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Eleverna lyssnar 
uppmärksamt 
när naturkun-
skapsläraren 
Leena Arvan-
itis förklarar 
premisserna för 
dagens värder-
ingsövning.

”Vem skulle 
vilja klona 
mig, liksom?”
Faktakunskaper behöver inte komma 
före moraliska ställningstaganden. 
Tvärtom kan inledande värderings-
övningar göra undervisningen bättre 
för både lärare och elever.

Förberedelser
Leena flyttar snabbt undan bänkar-
na i biologisalen för att kunna bilda 

en ring av stolar där eleverna ska sitta. 
Whiteboardtavlan är skinande vit och 
pennor i olika färger finns redo. 

Men det viktigaste finns i hennes 
huvud: ett antal brännande frågeställ-
ningar kring ämnet genteknik, som hon 
vill att eleverna ska reflektera kring i 
en värderingsövning. Dagens lektion är 
nämligen startskottet för arbetsområdet 
genetik och syftet är att skanna av elever-
nas förkunskaper, väcka deras lust inför 
ämnet – och att hitta rätt utgångspunkt 
för undervisningen.
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Genomförande
Det är en uppsluppen stämning när eleverna 
kommer in i klassrummet.

– Fett kul, det kommer bli beef  idag! utropar någon.
– Ja, och om man inte håller med mig får man sitta 

kvar, säger Leena och alla skrattar. 
Eleverna tar plats i ringen och Leena växlar ton.
– Jag vill veta vad ni är intresserade av, för det är det 

jag bygger min undervisning på. 
Metoden är enkel: Leena gör ett påstående och alla 

som instämmer ska resa sig och byta plats med varan-
dra. 

– ”Vi bör använda genteknik i större utsträckning 
för att förbättra våra liv”. Hur många håller med?

Efter några sekunders tvekan reser sig fem personer 
och intar nya platser.

– Det finns exempel med kossor där genteknik 
verkligen gått till överdrift, säger en elev. Bara för att vi 
vill äta mer kött. 

– Vi använder ju genteknik redan idag, säger en 
annan elev som väljer att förbli sittande. Men det bör 
finnas restriktioner.

– Hur menar du då? undrar Leena. 
– Så att djur och människor inte tar skada. Och för 

att typ inte bara jätterika människor får tillgång till den 
bästa tekniken. 

– Det kan bli rättvisare än idag, menar du?
– Ja. 
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Tavlan blir snabbt full när eleverna får skriva ner vad de behöver 
veta mer om inför ämnesområdet genetik.
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En annan av Leenas frågor handlar om gentester 
och att upptäcka eventuella ärftliga sjukdomar. 

– Om jag skulle få reda på att jag har obotlig 
leukemi och ska dö om fem år, då kanske jag inte 
vill veta det, menar någon. Men om jag har en sjuk-
dom som man kan göra något åt med livsstilsför-
ändringar, då vill jag veta. Jag är nog mitt emellan. 

– Om jag hade fem år kvar att leva skulle jag inte 
slösa tre av dem på gymnasiet, kontrar en annan 
elev och får alla att skratta igen.

Diskussionen går vidare, argument testas och 

förkastas. Frågan om integritet och vem som har 
rätten till en individs DNA är en av de saker som 
väcker starkast känslor.  

– Fast varför skulle någon vilja klona mig egent-
ligen, funderar någon. Jag är mer rädd om pin-ko-
den till min mobil, där finns allt jag tänker och har 
sagt. 

Till sist blir eleverna indelade i mindre diskus-
sionsgrupper med instruktionen att skriva upp vad 
de behöver veta för att tydligare kunna ta ställning 
till de saker som diskuterats. Efter tio minuter är 

tavlan full och Leena avslutar lektionen med att 
läsa högt. 

– ”Hur stor roll spelar arvsanlagen för vår var-
dag?”. Intressant! Där finns en viktig koppling till 
arv och miljö. Det blir en bra utgångspunkt att ha. 
”Hur går det faktiskt till att modifiera gener?”. Jag 
ser att det är viktigt att vi blir konkreta där direkt. 
Bra! För det är annars något som brukar ligga i 
slutet av momentet.

Alla som håller med om ett påstående reser sig och byter plats i ringen.
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Uppföljning
– Under värderingsövningen uppkom diskus-
sioner som aldrig uppkommit i den vanliga 

undervisningen, säger Leena Arvanitis några veckor 
senare. Eleverna blir medvetna om vad de inte kan 
och jag får inblick i hur de tänker. Det tvingar mig 
som lärare att bli mer skärpt.

Förutom att disponera om sin undervisningspla-
nering insåg Leena bland annat att eleverna behöv-
de veta mer om stamceller och kloning och lät dem 
läsa ett antal populärvetenskapliga artiklar. 

– ”Får vi verkligen göra så här!?”. De blev verk-
ligen engagerade och det blev så tydligt att sak-
innehåll och moraliska värderingar måste gå hand i 
hand.

3

Heta diskussioner på 
dagens lektion – men 
också många skratt.

”Låt eleverna 
diskutera 
på riktigt!”

Leena Arvanitis är lärare i biologi och natur-
kunskap vid Blackebergs gymnasium utanför 
Stockholm. Tillsammans med forskaren Iann 
Lundegård har hon under några år utvecklat 
metoder för att arbeta med värderingsövningar i 
klassrummet.

– Ytterst handlar det om att eleverna behö-
ver lära sig att ta ställning i frågor som har med 
risker i samhället att göra – och då måste de göra 
kopplingar mellan fakta och etiska övervägan-
den, säger Leena. 

Som lärare är det viktigt att veta var eleverna 
befinner sig inför ett arbetsområde, menar hon. 
Alla klasser är unika, både vad gäller förkunska-
per och intressen. Därmed blir värderingsöv-
ningar ett mycket användbart verktyg. 

– Om eleverna ska lära sig ett ämne i hela dess 
omfattning är det viktigt att skapa situationer där 
de får använda naturvetenskapliga resonemang 
som bygger på sakinnehåll och kriterier, men att 
de också får tala om dem i termer av moral och 
värden, förklarar Iann Lundegård. Den klassiska 
föreställningen är att faktakunskaper ska leda till 
ställningstaganden. Det vill vi utmana.

I sin forskning har Iann kunnat konstatera att 
elevernas moraliska ställningstaganden ofta för-
ändras när de möter nya faktakunskaper inom ett 
område. Och dessutom, att de moraliska beslut 
de tvingas ta i kommunikationen dem emellan 
gör att de själva söker efter ett utökat sakinnehåll 
– och att dessa fakta inte alltid är de som under-
visningen annars skulle ha presenterat.

Men värderingsövningar är inte detsamma 
som rollspel, poängterar han. 

– Försök att hitta situationer där eleverna får 
diskutera på riktigt och bidra med egna moralis-
ka perspektiv på frågorna.

Leena Arvanitis är lektor i biologi och naturkun-
skap vid Blackebergs gymnasium. Iann Lundegård 
är docent och lektor i didaktik med inriktning 
mot naturvetenskap vid Stockholms universitet. 
Inom forskningsprojektet RISKEDU (finansierad av 
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond) har 
de under tre år utvecklat metoder för att inkludera 
både fakta och värden i biologiundervisningen.


