:2 Klass tre 



21 

Klass tre har, som vi ser inte förändrat sitt förhållningssätt nämnvärt till att tala sanning från 
första till andra tillfället. En av eleverna som inte tyckte det var viktigt att tala sanning har 
ändrat åsikt, och tycker vid det andra tillfället att det är viktigt med sanning. I det stora hela 
anser eleverna att: Det är fel att ljuga när ingen tror på en som ljuger. Det blir också fler 
missförstånd och ingen mår bra av att ljuga.  
De som svarat nej menade att: Ibland måste vi ta till en ”vit lögn”. 
 
 
Diagram 2:1 och 2:2 svarar på frågan hur eleverna moraliskt ser på sitt eget uppträdande mot 
sina klasskamrater. 
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Diagram 2:1 Klass två 
 
Här ser vi att klassen rangordnar detta som jätteviktigt. Men vi ser även att en elev ändrat 
åsikt, från att ha ansett att det är jätteviktig eller viktigt att vara en bra klasskamrat till att 
han/hon inte bryr sig om detta. 
 
 

Hur viktigt är det att vara en bra klasskamrat?
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Diagram 2:2 Klass tre 
 
Klass tre har inte ändrat attityd till frågan om kamratskap mellan de båda tillfällena. Resultatet 
fördelar sig fortfarande jämt över jätteviktigt och viktigt.  
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Diagram 3:1 och 3:2 visar hur eleverna moraliskt anser att de behandlar varandra under 
rasterna 
 

Får alla vara med och leka på rasten?
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Diagram 3:1 Klass två 
 
Från första enkäten kan vi se att en elev svarade att alla inte fick vara med på rasterna, eleven 
hävdar att alla säger nej om man frågar om man får vara med.  
Till enkät två, fem veckor efter första svarsomgången svarar samtliga elever att alla får vara 
med på rasterna. 
 
 

Får alla vara med och leka på rasten?
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Diagram 3:2 Klass tre 
 
Vi första enkättillfället svarade nästan halva klassen att inte alla får vara med på rasterna, 
medan en lite större majoritet ansåg att alla får vara med. Vid andra tillfället ansåg fler elever 
att alla får vara med och leka under rasterna. Motiveringarna i de nekande svaren gällde 
överlag att det för det första blir för många i leken, för det andra beror det på vad eleverna 
leker och för det tredje visste de inte varför - det bara bli så. 
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Diagram 4:1 och 4:2 visar hur eleverna upplever att lärarna arbetar med värdegrundsfrågor. 
 

Hur ofta pratar ni i skolan om de frågor som vi har ställt?
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Diagram 4:1 Klass två 
 
De flesta elever anser att de tillsammans med läraren ibland talar om värdegrundens 
grundläggande frågor. Vid det andra enkättillfället, dvs. efter det att vi genomfört våra 
lektioner, ser vi att det är färre som menar att de talar om detta ibland, och att det är fler som 
menar att detta sker ofta. Från att ingen har ansett att detta sker sällan är det vid andra tillfället 
10% av klassens elever som nu anser att så är fallet.  
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Diagram 4:2 Klass tre 
 
Klassen pratar ibland om dessa frågor som vi har ställt anser de flesta, men några tycker att de 
pratar både ofta och sällan om värdegrunden. De flesta anser även här att läraren ibland talar 
om värdegrundens grundläggande frågor. Till tillfälle två ändrar eleverna åsikt från ibland till 
förmån för ofta och sällan. Vi kan utläsa att över 20 % av eleverna anser att det sällan pratas 
om värdegrunden i klassen. 
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Diagram 5:1 och 5:2 visar elevernas uppfattning om vikten av att arbeta med värdegrunds- 
frågor i skolan. 
 

Är detta viktiga frågor att prata om i skolan?
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Diagram 5:1 Klass två 
 
Av diagrammet kan vi se att alla elever tycker att det är viktigt att tala om dessa frågor i 
skolan, så att de kan lära sig vad som är rätt och fel. Vi kan av de motiveringar som eleverna 
har gjort se att svaren utvecklats lite mellan enkättillfällena. Frågan trivseln har fått en 
framskjuten plats. De ska trivas, därför bör de veta mer om detta menar eleverna. Eleverna har 
svarat: barnen och fröken måste trivas i klassrummet, alla måste ha det bra under dagen. 
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Diagram 5:2 Klass tre 
 
Nästan alla elever tyckte att det är viktigt att prata om de etiska frågorna. Men vi ser också att 
de elever som vid första enkättillfället inte alls ansåg dessa frågor vara viktigt ändrade sig till 
att det var viktigt. I denna klass var motiveringen att: Vi lär oss något av detta, vi blir bättre 
kompisar och vi får lära oss att reda ut konflikter själva.  
De elever som fortfarande tyckte annorlunda kände det som att de fick skäll av läraren när 
klassen talade om värdegrundsfrågor. 
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Diagram 6:1 och 6:2. Dessa två diagram visar hur eleverna tog ställning till tre olika 
moraliska handlingar, genom att ange det som eleverna ansåg vara de mest förkastliga av tio 
olika alternativ.  
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Diagram 6:1 Klass två 
 
Siffrorna visar de olika dilemmana som eleverna kunde välja bland: 
1. Slå ett litet barn 
2. Råna en bank 
3. Slå och reta en katt eller hund 
4. Slå och reta en kompis 
5. Prata illa om någon 
6. Ta en kompis från någon annan 
7. Tjuva pengar hemma till godis 
8. Ljuga 
9. Ta ett sudd från skolan 
10. Cykla utan hjälm 
 
Av diagrammet ser vi att 25 % av eleverna vid det första enkättillfället ansåg att det mest 
förkastliga var att ”råna en bank”, näst följt av ”att slå ett litet barn” och ” slå och reta en 
kompis” som båda hamnade på 20 %. Vid det andra enkättillfället hade förhållandet ändrats så 
att det mest förkastliga var ”att slå ett litet barn” tätt följd av ”slå och reta en kompis”. Nu 
kom ”råna en bank” som det tredje mest förkastliga. 
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Diagram 6:2 Klass tre 
 
Siffrorna visar de olika dilemmana som eleverna kunde välja bland: 
1. Slå ett litet barn 
2. Råna en bank 
3. Slå och reta en katt eller hund 
4. Slå och reta en kompis 
5. Prata illa om någon 
6. Ta en kompis från någon annan 
7. Tjuva pengar hemma till godis 
8. Ljuga 
9. Ta ett sudd från skolan 
10. Cykla utan hjälm 
 
Vid det första enkättillfället var det mest förkastliga ”att slå ett litet barn” som fick 26 % av 
elevernas val, därefter följde ” råna en bank”. Det tredje mest förkastliga var att ”slå eller reta 
en katt eller hund”. Vid det andra tillfället var det mest förkastliga att ”råna en bank”, tätt 
följd av ”slå ett litet barn”. Det tredje mest förkastliga delades av ”slå reta en kompis” och 
”slå reta en katt eller hund”. 

Temalektioner kring etiska dilemman 
Vi har arbetat med lektioner i form av tema under våra fem praktikveckor. Vi har valt två 
stora arbetsområden som behandlar moraliska frågor som eleverna möter i sin nuvarande 
vardag, men också i sin framtida vardag. De teman som vi har behandlat är, Ljuga eller tala 
sanning och Vänskap. Under temat Ljuga eller tala sanning arbetade vi med fyra olika 
dilemman som eleverna fick ta ställning till. Under temat Vänskap arbetade vi med tre olika 
övningar. Utöver dessa två teman fick eleverna ta ställning till hur de skulle agera vid olika 
händelser i vardagen. Under alla dessa lektionstillfällen observerade vi elevernas sätt att ta till 
sig de moraliska aspekter som vi under perioden haft för avsikt att förmedla. 
 
TEMAT - Ljuga eller tala sanning  
Syfte: Att få eleverna uppmärksamma på de svårigheter som vi kan ställas inför vid det 
faktum att sanningen kan såra, men även att också ljuga sårar. Är det alltid rätt att tala 
sanning? Vi använde oss av texter som handlade om hur viktigt det är att tala sanning, och i 
vilka eleverna tydligt kunde se konsekvenserna av en lögn. 
 
TEMAT - Vänskap 
Syfte: Att medvetandegöra eleverna om hur de vill att en bra kamrat ska vara. Denna modell 
av en bra kamrat blir samtidigt en förebild för eleverna själva. De var tvungen att i denna 
fråga inse att de själva bör bemöta kamraterna som de själva vill bli bemötta. Genom att låta 
barnen göra massage på varandra som en annan del i temat fick detta till syfte att ge värme, 
lugn, närhet och framförallt en positiv kontakt med en annan kamrat. 
 

Resultat av temalektionerna 
Vi redovisar resultatet av temalektionerna med att först presentera kärnan i det etiska 
dilemmat. Sedan presenterar vi resultaten av elevernas tänkande kring det etiska problemet. 
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Ljuga eller tala sanning 
 
Dilemma 1: Kejsarens nya kläder. (bilaga 3)  
I arbetet med sagoboken Kejsarens nya kläder fick eleverna möta konsekvenserna av en lögn 
och hur den ärlige återupprättade sanningen. Eleverna fick här se att de som ljög, gjorde det 
för sin egen vinnings skull. Den som trodde på lögnen, alltså Kejsaren, trodde dem därför att 
han också trodde att han vann något på det.  
 
Resultatet visar elevernas reaktioner kring boken som diskuterades i en öppen dialog utifrån 
givna frågor som vi formulerat. Barnen tyckte att kejsaren var oerhört modig när han vågade 
gå naken genom paraden, trots att han efter att ett barn ropat ut sanningen förstod att han var 
naken. Vi diskuterade med barnen om varför sanningen kom just från ett litet barn. Eleverna 
ansåg att barnet inte hade vetskap om att man kunde vinna något på att ljuga, de tyckte att 
barn ofta handlar först och tänker inte så mycket på varför. Eleverna tyckte här att barn var 
mycket klokare än vuxna. De undrade varför man ska ljuga, men sen kom de på att de själva 
ibland ljög för mamma eller pappa, om de själva hade något att vinna på det. Dessutom 
kallade de inte detta lögn utan de lurades bara lite, det måste vuxna tåla. Om eleverna vet att 
något äldre barn ljuger känner de inte att de vågar säga till av rädsla för att själva inte få vara 
med, kanske blir de retade ansåg de.   
 
Dilemma 2: Eva och halsbandet. (bilaga 6) 
Kärnan i detta dilemma var att eleverna skulle försöka sätta sig in i andras problematiska 
situationer. 
 
Resultatet här visar att när det gällde Eva och halsbandet tyckte de flesta av våra elever att 
Eva gjorde fel när hon kastade in halsbandet i buskarna och ljög. Varför gjorde hon så 
undrade eleverna och fortsatte:  
 
Det var ju inte hennes fel, det var mamman själv som tappat halsbandet. Någon annan hade 
lika gärna kunnat trampa sönder det. Om Eva i stället hade gett det söndertrampade 
halsbandet till mamman kanske det hade kunnat gå att laga, nu finns inte den chansen när det 
låg där i buskarna.  
 
En av flickorna erkände vid diskussionen att hon kanske inte skulle vågat ge mamman ett 
halsband som hon trampat på, men hon skulle absolut inte ha kastat det i busken. Kanske 
skulle hon ha gett mamman det trasiga halsbandet men inte erkänt att det var hon som råkat 
trampa på det.  
 
Dilemma 3: Den borttappade guldkedjan. (bilaga 4) 
Vid detta dilemma fick eleverna ta ställning till om det alltid var bäst att tala sanning.  
 
Resultatet visade att eleverna tyckte det var hemskt att behöva ljuga för mormor, men att 
sanningen kunde såra mer än själva lögnen som hon inte var medveten om. De flesta ansåg att 
de skulle säga åt mormor att de hade kedjan hemma just nu, om än de inte riktigt visste vart 
de hade den. De skulle leta som galningar sen när de kom hem, för visst går den att finna och 
nästa gång skulle mormor se den. Eleverna resonerade som så, att ingenting kan bara 
försvinna.  
 
Dilemma 4: Grannbarnets teckning. (bilaga 5) 
Vid detta dilemma fick eleverna också ta ställning till om det alltid var bäst att tala sanning.  
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Här visade resultatet att när eleverna skulle diskutera dilemmat om teckningen som grannens 
fyraåring ritat var alla eleverna överens om att de skulle säga att den var jättefin, trots att det 
var en lögn. De resonerade som så att den var fin, sett till att hon bara var fyra år. De menade 
att den går ju inte att jämföra med något som vi ritat. Eleverna tyckte att det ibland var 
befogat med vad vi kallar en vit lögn, detta för att inte såra. 
 
Vänskap 
 
Uppgift 1: Att vara en bra kamrat. 
Eleverna fick först frågan vad en kamrat var och vem som var en kamrat. Eleverna fick också 
nämna olika egenskaper som en bra kamrat har. Dessa egenskaper skrevs ned på ett stort 
papper som en mindmap. Båda klassernas elever fick sedan i uppgift att skriva ned tre 
egenskaper hos deras bästa kamrater dock inte med namn och sedan rita den kompisen. 
 
I resultatet visade det sig att eleverna tyckte att både människor och djur var bra kamrater. Här 
nämnde eleverna egenskaper som snäll, rolig, glad, busig, håller ”hemlisar” mm. Dessa bilder 
blev sedan grunden till en klassbok där alla barnens teckningar med tillhörande text fanns 
representerade. Denna bok hängdes upp i klassrummet tillsammans med den stora 
mindmapen. Runt mindmapen hängdes en fyra meter lång vänskapslänk där eleverna skrivit 
remsor med de egenskaper som en kamrat kan ha, remsorna sammanfördes till cirklar som 
länkades ihop i varandra. Barnen i klasserna gick in med liv och lust i arbetet med vänskap 
och visade att de ansåg att detta var ett viktigt och meningsfullt arbete. 
 
Uppgift 2: Hemlig kompis. (Bilaga 7) 
Denna lek går ut på att varje elev under den kommande veckan skulle vara extra snäll med en 
annan elev i klassen. Utan att barnen är medvetna om det blir resultatet att alla är extra 
vänliga med alla. 
 
Resultatet blev att eleverna i båda klasserna tyckte denna övning var rolig att göra, samt att 
nästan alla elever levde upp till det förväntade målet. Vid avslutningen vecka 15 ville alla 
eleverna fortsätta med hemlig kompis trots att vi inte skulle finnas kvar i de två klasserna. 
 
Uppgift 3: Massage. (Bilaga 8) 
Vi förklarade för eleverna att vid beröring påverkas de genom att de får ett minskat 
försvarsställningstagande och minskar en eventuell aggressivitet. Vi introducerade massage 
på ett lekfullt sätt genom massagesagan Kattpromenaden.  
 
Som resultat kunde vi se att eleverna i de båda årskurserna blev lugnare och mer avslappnade 
efter en stunds massage och eleverna såg fram emot nästa massagetillfälle. Även detta ville 
alla elever fortsätta med när vår praktik i klasserna var över. 
 
Resultat av moraliska dilemman 
Kärnan med dessa nio moraliska dilemman var att låta eleverna i årskurs två och tre reflektera 
över hur de skulle ta ställning och agera vid de olika dilemmana. I följande text står först olika 
dilemman och sedan redovisas resultatet hur eleverna tänkte och svarade. På vissa ställen 
återger vi elevernas svar med direkta citat. Eleverna fick arbeta gruppvis med dessa nio 
dilemman under en och samma lektion. 
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Dilemma 1-3 
1. När jag ser att någon inte får vara med och leka 
2. Om jag ser att någon blir retad försöker jag att göra något åt det 
3. När jag ser att någon tar en kompis från någon annan 
 
Resultatet av dessa övningar visar hur eleverna i klass två skulle agera om de såg att någon 
inte får vara med och leka, eleverna svarade att de skulle gå fram och fråga hur det skulle 
kännas för den som sa nej om den personen inte skulle få vara med och leka. Här menar de att 
de skulle gå fram och konfrontera personen som inte låter någon vara med hur det skulle 
kännas för den om situationen var omvänd. Om de ser att någon blir retad så skulle de ha gått 
fram och fråga hur de skulle kännas om han eller hon blev retad. De säger vidare att de skulle 
gripa in för att det är dumt att retas och det är dumt att säga dumma saker. 
 
Vi griper in för vi vill inte att någon ska vara ledsen.  Ser vi att någon försöker ta en kompis 
från någon annan skulle vi gå fram och säga att alla kan vara med varandra, vi skulle fråga 
varför tar du en kompis från en annan? Eller så skulle vi säga åt den personen som försöker 
ta en kompis att den kan leta upp en annan kompis.  
 
I klass tre svarade eleverna att om vi ser att någon inte får vara med och leka skulle vi genast 
fråga om inte den här personen ville vara med i vår lek. Det är inte bra när någon måste gå 
helt ensam under rasterna. Om klassen ser att någon blir retad av någon anledning ansåg de att 
alla människor borde agera så problemet kunde lösas, och skulle alla gripa in så skulle de som 
retas sluta.  
 
Om någon försöker ta en kompis säger vi i stället att han/hon kan leka med oss alla så blir 
allt mycket trevligare i stället. 
 
Dilemma 4 
4. När jag ser min kompis cykla utan hjälm 
 
I tvåan griper de in och säger till att den personen får ta på sig sin hjälm, de skulle tala om att 
man måste ha hjälm på sig när man cyklar. Det är farligt att cykla utan hjälm. De skulle säga 
till dennes föräldrar att den har cyklat utan hjälm.  
 
I trean ansåg de flesta att de skulle säga till ”på skarpen”. Detta gäller även om personen utan 
hjälm var en vuxen människa. 
 
Dilemma 5. 
5. När jag ser att någon blir slagen. 
 
Tvåorna ansåg här att de skulle gå till en fröken. Kanske skulle de våga fråga personen som 
slår hur det skulle kännas om den själv blev slagen. De skulle försöka att göra något åt det! 
 
I trean svarade eleverna, att om den som slår är mindre än oss så skulle vi säga åt dem att 
sluta, men är personen som slår äldre säger vi till en fröken eller någon annan vuxen som 
finns i närheten. Rädslan var stor för att själv bli slagen om de skulle gripa in. Men hela 
klassen ansåg att den som vågar gripa in är modig. 
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Dilemma 6. 
6. Om jag ser en främling falla ihop på gatan hämtar jag hjälp. 
 
Tvåorna skulle gripa in om det var ett barn, de ansåg att vuxna kunde lura en. Eleverna 
förklarade detta med att de hade hört talas om ”fula gubbar” som tyckte om små barn, de 
använder sig av fula trick för att komma åt oss. Om det var ett barn skulle de fråga om det har 
gjort sig mycket illa. De skulle gå till närmsta hus för att få hjälp om det var allvarligt, om det 
inte var det skulle de själva hjälpa barnet upp. 
 
Treorna enades om, att om det var ett barn skulle de först fråga om barnet hade fått några 
skador. Men om det gällde en vuxen skulle ingen våga att först gå fram till främlingen, utan 
de skulle i stället springa och hämta hjälp. Vid frågan om det gällde en pensionär ansåg 
eleverna att de åter igen vågade gå fram till främlingen. 
 
Dilemma 7. 
7. Om jag ser ett litet vilset barn som gråtande går omkring på Coop Forum (Robin Hood), 
hjälper jag det att finna sina föräldrar 
 
Både i tvåan och i trean griper de in om det skulle se ett gråtande barn utan föräldrar. De 
skulle gå med barnet till informationsdisken och den vuxna skulle då få ropa upp barnets 
namn så föräldrarna hör det och kan komma till kassan. 
 
Dilemma 8-9 
8. När någon tar sudd eller pennor från skolan och tar hem det 
9. Om jag ser min kompis tjuva pengar hemma hos sig för att köpa godis 
 
Både tvåorna och treorna var eniga om att de först skulle säga ifrån till tjuven, och om 
han/hon inte lyssnade skulle de säga till fröken, för sudd och pennor tillhör faktiskt skolan. I 
tvåan säger de att de skulle säga till föräldrarna om de ser sin kompis tjuva pengar. De skulle 
även fråga personen varför den inte använder sina egna pengar. Om inte kompisen lyssnar och 
ändå köper godis, så smakar de inte av det.  
 
Bland treorna var klassen delade i sina åsikter, några ansåg att de inte skulle våga säga till, 
men de skulle inte heller äta av godiset, medan några elever skulle äta av hjärtans lust. De 
flesta anser dock att de skulle säga ifrån till kamraten att lägga tillbaka pengarna innan 
föräldrarna skulle märka det. 
 
Resultat av lärarnas enkätsvar 
De två lärarna arbetar för tillfället i en klass två och klass tre. Läraren i klass två har arbetat 
tio år i skolan och därför endast under Lpo 94. Läraren i klass tre har arbetat trettiofem år i 
skolan. Resultatet redovisas i form av löpande text där vi har tolkat svarets innehåll och ibland 
ger vi direkta citat. 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet etik och ordet moral? 
Båda lärarna ansåg att ordet etik och ordet moral handlar om, som de båda säger:  
 
Oskrivna levnadsregler och värderingar i samspelet människor emellan i samhället (familj, 
vänner, arbete, skola) 
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2. Vad är viktigast för dig i ordet värdegrund? 
Här svarar båda två att det handlar om att förmedla vad som är ”rätt” både vad som gäller 
lagar och regler i samhället, men även de oskrivna. 
 
3. Hur arbetar du och barnen i klassrummet med: 
a. Klassens sammanhållning (socialkompetens) 
Läraren i klass två svarar:  
 
Vi har tjej och killsnack (kompissamtal) varje vecka, vi arbetar också med 
tillsammansmaterialet från Lions Quest. Jag försöker också fånga de tillfällen som ges. Korta 
övningar, elev- och föräldrakvällar mm.  
 
Läraren i klass tre arbetar med barnen i klassrummet genom Tillsammans (Lions Quest)-
materialet, kompissamtal och att fånga tillfällen som uppstår, Detta gör klassen för att skapa 
en sammanhållning och acceptans till varandra. 
 
b. Att synliggöra elevernas personliga identitet 
Här svarar pedagogerna att de genom att bekräfta eleverna så ofta som möjligt, helst dagligen 
både muntligt och skriftligt och att utgå från den enskilda individen. Det är också viktigt att 
framhålla positivt beteende och ge beröm för det. 
 
c. Vad som är rätt och fel i elevernas ”kollektiva” beteende under skoltid 
Läraren i klass två svarade att hon arbetar på samma sätt som när hon arbetar med klassens 
sammanhållning genom att hon har tjej och killsnack (kompissamtal) varje vecka. Även här 
arbetar hon med tillsammansmaterialet från Lions Quest. Hon försöker också fånga de 
tillfällen som ges till diskussion om rätt och fel i konkreta situationer. Läraren i klass två 
tycker också att det är viktigt att berömma eleverna när de har gjort sig förtjänta av det.  
 
Läraren i klass tre arbetar genom Tillsammans (Lions Quest)-materialet, kompissamtal och att 
fånga de tillfällen som uppstår. Läraren säger så här: 
 
Genom att skapa sammanhållning och acceptans av varandra vilket vi också gör vid träning 
av socialkompetens. Jag försöker också ge beröm så snart anledning finns vid t.ex. trevligt 
uppträdande, när andra vuxna (personal) förmedlat beröm etc. Det felaktiga beteendet 
eleverna kan ha samtalar vi om och ”bannar” om så behövs. 
 
4. Vad tycker du är viktigast i arbetet med eleverna när det gäller värdegrunden? 
I arbetet med värdegrunden förespråkar klass två läraren att arbeta med språket;  
 
Så de inte låter och bemöter sina kompisar och vuxna ”hur som helst”, men att även arbeta 
med elevernas förhållningssätt.  
 
Läraren i klass tre arbetar först och främst med språket och förhållningssättet till varandra och 
mot andra skolkamrater och vuxna och ge eleverna en trygg grund att stå på, samt en 
självkänsla för att våga stå emot yttre negativ påverkan. 
 
5. Har Lpo 94 förändrat ditt sätt att arbeta med eleverna när det gäller värdegrunden?  
Läraren i klass två arbetade inte so lärare före Lpo 94.  
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Läraren i klass tre anser att värdegrunden har fått en mycket större betydelse och är idag en 
viktig ingrediens i skolan. Hon anser att: 
 
Även om ”rätt och fel” alltid har betonats, finns idag material, föreläsningar, idéer om hur 
man kan jobba med värdegrunden i skolan. 
 
6. Finns det utrymme att arbeta med värdegrunden som ett ämne i skolan?  
Båda lärarna anser att det finns utrymme för att arbeta med värdegrunden. 
 
7. Hur integrerar ni detta i annan undervisning? 
Här svarar de att värdegrunden finns med i vardagen och i det dagliga skolarbetet genom klass 
och skolregler, genom språk och tilltal mot varandra etc, där de använder värdegrunden också 
som temaarbete och i den fria skrivningen. 
 
8. Anser du att värdegrundsfrågorna har tagit över kristendoms- och religionsunder- 
visningen i skolans yngre åldrar? 
Båda svarar att: 
 
Värdegrundsfrågorna har tagit över till en viss del men att religionsundervisningen, då 
främst kristendomen för oss, har en stor betydelse i värdegrunden när den belyser Gyllene 
regeln och tio Guds bud.  Religionsundervisningen lever nog en tynande tillvaro på många 
skolor, men i vår skola är det nog alla som har religion som ett ämne. 
 
9. Har er skola en gemensam policy när det gäller att arbeta med värdegrunden, eller är 
det upp till var och en i klassrummet? 
Både läraren i klass två och tre säger att de delvis har en gemensam policy genom att de har 
kompissamtal i alla klasser och även har gått utbildning i tillsammansmaterialet. Skolan har 
även kamratstödjare (två från varje klass 6-åringar- åk 5).  
 
Skolan har gemensamma regler som gäller för alla, till dessa har eleverna i de olika 
klasserna gjort sina egna regler, men trots allt måste man nog säga att hur mycket tid som 
avsätts till värdegrundsarbete avgörs till stor del av klassläraren. 
 
10. Arbetar ni medvetet med att få in delar som ”kristen etik”, ”västerländsk 
humanism” för att bli ”demokratiska värderingar” och tänker man på detta sätt? 
Ingen av lärarna tänker medvetet i de termerna, men läraren i klass tre anser att hon arbetar 
mot det målet. För henne handlar det om, som hon säger:  
 
Vanligt sunt ”bondförnuft” när det gäller uppförande och förhållningssätt. 
 
 
Diskussion 
 
I vårt arbete har vi för avsikt att undersöka värdegrunden och hur det kommer till uttryck i 
skolans arbete. Som vi har upptäckt är värdegrundens innehåll inte allt för enkel att definiera, 
men som vi ser det handlar värdegrunden om förhållningssätt om hur människor bemöter, 
kommunicerar med och värderar varandra. Det handlar om människans okränkbarhet, frihet 
och integritet, men mest av allt om alla människors lika värde. I vårt arbete har vi försökt visa 
på de grundpelare som värdegrunden bygger på, dvs. den etik som förvaltas av kristen 
tradition och den västerländska humanismen, som tillsammans utgör de demokratiska 
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värderingar som vårt samhälle vilar på. I diskussionen lyfter vi fram vissa specifika dilemman 
som vi vill kommentera. 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur innehållet i värdegrunden kommer i 
uttryck i skolan. Vi ville också undersöka om en undervisning som behandlar värdegrundens 
innehåll ökar elevernas förmåga att samtala om etiska problem och ta ställning till etiska 
ställningstaganden? Vi är medvetna om att det är svårt att upptäcka förändringar i barnens 
moraliska och etiska tänkande under så kort tid. Det behövs regelbundet arbete på dessa 
områden under en längre tid för att betydande förändringar ska kunna upptäckas. När vi 
sammanställde resultatet av enkäterna och lektionerna såg vi att en liten utdelning hade skett 
av elevernas etiska och moraliska tankesätt. Vi kommer att väva ihop diagram med vår 
lektionsserie för att tydligare åskådliggöra för läsaren eftersom förändringarna är kopplade till 
varandra. 
Av resultatet om hur eleverna moraliskt ser på att tala sanning framgår att eleverna anser att 
det viktigt. Arbetet under lektionstid där vi medvetet försökt visa för eleverna olika former av 
sanning och lögn, var väldigt intressant. Här fick vi veta att eleverna anser att de inte ljuger 
för sina föräldrar när de ibland inte alltid säger som det är. Här berättar de att de luras och det 
måste föräldrar tåla. Eleverna tyckte att det var stor skillnad att ”ljuga” för sina föräldrar än att 
ljuga för andra. Vi tolkar svaret som att de ansåg det grövre att ljuga för andra än för 
föräldrar. När vi samtalade om olika dilemman med barnen om hur det kunde se ut där en vit 
lögn var befogad istället för sanningen, var detta inget nytt för dem. Vi kände här att det var 
självklart för eleverna att ta till en vit lögn. De vita lögnerna sårade inte någon enligt eleverna 
utan hjälpte snarare. Lennart Koskinen talar om två centrala frågor som etiken ställer oss 
inför. Den första är värderingsfrågan vad som är gott eller ont. Som den andra nämner han 
handlingsfrågan om vad som är rätt eller fel. Detta är viktiga etiska frågor att arbeta med som 
lärare och förmedla till eleverna. Han anser att etiken är kopplad till karaktären medan 
moralen mer reglerar vårt sociala beteende. Koskinen jämför detta med att det är omoraliskt 
att tala om för sin svärmor att hennes hatt är gräslig när hon frågar vad man tycker. Här antar 
vi att Koskinen talar om vita lögner. Vi upplevde att eleverna ansåg samma sak som Koskinen 
i detta avseende, det skulle snarare upplevas som ouppfostrat och kränkande om de höll sig 
till den rena sanningen.  
 
Tullie Torstenson-Ed anser att barn har förmåga att ställa filosofiska frågor och kan utveckla 
filosofiska resonemang. Ur dessa frågor formuleras ofta värderingar och moraliska 
resonemang, hur man ska handla då man slagit sönder en fönsterruta, varför människor krigar, 
dödar och förstör. Barnen kan ställa frågor, föra resonemang och dra slutsatser. Torstenson-Ed 
säger också att känslan är uppriktig och mynnar ofta ut i klara förslag till handling efter de 
principer som uttryckts bl.a. med att låta alla vara med, att lösa konflikter utan våld och att 
lyssna. På liknande sätt som Torstenson-Ed skriver kunde vi i resultatet av frågan se hur 
eleverna moralsikt såg på sitt eget uppträdande mot sina klasskamrater, att de flesta ansåg det 
jätteviktigt och viktigt att vara en bra klasskamrat. Men i tvåan var det vid det andra 
enkättillfället en som svarade att hon/han inte brydde sig. Vi antog här att detta är den elev 
som inte ville fylla i enkäten andra tillfället men gjorde det efter vissa övertalningar. Vårt 
antagande grundade vi på att vi ingen annanstans i resultatet kunde se att det skulle finnas 
någon som inte tyckte att diskussionen utifrån värdegrunden var viktig. När vi jämförde 
resultatet om alla får vara med och leka på rasten, med föregående resultat, kunde vi tydligt se 
att något har hänt mellan att vi började arbeta med lektionsserien om värdegrundens innehåll 
och till dess vi lämnade klasserna. Klass tre hade en högre andel som inte fick vara med och 
leka på rasterna. Då ställde vi oss frågan om de verkligen var så bra klasskamrater om inte 
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alla fick vara med och leka på rasterna. Eleverna ansåg att det var viktigt att vara en bra 
klasskamrat, men de verkade inte tidigare ha tänkt på att detta hörde ihop med hur man 
betedde sig på rasterna. Efter vårt arbete med lektionsserien såg de nu detta samband över hur 
en riktigt bra vän skulle vara och bete sig. När vi jämför detta med det andra tillfället kunde vi 
nu tydligt se att fler får vara med på rasterna. Här kunde vi tydligt se att vårt arbete med 
värdegrunden hade gett barnen något att fundera på, eleverna hade påverkats till det bättre. 
Kohlberg menar att det för barn i denna ålder nu har uppstått ett tvåvägstänkande i förhållande 
till andra individer och tänker att ”vi är snälla mot varandra” och nu kan barnet se intentionen 
bakom handlingen ”han/hon menar väl”. När vi under lektionsserien om vänskap presenterade 
kompistemat, kände vi att eleverna verkligen uppskattade detta, där de tog till sig av våra 
idéer och förslag. De kom även med egna konkreta förslag om hur en bra kompis ska vara. 
Övningen hemlig kompis var mycket uppskattad men inte alltför enkel, det gällde ju att 
koppla ihop det vi hade pratat om på lektionstid och visa att det inte bara var ord utan att de 
kunde göra något åt det. På detta sätt kunde eleverna införliva detta praktiskt. Det märktes att 
eleverna utgick från det egna jaget vid diskussionerna vid de olika moraliska dilemmana om 
att ljuga eller tala sanning. Kohlberg menar att i stadium två fungerar principen ”först jag 
själv och sedan jag själv och därefter min nästa om det är bäst för mig” Piaget säger att 
egocentricitet är ett problem för yngre barn, något som ger utslag i moralvärderingarna. 
Barnet kan endast i liten utsträckning se ett problem från någon annans synvinkel. Eleverna i 
de två klasserna beskrev sina egna känslor och vände på detta så att det projicerades utifrån 
kompisens. Vi tror nog att detta var en form av utopi, barnen visste vad som förväntades av 
dem, de visste vad vi ville höra och läsa. Vi har sett och vill nog påstå att allt inte var lika 
rosenrött som de själva påstod. Eleverna har arbetat med moraliska dilemman som de har fått 
ta ställning till. Det har diskuterats vilka som är förkastliga och om olika dilemman som 
handlade om att personen griper in. Även här skulle vi vilja säga att ingripandena var väldiga 
utopier, med vissa undantag. Men som vi ser det är utopierna av positiv anda när dessa så 
småningom blir deras verklighet. Eleverna vet nu hur de förväntas att vara och genom livet 
kommer de senare att agera efter detta. Vi tyckte att det var fascinerande vid diskussionen om 
främlingen som faller ihop på gatan. Vuxna kunde luras, eleverna hade hört talas om ”fula” 
gubbar som man absolut inte skulle gå fram till. Men om det var en pensionär så skulle de 
våga gå fram trots att denne var en man och en potentiell ”ful” gubbe.  
 
Jenny Gren anser att en viktig grund för demokratin är viljan till förståelse av andra 
människors situation och livsvillkor. Hon säger att om eleverna skall kunna växa till i ett 
demokratiskt förhållningssätt måste det få tänka fritt och tillåta andra att tänka fritt, möta 
människors tankar med respekt och stimuleras att ta ansvar också för sina egna tankar. 
Kyrkans minskade inflytande samt avsaknaden av den gemensamma värdegrund som många 
fann i folkrörelsen gör att många värden inte längre är givna anser Gren. Här har skolan en 
viktig roll i att försöka hjälpa eleverna. Resultatet till frågan om hur klass två upplever att 
lärarna arbetar med värdegrundens frågor har förändrats något, det har tagit andelar från 
”ibland” och fördelat dessa andelar mellan ”sällan” och ”ofta”. Vi tror att eleverna som vid 
andra enkättillfället valde alternativet ofta, relaterade till vårt arbete med värdegrunden och 
kanske de som svarar ”sällan” istället relaterade till det arbete som gjordes innan vi kom till 
klassen. Vi tänkte som så att de elever som nu angett sällan, upplevde att de kanske inte hade 
pratat så mycket om detta som vi nu hade gjort under våra fem veckor. De elever som gjorde 
så att stapeln ”ofta” ökade kanske kände sig ganska inne i vårt arbete med värdegrunden som 
vi arbetat med under en kortare period.  
 
När vi såg resultatet av elevernas uppfattning om att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan 
såg vi att de allra flesta i de båda klasserna ansåg att detta var viktigt. En kommentar som kom 



35 

från en elev i klass tre var att denna elev kände det som om hon/han fick skäll när det pratades 
om sådana här saker. Därför ansåg eleven det inte så viktigt att prata om detta. Eleven 
upplevde det som skäll av fröken när han/hon tar åt sig från diskussionen, alltså när eleverna 
gör dumma eller oövertänkta handlingar och klassen sedan pratar om detta, känner sig eleven 
utsatt. Kohlberg menade att det i skolan inte lönar sig mycket med pekfingermoralisering. 
Läraren bör hellre stimulera den moraliska tillväxten genom att sätta igång diskussioner 
utifrån de moraliska problem, som ligger nära elevernas intellektuella nivå och som de 
upplever som relevanta i förhållande till sin vardag. Som Lennart Koskinen skulle ha sagt är 
det i det sociala samspelet mellan människor som moralen både ställs på prov och utvecklas. I 
koppling mellan resultat och bakgrund konstaterar vi att det är viktigt hur vi som pedagoger 
talar med eleverna om värdegrundsfrågor. Det är inte meningen att eleverna ska tyngas ned 
utan de ska se detta som positivt.  
 
När det gäller resultatet om vilka händelser som eleverna tyckte var de mest ”förkastliga” 
kunde vi åter igen koppla detta till elevernas egocentricitet som Piaget talar om. Svaren visade 
att de mest förkastliga alternativen handlade om deras egen sfär. Kamraterna och djuren var 
viktiga för eleverna. Eleverna såg på djuren som om de hade mänskliga känslor, på samma 
sätt som sagans fabler. Det är inte negativt på något sätt att barnen ser till sin egen sfär utan 
det handlar om den normala utvecklingsfasen. Eleverna värderade de höga moraliska värdena 
högre än de höga straffvärdena. Om vi som vuxna skulle plocka ut de tre mest förkastliga tror 
vi att regelbrott och det som är en direkt fara skulle fånga vår uppmärksamhet. När eleverna 
samtalade om de nio olika moraliska dilemmana, kunde vi till viss mån koppla ihop dem med 
de olika förkastliga alternativ som vi tidigare talade om. Även här kunde vi se att många av 
svaren fick ett utopiskt skimmer över sig, medan andra visade att eleverna verkligen kopplade 
frågorna till deras verklighet.  
 
Värdegrunden i läroplanen 
Eftersom vi som lärare i dagens skola ska följa de styrdokument som finns, måste vi sätta oss 
in i vad Lpo 94 säger om värdegrunden och var den ursprungligen kommer ifrån. För att få en 
djupare förståelse och respekt för de etiska perspektiven som värdegrunden bygger på anser vi 
att det är viktigt att ta lärdom av hur det har sett ut i tidigare läroplaner för att 
kunskapsmässigt kunna driva värdegrundsarbetet vidare. I Lpo 94 står det skrivet klara regler 
att skolan, lärarna och eleverna ska arbeta i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Det står också att värdegrunden ska genomsyra varje ämne i 
skolan, men vi upplever att värdegrunden inte alls får den plats som den förtjänar inom de 
olika ämnena. Det vi saknar är att värdegrunden finns representerat på ett bättre och klarare 
sätt i kursplanen. I religionsundervisningen finns det etiska inslagen representerade, men det 
är endast där som vi kan finna dem. Efter denna undersökning efterfrågar vi direkta riktlinjer 
för lärarna när det gäller värdegrundsarbetet i skolan. 
 
I den lokala arbetsplanen och i lärarnas enkätsvar säger sig skolan lägg tonvikten i 
värdegrunden på trygghet, trivsel, respekt, ansvar, lust att lära och miljötänkande. Vi har sett 
att de arbetar med kompissamtal, har kamratstödjare och mycket god rasttillsyn. Detta har 
lyckats få alla leker med alla under rasterna. Lärarna har utbildats i Tillsammansmaterialet-
Lions Quest och nyss påbörjat arbetet med detta material. Materialet behandlar 
socialkompetens i skolan. Det finns konkreta förslag på lektionsgenomgångar med olika 
övningar som grund för elever från förskolan till högstadiet. Under vår praktikperiod fick vi 
däremot inte se att lärarna arbetade utifrån detta men vi tror att arbetet fick stå tillbaka 
eftersom vi arbetade så mycket med denna form av undervisning. Vi fick dock ta del av 
tillsammansmaterialet som vi anser är mycket användbart i skolan. När vi valde att arbeta med 
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vårt examensarbete utgick vi från att det arbetades mycket lite med värdegrunden ute i 
skolorna. Den praktikskola som vi hamnade på visade sig arbeta med detta i större omfattning 
än vad vi först trodde. Vi har en känsla av att när vi tilldelades praktikplatser, fick vi denna 
”prakt skola” utifrån syftet med vårt arbete 
 
Etik och moral 
Det finns en osäkerhet om hur begreppen etik och moral bör definieras och om vad som är 
läran eller handlingen av de två. Maltén menar också att begreppen etik och moral oftast 
används synonymt med varandra. I vår undersökning av lärarnas syn på de två begreppen såg 
vi att ingen av de två lärarna särskiljde på ordet etik och ordet moral. De har inte reflekterat 
över att moral är handlingen och att etik handlar om reflektion över handlingen. Det kom 
också fram att de två lärarna suttit tillsammans och svarat på enkäten, vilket inte var syftet. 
Därför är också svaren väldigt lika från de båda lärarna. Vi tror att många pedagoger lyfter 
fram frågor om etik och moral i sitt dagliga arbete, men betraktar inte etiken som ett självklart 
och specifikt ämne 
 
Kristen etik 
Både Anders Piltz och Göran Collste anser att etiken som förvaltas av kristen tradition inte 
enbart finns i den kristna traditionen, utan att samma etiska tankar finns i många andra 
religioner och kulturer. När det gäller kristen etik och västerländsk humanism tänker inte 
lärarna i vår undersökningsgrupp medvetet i dessa termer, vilket vi redan anade att lärare i 
allmänhet inte gör, men däremot kanske vi skulle arbeta mot målet demokratiska värderingar. 
Vi inser att Sverige räknas som ett kristet land och att vi därför har de kristna värderingarna. 
Vi håller med om att värderingarna inte behöver vara något som kristendomen har hittat på, 
utan det kan mycket väl finnas i andra trosuppfattningar. Det viktiga är att ge eleverna en 
samlad bild av etik och moral. 
 
Från kristendomsetik till värdegrund 
Redan tidigt 1900-tal framhölls enligt Agneta Linné Jesu bergspredikan i undervisningsplanen 
och de texterna om etik och moral kunde både kyrkan och folkrörelsen ställa sig bakom. 
Sven-Åke Selander menar att sedan 1951 har kristendomen inte den självklara värderings- 
grunden för skola och samhälle och från Lgr 62 menar Birgit Lendahls att de existentiella 
frågorna fick en ny funktion och skolan blev konfessionslös. Ola Sigurdson menar att 
kopplingen mellan kunskap och moral alltid har funnits med i skolan, men det nya med Lpo 
94 är att skolans värdegrund har blivit betydligt utförligare än någonsin tidigare. 
Båda lärarna från vår undersökningsskola svarade att värdegrundsfrågorna till en viss del har 
tagit över religionsundervisningen. De menar att religionsundervisningen nog lever en 
tynande tillvaro på många skolor, men i deras skola är det nog alla som har religion som ett 
ämne. När det gällde etiken och moralen i religionsundervisningen hann vi inte se hur de 
arbetade med detta som ett eget ämne, men lärarna poängterade att de läste SO-ämnena i olika 
block och just nu arbetade klass två med geografi och klass tre med historia.  
 
Det fanns en tid när etiken var ett eget ämne i flera av landets lärarutbildningar. Tanken idag 
är att etiken ska integreras i de olika ämnesområdena. Risken är att etiken inte får det 
utrymme som är önskvärt. I många ämnesinriktningar är fackkunskapen och undervisnings- 
konsten viktigare och etiken kommer därför i skymundan. I den lärarutbildning som gäller 
idag är det meningen att etik och moral skall finnas som en röd tråd i alla olika ämnen som 
erbjuds. Detta upplever vi inte riktigt att vi har fått oss till godo under de år som vi har 
utbildats. Vissa kurser har anammat detta, men inte alls alla. Därför upplever vi det som svårt 
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för en nyexaminerad lärare att påbörja ett värdegrundarbete, som bara i liten utsträckning 
funnits med i den egna utbildningen.  
 
Som lärare idag måste vi vara elevernas förebilder och vara basen, grunderna för ett värdigt 
uppförande. Som vi tidigare nämnt i vårt examensarbete håller vi samtidigt med Maltén att vi 
måste ha den kollektiva vi-andan och befrämja sammanhållning och en moralisk utveckling. 
Vi lärare fungerar som föredömen, vi ska synliggöra den etiska andan, det är vi som måste ge 
eleverna plattformen de skall stå på. Vi håller även med normgrupper om att skolan och den 
enskilde läraren kan stimulera eleverna till personligt ansvarstagande. Vi har också upptäckt 
att om vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden på ett positivt sätt och samtalar om etiska 
dilemman behöver inte eleverna känna att de har gjort fel, som de lätt kan göra när samtalen 
endast sker när något verkligen har hänt. 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vi grundar vårt examensarbete på följande metoder, två olika enkäter, ostrukturerade 
observationer samt tankar som eleverna diskuterat efter de olika lektionstillfällena. Till 
eleverna använde vi samma enkät vid båda tillfällena eftersom vi anser att det är det bästa 
sättet att se om en fördjupning skett och om den har förankrats i eleverna. Vi märker dock att 
många av eleverna vill skriva samma svar som de skrev vid det första enkättillfället. Ett annat 
problem är om eleverna uppfattar frågorna och svarsalternativen i enkäten rätt. Även barnens 
svårigheter att uttrycka sig skriftligt påverkar resultaten. Möjligheten att uttrycka sina tankar 
och funderingar genom diskussioner både i helklass och mindre grupper, har troligtvis gett ett 
säkrare resultat. Lärarnas enkät blev inte så trovärdig som vi hoppats på. I och med att de 
samarbetade med enkäten och kanske tog hjälp av material för att svara, blev inte svaren 
direkt deras egna. Vi borde i stället använt oss av intervjuer med de två enskilt för att sedan 
kunna jämföra deras tankar. De metoder vi använder oss av i vår undersökning anser vi är 
trovärdiga trots att de kan medföra ovanstående problem. 
 
Vårt syfte var att undersöka hur innehållet i värdegrunden kommer till uttryck i skolans 
arbete. Vi frågade oss också om undervisningen leder till en ökad förmåga hos eleverna att 
samtala om etiska problem och ta ställning till och kunna motivera etiska ställningstaganden. 
Vi frågade oss också om hur lärarna arbetar med värdegrunden och vilken inställning de har 
till innehållet i värdegrunden som den definieras i Lpo 94. Vi anser att vi har uppnått vårt 
syfte på ett tillfredsställande sätt genom våra enkäter och de tankar som eleverna låtit oss ta 
del av.  
 
Fortsatt forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att studera fler skolor om hur de arbetar med 
värdegrund, får den en plats i allas dagliga verksamhet? Det skulle även vara intressant att 
forska om flickor och pojkar, invandrare och svenskar har samma syn när det gäller etik och 
moral. 
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Enkätfrågor till elever     Bilaga 1 
 
Jag går i klass _________ 
 

1. Är det viktigt att tala sanning? □Ja □Nej 
 
Varför?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Hur viktigt är det att vara en bra klasskamrat?  
 
□ Jätteviktigt □ Viktigt           □ Inte så viktigt    □ Bryr mig inte 
 
 
3. Får alla vara med och leka på rasten? 
 

□Ja □Nej 
 
Varför/varför inte?_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
4. Vilka händelser tycker du är mest fel? 
 
Kryssa de tre viktigaste X 
 
□ Råna en bank 

□ Slå ett litet barn 

□ Ta ett sudd från skolan 

□ Cykla utan hjälm 

□ Slå och reta en kompis 

□ Prata illa om någon 

□ Ljuga 

□ Ta en kompis från någon annan 

□ Tjuva pengar hemma till godis 

□ Slå och reta en katt eller hund



 

5. Hur ofta pratar ni i skolan om de frågor som vi har ställt?  

□ Alltid        □ Ofta        □ Ibland        □ Sällan        □ Aldrig 
 
 
6. Tycker du att detta är viktiga frågor att prata om i skolan? 
 
□Ja □Nej 
 
Varför/varför inte?_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Tack för att du har svarat.  
Vi kommer att ha jättemycket hjälp av detta på vår skola i Luleå. 
 
Anna och Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enkätfrågor till lärare    Bilaga 2 
 
Jag har arbetat_______i skolan 
 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet etik och ordet moral? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Vad är viktigast för dig i ordet värdegrund? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
3. Hur arbetar du och barnen i klassrummet med: 
a) Klassens sammanhållning (social kompetens) 
b) Att synliggöra elevernas personliga identitet 
c) Vad som är rätt och fel i elevernas ”kollektiva” beteende under skoltid 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

4. Vad tycker du är viktigast i arbetet med eleverna när det gäller 
värdegrunden? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
5. Har Lpo 94 förändrat ditt sätt att arbeta med eleverna när det gäller 
värdegrunden?  
□ Ja  □ Nej 
 
Förklara__________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
6. Finns det utrymme att arbeta med värdegrunden som ett ämne i skolan?  
 
□ Ja  □ Nej 
 
 
7. Hur integrerar ni detta i annan undervisning? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
 



 

8. Anser du att värdegrundsfrågorna har tagit över kristendoms- och 
religionsundervisningen i skolans yngre åldrar? 
□ Ja  □ Nej 
 
Om Ja, hur har den tagit över?________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
9. Har er skola en gemensam policy när det gäller att arbeta med 
värdegrunden, eller är det upp till var och en i klassrummet? 
 
□ Gemensam policy  □ Klassrummet 
 

Kommentarer_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
10. Arbetar ni medvetet med att få in bitar som ”kristen etik, ”västerländsk 
humanism” och ”demokratiska värderingar” och tänker man på detta sätt? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Tack för att du har svarat.  
Vi kommer att ha jättemycket hjälp av detta till vårt examensarbete. 
 
Anna och Marianne 
 



 

Kejsarens nya kläder         Bilaga 3 
Klassisk saga av författaren H.C. Andersen.  
Hämtad ur Barnens Bästa Sagor från Bonnier Carlsen bokförlag.  
ISBN 91-638-3966-0 
 
1. Hur kom det sig att alla trodde på de två främlingarna? 

– Varför ljög alla om att de ”såg” tyget? 
 
2. Hur tror ni Kejsaren känner sig när han upptäckte att han är naken? 
 
3. Skulle du våga lita på främlingar så som Kejsaren gjorde? 
 
4. Händer det i verkliga livet att man inte vågar säga ifrån när någon ljuger? 
 
 
 
Den borttappade guldkedjan        Bilaga 4 
 
Dilemmat om guldkedjan lyder så här: Du har fått en gammal guldkedja i 
present av din mormor. Den har gått i arv i släkten i fyra generationer. Till din 
stora sorg tappar du guldkedjan. När du hälsar på din gamla mormor ser hon dig 
i ögonen och frågar – du är väl rädd om kedjan jag gav dig? Vad svarar du? 
 
 
 
Grannbarnets teckning        Bilaga 5 
Dilemmat om grannens teckning lyder så här: Grannens fyraåring kommer hem 
till dig med en teckning och överlämnar den stolt med orden – jag har ritat en 
häst åt dig, tycker du att den är fin? Själv ser du knappt vad den kladdiga bilden 
föreställer. Vad svarar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eva och halsbandet         Bilaga 6 
 
 
Eva är hos sin bästa kompis Karin. De sitter ute på trappan och spelar kort när 
Karins mamma Ulla kommer ut. Hon har tappat sitt finaste guldhalsband. 
 
- Jag måste ha tappat det här ute idag när jag krattade, säger hon. Jag har sökt 

överallt inomhus men jag kan inte hitta det. Kan ni hjälpa mig att leta det här 
ute? 

 
Eva och Karin letar länge. Plötsligt känner Eva att hon trampar på någonting 
hårt och hon hör ett krasande ljud. Hon lyfter på foten och där ligger halsbandet, 
trasigt. 
 
- Ulla kommer att bli jättearg, hon förlåter mig aldrig, tänker Eva. 
 
Eva gömmer det trasiga halsbandet under en buske. Hon låtsas som att ingenting 
har hänt och fortsätter att leta. 
 
Frågeställningar: 
- Gjorde Eva rätt? Varför/varför inte? 
- Kunde hon ha gjort på något annat sätt? Förklara! 
- Hur tror du att Eva och Ulla känner sig? 
- Varför ska man tala sanning och vara ärlig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hemlig kompis         Bilaga 7 
 
Leken hemlig kompis introduceras för eleverna. Denna lek går ut på att varje 
elev och inblandad lärare varje vecka drar ett namn på en elev eller lärare. Det 
namn man får är ens hemliga kompis för den kommande veckan. Man ska vara 
lite extra snäll mot sin hemliga kompis, men utan att bli avslöjad. Eleverna ska 
under veckan prata med vännen, låta dem vara med, ge dem komplimanger och 
skriva positiva brev till varandra. Detta betyder att man måste tänka på att inte 
visa det för uppenbart och detta leder i sin tur till att man i stället är extra snäll 
mot alla elever (detta är inte eleverna medvetna om själva, men syftet med leken 
är just detta).  
 
Lämpligast är att man drar hemlig kompis på måndag, för att sedan på fredag 
avslöja sig. Avslöjandet kan ske på olika sätt, ett förslag är att eleverna får gissa 
vem som haft vem som hemlig kompis. Det är viktigt att läraren deltar i denna 
lek eftersom att alla ska vara lika delaktiga i förbättringsprocessen. 
 
I slutet av varje vecka utvärderar man, reflekterar över hur veckan har gått. Vad 
som har varit bra och vad som kan bli bättre. Eleverna kan få skriva ned sina 
tankar själva först för att sedan delge resten av klassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Massage         Bilaga 8 
 
Att låta barnen använda sig av massage ger goda möjligheter till att under dagen 
få uppleva vila och harmoni. Vi uppmärksammade eleverna på fyra viktiga 
hållpunkter vid massage. 
 

1. Gör det behagligt för din kompis. 
2. Var tyst och lugn. Lyssna på musiken. 
3. Lyssna på den som leder massagen. 
4. Du som blir masserad: Blunda, slappna av och njut. Känn rörelserna på 

ryggen.  
 

Innan man påbörjar massagen på sin kompis frågar vi alltid om jag får lov att 
massera dig. Vi startar alltid med att lägga våra händer på kompisens rygg, så 
känner kamraten hur det blir varmt och skönt. Det är också tecknet på när 
massagen håller på att ta slut. Vi markerar slutet med att lägga händerna på 
ryggen. Vi avslutar med att säga; tack för att jag fick massera dig. Man kan även 
här fråga hur det kändes för den masserade kamraten. 
 
Kattpromenaden som vi har använt oss av under VFU veckorna är en saga som 
vilken saga som helst. Det viktiga är att sagan visar rörelser som eleverna 
använder sig av under massage. Den som läser sagan visar också rörelserna, 
under tiden som personen läser. Det finns många olika varianter av 
massagesagor med färdiga rörelser, men det går lika bra att sätta egna rörelser 
till vilka sagor som helst.  
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