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Abstract 

 

 

Målet med detta examensarbetet är att undersöka hur sex religionslärare inom det svenska 

gymnasiet anger att dem arbetar med etiska dilemman i momentet etik och moral ur ett 

didaktiskt perspektiv. Examensarbetet kommer att samla lärarnas tankar och ståndpunkter 

angående etiska dilemman genom en kvalitativ intervjustudie. Resultaten visar att de flesta 

lärarna anger liknande åsikter och att deras åsikter stämmer överens med vad tidigare forskning 

inom etik och moral hävdar är de bästa arbetssätten ur ett didaktiskt perspektiv. Majoriteten av 

lärarna anger att etiska dilemman främst används som ett kognitivt verktyg för eleverna att 

förstå normativa etiska teorier. Lärarna är även överens om att etiska dilemman som är tagna 

från vardagssituationer som eleverna kan relatera till är dem bästa. Sist anger lärarna att de helst 

arbetar med etiska dilemman elevaktivt i klassrummet. 

Nyckelord: Etiska dilemman, etik, etik och moral, lärare, gymnasium, didaktik 

 

 

The aim of this essay is to examine how six teachers in religious education within the Swedish 

upper secondary school say they use ethical dilemmas within their ethics and morals classes 

from a didactic perspective. The essay will gather the six teachers’ thoughts and standpoints on 

ethical dilemmas with the help of a qualitative interview method. The results show that most of 

the teachers have very similar opinions to each other and what the previous studies in this topic 

say is the best course to take with dilemmas in education. Most of the teachers primarily use 

ethical dilemmas a cognitive tool for which to understand ethical theories. The teachers also 

choose their dilemmas from everyday events that are relevant for their students. Lastly, the 

teachers work with dilemmas in a way that makes the students have an active learning role in 

the classroom. 

Keywords: Ethical dilemma, Ethics, Moral and ethics, gymnasium, Didactics 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Etiken har debatterats i flera tusen år, det är omöjligt att tänka sig en värld där vi människor 

inte diskuterar och reflekterar över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Etiken är central i 

många professioner, exempelvis lärare, läkare och advokater. Där det krävs ett regelverk byggd 

på etiska regler för att inte kränka andras rättigheter som människor och/eller klienter. Etik är 

också ett centralt ämne i den svenska skolan, i religionskunskapens syfte framkommer det redan 

i första meningen att etiken har en egen plats inom ämnet tillsammans med undervisningen av 

bland annat världsreligioner och livsåskådningar.1 Etiska förhållningssätt är någonting som 

eleverna ska få möjlighet att bredda, utveckla och fördjupa sig inom när de studerar 

religionskunskap. 

Under den sista praktiken på lärarutbildningen vid Umeå Universitet hade jag möjligheten att 

undervisa två klasser i etik och moral via religionskunskapen. Eleverna fick lära sig de 

normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som 

kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Efter 

att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera 

ett etiskt dilemma. Tillämpning enligt styrdokumentens centrala innehåll för Religionskunskap 

1: ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas.”2 Jag blickade mot forskning inom etikdidaktik i Sverige för att få hjälp med verktyg 

att göra undervisningen lättare att förstå för eleverna genom bland annat etiska dilemman.  

Min handledare hade inte heller vetskap om var etiska dilemman kunde hittas och kunde inte 

besvara mina många frågor. Det var här jag insåg att den svenska etikdidaktiska forskning som 

bäst var minimal och när det kom till forskning kring etiska dilemman i undervisningen nästan 

icke existerande. Det finns internationell etikdidaktisk forskning med inriktning på etiska 

dilemman, detta kommer att presenteras närmare under kapitlet tidigare forskning. Inom svensk 

didaktik är etiska dilemman ett relativt outforskat område det är därför jag har valt att försöka 

                                                           
1 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan (hämtad 2019-01-03) 
2 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan (hämtad 2019-01-03) 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan
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bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman 

ur ett didaktiskt perspektiv. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på 

gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1. 

Inom etikundervisningen ska fokuset ligga på hur religionslärarna anger att de använder etiska 

dilemman ur ett didaktiskt perspektiv och jämföra det med tidigare forskning inom fältet. Det 

didaktiska perspektivet innefattar: Vilka etiska dilemman som används, hur lärarna arbetar med 

etiska dilemman och varför etiska dilemman används i undervisningen.  

De frågeställningar som arbetet utgår från är: 

 

• Hur anger religionslärare att de går tillväga för att välja ut etiska dilemman till 

undervisningen?     

 

• Hur relaterar de syften religionslärarna anger för att använda etiska dilemman i sin 

undervisning till tidigare forskning? 

 

• Hur anger lärare att de arbetar med etiska dilemman i klassrummet och finns det några 

likheter/skillnader till den tidigare forskningen?  

 

• Vilka tankar anger lärarna angående placeringen av momentet etik och moral inom 

Religionskunskap 1? 

 

1.2.1 Bakgrund 

Problemet i etikundervisning som utgör grunden för detta arbete är det didaktiska i 

etikundervisningen, mer specifikt etiska dilemman. I läroboken eleverna var tilldelade under 

min VFU fanns inga etiska dilemman utan istället kompletterades den med en lärobok från 90-

talet där några gamla dilemman fanns tillgängliga. Dilemmana jag hade att arbeta med i 

undervisningen var gamla och eleverna var relativt ointresserade av dess innehåll vilket 

försvårade min undervisning av de normativa teorierna. När jag skulle konstruera ett prov och 

ville hitta ett etiskt dilemma för eleverna att analysera och tillämpa teorierna hade jag redan 

använt de fem olika dilemmana som fanns i boken under lektionerna. Då fick jag frågan om jag 
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inte kunde göra ett eget dilemma till provet eftersom det inte fanns några dilemman att hitta i 

läroböckerna. Här finns det område jag vill undersöka, det didaktiska stoffet i 

etikundervisningen och hur lärarna går gör när det kommer till urval, tillämpning och 

tillvägagångssätt. Eftersom styrdokumenten tydligt säger att eleverna ska kunna tillämpa olika 

teorier och modeller, vilket kräver etiska problem att lösa. 

1.3 Metod och material 

För att besvara frågeställningarna i detta arbetet behövs en metod för att samla in information 

från källor, en metod. Eftersom arbetet undersöker vad, hur och varför lärare använder etiska 

dilemman passar en metod vilken ger möjligheten att interagera med källan och följa upp deras 

tankar. Metoden som appliceras i detta arbetet för att skaffa information är därför den 

kvalitativa forskningsintervjun. Värt att nämna tidigt är att jag hoppades på att fler lärare skulle 

vara intresserade av att medverka i intervjuerna. Tyvärr var enbart sex lärare intresserade eller 

hade möjlighet att ta del i arbetet. Ursprungligen hade jag siktat på att få åtminstone åtta lärare 

att medverka i intervjuerna men många av de jag nådde ut till återkom inte.  

Detta görs eftersom jag söker att förstå världen från de intervjuades perspektiv, förståelse och 

erfarenheter.3 Med andra ord är inte avsikten att undersöka hur lärarna faktiskt gör i 

klassrummet eftersom det skulle kräva att jag är med på plats genom en observationsstudie. 

Denna förståelse bearbetas sedan med syfte att tolka innebörden av den insamlade 

informationen, hitta mönster etcetera vilket kommer presenteras under analytiska 

tillvägagångssätt. Intervju som metod blir värdefull i detta arbetet eftersom jag kan göra 

djupdykningar i förhållande till frågeställningarna. Intervjun som forskningsmetod är 

betydande på det sätt att inom en kort tidsram har jag möjligheten studera flera personers 

reflektioner och tankar kring frågor knutna till en studie, vilket resulterar i ett brett material.  

Tiden och platsen för intervjun låter jag respondenterna kontrollera eftersom intervjuerna tar 

plats i deras arbetsmiljö och jag som student har möjligheten att vara flexibel. I Göran Ahrne 

och Peter Svenssons bok Handbok i kvalitativa metoder diskuteras olika miljöer där intervjuer 

kan genomföras och vad som är värt att tänka på i förhållande till varje miljö.4 Eftersom arbetet 

syftar till att undersöka lärares perspektiv angående undervisningsmaterial finner jag att skolan 

är en lämplig plats att genomföra undersökningen eftersom det är lärarens professionella liv 

                                                           
3 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund, Studentlitteratur AB, 

2014 s.17 
4 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber, 2015 s.42–43 
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och inte det privata som står i fokus. Våren är även en tid då lärare har mycket att göra i skolan 

med allt från betygssättning, nationella prov och gymnasiearbeten (gymnasiets version av ett 

examensarbete). Lärarna får även information om hur länge jag uppskattar att intervjun tar att 

genomföra, cirka 30–45 min, vilket gör det viktigt för mig som intervjuare att hålla tiden och 

inte riskera att lärarna missar sina arbetsuppgifter. Därför får lärarna själva välja en tid och plats 

för intervjun.  

Primärt tänker många på forskningsintervjun enbart som någonting lingvistiskt som sker mellan 

två parter i ett slutet samtal, intervjun har fler aspekter än den lingvistiska.5 Andra aspekter som 

finns att hämta från en intervju om forskaren är uppmärksam kan vara; språkbruk, normer, 

emotioner osv. Människor rör sig i ett samtal både med ansiktsmönster, kroppsspråk eller visar 

känslor inför en fråga eller rubrik som berör dem. Med detta i åtanke för jag anteckningar under 

intervjuerna på saker såsom kroppsspråk eller andra gestikulerande rörelsemönster som 

uttrycker ett språk. Intervjun är en ovärderlig källa för information men eftersom det inte går 

att se respondenten efter i videoform ska anteckningarna fungera som ett stöd åt närtidsminnet. 

Här får forskaren allt material och data med en gång efter att intervjun är genomförd med 

respondenten.6 

Intervjufrågorna är konstruerade enligt den semi-strukturerade intervjumetoden såsom den 

presenteras i Bill Gillhams bok Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. De 

semistrukturerade intervjuerna innehåller standardfrågor(se intervjufrågor i Bilaga) som alla 

respondenterna kommer att besvara men det finns också möjlighet att ställa följdfrågor om 

någon intressant vinkel öppnas upp. Standardfrågor är viktiga för besvarandet av 

frågeställningarna i arbetet. Strukturen på frågorna kommer att vara öppna, sonderande frågor 

i stil med ”Vad tycker du, hur gör du och vilka sorter?”.7  

Den semistrukturerade intervjumetoden öppnar upp möjlighet att göra en jämförande analys av 

informationen som respondenterna ger i form av att de besvarar samma frågor. Utan 

standardfrågor blir det svårare att göra någon sorts jämförande mellan svaren som ges av 

respondenterna eftersom det inte finns grundstruktur att följa i svaren.8 Med hjälp av denna 

variant av frågor kan jag som forskare avgöra om det finns mer att berätta i ett svar, det vill 

säga öppna upp för följdfrågor till en av de strukturerade frågorna. Här krävs det även att jag 

                                                           
5 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.218 
6 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. s. 53–54 
7 Gillham, Bill. Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. Studentlitteratur AB, 2008 s.103 
8 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. s. 38 
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som forskare är noggrann i intervjun för att förhindra alltför breda svar eller diskussioner som 

inte är relevanta för studien/arbetet. 

Förutom den traditionella forskningsintervjun där intervjuaren möter respondenten ansikte mot 

ansikte i ett samtal kommer arbetet också innehålla telefonintervjuer vilket kommer att ske över 

Skype. Den största anledningen till detta är bristen av gymnasielärare med intresse att delta i 

studien inom den geografiska närhet där jag som forskare är placerad. I respons till detta har 

jag tagit kontakt med skolor och institutioner belägna på andra platser. Eftersom inte 

ekonomiska medel finns för att förflytta mig över relativt stora avstånd kommer därför en 

halvstrukturerad telefonintervju att genomföras.  

En viktig punkt i genomförandet av telefonintervjuer i syfte att generera forskning är 

möjligheten för respondenten att i förväg haft tillfälle att granska intervjufrågorna som hen ska 

besvara. Jag skickar därför intervjufrågorna till respondenten några timmar innan intervjun 

skulle ta plats. Detta har ett antal syften, främst frambringar det maximal kvalité för intervjun i 

form av att respondenten kan uppfatta strukturen av frågorna och inte lika lätt tappa bort sig i 

sina svar. Ett annat syfte är att respondenten kan reflektera över riktningen på sina svar och 

även få en uppfattning om hur länge intervjun kommer att pågå vilket motverkar känslan av att 

respondenten inte har något sätt att förutsäga intervjuns karaktär. I förhållande till 

informationen ovan kan det också vara bra att som forskare tänka på telefonintervjuns tempo 

vilket i många fall kan vara snabbare än en intervju som bedrivs ansikte mot ansikte.9 

Telefonintervjun kan uppfattas som en sämre version av den mellanmänskliga intervjun men 

båda versionerna kan handskas med liknande problem. Eftersom det är en aktiv konversation 

mellan två parter kan missförstånd redas och likt den traditionella intervjun kan sonderande 

frågor ställas. I händelse av, som i detta fallet, att det är stora avstånd som skiljer intervjuare 

och respondent är telefonintervjun en av de bättre distansmetoderna att använda i insamlingen 

av forskningsmaterial. Det engagemang som uppstår i en verbal intervju skapar en helt annan 

sorts respons än om distansintervjun skulle genomföras med hjälp av till exempel e-mail. 

Människor kommunicerar generellt bättre genom tal än att skriva en text och att tolka en text är 

svårare eftersom inga känslor eller tonlägen presenteras vilket bygger en större förståelse.10 

För att spela in intervjuerna kommer det att användas en mobiltelefon, testintervjuer kommer 

att göras före de riktiga intervjuerna för att säkerställa en god ljudkvalité samt att utrustningen 

                                                           
9 Gillham, Bill. Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. s.146–147. 
10 Gillham, Bill. Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. s.143 
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fungerar som den ska.11 När intervjuerna är gjorda och det inspelade materialet finns i digital 

form kommer arbetet med att transkribera materialet. Tidsaspekten av att göra transkriberingen 

snabbt efter intervjun är inte enbart knuten till en deadline. Snabbare transkribering av intervjun 

i efterhand gör att forskaren har en större fördel i form av närminnet, det är lättare att uppfatta 

vad som sägs i ljudinspelningen.12  

Transkriberingen kommer också att genomföras av mig själv och inte med hjälp av ett program 

på datorn som automatiskt transkriberar ett uppladdat material, jag kommer att manuellt 

transkribera med hjälp av Express Scribe Transcription Software. Det har de senaste 30 åren 

gjorts fantastiska framsteg inom mjukvaran som används för att transkribera tal till text men 

det finns ändå ett antal stora problem. Programmen kan ha stora problem att skilja mellan ord 

med liknande uttal till exempel ”men” och ”män”. Konsekvensen av detta blir att forskaren 

ändå får gå tillbaka och lyssna på intervjuerna och läsa vad programmet har transkriberat för att 

undersöka om det stämmer.13 Det finns problem med att hitta program som översätter på 

svenska, intervjuer på engelska har ett betydligt större utbud av både gratis och premium 

program för översättning. Summan av dessa olika hinder är att det blir både lättare och snabbare 

om jag väljer att göra transkriberingen själv redan från första början, samt att konfidentialiteten 

inte riskeras vid utlämning av information. 

1.3.1 Metodkritik 

Det finns även kritik riktad mot den kvalitativa forskningsintervjun, för att skapa en rättvis bild 

av metoden kan inte kritiken gentemot den ignoreras eftersom forskaren bör ha dessa svagheter 

i åtanke. Dessa kritiska aspekter av den kvalitativa intervjun kommer att hämtas från Steinar 

Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun och Bill Gillhams Forskningsintervjun – 

Tekniker och genomförande. Bland de olika kritikerna som riktas mot den kvalitativa 

forskningsintervjun är dess brist i att skapa en helhetsbild av ett fenomen. En kritik riktad mot 

forskningsintervjun är problemet i hur forskaren kan veta att det som respondenten säger är vad 

den egentligen gör. En intervju kan skapa en situation i vilket respondenten kan konstruera sina 

svar i hopp om att imponera på intervjuaren ett fenomen kallat ”impression management”.14  

Problemet med utsagorna kan lösas genom att, som nämndes, intervjun kompletteras med 

observationer vilket skapar en situation där forskaren får undersöka respondenten i ett praktiskt 

                                                           
11 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur, 1997 s.148–149 
12 Gillham, Bill. Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. s.126 
13 Ibid. s.167 
14 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. s.53 
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moment. Därefter kan forskaren undersöka hur människorna upplever världen runt sig.15 Detta 

kommer det tyvärr inte att finnas tid till och det är någonting jag måste ha i åtanke när jag 

presenterar och diskuterar de resultat som arbetet producerar, nämligen förmågan att dra 

alldeles för stora slutsatser angående helhetsbilden. Därför kommer arbetet att undersöka vad 

lärarna säger, inte vad de faktiskt gör i klassrummet eftersom det hade krävt en 

observationsstudie också. 

Svårigheter med metoden finns inte bara i metoden själv utan även i den data vilket metoden 

levererar. I genomförandet av en intervju använder forskaren oftast någon sorts 

inspelningsapparat som till exempel en bandspelare eller mobiltelefon. När frågorna har ställts, 

respondenten har svarat och intervjun har avslutats är det dags för att skriva ned det som sagts, 

med andra ord transkribera texten. I transkriberingen kan forskaren möta olika hinder, ett av 

dem är den tid det tar att transkribera ett inspelat samtal till en text som kan bearbetas i 

uppsatsen.  

I linje med kritik mot den traditionella intervjumetoden ska också kritik mot telefonintervjun 

granskas. Problemet kan uppfattas som relativt uppenbart i kontrast till en intervju som sker 

ansikte mot ansikte och det är faktumet att du kan se respondenten. Ickeverbala element spelar 

en stor roll i en intervjusituation, ansiktsuttryck och kroppsspråk i relation till en specifik fråga 

kan ge information som forskaren kan anteckna. Intresset i ett samtal kan också drabbas av det 

faktum att människorna i en intervjusituation inte kan se varandra. Saker som empati, 

mellanmänsklig kemi och uppbyggnad av motivation/intresse kan gå förlorat i en 

telefonintervju. Behovet av att hålla igång det verbala i telefonintervjun är också svårare 

eftersom en tystnad eller eftertänksamhet inte blir lika svår att tackla i en mellanmänsklig 

intervju16. Jag kommer att lösa detta problem genom att använda mig av Skype med 

videofunktion vid intervjuer över långdistans vilket kommer tillåta mig att se ansiktsuttryck och 

kroppsspråk.  

1.3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

För att behandla den data som kommer att samlas in med hjälp av den kvalitativ 

forskningsintervjun använder arbetet hermeneutiken för att bearbeta materialet. Den text som 

ska analyseras i detta arbetet är intervjun i sin transkriberade textform.  

                                                           
15 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder s. 53–54 
16 Gillham, Bill. Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. s.144–145. 
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Hermeneutiken som den används i detta arbetet syftar till den hermeneutiska cirkeln i Ingvild 

Sælid Gilhus artikel Hermeneutics. Gilhus kommer också att kompletteras med Kvale och 

Brinkmann. Hermeneutiken studerar texter med avseende att i texten hitta den avsedda 

meningen, kärnbudskapet i texten. I sin ursprungliga form användes hermeneutiken för att tolka 

Bibeln men också juridiska och litterära texter. Innebörden är att när en text studeras utifrån 

den hermeneutiska tolkningen förekommer det en process mellan texten som helhet och de 

enskilda meningarna inom helheten, detta benämns som den hermeneutiska cirkeln. 17 

Kvale och Brinkmann poängterar att det inte handlar om att hamna i en ond cirkel utan snarare 

en god cirkel som genererar möjlighet till en djupare förståelse. I teorin kan denna processen 

vara oändlig i sin granskning av materialet men realistisk avstannar analysen när texten har en 

enhetlig, rimlig mening utan inre motsägelser.18 

Den handlar inte om att undersöka vad intervjuaren ”egentligen menar” eftersom sökandet efter 

sanna, definitiva meningar enligt Kvale och Brinkmann har upphört. Det handlar istället om att 

hitta den autentiska meningen i intervjupersonernas upplevelser och verklighetsuppfattning.19  

Flera riktmärken finns över hur en hermeneutisk analys ska gå tillväga och vad forskaren bör 

tänka på när arbetet bearbetas. Ett av dessa riktmärken är att intervjun först läses i helhet 

långsamt och noggrant för att skaffa en första allmän uppfattning om innehållet och vad det vill 

berätta. Ingvild Sælid Gilhus tar upp faktumet att en människa alltid går in i en text med 

fördomar om textens innehåll, därför är det viktigt att läsa intervjun i sin helhet en gång för att 

modifiera fördomarna och ge texten en rikare mening.20 Efter helhet undersöks olika teman, 

meningar eller delar av texten för att utveckla de separata delarna, i detta arbete skulle detta 

vara enskilda meningar eller separata intervjufrågor. När helheten lästs först, delarna har 

granskats, kan jag sedan gå tillbaka och undersöka hur delarna har påverkat helheten, vilken ny 

uppfattning har jag av texten från första gången jag läste den?21 Varje ny läsning av helheten 

och delarna berikar textens budskap med nya infallsvinklar som inte kunde identifieras vid den 

första genomgången av texten, det blir en process i vilket förutfattade meningar revideras varje 

gång texten läses i ett nytt ljus.  

                                                           
17 Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge handbook of research methods in the study of religion. 

New York, Abingdon, Oxon Routledge, 2011 s.276 
18 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 49–51 
19 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.259 
20 Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge handbook of research methods in the study of religion. 

s.276 
21 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 49–51 
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Det är i denna tolkningsprocess som jag söker efter svaren på arbetets frågeställningar, i 

helheten, i delarna och i nya kontexter som arbetas fram. Ett intervjusvar har vid första anblick 

inte något intressant för mitt arbete men genom att jag applicerar den hermeneutiska cirkeln 

kan jag få information jag annars inte hade kunnat identifiera. Tolkningen av svaren avslutas 

när jag anser att texten eller meningen inte har några logiska motsättningar. Ett koncept som 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann kallar för att forskaren har nått en god gestalt, meningen 

har ett inre sammanhang utan logiska motsägelser.22 Till exempel att jag har kunnat utröna hur 

en av mina informanter gör urval bland sina etiska dilemman och det finns ett sammanhang i 

svaret utan motsättningar som nämndes innan.  

Ett annat riktmärke för att klara av att genomföra en hermeneutisk analys är att ha kunskap om 

textens innehåll innan läsningen börjar. Att läsa och studera en intervju med innehåll angående 

etisk didaktik utan föregående kunskap om styrdokument i den svenska skolan, grundkunskap 

om den etik som lärs ut eller hur en lektion förbereds och utförs är inte genomförbart. Vilket i 

detta arbete innebär att jag både har god förkunskap om dessa styrdokument, ämnets teoretiska 

kunskaper och om ämnet i sin praktiska form genom den utbildning jag har gått igenom vid 

Umeå universitets lärarprogram.23 

1.3.3 Etiska överväganden 

I samband med att en kvalitativ intervjustudie ska genomföras krävs det att forskaren är 

medveten om de etiska ramarna som en intervju för med sig. Fyra etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet presenterar är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Den första etiska riktlinjen, informationskravet, handlar om att när en forskare bedriver en 

kvalitativ forskningsintervju måste respondenterna informeras om vad undersökningens syfte 

är. Viktigt är att respondenterna får veta hur undersökningen är upplagd i grova drag och vilka 

risker och fördelar som finns i relation till att ställa upp i intervjuerna. Respondenten informeras 

i inledningen om att deltagandet är frivilligt och den data som samlas in enbart kommer att 

användas i undersökningen. Detta gör att respondenterna kan ta informerade beslut angående 

om huruvida de ska ställa upp i undersökningen.24 I enlighet med kravet informeras därför 

                                                           
22 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.252 
23 Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge handbook of research methods in the study of religion. 

s.276–278 
24 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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respondenterna om examensarbetets ramar och mål. Vilket i sin tur gör skapar möjligheten för 

dem att ta ett välinformerat beslut huruvida de vill vara med i arbetet eller ej. 

Samtyckeskravet syftar till att respondenterna ska ställa upp frivilligt och även ha rätten att dra 

sig ur vid vilken tid som helst utan varken tvång eller andra påtryckningar från forskarens håll. 

Det finns även problem med samtycke, om jag i mitt arbete skriver till en rektor och ber om 

tillstånd att intervjua lärarna på skolan och får tillstånd till att göra det men lärarna själva inte 

vill vara med men har fått direktiv ovanifrån då är det inte ett informerat samtycke utan ett 

tvång. Vilket gör att som forskare måste man noggrant säkerställa att respondenterna med god 

kunskapsgrund om arbetets innehåll kan ta ett frivilligt beslut om medverkan.25 Respondenterna 

delges möjlighet att när som helst avbryta intervjun eller deltagandet i examensarbetet och 

förklaras att det är helt frivilligt att delta i arbetet, detta meddelas innan intervjuerna genomförs.  

Konfidentialitetskravet berör det konfidentiella hos forskningsintervjuerna, om en person med 

trygghet ska berätta om det aktuella ämnet för arbetet krävs det informationen som ges ut är i 

säker förvaring. Privat information som möjligtvis kan användas för att identifiera respondenten 

måste vara i säkert förvar och om det kommer en situation där de blir aktuellt att släppa privat 

information som kan identifiera respondenten krävs det ett godkännande av sagd person. Därför 

kommer det i arbetet inte finnas några riktiga namn eller andra identifierande drag i texterna 

som kan avslöja respondenternas verkliga identiteter för läsaren. Konflikter med denna sortens 

vetenskapliga arbeten är tydliga, det vill säga en av de mest grundläggande pelarna i vetenskap, 

möjligheten att återskapa forskning. Det blir för andra forskare därför näst intill omöjligt att 

verifiera resultatet av forskning om inte information angående vem, var eller när kan besvaras 

inom ramen av det konfidentiella. Informationen som respondenterna ger ut i intervjuerna med 

identifierande markörer kommer därför endast att vara tillgänglig för mig.26 

Nyttjandekravet tar upp konsekvenser för deltagarna i studien. Fördelarna att delta ska uppväga 

eventuella risker som kan finnas i arbetet och respondentens möjlighet att skadas måste 

minimeras. Konsekvenserna måste minimeras om studien ska kunna rättfärdigas och 

genomföras. Vilket gör att forskaren måste tänka igenom vilka möjliga konsekvenser arbetet 

kan resultera i, inte bara för respondenten som besvarar frågorna utan också för den större 

gruppen som dessa representerar. Forskaren ska inte heller nyttja den information som har 

producerats av arbetet till annat än det den är syftad till d.v.s. icke-vetenskapligt bruk eller 

                                                           
25 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.9-11 
26 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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kommersiellt bruk.27 Informationen som respondenterna genererar kommer därför att stanna i 

min ägo och endast användas för detta arbetet, ingenting kommer att delas med en tredje part.  

1.3.4 Reliabilitet och validitet 

En viktig del i ett arbete där ett vetenskapligt resultat ska produceras är reliabiliteten i det som 

görs. Reliabiliteten förenklat är hur tillförlitligt och konsistent forskningsresultatet som 

produceras i ett arbete är, kan en annan forskare vid ett senare tillfälle gör samma sak och 

producera ett identiskt resultat? De svar som respondenterna ger i en intervju, kommer de att 

förändras vid en andra intervju och beror de svar som ges på personen som genomför intervjun? 

Oavsiktliga händelser under en intervju kan likväl också påverka de svar som respondenter ger 

i ett arbete. Exempel på detta kan vara att intervjuaren i stunden formulerar en fråga på ett 

annorlunda sätt än den gjorde med en annan respondent och därför genererar ett annat svar. 

Detta är ett svårt dilemma att tackla inom den kvalitativa forskningsintervjun.  

Inom forskningsarbeten finns det alltid värde i att öka reliabiliteten för att motverka, i intervjuns 

fall, en godtycklig subjektivitet som kan genereras. I kontrast till detta kan en stark tonvikt till 

möjligheten att producera identiska resultat motverka möjligheten att öppna dörrar i en intervju 

där intressanta svar kan ligga. Kreativiteten som en följdfråga eller en respondents svar skapar 

är också av vikt, vilket gör att ansvaret ligger hos intervjuaren att försöka hitta en mellanväg.28 

Med detta i åtanke har jag valt att använda mig av semi-strukturerade frågor vilket gör att vissa 

större frågor är samma för alla respondenterna, medan följdfrågor kan ställas i relation till de 

svar som ges på de standardiserade frågor. 

Det andra begreppet som också behövs adresseras är validitet. Kort kan begreppet förklaras 

med: Mäter du vad du tror att du mäter?29 Är den forskning och dess slutsatser som produceras 

i ditt arbete giltigt härledd från dess premisser? I en kvalitativ intervjustudie kan detta betyda 

att den data som insamlas också är användbar för det forskningsmålet som arbetet syftar till att 

undersöka. Som i detta arbetet där frågeställningarna är av en frågande natur i förhållande till 

lärares resonemang i frågor kring etik och etiska dilemman, där jag på djupet vill finna 

förståelse, perspektiv och livserfarenheter knutna till dessa frågor. Den kvalitativa 

forskningsintervjun blir därför i mitt arbete en valid metod att använda sig av eftersom den 

mäter vad den avser att mäta för att införskaffa information att besvara frågeställningarna med. 

                                                           
27 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.14 
28 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.295–296 
29 Ibid. s.296 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Validiteten är inte bara ett begrepp använt för att säkerställa att rätt metod används i arbetet. 

Verifieringen av hela processen i vilket arbetet produceras måste ständigt kontrolleras för att 

säkerställa forskningsresultatets trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet.30 Under 

intervjuernas gång är det viktigt att uppmärksamma konsistens på respondenternas svar för att 

till exempel försäkra sig om trovärdighet och tillförlitlighet till de resultat på vilket arbetet ska 

vila. Därför faller validitetens ansvar på att jag som forskare i detta arbete är noggrann med att 

använda rätt metod för att producera korrekt data i relation till frågeställningarna. Det kräver 

även att jag under arbetets gång blickar tillbaka och reflekterar över processen som gjorts för 

säkerställningen av validiteten i arbetet.  

Steinar Kvale tar också i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun upp vikten av att även 

forskaren i sig är valid, vilket kan kontrolleras av saker som dennes tidigare gjorda arbeten. Det 

är här inte bara en fråga om vilken metod eller begrepp som används i arbetet under forskarens 

karaktär, integritet och etik är också centrala för ett arbetes validitet.31 

1.3.5 Avgränsning 

Arbetet kräver också en avgränsning för att bli genomförbart, tid och utrymme måste tas i 

åtanke när planeringen ska göras. Därför har arbetet avgränsats till att undersöka 

etikundervisning och användande av etiska dilemman inom religionskunskap på gymnasiet av 

verksamma lärare. Jag kommer därför inte att undersöka lärares tankar och idéer kring andra 

moment rörande Religionskunskap 1 som världsreligioner eller religion och vetenskap då detta 

inte är relevant för arbetets syfte. Det kommer att genomföras sex intervjuer med olika 

gymnasielärare inom religionskunskap 1 för att införskaffa data för att besvara 

frågeställningarna i arbetet.  

  

                                                           
30 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.299 
31 Ibid. s.297 
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1.4 Forskningsläget  

Arbetets fokus på etikundervisningen och framförallt användandet av etiska dilemman i den 

svenska gymnasieskolan är mig veterligen ett outforskat område inom den svenska didaktiska 

sfären. Det är därför av intresse för mitt arbete att undersöka vad tidigare forskare har 

presenterat i relation till etisk och moralisk pedagogik. Presentationen av forskningen är 

kategoriserad till tre rubriker med teman: svensk etikdidaktisk forskning, etiska dilemman och 

Kohlbergs teori och slutligen en problematisering av Kohlbergs teori.  

 

Det kommer också vara intressant för mitt arbete att granska den forskning som har gjorts med 

ett speciellt fokus på just etiska dilemman. Undersökningar och studier av etiska dilemman i 

undervisningen kommer oundvikligt behöva bekanta sig med Lawrence Kohlbergs klassiska 

forskning från 1966 om moralisk utveckling för ungdomar. Här valde jag att även presentera 

modernare forskning kring etiska dilemman i undervisningen och därför kommer en studie från 

2016 som genomfördes i Malaysia även att presenteras. 

 

Efter kommer Carol Gilligans kritik mot framförallt Kohlbergs teori att presenteras under en 

egen rubrik. Gilligans forskning kom att kritisera Kohlbergs exkludering av flickor/kvinnor i 

studierna angående ungdomars moraliska utveckling och blir därför en intressant motvikt.   

 

Slutligen i Sverige har den etikdidaktiska forskningen inte förrän nyligen tagit fart och det är 

framförallt Olof Franck, Annika Lilja, Christina Osbeck och Karin Sporre som är bland de 

ledande inom det området. Sedan Gy11 presenterades har dessa fyra forskare varit delaktiga i 

relativt mycket forskning inom en kort tidsram och i detta arbetet kommer deras forskning kring 

etiska kompetenser att presenteras. 

1.4.2 Forskning om etiska dilemman och Kohlbergs teori 

 

Internationellt finns det en mängd med studier knutna till den etiska undervisningen, bland 

annat i en studie gjord i Malaysia som ligger nära detta arbetets fält. Vishalache Balakrishnan 

och Darcia Narvaez presenterade 2016 sin studie A reconceptualisation of Vygotsky’s ZPD into 

ZCD32 in teaching moral education in secondary schools using real-life dilemmas i tidskriften 

Journal of Moral Education. Studien är baserad på en rad intervjuer utförda i tre olika 

                                                           
32 Kollektiv utveckling av moraliska värderingar hos elever 
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malaysiska skolor, en pojkskola, en flickskola och en blandad skola. Tillsammans med fokuset 

på dilemman som används i etikundervisning är den högst relevant för detta arbetet. 

De centrala forskningsfrågorna som studien är baserad på lyder:” What are the moral conflicts 

faced by a representative sample of 16–17-year-old adolescents in a ME class in Malaysia?” 

och” How did the students apply ZCD during their ME class discussions?”.33 

Studien har det moraliska dilemmat som ett centralt tema och problematiserar användningen av 

hypotetiska dilemman kontra dilemman hämtad från elevernas vardag i början av texten. Det 

framkommer att i den malaysiska skolan används det hypotetiska dilemmat flitigt i 

etikundervisning för att påvisa konflikter i värderingar på ett tydligt sätt. I etikundervisningen 

hade eleverna svårt att förstå och applicera värderingar till problem som de själva inte kunde 

relatera till även om de kunde memorera vad värderingar var för någonting. Det är därför det i 

studien används moraliska dilemman plockade ur elevernas egna liv som de själva, under 

anonymitet, får lämna in.  

Studien bygger på en metod som forskarna kallar för ZCD vilket förenklat innebär att eleverna 

i en trygg miljö delar sina dilemman med varandra. Sedan analyserar eleverna tillsammans 

dilemmana från olika perspektiv där bland annat lärarna hjälper till att föra diskussionen fram 

men att även komma in mer på djupet i diskussionerna. Eleverna får sedan själva reflektera 

angående problemen och med hjälp av lärare försöka hitta lösningar där värderingar ligger i 

konflikt med varandra.34 

Resultatet som uppkommer i arbetet visar att etikundervisningen får med sig eleverna i en 

diskussion om värderingar och lösningar på ett mer drivande sätt om de dilemman som 

diskuteras är förankrade i elevernas vardagsliv. Även om eleverna självfallet var anonyma i 

vems dilemma som var vems gavs de möjligheten att tillsammans i grupp diskutera eventuella 

lösningar på moraliska problem som till exempel att eleverna vill ha mer fritid men att deras 

föräldrar förklarade att på deras tid hade man inte det när man levde under japansk ockupation.35 

Studiens resultat ger en indikation om hur viktigt det är att relatera till elevernas vardagsliv när 

diskussioner om etik, moral och värden uppkommer i klassrummet. Resultatet ger också en 

intressant inblick i detta arbetet: om det är viktigt med vilka dilemman som används i 

                                                           
33 Vishalache Balakrishnan. Making moral education work in a multicultural society with Islamic 

hegemony. Journal of Moral Education 2017 s.9 
34 Vishalache Balakrishnan. Making moral education work in a multicultural society with Islamic 

hegemony. s.10 
35 Ibid. s.12 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
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etikundervisningen hur gör då lärare sitt urval, vad är viktigt i deras ögon för att ett dilemma 

ska användas i undervisningen?  

Studien är relevant för detta arbetet då de moraliska dilemmanas natur och hur de används är 

centrala i studien. Intressant är också den slutsatsen som görs i studien i vilken de vardagliga, 

möjligtvis privata dilemmana skapar ett mycket större intresse enligt forskarna för etik- och 

moralforskning. 

1966 presenterade Lawrence Kohlberg sitt arbete Moral Education in the Schools: A 

Developmental View i The School Review. Med drygt 50 år på nacken är arbetet fortfarande 

intressant inom diskussioner angående etik- och moralundervisning och användandet av etiska 

dilemman i undervisningen. Målet med arbetet som Kohlberg förklarar det är att försöka lösa 

problemen som finns med värden inom moralundervisning och att moralundervisning inte kan 

lösas genom värdeneutrala begrepp som personlighetsutveckling.36 

I början av arbetet presenteras idén att tidigare forskare som använde ärliga och fuskande barn 

som en indikation på deras moraliska utveckling inte var korrekt. Istället presenterar Kohlberg 

en utvecklingsmodell över moraliska värderingar som utvecklas i samband med människors 

kognitiva förmåga. 37 För att inte göra denna texten alldeles för lång gör jag ett medvetet val att 

inte presentera de sex stadierna i Kohlbergs utvecklingsmodell utan istället presenteras de olika 

stadiernas indelningar.  

De tidiga stadierna av moraliska värderingar, kallade prekonventionella stadierna, visar att barn 

till exempel gör val baserat på hur sannolikt det är att de blir upptäckta göra någonting som 

andra uppfattar som fel och därigenom bli straffat. Kontexten eller bakomliggande moraliska 

värderingar är inte viktiga och reflektion över själva handlingen är inte aktuell. När barnet har 

passerat den första nivån baseras de moraliska besluten på tillfredställandet av de egna besluten, 

en egoistisk moral.38  

Nivå tre och fyra i stadierna är konventionella och här utvecklas moralen till att bland annat 

tillfredsställa andra människor och få en själv att framstå i ett bra ljus. Barnet försöker forma 

sig själv i en stereotyp av vad en god människa i barnets närhet kan vara. Efter detta utvecklas 

                                                           
36 Kohlberg, Lawrence. Moral Education in the Schools: A Developmental View. The School Review, Vol. 74, 

No. 1 (Spring, 1966), pp. 1–30 s.2 
37 Kohlberg, Lawrence. Moral Education in the Schools: A Developmental View. s.8 
38 Ibid. s.7 
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moralen att innefatta upprätthållande av samhällets struktur och ordning samt att respektera 

auktoriteter.39  

De sista två , postkonventionella, nivåerna av moralisk utveckling innehåller acceptansen av 

kontrakt och regler i livet men även en medvetenhet att inte bryta mot andras eller majoritetens 

vilja och rättigheter. Den sista nivån handlar om förståelsen av universalitet och konsistens som 

en målmedvetenhet i en ömsesidig respekt, tillit och andra människors rättigheter.40   

Poängen som görs i samband med detta är att utvecklandet av den moraliska karaktären blir ett 

mål för moralundervisning om moralisk karaktär utvecklas i stadier och inte ses som statiska 

egenskaper som ärlighet och ansvarstagande. De statiska egenskaperna fostras enligt tidigare 

forskare av den hemmiljö i vilket barnet är uppväxt och att skolan därför inte är en effektiv 

arena för utvecklandet av moraliska värderingar. Konceptet att skolan inte skulle kunna 

utveckla och forma elevers moraliska karaktär är någonting som Kohlberg motsätter sig.41 

Skolan och dess lärare förmedlar medvetet eller omedvetet moraliska värderingar till sina 

elever, eftersom det är ofrånkomligt bör det istället sättas upp mål för utvecklingen av elevers 

moral. Målen bör inte heller vara fixerade värden knutna till en läroplan eller liknande utan bör 

istället vara individuellt anpassade till elevers utvecklingsgrad i modellen för moraliska 

värderingar.42 

Hur ska då läraren göra för att utveckla elevernas moraliska värderingar i modellens olika 

stadier? Ett sätt att göra det på är ge eleverna moraliska situationer som utmanar deras 

föreliggande kunskaper angående moral. Dessa situationer bör också vara knutna till verkliga 

och viktiga situationer som eleverna kan relatera till. Moraliska dilemman, eller etiska 

dilemman, behöver också vara anpassade till den nivån på vilket eleverna ligger.43  

Blir eleverna utsatta för ett problem som inte matchar deras nivå i modellen kommer det inte 

heller ha någon långvarig effekt. Problem bör därför enligt Kohlberg vara ett steg över den 

moraliska utvecklingsnivå som barnet har nått och inte under deras egen nivå då eleven kastar 

bort undervisningen som onödig.44 

                                                           
39 Kohlberg, Lawrence. Moral Education in the Schools: A Developmental View. s.8 
40 Ibid. s.8 
41 Ibid. s.14 
42 Ibid. s.19 
43 Ibid. s.24 
44 Ibid. s.25 
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För att elevens moraliska värderingar ska utveckla elevens beteende kräver det att två former 

av problem undviks. Det första problemet har redan nämnts och det är att läraren använder 

triviala och ”löjliga” klassrumsproblem som inte har någon mening utanför klassrummets 

väggar. Det andra problemet uppstår när läraren ställer för högra krav på beteende och moral i 

förhållande till elevernas behov av dessa moraliska värderingar eftersom de inte finner sig i 

situationer där de behöver den kunskapen.45 Ett exempel på en sådan situation skulle vara om 

en lärare diskuterade ett moraliskt dilemma involverande abort för elever som inte är gamla nog 

att hamna i en sådan sits.  

Kohlberg avslutar med att diskutera den viktiga position som en lärare har i klassrummet. Det 

är lärarens ansvar att läsa av vilken nivå eleverna ligger på i förhållande till moraliska 

värderingar för att effektivt hjälpa eleverna utvecklas till högre stadier i modellen. 

Kommunikationen i klassrummet blir nyckeln till detta, att läraren lyssnar på den moraliska 

kommunikationen från eleverna i förhållande till eleverna själva och inte till lärarens egen 

moraliska nivå.46  

1.4.3 Problematisering av Kohlbergs teori 

 

Carol Gilligans bok Med kvinnors röst publicerades i sin originalversion på engelska 1982 och 

behandlar kvinnors moraliska utveckling och egenskaper. Gilligan är inte den enda forskaren 

som kritiserat Kohlbergs studie genom åren men det finns en tydlig kontrast mellan deras två 

tankesystem vilket gör det intressant att granska närmare för arbetets syfte. Inledningsvis 

diskuterar Gilligan det faktum att inom psykologiska och moraliska studier var kvinnor inte 

delaktiga vid grundläggande studier men det gjordes ändå slutsatser om kvinnornas utveckling 

utifrån samma studier. 47   

 

Här inleds en av hennes största kritiska punkter mot Kohlbergs studie 16 år tidigare och det är 

att i hans studie var det enbart pojkar som deltog, inga flickor/kvinnor var delaktiga i 

undersökningen. Det går inte att göra en generalisering av hur män och kvinnor tänker menar 

Gilligan eftersom det finns differenser mellan könen och även undantag inom könen, i kontrast 

till Kohlberg som menar att hans teori är universellt applicerbar. Gilligan vill istället belysa 

                                                           
45 Kohlberg, Lawrence. Moral Education in the Schools: A Developmental View. s.26 
46 Ibid. s.27 
47 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. Harvard University Press, 1985. s.7 
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kvinnors(med undantag) moraliska utveckling och hur den kan vara annorlunda från 

männens(med undantag) men inte sämre eller mer eftersatt.48 

 

Vad identifierar Gilligan då för skillnader initialt i studien? Främst att kvinnors 

utvecklingsteorier skiljer sig från till exempel Kohlbergs sexstegsutveckling eftersom det i 

kvinnans perspektiv inte är rivaliserande rättigheter som är moraliska problem utan 

motstridande plikter.49 Med andra ord ändras ett etiskt dilemmas moraliska problem 

fundamentalt om du utgår från Kohlbergs teori eller om du utgår från Gilligans teori, rättigheter 

hos män(med undantag) kontra plikter/ansvar hos kvinnor(med undantag).  

 

Syftet med båda studierna är att ungdomarna presenteras med ett dilemma och ska sedan göra 

ett moraliskt ställningstagande där forskarna ställer följdfrågor för att ta reda på varför 

pojken/flickan resonerar som de gör. Utifrån de ställningstagande ungdomarna gör blir de sedan 

placerade inom olika nivåer i utvecklingsteorierna. Dilemmat som diskuteras kallas ”Heinz 

dilemma” och går kort ut på att en mans fru är sjuk och Heinz har inte råd med medicinen, ska 

Heinz stjäla medicin åt sin fru eller inte? Detta är värt att nämna för ett få en bättre förståelse 

hur resonemangen går.50 

 

Tidigare presenterades Kohlbergs tankar kring etiska dilemman i undervisningen och med detta 

examensarbetets fokus på etiska dilemman vad säger då Gilligan? Hypotetiska dilemman 

missar det sociala sammanhang där det moraliska problemet uppstår, om det inte finns ett 

sammanhang finns det inget utrymme för kvinnor att ta hänsyn till orsak och konsekvens. 

Kvinnor tenderar därför att efterfråga mer information kring ett hypotetiskt dilemma innan 

någon bedömning görs, vart bor personerna eller hur är deras relation med varandra osv.51 

Moraliska dilemman blir på så vis en fråga om konflikter mellan ansvarstaganden. Där 

flickor/kvinnor uppfattar sig själva och moraliska dilemman som en del av någonting större 

medan pojkar/män istället ser en mer isolerad händelse.52 Med andra ord, flickor försöker lösa 

ett dilemma genom en dialog baserad på kontext och pojkar genom att tillämpa regler och 

rättigheter. 

                                                           
48 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s.8–9  
49 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s.23 
50 Kohlberg, Lawrence & Gilligan, Carol. The Adolescent as a Philosopher: The Discovery of the Self in a 

Postconventional World.  Daedalus, Vol. 100, No. 4, Twelve to Sixteen: Early Adolescence (Fall, 1971), pp. 1051–

1086 The MIT Press, 1971. s.1072–1073 
51 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s.104 
52 Gilligan, Carol. Med kvinnors röst. s.34 
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Resultatet av allt detta kan sammanfattas med att Gilligan menar att Kohlbergs utvecklingsteori 

och andra likt den behöver utvidgas för att innefatta kvinnors tankesätt och moraliska 

problematiseringar. När det kommer till etiska dilemman behövs verklighetsbaserade 

situationer där information om omgivning kan tillhandahållas för att en omsorg och 

ansvarstagande moral ska kunna utvecklas, ett sterilt hypotetiskt dilemma tillåter inte ett större 

perspektiv. Både Kohlberg och Gilligans respektive utvecklingsteorier och hantering av etiska 

dilemman blir intressant att jämföra med de svar som lärarna ger. 

1.4.1 Svensk etikdidaktisk forskning 

 

Annika Lilja, Olof Franck, Christina Osbeck och Karin Sporre publicerade 2018 en 

undersökning i Journal of Beliefs and Values, Studies in Religion & Education kallad Possible 

competences to be aimed at in ethics education – Ethical competences highlighted in 

educational research journals. Målet med undersökningen är att identifiera vilka etiska 

kompetenser som presenteras i forskningsartiklar knutna till etik- och moralutbildning mellan 

år 2000 – 2015. När de etiska kompetenserna har identifierats från artiklarna diskuteras dem i 

en jämförande form med de etiska kompetenser som den svenska läroplanen för 

religionskunskap lyfter fram. Materialet som används i undersökningen är införskaffade genom 

databaser knutna till forskning om utbildning, nyckelord i sökningarna var ”etik”, ”moral” och 

fyra olika områden: lärare, studenter, kompetens och resonemang. 53 

Den svenska etiska utbildningen identifieras som tillhörande två olika skolor enligt forskarna, 

nämligen den konservativa skolan och den liberala skolan.54 Den första, konservativa, innebär 

undervisning som syftar att förmedla socialt dominerande värderingar till eleverna. 

Förmedlingen av kunskap till eleverna på detta sättet gör att de blir passiva mottagare, det är 

inte heller nödvändigtvis värderingar som är konservativa utan sättet på vilket de förmedlas. 

Kontrasten till den konservativa, den liberala, där eleverna har ett aktivt deltagande och 

använder sin egen beslutsförmåga samt värderingar i undervisningen. På detta viset blir den 

liberala vägen av utbildningen mycket mer individcentrerad än den konservativa.  

                                                           
53 Christina Osbeck, Olof Franck, Annika Lilja & Karin Sporre (2018) Possible competences to be aimed at in 

ethics education – Ethical competences highlighted in educational research journals, Journal of Beliefs & 

Values, 39:2, 195-208, DOI: 10.1080/13617672.2018.1450807 s.195 - 196 
54 Osbeck, Franck, Lilja & Sporre (2018) Possible competences to be aimed at in ethics education – Ethical 

competences highlighted in educational research journals. s.197 



 

20 
 

Undersökningen identifierar fyra olika sorters etisk kompetens i artiklarna som granskas, dessa 

kategoriseras som följande: Moral sensitivity, Moral judgement, Moral motivation och Moral 

implementation.55 Först ut kommer ”Moral sensitivity”, denna moraliska kompetensen syftar 

till att hjälpa eleverna förstå vad ett moraliskt problem eller dilemma är för någonting. I 

förlängning till förståelsen ska också eleverna lära sig att ”se” den andra personen, inte bara sin 

egen position. Kortfattat innebär denna kompetensen möjligheten att identifiera ett etiskt 

problem och hitta olika sätt att interagera med problemet.56  

Den andra kompetensen är ”Moral judgement” är en fortsättning på den första kompetensen 

och handlar om att eleverna lär sig att resonera och bedöma vilket val som är moraliskt rätt att 

välja i en given situation. Vilket är den kompetensen forskarna finner är överrepresenterad i det 

materialet som undersöks. Kunskapen att resonera och göra välgrundade beslut gör att denna 

kompetensen ofta får en central roll, där de andra fungerar som stöd.57 

Den tredje kompetens är ”Moral motivation” vilket beskrivs som förmågan att i moraliska 

situationer prioritera sociala värderingar och det humana. Utvecklingen av värderingar och 

moraliska ståndpunkter som minskar det egocentriska och istället sätter det gemensamma och 

samhället i fokus. Det finns ett stort samarbeta mellan ”Moral motivation” och ”Moral 

judgement”.58 

Den sista och fjärde av kompetenserna som forskarna identifierar i undersökningen är ”Moral 

implementation”, med andra ord, förmågan att utföra en moralisk handling. För att kunna 

utveckla denna kompetens krävs en moralisk utbildning som fokuserar på riktiga, vardagliga 

dilemman som eleverna kan stöta på och inte konstruerade orimliga situationer.59 

Den första slutsatsen som dras i undersökningen är att inte alla moraliska kompetenser som 

identifieras i artiklarna knutna till utbildning inom etik och moral finns representerade i den 

svenska kursplanen för religionskunskap. Av de fyra etiska kompetenserna är det enbart ”Moral 

judgement” som kan knytas till läroplanen för religionskunskap i Sverige. Med hjälp av enbart 

en moralisk kompetens eleverna ska i relation till denna lära sig att argumentera sin moraliska 

ståndpunkt och fullfölja styrdokumentens uppdrag. ”Moral sensitivity” och ”Moral 

implementation” finns inte överhuvudtaget med i någon form och ”Moral motivation” kan 

                                                           
55 Ibid. s.200 - 203 
56 Osbeck, Franck, Lilja & Sporre (2018) Possible competences to be aimed at in ethics education – Ethical 

competences highlighted in educational research journals. s.201 
57 Ibid. s.201-202 
58 Ibid. s.202-203 
59 Ibid. s.203 
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möjligtvis relateras till värdegrunden för skolan. Här tycker också forskarna att det finns rum 

för utveckling när framtida läroplaner för religionskunskap ska konstrueras.  

Lyftandet av fler moraliska kompetenser i kursplanerna än enbart ”Moral judgement” skulle 

utveckla läroplanen och gynna elevernas moraliska utveckling.60 

Den andra slutsatsen problematiserar relationen mellan etiska kompetenser och värderingar i 

undervisningen. Värdegrunden som skolan och alla elever ställs inför kommer i stark kontrast 

till argumentet för en liberal utbildningsform av ämnet, om värderingarna ska vara kollektivt 

starka hur kan då en ego-centrisk, individuell moralisk utbildning få plats? Samtidigt kommer 

argument för att en etisk utbildning i någon utsträckning kräver kritiska tankar för att utmana 

det som tas för givet i värdehierarkier och istället fostrar i en demokratisk andra där individen 

och jämställdheten hamnar i fokus. 

Den sista slutsatsen arbetet kommer med är att etikutbildningen behöver innefatta etiska 

problem eller dilemman som relaterar till vardagliga situationer som eleverna har möjlighet att 

relatera till. Dilemmana som används i utbildning kan därför inte vara konstruerade eftersom 

det i sådana fall blir svårt att utveckla de fyra etiska kompetenserna som tidigare presenterats.61 

Undersökningen är intressant eftersom den undersöker vilka etiska kompetenser som finns 

inom läroplanen för religionskunskap i förhållande till etik och moral. 

2017 kom boken Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik ut, skriven av Gunnel 

Colnerud med fokus på etiska frågor inom läraryrket och det professionella språket knutet till 

etik och värdegrund. För detta arbetet är kapitel 10 i boken av intresse. I kapitlet tar Colnerud 

upp en intressant diskussion för lärare i klassrummet som är relevant för mitt examensarbete i 

och med hur lärare kan arbeta med och även förmedla kunskaper kring moral i klassrummet. 

Frågeställningen som kapitlet vilar på är: På vilket sätt påverkar läraren moraliska normer och 

handlingar? Tre olika begrepp tillika tillvägagångssätt presenteras i anknytning till detta: 

Moralisk instruktion, Moralisk konversation och Moralisk interaktion.62  

Det första begreppet är moralisk instruktion och fungerar som en medlande form av moraliska 

värderingar. Läraren har ett fostrande tillvägagångssätt där eleven får berättat för sig vad som 

är tillåtet eller otillåtet, rätt eller fel. Här hamnar den fostrande personen, lärare eller förälder i 

                                                           
60 Osbeck, Franck, Lilja & Sporre (2018) Possible competences to be aimed at in ethics education – Ethical 

competences highlighted in educational research journals. s.204 
61 Ibid. s.205 
62 Colnerud, Gunnel. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm, Liber AB, 2017 s.168–169 
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en direkt handlande situation där kritik eller beröm kommer i relation till en situation som precis 

skett. Instruktionen blir ett förmedlande av normer från lärare till elev i syfte att ge eleverna en 

regeletisk livsstil medvetet eller omedvetet.63 Detta kan vara en lärare som säger till en elev att 

”sluta knuffa Kalle, det är inte snällt” när problem uppstår i korridoren under rast. Tillsägelserna 

kan också vara beröm i form av ”vad snällt att du hjälpte Agda packa kassarna på ICA” där en 

förälder stärker sitt barns moraliska handlande.  

Konceptet har även problem i sitt utförande eftersom läraren eller föräldern kan riskera att 

instruera barnet utan att undersöka om hur barnet tänkte eller om de förstår problemet de varit 

involverade i. Moralisk instruktion kan fungera väl i stunden men tyvärr är det inte säkert att 

unga förstår och kan utveckla sina moraliska värderingar om inte kontexten runt deras 

handlande förklaras i en djupare diskussion.64 

Moralisk konversation, likt namnet antyder, är en diskussion mellan parter (lärare och elever) 

angående vilka moraliska handlingar som är rätt och fel, samt varför de är rätt eller fel. De 

moraliska handlingarna kan vara knutna till saker som hänt i klassrummet, till ämnesinnehåll 

eller aktuella händelser i samhället. I en svensk skola blir detta systemet värdefullt i 

utvecklandet av moraliska förhållningssätt eftersom det kan finnas olika normer i klassrummet 

knutna till kulturer. Diskussioner angående olika moraliska handlingars rätt och fel lyfter olika 

tolkningar och uppfattningar på ett sätt där slutsatserna inte nödvändigtvis är givna i förväg utan 

istället skapar reflektion hos eleverna.65 

Den moraliska interaktionen är interaktionen, förhållningssättet och bemötandet mellan två parter, i 

detta fallet mellan lärare och elever. Hur en elev blir behandlad av sin lärare har en stor påverkan på 

självuppfattningen och hur eleven väljer att se på andra människor i en mellanmänsklig relation. 

Värderingarna som lärarens förmedlar till sina elever ställs i relation till det sätt hen behandlar sina 

elever, finns ingen anknytning eller betydande interaktion blir inte heller värderingarna varaktiga. 

Lärarens roll som förmedlare går utöver det verbala i undervisningen av moraliska frågor. 

Ansiktsuttryck, minspel, tonfall och genuint intresse för eleverna som personer har alla en stor 

betydelse vilket är saker som faller olika naturligt för olika lärare.66 Colnerud vill i detta kapitel förklara 

                                                           
63 Colnerud, Gunnel. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. s.169 
64 Ibid. s.175 
65 Ibid. s.175–176 
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att om läraren har dessa moraliska inriktningar i åtanke när de förmedlar moraliska värderingar, 

medvetet eller omedvetet, kommer elevernas moral att utvecklas i en god takt.67 

1.5 Disposition  

Inledningskapitlet i detta arbete presenterar läsaren med vilket forskningsområde uppsatsen 

behandlar. I syfte och frågeställningar preciseras arbetes problemet och vilka frågor som ämnas 

att besvaras vilket kommer att behandla hur lärare resonerar kring etiska dilemman utifrån 

didaktikens hur, vad och varför. Efter syfte och frågeställningar följer metodavsnittet där den 

kvalitativa forskningsintervjun presenteras tillsammans med kritik gentemot 

forskningsintervjun, etiska överväganden att ha i åtanke när en intervju ska genomföras och det 

analytiska tillvägagångssättet hermeneutik som används för att sortera materialet från 

intervjuerna. Sedan presenteras tidigare forskning gjort inom etikdidaktiken och användandet 

av etiska dilemman i etik och moral undervisning.  

I kapitel två presenteras resultaten från intervjuerna och görs genom fyra olika teman där alla 

lärarnas tankar och resonemang kring varje tema är med. Ett tema om etikens plats i 

religionskunskapen, ett om varför dilemman, ett om hur dilemman används och ett om vad för 

dilemman som väljs. Temana är valda med syfte att besvara frågeställningarna knutna till 

arbetet. Respondenternas namn och andra identifierande faktorer kommer i linje med det 

forskningsetiska kravet på konfidentialitet att ändras för anonymitetens skull.  

Det tredje kapitlet är diskussionen och avslutande reflektion, här diskuteras resultatet utifrån 

arbetets frågeställningar och tidigare forskning. I slutet av arbetet kommer en reflektion om vad 

arbetet har gett mig och hur arbetet skulle kunna förbättras och föras vidare i framtida forskning.  

                                                           
67 Colnerud, Gunnel. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. s.182 
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2. Resultat och analys 

2.1 Lärares åsikter angående etiska dilemman i undervisningen 

I en granskning av intervjuerna när det kommer till vilka användningsområden etiska dilemman 

har går det att identifiera ett mönster bland respondenterna. När lärarna förklarar varför de 

använder etiska dilemmana uppvisar Sam, Emma, Sara och Klara liknande arbetssätt medan 

Anna och Kalle använder en lite annorlunda ansats. Dilemman blir ett verktyg för att 

konkretisera teorierna på ett mer praktiskt sätt eftersom majoriteten av lärarna tycker att 

undervisningen i etik och moral ibland kan bli för teoretisk. Likheten är främst idén att läraren 

i undervisningen presenterar de normativa etiska teorierna, till exempel dygdetik, under en 

lektion där eleverna får bekanta sig med teorierna i syfte att förstå kärnbudskapet i varje teori. 

Efter presentationen av teorierna använder lärarna sedan dilemman för att diskutera, 

problematisera och sätta perspektiv på de olika normativa teorierna. Här följer utdrag ur 

intervjuerna och sedan en mer deskriptiv presentation av deras svar: 

Men när jag använder det på etikmomentet så kan man ju använda sådana här Basic problem 

som ofta finns i läromedel eller man kan lätt hitta små dilemman, vardagsnära dilemman för 

att få dom att träna på teorierna, eller få dem att förstå.68 

Och det är ju dom här pliktetik, sinneslagsetik, konsekvensetik och dygdetik dom 4 är det som 

jag brukar lyfta fram och jag måste nog säga att jag tycker att de tycker att dom [etiska 

dilemman] kan hjälpa till att nyansera elevers bild av vad etik är.69 

Och därför så kan det här med etiska dilemman vara en nödvändighet för att förstå vad Kant 

menar med det kategoriska imperativet, vad är det för någonting här som vi ska göra till en 

allmän lag?70  

Alltså man måste ju alltid ge ett exempel när man typ berätta om den etiska 

resonemangsmodellen. Typ konsekvensetik. Okej vad kan det vara? Okej det kan vara det här 

och pliktetiken ja men okej ge ett exempel på det. Så att man direkt hela tiden kopplar det till 

någonting [dilemman], det tror jag är viktigt.71 
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Ibland kan det ju vara så att man börjar och tar den här dygdetiken […] Det blir ju att kanske 

eleverna diskuterar någon konkret uppgift, man kan ju ta det här klassiska som du vet, som du 

kanske har läst det här med tåget [ett etiskt dilemma].72 

När frågan kommer upp varför lärarna använder etiska dilemman i undervisningen förklarar 

Sam att han tycker att etiska dilemman är ett bra verktyg i undervisningen för att komma åt 

etiska frågor. Vad är rätt och vad är fel, vad är gott och vad är ont? I en debatt rörande dessa 

etiska frågor fungerar dilemman som en katalysator för resonemang och diskussioner i 

klassrummet. När han undervisar i etik och moral är det viktigt att ha en genomgång av de olika 

normativa etiska teorierna tillsammans med eleverna för att bygga en baskunskap tillsammans. 

Sam säger att det finns meningsskillnader bland kollegor angående etiska dilemman i 

förhållande till de normativa etiska teorierna eftersom några tycker det blir en intellektuell lek. 

Använder läraren etiska dilemman kopplat till elevernas vardag berikar det elevernas möjlighet 

att sätta ord och förstå situationer de hamnar i och då undviker läraren att eleverna blir 

distanserade från undervisningen.   

I relation till dessa genomgångarna av teorierna kan etiska dilemman också fungera som ett 

verktyg att konkretisera teorierna. Sam förklarar att han slänger ut ett etiskt dilemma i till 

exempel pliktetiken och sedan tillsammans med eleverna undersöker han hur en pliktetiker 

skulle handla i den givna situationen.  

[…]eftersom man måste ändå någonstans komma fram till ett svar och dom [dilemman] på nått 

sätt så tvingar dem fram ett resonemang[…]73 

Det klargör också för eleverna att det i en given situation inte går att följa två olika etiska 

ståndpunkter, ett val måste göras och det är här dilemman kan spela en stor roll i 

undervisningen, nämligen tvinga eleverna att ta ställning. Efter detta får eleverna sedan resonera 

innan Sam presenterar en andra etik, och i intervjun tar han upp sinneslagsetiken, som eleverna 

kan använda för att jämföra olika handlingssätt i förhållande till etiska dilemman. 

I undervisningen är det inte bara momentet etik och moral som har användning för etiska 

dilemman enligt Sam. Världsreligionernas moment har även flera dilemman vilket gynnar 

eleverna i att sätta religionernas etik och tolkningar i perspektiv. Det etiska dilemmat 

involverande Ellinor Grimmark som var aktuellt i Sverige runt år 2014 när en barnmorska på 
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grund av sin religiösa övertygelse inte ville utföra arbetsuppgifter ålagda hennes yrke, abort, 

skapade en debatt i det svenska samhället.  

Emma förklarar i sitt svar till användandet av etiska dilemman i undervisningen att dem 

fungerar som ett verktyg att få begreppskunskaper men likt Sam också att sätta de normativa 

etiska teorierna i ett perspektiv. När undervisning handlar om pliktetik använder hon olika 

dilemma för att ingående förklara komplexitet och strukturer inom de normativa etiska 

teorierna, hur de resonerar och vilka argument som används för att legitimera en lösning på 

problem. 

Emma går också in på det faktum att hon inte enbart använder dilemman för att presentera 

teorierna utan också för att problematisera alla de olika valmöjligheter människor måste göra 

varje dag. Även om dessa valmöjligheter är en av de största gåvorna i livet enligt Emma skapar 

de också en väldigt stor stress och ångest bland människor vilket är någonting som 

förhoppningsvis kan lösas genom att försöka lära eleverna vad existentialismen är. Stressen 

bland ungdomar i förhållande till deras val förklarar Emma att det går att lätta på genom 

diskussioner och reflektioner angående olika etiska situationer i vardagen. Visa eleverna att 

valmöjligheter är ibland svåra och att det hjälps av att kunna sätta ord på problemen, det är 

mänskligt att göra rätt eller fel.  

När frågan kommer till Klara varför hon använder etiska dilemman i undervisningen inleds 

svaret med att dilemman används i undervisningen konkretisera de normativa teorierna. Här ska 

eleverna visa på kunskap att argumentera och resonera ståndpunkter utifrån de etiska teoriernas 

synsätt av rätt och fel handling. Dilemman blir med andra ord ett redskap för att problematisera 

och belysa olika tankesystem knutna till de etiska teorierna. I intervjun nämns det också kort 

att etiska dilemman används i undervisningen av religionerna, men det är ett svar som tyvärr 

inte utvecklas. 

Kalle tänker att etiska dilemman har ett lite annorlunda användningsområde inom 

etikundervisningen. Området i fråga handlar om situationer där eleverna har fastnat eller inte 

greppar teoriernas koncept. Då förklarar Kalle att etiska dilemma kan hjälpa till att sätta 

perspektiv där eleverna behöver få ytterligare hjälp i sin förståelse. De normativa etiska 

teorierna presenteras först och dilemman fungerar som ett verktyg för att förstå dessa. Istället 

för att lägga fokuset på användningen av etiska dilemman inom etikundervisningen har Kalle 

större användning av dem i förhållande till lektioner relaterade till världsreligionerna. 
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Sen om man pratar om det här med kultur kopplat till liksom då [religion], för det är ju ändå en 

etisk riktlinje tycker ju vi då att man har yttrandefrihet sen var det [karikatyrerna] väl kanske 

inte tänkt på när man skrev dom.74 

Majoriteten av eleverna Kalle undervisar har inte tidigare läst om andra religioner eller andra 

trossamfund utan har i vissa fall studerat i en tidigare ålder vid skolor som behandlar en specifik 

religion, i intervjun nämns koranskolor. När en diskussion angående karikatyrerna av profeten 

Muhammed kommer upp i undervisningen finner Kalle att detta är ett bra exempel på hur han 

oftast arbetar med etiska dilemman. Diskussionen angående yttrandefrihet och vart gränser går 

för vad som är moraliskt acceptabelt oavsett vad lagen säger, du kan göra karikatyrer i det 

svenska samhället, men är det moraliskt att göra det?  

Kalle förklarar att det inte alltid nödvändigtvis är dilemman som avsiktligen används i 

utbildningen som utgör det bästa materialet för undervisning i normativa teorier och moraliska 

ställningstaganden utan det kan vara problem läraren stöter på i undervisningen. Det går alltså 

att identifiera två användningsområden för etiska dilemman i Kalles undervisningen, den första 

är som ett verktyg för att assistera i förståelsen av normativa etiska teorier och den andra är som 

ett diskussionsverktyg för moraliska problem i förhållande till religioner.  

Anna har likt Kalle ett lite annorlunda tankar när det kommer till användningen av dilemman i 

undervisningen. Även om hon sedan använder det i samma syfte senare, problematisering och 

diskussion kring etiska teorier. I början av momentet när Anna presenterar en teori, till exempel 

dygdetik, använder hon enklare etiska dilemman med en gång för att göra det enklare för 

eleverna att greppa hur en specifik teori opererar. Dilemman och teorier används dynamiskt 

genom undervisningen. 

Anna öppnar upp sitt svar med att etiska dilemman definitivt förekommer i undervisningen och 

poängterar att det inte enbart används under momentet etik och moral utan att det frekvent 

används inom andra delar av religionskunskapen. Utanför etiken använder hon dilemman 

mycket för att visa olika tolkningar när livsåskådningar diskuteras, ett exempel som ges i 

intervjun är hur sexualitet inom kristendomen kan sättas i perspektiv genom användning av 

etiska dilemman.  

Teman som går genom religionerna, i detta fallet sexualitet, är viktigt eftersom det visar en 

mångfald inom också religioner som kan uppfattas i statiska, singulära uppfattningar. Med hjälp 

av dilemman kan det påvisas en mångfald inom till exempel kristendom när det kommer till 
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uppfattningar angående sexualitet. De problem och dilemman som lyfts inom Annas 

undervisning motverkar enligt henne själv den stelhet och tröghet som ibland kan existera om 

läraren enbart utgår från läromedel, världsliga problem skapar en känsla av realism hos eleverna 

i anknytning till religionerna. Etiska dilemman används ofta i undervisningens början för att 

med en gång hjälpa eleverna sätta teorierna i ett konkret perspektiv. Anna väljer då att använda 

ett lättare dilemma för att förklara hur till exempel en dygdetiker kan tänka när hen ställs inför 

ett problem med olika alternativ där alla val får någon sorts konsekvens.  

Här bör det nämnas att Saras tillvägagångssätt blir lite annorlunda eftersom hon har momentet 

sist på kursen. I etik och moral diskuteras också dilemman knutna till de tidigare kurserna i 

världsreligionerna. Det är inte bara etiska dilemman i förhållande till teorierna. 

Sara kopplar sitt svar till den tidigare frågan om etiken i religionskunskapen. I momentet etik 

och moral förklaras det att dem normativa etiska teorierna plikt-, konsekvens-, dygd- och 

sinneslagsetik presenteras men att det finns en idé med att använda religionerna direkt knutet 

till etiken. Dilemman spelar en stor roll i förståelsen av de normativa teorierna, för att sätta dem 

i perspektiv används problem eller situationer knutna till antingen samhällsfrågor eller religiösa 

frågor. 

Genom att ha etik och moral sist på kursen öppnar det upp möjligheten att använda dilemman 

för att förklara olika aspekter av hela religionskursen. När till exempel sinneslagsetiken ska 

presenteras på en lektion kan etiska dilemman knutna till Jesus och kristendomen användas för 

att sätta perspektiv på teorierna åt eleverna. Istället för att enbart titta på hur teorierna ställer sig 

mot vardagliga dilemman går det alltså här enligt Sara att utöka ämnet och koppla bak till 

religionerna. 

Ett annat exempel som kommer upp är hur Sara tillsammans med eleverna undersöker etiken 

hos muslimer och sedan knyter an det till pliktetiken i undervisningen eftersom islam är en 

regelstrikt religion. Tillsammans med eleverna diskuterar Sara att inte alla människor följer 

samma regler inom en religion för att visa på bredden av olika tolkningar och traditioner.  Sara 

tycker också att det finns en stor fördel med att jobba som hon gör och det är den röda tråden 

vilket nämndes innan. Som lärare måste man vara noggrann med att eleverna hänger med från 

världsreligionerna ända in till etiken om du ska klargöra etiska dilemman från en religion som 

diskuterats veckor innan när etikmomentet kommer i slutet av kursen. 
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2.2 Vilket dilemma för undervisningen? 

Intervjun tar upp frågan vart de verksamma lärarna tar dilemmana från och hur de går tillväga 

för att välja ett bra dilemma. Svaren påvisar en eftertänksamhet i förhoppning att skapa ett 

intresse hos eleverna. När det kommer till att välja rätt etiska dilemman för undervisningen har 

alla lärarna vissa egenheter men det finns ett mönster som alla lärarna passar inom. Sara, Sam, 

Kalle, Anna, Emma och Klara väljer alla sina dilemman utifrån elevernas vardag. Med syfte att 

skapa goda diskussioner och främja elevernas möjlighet till moralisk utveckling tycker de att 

stoffet måste reflektera den vardag eleverna möter i form av nyheter, sociala medier, offentliga 

platser och liknande forum. Här är exempel ur intervjuerna på liknande tankesätt mellan lärarna, 

det är elevernas vardag som är i fokus när de väljer vilka etiska dilemman undervisningen ska 

använda. Andra exempel som kommer upp i intervjun med Sam är knutna till religion men 

ligger fortfarande i elevernas omedelbara vardag där ett exempel är kontroversen med 

slöjförbud inom vissa kulturer.  

 

Och där kan man ju lyfta vardagsnära problem, alltså typ tittar man på abortfrågan, för att 

försöka få eleverna att tänka ett steg längre liksom, de är ju väldigt enkelt att ta ställning för 

abort, för eleverna idag.75 

Jag brukar ju tänka att ”Vad berörs elever av?” Liksom typ, utifrån ja, men man måste ju lägga 

det på deras nivå[…]76 

Ja.… eleverna går på stan här i Umeå och dom passerar utanför liksom sin dagliga affär där dom 

handlar varje dag och dom ska köpa något därinne eller någon mat eller sådär. Och så sitter 

tiggarna där utanför de är kan jag tycka är ett relevant etiskt dilemma att lyfta upp.77 

[…]saker som man pratar om i samhället, som diskuteras, som känns intressant och relevant 

att faktiskt kunna låta eleverna få lite funderingar kring.78 

Och det är också förutsatt man får hänga med lite i det som händer runt omkring oss[…]79 

Anna berättar att i hennes etik och moral undervisning börjar det med lätta problem eller 

”Basic” problem som hon kallar dem för när eleverna ska börja träna på att applicera teorierna, 

de fungerar som en sorts isbrytare för etikundervisningen. Undervisningen kan också gynnas 
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av att lärarna har personliga berättelser eller historier att diskutera inför eleverna eftersom det 

också bygger intresse, det blir värdefullt för elevernas intresse. Anna poängterar även att det är 

kan variera mycket från lärare till lärare i hur bekvämt det är att dela med sig av historier från 

privatlivet. Detta kan vara problem eller dilemman som går att hitta i läroböckerna eller som 

finns tillgängliga från andra källor, vad dessa andra källor är utvecklas inte. Elevernas förmåga 

att kunna relatera till de problem som de ställs inför tycker Anna är viktigt för att främja goda 

diskussioner i klassrummet.  

Efter att ha diskuterat lärarnas varianter på dilemman kommer också möjligheten till att 

använda eleverna själva som en resursbank för etiska problem att arbeta med. Här säger Anna 

att eleverna i sin vardag tar väldigt många beslut och dessa beslut kan användas för att illustrera: 

Vad ett etiskt dilemma är för någonting? När blir ett val ett etiskt dilemma? När eleverna själva 

får ta upp saker som de kan relatera till eller situationer och problem i samhället som de i sin 

ålder, 16–19, tycker är viktiga blir det också lättare att skapa moraliska diskussioner.  

När etiska dilemman används utanför etik och moral väljs dilemman knutna till det tema som 

diskuteras inom världsreligionerna. I undervisningen av religionerna hjälper problem med 

anknytning av teman, till exempel sexualitet, eleverna att förstå de olika perspektiven, 

traditionerna och människorna inom en religion. Utövares tolkningar av regler, problem och 

levnadssätt kan variera väldigt mycket från kultur till kultur och människa till människa vilket 

ett etiskt problem som homosexualitet inom till exempel kristendomen kan belysa.  

När Sara får samma fråga går tankarna med en gång till eleverna. Här tycker hon att det är 

eleverna som borde stå i fokus när läraren väljer vilka etiska dilemman som ska användas i 

undervisningen för att konkretisera de normativa teorierna. Vilket också ställer ett ansvar på 

läraren att vara relativt uppdaterad på situationer och problem i samhället på makro eller mikro 

nivå som eleverna kan beröras av.  

Anna och Sara använder båda eleverna själva som en resursbank för dilemman i 

undervisningen. Denna metod stärker chansen att undervisningen har etiska dilemman som 

eleverna är intresserade av att diskutera. En nackdel med att eleverna själva skapar dilemman 

är den tidskrävande aspekten av det. Vilket är varför Klara väljer att inte göra på det sättet, det 

är helt enkelt inte tidseffektivt enligt när man som lärare undervisar i en 50p kurs. En annan kan 

vara att det blir en känslig situation för eleverna att dela med sig av privata problem, även om 

det görs i en anonym situation. 
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Diskussioner och aktivitet från elevernas håll är en viktig del för att skapa en etikundervisning 

som utvecklar deras moraliska värderingar. I vissa fall låter Sara eleverna själva skapa 

dilemman som de arbetar med i klassrummet, någonting som har både fördelar och nackdelar. 

En nackdel som kommer upp i samtalet är att elevernas produktivitet kan bli hämmad av att de 

själva måste generera material att arbeta med och då måste läraren vara med och hjälpa dem nå 

målet. Denna nackdel vägs upp av fördelarna tycker Sara eftersom eleverna redan är inne i 

dilemmats tankeprocess under skapandet. Eleverna skapar dilemman med de normativa 

teorierna i åtanke, detta hjälper eleverna till att argumentera och resonera kring dilemmana. 

Sam öppnar med att förklara sin långa karriär som lärare har gett honom möjligheten att bygga 

upp en stor bank med material att arbeta med i förhållande till lektionernas innehåll. Ganska 

snabbt kliver han ur sin materialbank när det kommer till att hitta dilemman för eleverna att 

arbeta med och går in på liknande sätt som Anna och Sara. Det är i samhällets aktuella frågor, 

problem och situationer som Sam finner det bästa materialet att arbeta med för att ge eleverna 

dilemman på en bra nivå. Frågorna behöver inte under momentet etik och moral nödvändigtvis 

vara knutna till religiösa frågor eller tolkningar utan kan istället beröra saker som tiggeri, 

veganism eller miljö. Huvudpoängen är att eleverna kan relatera till frågorna de får och kan se 

relevansen i att problematisera, diskutera, argumentera och resonera.  

Kalle gör en stor del av sitt urval när det kommer etiska dilemman med hjälp av sitt andra 

undervisningsämne samhällskunskap. Läser eller tittar han på någonting som har hänt i världen 

börjar han med en gång reflektera över om det går att använda det i undervisning och hur det 

skulle kunna användas. Någonting han kallar för en yrkesskada, aktualiteterna runt om i världen 

stoppar han gärna in och problematiserar inom religionskunskapen. Nästan ord för ord säger 

Kalle samma sak som Sara, om läraren ska använda aktuella teman som relaterar till eleverna 

kräver det att läraren också hänger med i aktualiteterna eleverna kan beröras av. 

Genom att Kalle i sitt klassrum har en majoritet av elever med bakgrund i andra samhällen och 

kulturer påpekar han att det måste finnas en viss del fingertoppskänsla när det kommer till 

urvalet av stoff. Används dilemman med anknytningar till stora skillnader mellan elevernas 

bakgrund och det svenska samhället tycker Kalle att det lätt kan bygga en ”vi och dom” känsla 

hos eleverna. Det gäller därför att välja problem där det finns perspektiv och problematik som 

är aktuella för eleverna men som inte riskerar att skapa en känsla av utanförskap i samhället. 

En större eftertänksamhet behövs. Med elever som är uppvuxna i Sverige tycker Kalle det går 

att använda en bredare repertoar av dilemman eftersom de eleverna är vanare vid kritiskt 

tänkande och reflektion över problem i deras närhet. 



 

32 
 

Emma har ett unikt tillvägagångssätt när det kommer till att valet av etiska dilemman i 

etikundervisningen. De andra lärarna fokuserar på dilemman tagna ur samhällsproblem, 

kontroverser eller situationer väljer istället Emma att använda visualisering i presentationen. 

Youtube är en källa som fungerar bra för att hjälpa eleverna greppa situationer, främst är det 

skådespelarna i de korta klippen som utstrålar känslor, minspel och nyanser vilket kan hjälpa 

eleverna bättre förstå situationen.  

Likt Anna är inte Emma rädd för idéen att ta situationer eller berättelser ut sitt eget liv för att 

belysa etiska problem, det är någonting som uppskattas av eleverna, en närhet i relationen 

mellan lärare och elev. I undervisning där etiska dilemman används tycker Emma 

nödvändigtvis inte dilemmat i sig är det viktiga utan hur läraren förhåller sig till det. Det handlar 

om att läraren själv är intresserad och investerad med hela hjärtat, då kommer eleverna att ta 

med sig lärdomarna istället för att glömma dem direkt efter. 

Du står inte där framme och drar någonting bara för att, då kan du lika gärna skippa det, för 

det är de enda dem kommer att komma ihåg, men när dem ser i dina i ögon och dom ser att 

du verkligen menar det här, då kan det här få en klang som eleverna bär med sig resten av sitt 

liv.80 

Emma är inte heller främmande för att ta etiska problem kopplade till världsreligionerna och 

använda dem i etikundervisningen heller eftersom det knyter ihop säcken väl. Det kan vara 

berättelser ur gamla testamentet eller berättelser om Jesus som används för att skapa 

diskussioner och prata om hur olika de normativa teorierna hade resonerat i liknande situationer. 

Väldigt tydligt markerar Emma också i sitt svar att hon inte är bekväm med att använda eleverna 

som en resurs för etiska dilemman, det kan få oväntade konsekvenser och skapa en känsla hos 

eleverna att de blir utelämnade. 

I huvudsak tycker Klara att undervisningen gynnas mest av dilemman som eleverna kan relatera 

till och väljer därför sitt material utifrån den principen. Några exempel på debatter i samhället 

hon gärna lyfter i undervisningen är dödshjälp och tiggeri, eleverna vet vad det är för någonting 

och kan skapa diskussioner utifrån egna perspektiv men även från de normativa teorierna. Det 

finns en pedagogisk poäng med att eleverna kan relatera till sakerna de diskuterar. 

För att stärka poängen säger Klara att etiska dilemman som är en icke-fråga inte gärna används 

i undervisningen, exemplet som kommer upp i intervjun är dödsstraff. Det är ingen aktuell fråga 

i Sverige och majoriteten av världen, därför finns det ingen poäng med att ta upp det. Hon håller 
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sig gärna borta från dilemman som kan vara för känsliga för elever på grund av sin allvarliga 

natur, vilket är varför dilemman angående abort inte används i undervisningen. Med tanke på 

den känsliga naturen väljer hon också bort alternativet att använda eleverna själva som en källa 

för etiska dilemman. 

Emma och Klara tycker inte att det är en alltför bra idé att använda eleverna själva som en 

resursbank för etiska dilemman. Det kan vara väldigt tidskrävande eller öppna upp dörrar till 

elevernas liv som blir väldigt känsliga i en publik klassrumsmiljö. Därför väljer till exempelvis 

Emma och Klara aktivt att inte använda elevernas egna dilemman, i kontrast till Anna och Sara. 

Sedan finns det vissa variationer mellan lärarna i vad som är relevanta saker i elevernas liv till 

exempel Sam väljer sina etiska dilemman utifrån vad eleverna gör på sin fritid medan Kalle 

väljer frågor på en större samhällsnivå. Emma väljer också vardagliga dilemman i visualiserad 

form från Youtube eftersom det skapar en mer nyanserad bild då eleverna får se skådespelare 

interagera med varandra i problematiska situationer. 

Svaren när det kommer till urvalet av etiska dilemman visar att några lärare använder andra 

källor till material. Anna och Emma är inte främmande att ta historier eller situationerna ur sina 

privata liv och använda som etiska dilemman. Båda lärarna tycker att detta är någonting som 

bygger relationer mellan lärare och elev eftersom läraren personifieras. Vilket Anna poängterar 

inte är någonting alla lärare är bekväma med att göra då vissa vill hålla sitt professionella liv 

och privatliv separat.  

 

2.2.1 Tankar kring extrema dilemman kontra vardagliga dilemman  

  

Anna, Klara, Kalle och Sam har en viss skepticism till användandet av extrema dilemman i 

undervisningen även om denna versionen av dilemman kan tjäna ett didaktiskt syfte om de 

används på rätt sätt. Sam och Klara tycker till exempel att de extrema dilemmana i klassrummet 

kan användas till att driva en teori till sin spets. Lärarnas svar i frågan angående extrema 

dilemman kontra vardagliga dilemman resulterar i en relativt enhällig bild. Emma och Sara är 

de enda två lärarna som uttryckligen tar avstånd från att användandet av extrema dilemman i 

sin undervisning. I etik och moral momentet finner båda att vardagliga dilemman kan fungera 

lika bra utan att behöva komma in på orealistiska situationer som inte gagnar elevernas 

moraliska utveckling att diskutera. Extrema dilemman tycker exempelvis Emma hellre bör 

användas i filosofin.  
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Jag skulle säga ja, det som kan vara positivt med dem [extrema dilemman] exemplen är att du 

måste strukturera och ha en liksom en medveten och dra hela resonemanget fullt ut. ”Oavsett 

vilken typ etik du väljer, men samtidigt så kanske den typen av etik, den typen exempel inte 

hjälper eleverna att relatera till dem problem som dom vanligtvis möter.81 

Dom beslut du fattar grundas ju någonstans i din övertygelse om vad som är rätt och fel 

[oavsett vilken sorts dilemma].82 

I ett första skede så är det nog så att jag inte gör det, utifrån att jag inte vill göra allt för svart/vitt 

till en början.83 

När frågan dyker upp angående extrema och konstruerade dilemman kontra vardagliga 

dilemman för eleverna att diskutera kring blir svaret att Sam tycker de extrema kan ha en plats 

i klassrummet bredvid de vardagliga dilemmana. Det blir istället en diskussion om de normativa 

teorierna och inte nödvändigtvis om dilemmat i sig, syftet blir att lära eleverna att dra etiska 

resonemang till sin ände. Reflekterande tycker Sam ganska fort det går att ifrågasätta 

användandet av extrema dilemman som är konstruerade för att inte ha några enhetligt goda 

beslut. Skolans uppdrag är att hjälpa till och bidra till utvecklingen av elevers kunskap som de 

i sina framtida liv har nytta av och extrema dilemman stöder inte detta. För att eleverna ska 

kunna ha nytta av den kunskapen de får i undervisningen behövs exempel som kan ligga i 

elevernas framtid. 

Anna förklarar att hon använder de extrema dilemmana i undervisningen sida vid sida av mer 

vardagliga exempel när tillfälle ges. Förklaringen till varför hon tycker att extrema dilemman 

kan vara bra att använda är att visa för eleverna att en människa tar samma beslut i både extrema 

situationer som i vardagliga problem. Grunduppfattning du har som människa ändras inte 

beroende på situation utan det är bara situationens allvarlighet som ändras och detta gör att båda 

sorternas dilemma kan ha sin användning i undervisning om människors etik och moral.  

Det blir istället ett intellektuellt verktyg där eleverna visar på kunskap kring de normativa etiska 

teorierna. Anna använder extrema dilemman i undervisningen som ett redskap för att belysa 

människors moraliska val. Oavsett hur allvarlig en situation är, ett extremt- eller vardagligt 

dilemma, tar alla människor liknande beslut med grund i den moraliska grunduppfattningen du 

har. Vilket inte ändras beroende på situationen. 
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Klara tänker i liknande bana som Anna när det kommer till användandet av extrema dilemman 

i etik och moralundervisningen. Det kan finnas tillfällen att använda den mer extrema varianten 

men då gäller det att läraren använder dessa dilemman i sitt rätta syfte. Klara säger att dilemman 

som Scotts expedition till sydpolen kan fungera väl för att belysa de normativa teoriernas olika 

positioner när det kommer till vilken moralisk handling som är rätt alternativt fel. De mer 

extrema dilemmana kan också användas för att öppna upp momentet etik och moral, det ger 

eleverna en uppfattning om deras egna moraliska ställningstaganden i situationer innan 

momentet ger dem en begreppsförståelse. 

Vardagliga dilemman blir istället en undervisning i realistiska livssituationer som eleverna 

stöter på vid en vanlig promenad i centrum. Eleverna får diskutera situationer de stöter på i sina 

liv och får resonera med frågor som: Vad har jag för grunduppfattning? Vad har jag för 

människosyn? Vad händer om tiggeri förbjuds eller tillåts? Det blir ett annat djup i frågorna 

tycker Klara. Dilemmana och diskussionerna kommer från hjärtat vilket hjälper eleverna att 

bättre förstå undervisningen. Även om extrema dilemman har en plats i undervisningen är det 

mest som ett verktyg för de normativa teorierna och inte att främja elevernas moraliska 

utveckling. 

I frågan kring användningen av extrema dilemman kontra vardagliga dilemman finner Kalle att 

läraren gör sig bäst att reflektera över syftet med dilemmat. Båda versionerna kan ha en plats i 

undervisningen. I undervisningen använder han ett dilemma som involverar självkörande bilar 

och hur dessa borde programmeras för katastrofala situationer. Hur ska bilen programmeras att 

hantera en situation där ett barn springer ut i vägen men på båda sidorna av vägen finns det 

folksamlingar? Ska bilen köra på barnet och bara riskera en människas liv eller ska den gira av 

vägen och riskera döda fler men rädda barnet?  

Kalle förklarar att extrema dilemman inte är hans första val i undervisningen då han hellre väljer 

vardagliga dilemman eftersom de extrema målar upp en världsbild där endast två alternativ 

finns. Han poängterar det faktum att läraren måste läsa av lektionens eller klassrummets status 

och därefter välja dilemma utifrån vad läraren vill åstadkomma. Extrema dilemman kan fungera 

bra i en situation där eleverna inte vill ta ställning och relativiserar problemet, de fångar upp 

diskussioner utan att eleverna känner att de måste ta ställning för ett verkligt problem utan kan 

istället problematisera och resonera med det teoretiska. Det är främst syftet med undervisningen 

som dikterar dilemman och Kalle kallar det för en ”varför” fråga, varför använder du ett visst 

dilemma, vad vill du som lärare uppnå? 
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De klassiska exemplen kommer också upp i diskussionen med Sara, här syftar hon på dilemman 

som utspelar sig i väldigt sällsynta förhållanden eller är rent utav orealistiska. Situationen med 

människor som ligger på en järnvägsräls och ett beslut om vilka personer som ska räddas i den 

moraliska handlingen är inte nödvändigtvis ett exempel som hör hemma inom 

religionskunskapen utan Sara säger att det istället borde användas inom filosofin. 

Det kanske är lite mer filosofi som brukar ha dem här klassiska exemplen.84 

I klassrummet blir exempel som rör beslut om liv och död väldigt distanserat från elevernas liv. 

Saras avslutning på frågan om extrema dilemman kontra vardagliga är att det går säkert få en 

intressant diskussion med dilemman baserade på liv och död men det är ingenting hon aktivt 

väljer att använda i undervisningen. 

Jag gillar inte dem där[extrema] etiska dilemmana om jag ska vara riktigt ärlig.85 

Emma följer Sara i skepticismen mot extrema dilemman i undervisningen. Konceptet med att 

eleverna aktivt ska behöva ta beslut om vem som ska leva eller dö, även om det är i en påhittad 

situation är någonting hon inte tycker sitter helt rätt till. Tankarna går då till dilemmat med 

järnvägsrälsen där du måste ta ställning till vem tåget ska köra över och vem du ska rädda, ett 

dilemma de flesta av lärarna känner till.  

Det är ett dilemma som skapar polemik i klassrummet och inte är till någon nytta enligt Emma, 

istället väljer hon att fokusera på värdestegar och hur man kan använda det för att bygga 

resonemang. I klassrummet använder Emma dilemman som kan relatera till en specifik teori, 

exempelvis utilitarismen och politik, hur gör man val för att störst mängd människor i ett 

samhälle ska bli lyckliga? Kan vi använda politiska händelser och beslut för att tydliggöra en 

konsekvensetiker eller utilitarists moraliska argument? 

2.3 Att arbeta med dilemman i klassrummet, hur?  

Efter att lärarna svarat på frågor om varför och vilka dilemman som används kom frågan om 

hur de didaktiskt arbetar med etiska dilemman i klassrummet. Samtliga lärare använder olika 

elevaktiva former i klassrummet när undervisningen behandlar etiska dilemman. Det viktiga 

alla lärarna är enade om är möjligheten för eleverna att uttrycka och utveckla tankarna kring 

moraliska situationer tillsammans i en trygg miljö. Tryggheten innebär att Emma läser av 

gruppdynamiken först, Sara låter inte elever känna sig utpekade, Annas möjlighet att stå i mitten 
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när eleverna inte är säkra vilken åsikt de har. För att få bra diskussioner där eleverna verkligen 

kan känna att deras röst respekteras krävs en miljö där ens åsikter inte förlöjligas eller skrattas 

åt. Majoriteten av undervisningsformerna involverar på något sätt diskussioner, grupper, 

presentationer eller andra elevaktiva arbetsmetoder. Det blir viktigt att eleverna själva är 

involverade och diskuterar etiska dilemman med hjälp av etiska teorier för att bättre utvecklas 

och sätta ord på moraliska värderingarna eleven individuellt har. 

Och gärna blanda dom[eleverna] lite grann utifrån vem man alltid umgås med så att det blir 

lite nya diskussioner. För oftast så tycker man ganska likt som sin bästa vän.86 

Det är ganska intressant för att man får ofta en bättre dialog än när dem sitter ned i sina 

bänkar.87 

När man tar den här med tåget om man nu, som du känner till, den kan man ju diskutera utifrån 

ja men alltså man skulle ju inte vända på spåret om man var en regeletiker för då gör man ju 

en aktiv handling så att någon dör[…]88 

[…]Tänker jag ibland om man har en lagom stor klass, säg att man har 14 elever då kan man 

dela dem och ha två sidor och det blir ganska lekfullt. Så nu har jag en klass på 26 elever och 

där tycker jag det blir lite för svårt att hantera diskussioner i den grupperingen så där har jag 

faktiskt ibland haft fasta diskussionsgrupper med typ 5 elever i varje och får skriva lite 

diskussionsprotokoll för det blir för otympligt tycker jag att hantera en sådan stor grupp.89 

Med etik och moral i slutet av religionskunskap 1 förklarar Sara att det känns bättre för eleverna 

att momentet är av elevaktiv och verbal karaktär. Med detta syftar hon på att lektionernas 

genomgångar av normativa teorier, diskussioner kring etiska dilemman knutna till 

samhällsfrågor och religionsfrågor gör sig bäst i en muntlig form. Eleverna har haft många 

skrivuppgifter, examinationer och andra krävande moment innan etiken vilket gör att det lättar 

arbetsbördan för både eleverna men även Sara själv med ett verbalt fokus.  

Efter att Sara har presenterat en teori på tavlan organiseras eleverna i grupper runt om i 

klassrummet. Helst organiseras grupperna av läraren själv eftersom om läraren låter eleverna 

själva skapa grupperna kan det lätt bli att de sitter med sina vänner som med stor sannolikhet 

delar många åsikter emellan sig. För att få igång en bra diskussion i klassrummet kring etik och 
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moral gör Sara grupperna för att blanda om eleverna och få dem att diskutera med klasskamrater 

de kanske inte konverserar mycket med annars för ett bättre utbyte av perspektiv och tolkningar.  

Ett annat arbetssätt i klassrummet Sara använder ibland när det kommer till etiska dilemman är 

att eleverna i grupper får ta ställning. Då handlar det inte om att eleverna ska diskutera dilemmat 

utifrån sina egna moraliska värderingar utan de blir tilldelade en normativ teori. Sara menar att 

det finns lite olika tillvägagångssätt, antingen kan eleverna få presentera sin grupps resonemang 

för resten av klassen eller diskutera mot en annan grupps normativa teori. Exempelvis 

pliktetiker kontra konsekvensetiker. Någonting som Sara tycker är viktigt att poängtera är att 

det inte får bli 1 on 1 debatter mellan eleverna för det kan göra att elever känner sig obekväma 

eller utpekade i situationen. 

När det kommer till examinerande moment knutet till etiska dilemman och elevernas förmåga 

att resonera kring dem görs detta ofta också i en verbal form. Här skapar Sara grupper med 

cirka fem till sex elever som alla ligger på en likvärdig betygsnivå exempelvis C nivå. Det 

skapar en mer rättvis nivå för alla eleverna att i så stor utsträckning som möjligt skapa grupperna 

med betygsnivån i åtanke. Detta gör att ingen elev med lägre betyg hamnar i skymundan för 

elever som kanske är mer drivna eller mer verbala i diskussionen, även om Sara poängterar att 

det kan finnas en poäng med att blanda eleverna för att låta dem lyfta varandra. Sen gäller det 

att läraren noggrant lyssna på elevernas resonemang av etiska dilemman med grund i de 

normativa teorierna. 

Sam förklarar att det kan vara en väldigt stor variation i hur undervisningen formas i etik och 

moral momentet samt hur etiska dilemman används. Ett generellt sätt att arbeta i klassrummet 

är att när Sam presenterar en normativ teori får eleverna bryta av med diskussioner i bikupor, 

med andra ord 1 – 2 minuters diskussioner med bordsgrannar för att skapa diskussioner och att 

eleverna får komma med idéer och tankar. När det sedan kommer specifikt till hur han väljer 

att arbeta med etiska dilemman i klassrummet tycker han inte att det går och ge ett enhälligt 

svar. Det kan variera från skrivuppgifter till gruppexaminationer och seminarium för att nämna 

ett några, Sam tycker att etiska dilemman öppnar upp för många olika arbetssätt i klassrummet. 

Det första Emma gör när en ny klass kommer till henne för att ha religionskunskap 1 är att 

undersöka vilken sorts gruppdynamik det finns i klassen. När de normativa teorierna 

presenteras undervisas eleverna med en klassisk lärarledd undervisningsform och inte ett fokus 

på elevaktivt lärande. Eleverna har möjligheten att ställa frågor, funderingar och Emma 

använder mycket kroppsspråk i undervisningen för att uttrycka känslor eller förstärka en poäng. 
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I form av undervisningen som är elevaktiv låter hon eleverna själva reflektera och diskutera 

olika etiska dilemman och i den situationen ser hon sig själv som en sekreterare i klassrummet. 

Eleverna får leda lektionen och ha diskussioner, argument och åsikter angående etiska 

dilemman i en civiliserad form, Emma kallar det för att leda klassrummet som lärare utan att 

leda. Läraren skriver ned elevernas tankar på tavlan angående etiska dilemman och följer 

diskussionen som en åskådare.  

Alla moment i skolan måste någonstans bedömas och Emma har inte ett stort prov utan delar 

upp provet i två examinationer. Den första delen mäter elevernas begreppsförståelse, till 

exempel de normativa teorierna och ett enklare etiskt dilemma för betygsnivåerna E – C. Emma 

ger också eleverna en inlämningsuppgift med ett mer komplicerat etiskt dilemma där de ska 

argumentera och resonera slutsatserna, här har eleverna möjlighet att få betyg i nivåerna E – A. 

Likt ett tidigare svar där Anna förklarar att hon gärna öppnar etik och moral momentet med ett 

etiskt dilemma utvecklar hon här hur det går tillväga. Först väljs ett dilemma som eleverna lätt 

kan förstå, exempelvis abort eller dödshjälp och förklarar även dilemmat om någon elev inte 

förstår. Anna säger sedan till eleverna att ställa sig upp vid bänkarna och berättar att de ska få 

ta ställning till det etiska dilemmat genom att ställa sig på en rad. Eleverna närmast tavlan håller 

med om att abort ska vara tillåtet och eleverna längst bort från tavlan tycker inte att det ska vara 

tillåtet medan de eleverna som står i mitten inte är säkra på vart de står i frågan.  

Tillvägagångssättet skapar en bättre dialog än om eleverna skulle sitta i bänkarna tycker Anna. 

Eleverna, om de vill, får motivera sin position i klassrummet utan att ha blivit undervisade i de 

normativa teorierna. Oftast uppvisar eleverna en rad olika åsikter och tankar kring etiska 

dilemman utan att ha kunskap om begrepp och teorier. Detta menar Anna visar eleverna 

människors olika moraliska värderingar i ett samhälle där uppfattningen kan bli att alla tycker 

likadant. Även om eleven tror att den tycker likadant som sina klasskamrater är det inte alls 

säkert att så är fallet.  

Anna undervisar sedan eleverna för att generera en begreppsförståelse i relation till de 

normativa teorierna. Efter detta återvänder undervisningen till etiska dilemman för att 

undersöka om elevernas moraliska värderingar har skiftat eller inte. Här får eleverna 

möjligheten att diskutera i en klassrumsmiljö angående dödsstraff, dödshjälp och återigen 

teman som abort. Det är inte säkert att eleverna ändrar sin moraliska uppfattning men de kan 

utveckla och bättre motivera och argumentera för sina tankar i förhållanden till 

ställningstaganden.  
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Klara och Anna har ett liknande tankegångssätt i hur de använder dilemman i undervisningen. 

Klara förklarar att det gärna presenteras ett extremt dilemma i den allra första början av 

momentet för att belysa olika tankesätt, vilket val kan du göra och vilket val gör du? Hur 

förklarar eleverna sina ställningstaganden utan kunskapen om begrepp samt teorier och ändras 

elevens ställningstagande efter undervisningen av etik och moral? 

Efter det första dilemmat presenterar Klara hur olika normativa teorier resonerar, vad 

kännetecknar teorierna, vilka nackdelar och fördelar som finns, vilka problem finns det i sättet 

att resonera när det kommer till exempelvis konsekvensetiken. Efter att de normativa teorierna 

har presenterats och diskuterats med klassen introducerar Klara ytterligare etiska dilemman. 

Som ett sätt för eleverna att i en mer praktisk situation använda teorierna och nå kursplanens 

krav. 

Det är ju det som står i kursplanen också att man kan mer eller mindre kunna beskriva 

teorierna och att man kan använda dem i resonemang.90 

Kalles undervisning i relation till etiska dilemman är även den elevaktiv. Innan undervisning 

som innehåller etiska dilemman görs en presentation av de olika teorierna som ska användas i 

undervisningen. När det kommer till undervisningen av etiska dilemman är inte Kalle extremt 

utförlig eftersom han tycker det är svårt att nämna bara en undervisningsmetod men försöker 

ändå ge några exempel.  

Gruppdiskussioner är inte någonting Kalle tycker är den rätta vägen alla gånger eftersom hans 

elever kan ha bakgrund i många olika religioner och kulturer. Diskussioner av etiska dilemman 

knutna till exempelvis religioner säger Kalle ibland blir bäst om de är mellan lärare och elev 

för att slippa riskera att diskussionerna spårar ur. Anledningen till att Kalle kan ha diskussioner 

med enskilda elever är att det inte är många elever som läser religionskunskap 1 hos honom per 

termin. Fördelen med denna sortens undervisning i etiska dilemman är att Kalle kan ”tvinga” 

eleverna att argumentera och dra sina resonemang längre men också att eleverna har lärarens 

fulla uppmärksamhet. Nackdelen är att Kalle ibland ändå kan sakna dynamiken av samtalen 

och elevernas förmåga att hjälpa varandra utvecklas i en gruppdiskussion.  
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2.4 Lärares tankar kring momentet etik i religionskunskap 1 

 

Emma, Anna, Sam och Klara har störst likheter mellan varandra när det kommer till placeringen 

av etikmomentet och vilket syfte momentet har. Kalle delar majoriteten av tankarna kring 

placeringen av etik och moral tidigt i religionskunskap 1, tankarna som är unikt för honom 

presenteras längre fram. Sara gör på ett helt annorlunda sätt än de övriga fem lärarna då hon 

istället väljer att lägga momentet sist i kursen, hennes tankar och skäl för att gå tillväga på det 

sättet kommer att presenteras efter de övriga fem. 

De fem lärarna är eniga om att etik och moral gör sig bäst tidigt i kursen, helst före 

världsreligionerna. Det är främst möjligheten att bygga och utöka elevernas verktygslåda när 

det kommer till begrepp och teorier som kan användas längre fram i kursen vilket gör att 

resonemanget med att ha det tidigt kommer upp. Denna verktygslåda av begrepp och teorier 

hjälper eleverna att sätta religionernas och religiösa utövares tolkningar och etiska regler i 

perspektiv vilket genererar en djupare analys och förståelse i den enskilda religionen men även 

i jämförelser mellan olika religioner. Sammanfattningsvis håller de fem lärarna med om att etik 

och moral ger eleverna viktig kunskap för framtida kurser vilket är varför det placeras tidigt. 

Men moment 2 som handlar just om begreppsförståelsen. Där jag lägger jag tyngd just på det. 

På att dem vet, vad är en värdestege? Var kommer utilitarismen ifrån?91 

[…]sen gör man det då ganska tidigt i kursen då har man ju nytta av att dem [eleverna] har lärt 

sig teorierna, då kan man backa när man pratar om abrahamitiska [religioner] eller om man 

väljer att göra dem tillsammans eller om man väljer att blanda olika livsåskådningar så kan man 

ändå falla tillbaka "vad är det här för typ av resonemang, kan ni se att det är liksom, är det 

väldigt pliktetiskt eller regeletiskt eller?" Och då får dom [eleverna] ju användning av kunskap, 

så jag tror att det sitter ganska bra efter kursen är klar.92 

jag brukar ha ett moment ett liksom eget moment å ofta ganska förhållandevis tidigt i kursen 

kring just dem här olika normativa etiska modellerna.93 
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[…] så ja vi pratar såklart om det som enskilt ämne så att jag behöver ju också säkerställa att 

etik och moral är begrepp som eleverna från första början kan förstå och har faktaförståelse 

förhoppningsvis kanske förtrogenhet i också.94 

Men jag tycker det är lite bra just med etik att komma igång och kunna diskutera så. […] Ah sen 

kan det också vara att man, när man går igenom regeletiken att man faktiskt använder, tittar 

lite grann på vart finns det gemensamma tankar i världsreligionerna.95 

När Emma får frågan blir svaret att etik och moral inte enbart är låst till momentet etik och 

moral utan att det följer med i hela religionskunskap 1, inom alla religionerna berörs etiken. 

När det kommer till att placera vart etiken hör hemma i kursen lägger Emma det i början för att 

skapa en begreppsförståelse som kan assistera eleverna när det blir genomgång av 

världsreligionerna senare i kursen. Stort fokus är på rätt och fel, vilket tydliggörs av att Emma 

kallar momentet för ”Rätt och fel, hur ska jag agera?”. Detta tydliggör bättre vad det är eleverna 

ska arbeta med, vad essensen av ett moment är istället för att kalla det för etik och moral vilket 

eleverna kanske inte vet vad det är menar Emma. 

Tanken med momentet etik och moral blir därför att skapa en begreppsbank för att mer ingående 

ha möjligheten att arbeta med världsreligionernas etik senare i kursen. Utan dessa begrepp 

tycker Emma att elevernas möjlighet att förståelse buddhismens etik i form av utvecklandet av 

goda egenskaper i linje med dygdetiken blir bristande och då blir det svårare för dem att förstå 

buddhismen som helhet. De normativa etiska teorierna blir ett verktyg som eleverna behöver 

längre fram i kursen och det resulterar i att momentet etik och moral blir placerat väldigt tidigt 

i kursen. 

Anna fortsätter liknande tankespår med att etiken är den gemensamma faktorn för hela 

religionskunskap 1, den finns med i kursens alla moment från världsreligioner till sexualitet och 

identitet. Momentet etik och moral väljer Anna att ha det tidigt på kursen för att hjälpa eleverna 

bygga en begreppsbank kring etik, moral, moralfilosofi och de normativa etiska teorierna.  

I momentet etik väljer Anna att fokusera på dygdetiken lite extra i förhållande till de andra 

normativa etiska teorierna plikt-, konsekvens-, och sinneslagsetik eftersom det är den enda av 

de fyra som uttryckligen nämns i kunskapskriterierna. Med hjälp av begreppen tycker Anna att 

det blir lättare att undersöka till exempel de abrahamitiska religionerna eftersom det går att 

använda momentet etik för att backa tillbaka och reflektera över etiska företeelser inom 
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religionerna. Etiken blir ett verktyg för eleverna att analysera problem, perspektiv och olika 

tolkningar inom religionerna, vilket de inte skulle ha haft om momentet var placerat senare på 

kursen. 

Anna uttrycker en önskan om att kunskapskraven skulle kunna bli mindre fokuserade på det 

teoretiska inom momentet etik och moral. Det finns fler saker som är intressanta att ta upp i 

relation till elevernas utveckling av sin etik och moral, några exempel som ges är: Vad är en 

god människa? Hur beter sig människor idag? Mer fokus på de praktiska delarna av etik är en 

tanke Anna har i förhållande till religionskunskap 1. 

Sam presenterar ett liknande svar som Emma och Anna med att etiken genomsyrar det mesta 

inom religionskunskapen. Sam förklarar sedan att han har ett moment där fokus ligger på etik 

och moral vilket blir placerat i början av religionskunskap 1.  

Vikten av att diskutera gott och ont, rätt och fel i förhållande till religionsundervisning gör att 

etiken kommer att dyka upp under till exempel lektioner med kristendom och då behöver 

eleverna ha begreppsförståelser, precis som de föregående respondenterna nämnt, en 

verktygslåda. Inom momentet etik och moral poängterar Sam att han presenterar de normativa 

etiska teorierna: dygdetik, konsekvensetik, pliktetik och sinneslagsetik.  

Värdet med att eleverna lär sig teorierna tycker han inte är teorierna själva utan att de i sin tur 

kan hjälpa till att skapa nyanserade och reflekterande förhållande för eleverna. Teorierna kan 

användas för att sätta begreppen gott och ont, rätt och fel i perspektiv. Sams svar är att etikens 

plats är inte enbart i ett eget moment utan att det påverkar alla olika sidor av religionskunskapen 

men om etiken behandlas först skapar läraren en förutsättning att använda sig av begreppen 

under världsreligionerna. 

Sam diskuterar att religionskunskap 1 är en väldigt kort kurs med relativt mycket stoff som det 

ska undervisas i. Hur du som lärare än bär dig åt måste ett urval i kursen göras eftersom det inte 

finns tid att gå igenom alla olika delar från läroplanen. 

Konceptet med att lägga etik och moral tidigt i kursen fortsätter med Klara. Placeringen i början 

av kursen fungerar extra bra om läraren inte har någon relation med eleverna sedan innan 

förklarar hon. Etik och moral är ett bra sätt att lära känna eleverna, elevernas tankesätt och 

öppna upp för ett klassrum med diskussioner. Placeringen i början av kursen är inte alltid 

garanterat förklarar Klara även om det är bra att försöka ha det upplägget. Praktiska aspekter 

kan komma att ändra upplägget på hela kursen och då får läraren helt enkelt anpassa sig. En 
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klass som Klara nyligen hade fick besök av en person inom religiösa cirklar som bara hade 

möjlighet att komma vid en viss tidpunkt, detta är ett exempel på när etik och moral får flytta 

på sig förklarar hon.  

Möjligheten att ge eleverna ett analytiskt verktyg som kan appliceras senare under kursen när 

diverse olika världsreligioner presenteras är viktig. Det utvecklar elevernas förmåga att sätta 

religioner i perspektiv förklarar Klara. När det kommer till pliktetiken, vilka religioner är lika 

varandra och hur manifesterar det sig i förhållande till olika normativa teorier. 

Klara önskar i samma anda som Sam att religionskunskap 1 hade mer tid tilldelat i 

undervisningen eftersom det är många saker det inte finns någon möjlighet att bearbeta på en 

50p kurs. Det finns ingen möjlighet att göra djupdykningar inom intressanta områden där 

eleverna får reflektera över etiska frågor och fördjupa sig. 

När det kommer till svaren som står mest i kontrast till de övriga är det Sara och till viss del 

Kalle som dyker upp. Det som främst får Kalle att stå ut från de andra lärarna är hans vilja att 

utveckla och utvidga elevers redan befästa etiska och moraliska värderingar, inte för att få dem 

att adoptera andra tankesystem utan främst för att visa eleverna att andra system existerar. Detta 

förklarar han med att eleverna han undervisar främst kommer från en troende bakgrund med 

befästa etiska principer i den tillhörande religionen. Anledningen till att Kalle gör detta är för 

att öppna upp eleverna till tankarna om andra religioner och andra människors 

tolkningstraditioner senare under kursen. 

I intervjun med Kalle berättar han om tillvägagångssättet han applicerar i sin undervisning. Det 

går till på det sättet att han arbetar i större block, eller moment. Istället för att ha etik och moral 

som ett separat moment i kursen religionskunskap 1 har han det istället inbakat med andra delar 

i det första momentet. Här berör undervisningen större frågor i form av existentiella frågor som 

livets olika val och identitet tillsammans med etiken. Det är inte ett moment som Kalle känner 

sig bekväm i att kalla för ett renodlat ”etik och moral” moment. Det betyder inte, menar han på, 

att etik och moral inte presenteras inom detta större blocket. Eleverna får möjlighet att studera 

olika normativa etiska teorier som till exempel pliktetiken och även lära sig vad etik och moral 

innebär, vad är etik och vad är moral, vad skiljer dem åt definitionsmässigt etcetera. 

Kalle poängterar även att etiken fortsätter att vara relevant i hans kurs genom hela terminen 

vilket är den stora anledningen till att etik och moral hamnar i kursens första moment. Eleverna 

behöver ha förståelse för begreppen, teorierna och hur människor resonerar när etiken 

oundvikligt dyker upp i relation till världsreligionerna. Etik och moral handlar mycket om att 
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förstå olika perspektiv när det kommer till vad som är rätt och fel, gott och ont vilket blir en 

viktig fråga för Kalle att diskutera tidigt eftersom många av hans elever är troende och 

nyanlända i Sverige. Han förklarar det att många av eleverna har ett satt etiskt tankesystem 

knutet till sin religiösa övertygelse vilket gör att det kan vara nyttigt att öppna upp dialoger 

tidigt i kursen om olika tolkningssätt på vad som är rätt och fel för olika människor. 

Saras angreppssätt för momentet etik och moral är det mest unika i förhållande till de övriga 

lärarna. I kontrast till de andra fem lärarna väljer Sara att placera momentet etik och moral i 

slutet av religionskunskap 1. Istället för att etik och moral fungerar som ett verktyg med vilket 

eleverna kan analysera religioner och livstolkningar blir det istället ett moment med 

reflekterande innebörd där läraren och eleverna kan blicka tillbaka på frågor eller funderingar 

som funnits i undervisningen av världsreligionerna. Genom detta arbetssättet tycker Sara det är 

lättare att direkt koppla religionerna till etiska teorier eftersom eleverna redan har kunskaper 

om religionernas tolkningar och regler. 

Att jag tänker att då har vi gått igenom världsreligionerna så då kan man ta upp etiska dilemman 

kopplat till olika religioner också i slutet. Även om man kanske pratar om mer vardagliga 

situationer och dilemman i livet eller vad det nu kan handla om.96 

Saras svar skiljer sig från de övriga när det kommer till vart etiken placeras inom 

religionskunskapen och varför. I början av sitt svar förklarar hon att etiken genomsyrar all 

undervisning inom momentet religionskunskap 1. Oavsett om lektionen handlar om judendom 

och den judiska etiken eller kristendomen och dess etik. Även om Sara förklarar hur etiken 

penetrerar det mesta inom religionskunskapen förklarar hon även att det bör ha ett eget moment 

med bara etik och moral. Detta moment kommer sist i kursen, Sara menar här att möjligheten 

att öppna upp nya diskussioner blir större om eleverna redan har fått kunskap om 

världsreligionerna innan.  

Inom momentet etik har då Sara som lärare möjligheten att använda sig av etiska dilemman 

kopplat till exempel kristendom eller judendom och inte enbart använda dilemman kopplade 

till vardagen. Sättet att tänka kring upplägget av etik och moral som det sista momentet i kursen 

religionskunskap 1 är av respondenterna unikt till Sara.  

Möjligheten att ta upp etiska dilemman under momentet etik och moral knutna till 

världsreligionerna är även det ett arbetssätt som Sara använder sig av. I slutändan blir momentet 

ett sätt att knyta ihop hela religionskunskap 1. Frågorna, tolkningarna och olikheterna under 

                                                           
96 Sara intervju i forskares ägo 
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världsreligionerna kan behandlas under ett moment. Detta gör det enklare för henne att behålla 

den röda tråden gentemot om momentet skulle vara i början av kursen och lärare måste koppla 

tillbaka till de normativa teorierna. Sara tycker det blir svårare att koppla etik och moral 

momentet till världsreligionerna om eleverna inte haft undervisningen i världsreligionerna än. 

Sara likt Anna ger kunskapskraven en kritisk kommentar. Kunskapskraven för 

religionskunskap 1 tycker hon är alldeles för uppdelade och separerade från varandra, 

framförallt i fråga om etiken. När läraren tittar på den större bilden av kursen religionskunskap 

1 är etiken särställd från exempelvis religion och vetenskap eller identitet och livsåskådningar. 

Vad Sara skulle önska sig är att en framtida läroplan istället skulle bygga in etiken i flera av de 

andra kunskapsområdena och få det mer flytande över hela kursen.  
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3. Diskussion 

I detta kapitlet kommer syftet som presenterades i inledningen av arbetet diskuteras, hur lärare 

anger att de didaktiskt arbetar med etiska dilemman i undervisningen. För att besvara arbetets 

problemformulering användes fyra frågeställningar som nu kommer att diskuteras i relation till 

det resultat som presenterades i kapitel 2. Varje rubrik i diskussionen representerar en 

frågeställning från arbetets inledning. Lärarna gav god information med vilket jag hade 

möjlighet att besvara mina frågeställningar. Resultatet visar också att majoriteten av lärarna 

arbetar på liknande sätt med etiska dilemman didaktiskt vilket nu kommer att diskuteras. 

3.1 Hur relaterar de syften religionslärarna anger för att använda etiska 

dilemman i sin undervisning till tidigare forskning? 

 

Majoriteten av lärarna uttryckte i resultatdelen specifikt att etiska dilemman hjälper eleverna 

att förstå de normativa etiska teorierna plikt-, konsekvens-, dygd- och sinnelagsetik. När lärarna 

undervisar i en normativ teori i klassrummet kopplas den till ett dilemma för att undersöka hur 

en person med en specifikt etisk teori kan resonera i situationer. Några av lärarna uppger också 

att det är svårt att få eleverna att förstå etiska teorier utan etiska dilemman eftersom det blir en 

väldigt teoretisk situation. Syftet med etiska dilemman blir då som ett kognitivt verktyg för 

eleverna att förstå teorierna, målet blir att förstå etik genom användningen av etiska dilemman. 

Detta användningsområde av etiska dilemma stämmer överens med hur jag under praktiken 

försökte göra de etiska teorierna lättare att förstå för eleverna.  

 

Det går att identifiera olika syften i lärarnas svar förutom det generella att dilemman blir ett 

verktyg för att bygga förståelse och skaffa perspektiv på någonting teoretiskt. Två av lärarna 

nämner att etiska dilemman kan fungera som ett drivmedel för att få eleverna att tänka längre 

och tvinga fram både resonemang men även i någon mån ett ställningstagande. Eleverna leds i 

en riktning att utforska olika perspektiv och utveckla sitt etiska tänkande. I detta tankesättet 

finns det vissa likheter med Kohlbergs syn på varför etiska dilemman är viktiga att använda i 

undervisning av etik och moral. Det är då framförallt användningen av etiska dilemman som 

ett verktyg för att utmana elevernas moraliska värderingar men även att utveckla värderingarna 

eleverna besitter och se andra/nya perspektiv. Arbetet med läroplanen och direktiven som ges 

genom styrdokumenten har som mål att utveckla elevernas moraliska värderingar vilket indirekt 

gör att lärarna arbetar med dilemman för att nå samma mål som Kohlberg. Lärarna nämner 
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inget uttalat om elevernas moraliska nivå på samma sätt som Kohlberg men tanken med att 

utveckla eleverna och få dem att ta ställning och resonera finns definitivt i några av lärarnas 

svar.  

 

Summerande går det och säga att syftet lärarna anger för användningen av dilemman inte följer 

varken Kohlberg eller Gilligans primära anledningar, det vill säga att utveckla elevernas 

moraliska värderingar i relation till en värdestege. Det behöver inte betyda att lärarna inte har 

det i åtanke, endast att de i relation till detta arbetet inte uttryckte sådana syften. Som nämndes 

innan används etiska dilemman främst som ett verktyg för att underlätta förståelsen av de 

normativa etiska teorierna. Kohlberg menar också att ett utvecklat tänkande, alltså kognitiv 

utveckling, kommer att leda till att elever eller barn löser dilemman på nya sätt och växer i sin 

moral. Detta behöver inte bli fallet i undervisningen. Tränar eleverna på hypotetiska dilemman 

kan möjligheten uppstå att det blir det enda dem kan.  

 

Kohlbergs argument att kognitiv stimulans kring etiska dilemman automatiskt utvecklar 

elevernas moral förutsätter att eleverna förstår vad de ska göra med ett dilemma. Här tänker jag 

också att om eleverna inte får information om utvecklingen av moraliska tänkande kan 

undervisningen med etiska dilemman bara bli ett analyserande och argumenterande moment 

som saknar djup. Eleverna riskerar helt enkelt att enbart lära sig resonera kring hypotetiska 

situationer utan några förankringar till hur en person kan agera moraliska i verkligheten.  

3.2 Hur anger religionslärare att de går tillväga för att välja ut etiska 

dilemman till undervisningen?     

 

Lärarnas svar på frågorna knutna till tillvägagångssätt och skäl för det urval av etiska dilemma 

som görs i undervisningen kommer här att diskuteras. Nu går det inte att göra en generalisering 

med enbart sex lärare eftersom det skulle behövas många fler men resultatet presenterar 

intressanta tankar från lärarna angående hur stoffet, etiska dilemman, väljs. Samtliga sex lärare 

berättar att de först och främst tänker på vad som kan intressera eleverna i deras vardag. Vilka 

nyheter berörs eleverna av både lokalt och internationellt, vilka aktuella religiösa frågor är 

aktuella och finns det problem i dagens samhälle som är av intresse att problematisera? Detta 

representerar några av de källor lärarna angav i svaren på intervjufrågorna och alla pekar mot 
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samma grund kriterium på etiska dilemman, det ska helst vara etiska dilemman som är relevanta 

och aktuella för eleverna i deras liv. 

I momentet etik och moral säger lärarna även att etiska dilemman inte behöver vara knutna till 

religioners etiska regler eller ortopraxi, det kan vara samhällsfrågor som är högaktuella och 

därför kan bli intressant att problematiseras. Jag vill här förtydliga att lärarna hämtar etiska 

dilemman från olika källor men anger väldigt liknande kriterier. Några olika källor som 

framkommer i resultatdelen är nyhetskällor i antingen TV eller tidningar, samtidigt diskuteras 

även Youtube och läroböcker som potentiella källor för etiska dilemman.  

 

Detta finner jag även pekar mot att lärarna är uppmärksamma på vad som intresserar eleverna 

och i en förlängning också hjälper dem att utvecklas moraliskt genom dessa dilemman. Det är 

viktigt för lärarna att eleverna berörs av det som diskuteras och problematiseras. Vilket i sin tur 

gör att eleverna blir involverade och ges möjligheten att utveckla och uttrycka sig med hjälp av 

normativa etiska teorier. Hypotetiska dilemman är fyra av lärarna tycker kan ha ett 

användningsområde för att introducera eleverna till teorier eller för att tvinga eleverna att driva 

argument till sin spets. Men när det kommer till att jobba med eleverna för att utveckla deras 

moral tycker ingen av lärarna att hypotetiska dilemman är rätt sort att använda sig av. 

 

Vad betyder då detta i förhållande till vad Kohlberg och Balakrishnan sade om urval av etiska 

dilemman i den tidigare forskningen? Etiska dilemman som ämnar att utveckla elevernas 

moraliska nivå bör utmana elevernas föreliggande kunskaper enligt Kohlberg. Situationerna ska 

helst vara förankrade i verkligheten och viktiga situationer och dilemman ska inte kännas löjliga 

eller barnsliga att diskutera. Balakrishnan presenterar också i sin forskning att 

moralundervisningen förbättrades med hjälp av aktuella dilemman som eleverna kunde relatera 

till i sin vardag. Hypotetiska dilemman hjälper enbart till att förklara en teori och hjälper inte 

eleverna att i en förlängning utveckla sin moraliska nivå. 

 

Här tycker jag att lärarna arbetar med urvalet av dilemman väldigt likt de rekommendationer 

Kohlberg gjorde redan 1966 och Balakrishnan nyligen 2016. I studien framgår det inte om 

lärarna har tagit del av forskning kring etiska dilemman vilket skulle kunna vara ett intressant 

område för ett framtida arbete. Allt som allt är lärarna engagerade och medvetna om vad som 

utgör ett bra dilemma i deras undervisning och stoffet väljs med eftertänksamhet. Majoriteten 

av lärarna uttrycker att uppdraget och målet med etikundervisningen är att utveckla elevernas 
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kognitiva möjlighet att använda begrepp och teorier. Etikundervisningen som en del av ett större 

normativt fostransuppdrag är ingenting som uttryckligen nämns av lärarna. 

3.3 Hur anger lärare att de arbetar med etiska dilemman i klassrummet 

och finns det några likheter/skillnader till den tidigare forskningen? 

I den tidigare forskningen inför detta arbete hittades inte studier eller forskning som diskuterade 

hur lärare bör, alternativt skulle kunna aktivt arbeta med etiska dilemman i svensk 

etikundervisningen. Istället användes Kohlberg och Gilligans klassiska diskussion om moralisk 

utveckling knuten till etiska dilemman och mer generell etikdidaktisk svensk forskning. Därför 

kommer detta utgöra grunden med vilket lärarnas didaktiska arbetssätt jämförs eftersom det är 

inom samma moment i Religionskunskap 1. 

 

Vad angav då lärarna vara det arbetssätt som de helst använde sig av i undervisning där etiska 

dilemman förekom? Majoriteten av lärarna använder allihop olika former av elevaktiva 

arbetssätt på lektioner med etiska dilemman. Det kan variera från klassrumsdiskussioner till 

gruppdiskussioner, bikupor och uppställningar för ställningstagande i en fyrhörnsövning. 

Emma såg till exempel sig själv som en sekreterare när eleverna diskuterade etiska dilemma 

utifrån de normativa teorierna, eleverna fick sköta diskussioner, argumentera och resonera 

medan Emma skrev ned deras tankar på tavlan. I svaren finns också en noggrannhet att eleverna 

ska känna sig trygga i klassrummet med att utveckla och uttrycka sina åsikter. Sara vill inte att 

eleverna ska arbeta själva där de måste presentera individuella tankar inför hela klassen och 

Annas alternativ att inte ta ställning inför hela klassen utan att vara neutral i ett 

ställningstagande. 

 

Det finns en tydlig likhet mellan lärarnas arbetssätt och den moraliska konversationen och 

moraliska interaktionen som presenterades i förhållande till Colnerud. Undervisningen med 

etiska dilemman som är elevaktiv blir en konversation mellan parter som i det här fallet är både 

elev till elev och elev till lärare. Eleverna ges möjligheten att diskutera varför de tycker en 

handling är moraliskt rätt eller fel genom argument grundade i etiska teorier, inte bara med 

varandra utan också med läraren. Denna möjligheten kan få eleverna att hjälpa varandra med 

begrepp och reflektion kring situationer i samhället. Moralisk konversation har en viktig 

komponent och det är att inte enbart diskutera att någonting är rätt och fel utan också varför det 
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kan uppfattas som rätt och fel. Vilket jag tycker att lärarna tydliggör genom att perspektiv och 

olika tankesystem presenteras i förhållande till ett problem i undervisningen.  

 

Relationen mellan lärare och elev i en moralisk konversation kan bli problematisk genom det 

maktförhållande som existerar i klassrummet men jag finner att lärarna har en lösning på detta 

genom Colneruds moraliska interaktion. Detta går tillbaka till att lärarna skapar en trygg miljö 

och läser av klassrummets atmosfär innan viktiga frågor diskuteras. Bemötandet och 

behandlandet en elev får i klassrummet påverkar deras självuppfattning och även deras 

uppfattning av andra, lärarens behandlande av eleverna förmedlar även de värderingar. Lärarnas 

värderingar i en trygg miljö blir därför varaktiga vilket jag tycker framgår tydligt i svaren som 

ges. Det svar som ligger mest utanför är Kalles arbetsmetoder med etiska dilemman, han 

förklarar att diskussioner inte är någonting han tycker passar i alla situationer. Möjligtvis skulle 

det gå att utröna ett arbetssätt mer likt moralisk instruktion i Kalles undervisning, nämligen att 

läraren berättar för eleverna vad som är rätt och fel. Eftersom Kalles svar angående hur 

undervisningen sker i förhållande till etiska dilemman inte är utförlig är det svårt för mig att 

säga om det rör sig om moralisk instruktion eller en försiktigare version av moralisk 

konversation. 

 

Jag tycker också det är värt att nämna Osbeck, Franck, Sporre och Liljas diskussioner angående 

olika undervisningsformer. I deras forskning som i detta arbetet är representerad kommer 

framförallt två olika former av undervisning upp, den konservativa och den liberala 

utbildningsformen. Även om värderingarna i skolan är konservativa, vilket i denna 

benämningen innebär att de är socialt dominerande värderingar som alla elever ska förmedlas, 

är den liberala utbildningsformen i de svar lärarna angående hur de undervisar tydligare. 

Eleverna har ett aktivt deltagande på lektionerna med dilemman där de använder sin egen 

beslutsförmåga och genererar egna värderingar till vad som är rätt och fel i en situation vilket 

de underbygger med argument. Eleverna ges möjligheten att argumentera för teorier de relaterar 

till och kritisera andra vilket de möjligtvis inte känner lika stor tillhörighet med. Återigen är det 

möjligtvis Kalles undervisningen som skulle kunna tolkas vara mer av den konservativa 

formen, förmedlingen av värderingar som är socialt dominerande till passiva mottagare. Men 

som sagd kan jag inte med säkerhet säga att så är fallet. 

 

Summerande är att lärarnas tillvägagångssätt när det kommer till hur eleverna undervisas i 

etiska dilemman är slående likt den svenska etikdidaktiska forskning som presenterats i detta 
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arbetet och kännetecknar en god undervisning i moral, vilket är någonting jag inledningsvis inte 

visste. Jag antog att det skulle finnas en liknelse men inte i denna utsträckning vilket förvånade 

mig.   

  

3.4 Vilka tankar anger lärarna angående placeringen av momentet etik 

och moral inom Religionskunskap 1? 

Lärarnas svar i förhållande till frågeställning var utförliga och de gav allihop syften till hur dem 

placerade etikundervisningen inom momentet Religionskunskap 1. Jag finner att det är 

intressant att undersöka vad lärarna anger är viktigt med momentet etik och moral och jämföra 

det med de skäl som anges för användningen av etiska dilemman. Under den här rubriken 

kommer jag främst diskutera skälet med etiska dilemman som ett kognitivt verktyg, andra skäl 

diskuterades i en tidigare rubrik som jämförde skälen med arbetets tidigare forskning. Det finns 

nämligen intressanta tankar mellan hur lärarna anger att de använder etiska dilemman i 

undervisningen och hur lärarna berättar att etik och moral fungerar inom religionskunskap 1. 

Vad säger då lärarna om placeringen av etik och moral i kursen?  

 

Lärarna poängterar också att etik genomsyrar hela Religionskunskap 1 oavsett vilket moment 

som är aktuellt och det är därför bra att eleverna tidigt känner till de etiska teorierna. I resultatet 

framgick det att en minoritet av lärarna i studien valde att aktivt lägga momentet i slutet av 

kursen för att på så sätt förklara i efterhand för eleverna vad de har läst i förhållande till 

religionernas etiska riktlinjer. Arbetsmetoden blev alltså inte förberedande likt de övriga fem 

lärarna utan istället, likt hur alla anger att de använder dilemman, ett kognitivt moment för att i 

efterhand förklara för eleverna vad de har läst.  

 

Majoriteten av lärarna förklarar att det finns en tanke med vart de placerar momentet etik och 

moral i kursen religionskunskap 1. Ett av de skäl som lärarna ger är att momentet ger eleverna 

kunskaper i begreppsförståelser och teorier som sedan hjälper eleverna att bättre förstå 

världsreligionerna på ett djupare plan. Därför väljer majoriteten av lärarna att placera momentet 

tidigt i kursen, som antingen det första eller det andra momentet. Med andra ord blir momentet 

förberedande i syfte att förklara någonting annat senare.  
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Ett syfte som majoriteten av undersökningens lärare har med etiska dilemman är att de behövs 

för att förstå normativa etiska teorierna dygd-, konsekvens-, sinnelags- och pliktetik. Utan 

etiska dilemman riskerar dessa teorier att enbart bli abstrakta tankesystem, eller som en lärare 

uttryckte sig vilket jag tycker är passande: en intellektuell lek. Detta diskuterades mer ingående 

i en tidigare frågeställning och för att undvika upprepning skriver jag inte ned allt igen. 

Majoriteten av lärarna använder även etiska dilemman efter teorierna, först presenteras en teori 

och sedan används ett dilemma för att sätta teorin i en praktisk situation med till exempel 

människor.  

 

Likt hur etik och moral skapar en bättre förståelse för världsreligionerna hjälper etiska 

dilemman till att förstå de normativa teorierna. Etik och moral förklarar varför en kristen agerar 

på ett visst sätt och etiska dilemman hjälper eleverna att förstå varför en pliktetiker agerar på 

ett visst sätt. Det didaktiska varför, det vill säga varför en lärare väljer att använda sig av 

någonting, vilket syfte det har, är väl genomtänkt med de etiska dilemmana. Jag lägger inte 

några egna värderingar i vilket upplägg av kursen Religionskunskap 1 som är optimalt men det 

var förvånande att många av lärarna oberoende av varandra har valt ett liknande upplägg på 

kursen och ser momentet som ett kognitivt verktyg för att eleverna ska förstå resterande 

moment. 

 

3.5 Avslutande reflektion   

I början av detta arbetet var jag tveksam till att lärare reflekterade och hanterade etiska 

dilemman med den medvetenhet och eftertänksamhet som har presenterats här. Jag var av 

uppfattning av etiska dilemman var bara någonting man som lärare slängde ut och använde för 

att förklara en etisk teori. Det bör också nämnas igen att med enbart sex lärare i arbetet är det 

inte möjligt att prata om någon generalisering av lärares didaktiska val i förhållande till etiska 

dilemman. Mycket ämnesdidaktisk forskning har gjorts men den etikdidaktiska verkar ha 

hamnat efter och i en sådan offentlig tidsålder vi lever i är jag av uppfattning att undervisning i 

moraliska handlingar är viktigare än någonsin och speciellt etiska dilemman. Förhoppningsvis 

leder detta arbetet till ett vidare intresse att undersöka detta viktiga verktyg inom momentet etik 

och moral närmare eftersom det är en så pass viktig del av kunskapskraven när det kommer till 

att tillämpa de etiska teorierna. Möjliga vägar skulle vara att delta på lektioner i etik och moral 
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där etiska dilemman används genom observationsstudier och ett utökat antal medverkande 

lärare. 
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4. Sammanfattning 

Examensarbetet ämnar undersöka yrkesverksamma lärares resonemang kring momentet etik 

och moral i förhållande till religionskunskap 1 på gymnasienivå och etiska dilemman utifrån 

didaktikens tre frågor: hur, varför och vad? För att besvara frågeställningar och samla in data 

används den kvalitativa forskningsintervjun i en semistrukturerad form av både traditionella 

intervjuer och även telefonintervjuer. När materialet har transkriberats kommer det att 

undersökas med hermeneutikens texttolkning för att hitta lärarnas budskap och textens inre 

sammanhang. Därefter följer en presentation av tidigare forskning med författare som Lawrence 

Kohlberg, Carol Gilligan, Gunnel Colnerud, Olof Franck, Annika Lilja, Christina Osbeck och 

Karin Sporre.  

I kapitlet ”Resultat och analys” följer en tematisk uppställning av respondenternas svar i fyra 

rubriker med syfte att fokusera på relevant information för frågeställningarna. I början av varje 

tema introduceras läsaren till mönster som identifierats i respondenternas svar och sedan en 

djupare presentation av vad varje respondent säger. 

I examensarbetets sista del diskuteras resultatet utifrån frågeställningar och den tidigare 

forskningen som presenterades under första kapitlet. Slutsatserna är att majoriteten av lärarna, 

fem av sex, väljer att lägga momentet etik och moral i början av religionskunskap 1 för att förse 

eleverna med de normativa etiska teorierna och en begreppsförståelse som senare kan användas 

på världsreligionerna senare. Hela momentet etik och moral är ett viktigt verktyg för eleverna 

att ha med sig för att kunna greppa religionernas etiska regler och tolkningstraditioner. I den 

didaktiska om varför etiska dilemman används i undervisningen menar lärarna på att det är ett 

viktigt verktyg för eleverna att förstå de normativa etiska teorierna och även utveckla sin egen 

moraliska värderingar. Urvalet av etiska dilemman görs med eleverna i åtanke, de situationer 

och problem som används i form av etiska dilemman ska helst vara aktuella, vardagliga och 

eleverna ska ha möjlighet att relatera till dem. Arbetssättet lärarna applicerar i undervisningen 

rörande etiska dilemma är övervägande elevaktivt i form av gruppdiskussioner, 

klassrumsdiskussioner och uppgifter. Eleverna ska själva arbeta med att resonera, argumentera 

och reflektera över moraliska handlingar i förhållande till etiska dilemman.  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

• Kan du berätta om hur du undervisar etik i religionskunskap? 

 

 

o Kan du ge fler exempel på… 

 

o Kan du beskriva hur du menar… 

 

• Kan du berätta om hur du ser på användningen av etiska dilemman i undervisningen? 

 

o Kan du ge något exempel på hur du använder etiska dilemman i din 

undervisning? 

 

o Kan du berätta om varför du går tillväga på det sättet? 

 

• Hur går du tillväga när du väljer vilka etiska dilemman du använder? 

 

o Kan olika program påverka det urval du gör av dilemman i undervisningen, 

varför/varför inte 

 

o Hur använder du etiska dilemman, till exempel är dem påhittade extrema 

situationer eller vardagliga situationer som eleverna kan relatera till? 

 

• Vad är målet med att använda etiska dilemman i etikundervisningen? 

 

o Du nämnde… 

 

o Kan du exemplifiera med något… 

 

• Vad tycker du om kvaliteten på läroböckernas innehåll när det kommer till etik och 

etiska dilemman? 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DREL%26courseCode%3DRELREL01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_RELREL01
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2016.1268111
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• Om du kunde ändra etikundervisningen på något sätt, vad skulle du ändra på och 

varför? 

 


