
Etik er også en del af børns opdragelse Børne- og socialminister Mai Mercado har sat opdragelse på 
dagsordenen. Ifølge Mercado er forældre i dag for dårlige til at opdrage deres børn, hvilket betyder, 
at børnene ikke hjemmefra lærer de mest almindelige regler for hensynsfuld omgang med andre 
mennesker. De kan ikke sidde stille, de kan ikke modtage en besked, og de har ikke lært at række 
hånden op, når de vil sige noget. Dette skaber problemer i skolen, da det gør det vanskeligt for 
lærerne at holde styr på børnene og gennemføre en struktureret undervisning.  

Mercados syn på opdragelse rejser en lang række spørgsmål, som er værd at diskutere. For det 
første kan man spørge, om Mercados fokus på korrekt eller hensigtsmæssig opførsel blandt 
nystartede skolebørn er et frugtbart udgangspunkt. Som Grethe Kragh-Müller ganske klogt sagde i 
Deadline den 6. februar, så kan man ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv slet ikke forvente, at 
små børn kan sidde stille og koncentrere sig længe, som det lige nu kræves i den danske folkeskole. 
Det er selvfølgelig vigtigt, at børn lærer at tage hensyn til andre og indrette sig efter et større 
fællesskabs normer. Men måske er det ikke blot forældrenes ansvar at sikre dette, men også noget 
som skolen skal være med til at bibringe børnene?  

For det andet kan man spørge, om (god) opdragelse alene handler om korrekt og hensigtsmæssig 
adfærd? Er det ikke også vigtigt, måske endnu vigtigere, at forstå opdragelse som en proces, der 
handler om at gøre børn bevidste om, hvorfor man skal tage hensyn til andre, og hvorfor det 
generelt er en god idé at række hånden op, når man vil sige noget? Opdragelse handler også om 
etik, om de normer og principper vi mener begrunder bestemte måder at handle på. Og etik både 
kan og bør spille en stor rolle ikke blot i forældrenes opdragelse, men også i den dannelse og 
udvikling, som skolen har det primære ansvar for.  

Vi har i den sidste tid i forbindelse med et pilotprojekt gennemført empiriske undersøgelser i tre 
danske skoler med det formål at få indblik i og viden om, dels hvordan etiske temaer og spørgsmål 
formidles gennem fagundervisning og sociale aktiviteter i klasserummet og i SFO, dels hvordan 
skolebørn forstår og tænker om etik. Vi har lavet klasserumsobservation i forbindelse med 
undervisning i fagene dansk, kristendom, samfundsfag, natur/teknik og biologi og gennemført 
interviews om etik med lærere, pædagoger, forældre og elever i henholdsvis 2., 5. og 8. klasse. Vi er 
stadig ved at bearbejde de indsamlede data, men nogle generelle pointer har allerede vist sig.  

Når vi talte med børnene viste det sig, at kun ganske få af dem kendte begreberne etik og moral. 
Efter en kort forklaring var de dog helt med på, hvad det var, vi ville tale med dem om. Børnene 
kunne i de fleste tilfælde på ganske kompetent vis diskutere og begrunde, hvorfor det f.eks. ikke er 
i orden at lyve, stjæle og slå og hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre - venner eller ej.  

Det er opløftende, at børnene kan tale med om etiske emner. Ved at observere, hvad der foregik i 
klasselokalerne blev det dog samtidigt klart, at det ikke er normen, at der i undervisningen sker en 
direkte tematisering af det etiske. Etiske spørgsmål og hensyn ligger snarere som en implicit 
forudsætning under mange af klasserummets diskussioner, og i de lege og ikke-planlagte aktiviteter 
som også er del af skolens hverdag. Opdragelse handler derfor i høj grad om etik, ikke blot om larm 
i klasseværelset.  



Naturligvis skal der kunne opnås arbejdsro, og disciplinering som selvdisciplinering er en vigtig vej 
hertil. Men i sidste ende handler opdragelse også om at etablere en dybere forståelse og respekt 
for andre mennesker og de mange sociale fællesskaber, vi allesammen indgår i. Her har etikken 
noget at byde på i en pædagogisk sammenhæng.  

Debatten om opdragelse bør derfor bredes ud, så den ikke kun handler om, hvordan vi mener, at 
vores børn skal opføre sig, men også om hvordan børn i praksis lærer at forstå og forholde sig til 
andre mennesker. Lad os udvide vores fokus, så vi i stedet for kun at se problemer også inkluderer 
alt det, som børn faktisk allerede kan og ved i kraft af deres omgang med andre børn og den 
undervisning, som de modtager af engagerede lærere. Måske skal de forstyrrende børn ikke tvinges 
til at sidde stille, men i stedet have tid til at lege noget mere, så de sammen med andre kan udvikle 
deres forståelse af venskab, respekt, inklusion, retfærdighed mm. 

 I det større perspektiv er det vigtige ikke kun, hvordan børn opfører sig, men hvorfor de opfører sig 
som de gør. Det er gennem opdragelse, undervisning og fællesskab, at børn bliver opmærksomme 
på etiske spørgsmål og derigennem dannes til at kunne tage selvstændigt stilling til vigtige 
spørgsmål.  

 


