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Sammanfattning 
Litteraturstudiens syfte är att utforska vad tidigare forskning säger om hur lärare kan 
hanterar etikundervisningen i religionsämnet. Genom att ställa frågorna; hur kan 
lärare förhålla sig till formandet av etikundervisningen samt vilka svårigheter 
etikundervisningen kan utgöra för lärare till tidigare forskning inom området har 
syftet besvarats. Metoden för litteraturstudien har varit en systematisk litteraturstudie 
och den analysmetod som använts är en kvalitativ innehållsanalys av 
forskningslitteraturen som valts ut genom en systematisk sökning i olika databaser.  
 
Resultatet visar brister i lärares ämnesdidaktiska kompetens vilket leder till 
oreflekterad undervisning som till stor del bygger på lärarens eget tyckande i 
kombination av etikrepresentationen i läroböckerna. Det finns dock metoder som 
lärare kan använda för att skapa en heltäckande förståelse för etikämnet i form av 
läran av och läran om etik kombinerat med ett existentiell och samhällsorienterat 
synsätt. Detta bidrar till att fånga etikens komplexitet som grundas i läroplanens 
öppna formulering av etik begreppet.  Vidare problematiseras vems perspektiv som 
blir representerat i etikundervisningen samt vilka som exkluderas och hur lärare kan 
arbeta för att medvetandegöra eleverna om detta i undervisningen.  
 
Nyckelord: Etik, moral, livskunskap, livsfrågor, religionsdidaktik, didaktik, 
värdegrund, values, ethics and moral education.  
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1. Inledning 
Människor är sociala varelser som har behov av att leva i samvaro med andra. För att 
människan ska kunna leva i en fungerande samvaro behövs regler och lagar som skapar balans i 
samhället. Människan behöver öva upp förmågan att kunna bedöma vilken typ av agerande 
som kan rättfärdigas i vår samlevnad med andra. Ett sätt att göra detta på är att arbeta med etik 
och moral. Etik är tänkt att förmedla vilka handlingar som anses rätta och vad vi bör sträva 
efter eller avstå från i moraliska situationer. 
 
Att arbeta med etiska frågor i skolan är komplicerat. Lärare behöver ställa sig frågor om hur 
man tänker kring etiska och moraliska begrepp samt hur man förmedlar dem till eleverna. 
Skolverket framhäver i skriften Etikdidaktisk forskning närmast obefintlig att etikundervisning 
förefaller vara marginell i relation till religionsundervisning i religionsämnet. Detta tros bero på 
det outforskade didaktiska behoven som uppkommer vid undervisning av etik i religionsämnet.  
Arbete med etik samt värdepedagogik bedrivs oftast oreflekterat och riktar sig i hög grad mot 
elevers beteenden. Undervisningsmetoderna som lärare använder grundar sig huvudsakligen på 
deras erfarenheter kring barndom och barnuppfostran snarare än på vetenskapligt grundad 
kunskap vilket leder till en bristfällig etikundervisning. Lärare behöver utveckla en medveten 
hållning till arbetet med etikundervisningen (Osbeck, 2016). 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet förmedlar att eleverna förväntas möta etik 
och moral i religionsundervisningen. I det centrala innehållet för religionsämnet i grundskolans 
senare år framkommer det att eleverna ska möta etiska begrepp som rätt, orätt, solidaritet och 
jämlikhet. Dessa ska behandlas i vardagsförankrade moraliska frågor (Skolverket, 2011:189). 
Eleverna behöver få arbeta med etiska begrepp och frågeställningar genom olika modeller som 
läraren ska utveckla med eleverna (2011:187). Detta är sammanlänkat med skolans 
värdegrundsarbete som ska utveckla elever till att kunna genomföra etiska överväganden vid 
beslutsfattanden. Eleverna behöver kunna värdera vad som är en önskvärd handling i samhället 
(2011:07).  
 
Lärare som jag har träffat under min utbildning och yrkesverksamhet framhäver vikten av att 
arbeta med etikområdet i religionsundervisningen. Genom att analysera och ta ställning till 
etiska och moraliska dilemman växer eleverna som individer och förbereds att ta ansvarsfulla 
beslut ute i samhället menar lärarna. I religionsundervisningen får eleverna reflektera kring vad 
som anses vara en god handling utifrån olika etiska värderingar. Många av lärarna uttrycker 
dock en saknad av användbara didaktiska angreppssätt för arbete med etiken utifrån 
religionsämnets centrala innehåll.  
 
I min roll som religionslärare anser jag det vara av vikt att inneha kunskap om undervisning i 
etik och moral då ämnet är komplext. Jag behöver få en uppfattning om hur religionslärare kan 
förhålla sig till ämnesområdet i undervisningen. För att ta reda på detta bör jag undersöka vad 
tidigare forskning säger om komplexiteten av etikundervisningen som bedrivs inom 
religionsämnet samt hur religionslärarna ställer sig till arbetet utifrån religionsämnets centrala 
innehåll som behandlar etik. Mina förhoppningar är att denna undersökning bidrar till en ökad 
didaktisk medvetenhet hos religionslärare som arbetar med etik och moral då arbetet fokuserar 
på att fånga komplexiteten bakom etikundervisningen som bedrivs inom religionsämnet och 
hur lärare kan tänkas hantera den. Detta bidrar förhoppningsvis med nya insikter i hur lärare 
kan arbeta för att skapa en stimulerande undervisning för elever i religionsämnet.   
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras perspektivet på etik som arbetet kommer att anta i relation till 
Skolverkets rekommendationer då det är dessa som lärare har att utgå från vid planering och 
genomförande av undervisning.  Etikens roll i religionsämnet och styrdokumenten presenterar etikens 
roll i religionsundervisningen utifrån Skolverkets styrdokument med syfte att sätta in läsaren i 
hur etikämnet kan behandlas utifrån Skolverkets anvisningar och tolkningar. Under rubriken 
Didaktiska aspekter av etik undervisningen diskuteras Skolverkets rekommendationer kring 
formandet av etikundervisningen i religionsämnet som utformats efter styrdokumenten. 
Avslutningsvis förklaras det centrala begreppet etiska teorier under rubriken Syftet med etiska teorier 
samt Etiska teorier i praktiken-moraliska dilemman utifrån ett didaktiskt perspektiv med syfte att 
sätta in läsaren i begreppets funktionella roll i detta arbete och i etikundervisningen. Följande 
bakgrund ska skapa förståelse för studiens syfte och för religionslärarens behov av att ständigt 
forma och reflektera över undervisningen i relation till styrdokumenten och relevanta begrepp. 

 
2.1 Etikens roll i religionsämnet och styrdokumenten 
I Läroplanens värdegrund framkommer det att skolan ska gestalta människans okränkbarhet 
genom att respektera människors integritet och fria vilja samtidigt som skolan ska arbeta för 
jämställdhet människor emellan. Eleverna förväntas utveckla den empatiska förmågan genom 
att visa förståelse samt solidaritet för utsatta människor. Utvecklingen ska ske i 
överensstämmelse med den etik som handhavas av den västerländska humanismen samt den 
kristna traditionen (Skolverket, 2011:08). Aspekterna som lyfts i värdegrunden gestaltas även i 
religionsämnet. I syftesdelen för religionsämnet framkommer det att eleverna ska få reflektera 
över livsfrågor, den egna identiteten och sitt etiska förhållningssätt vilket i sin tur ska bidra till 
att utveckla en personlig livshållning samt förståelse för människors olika sätt att leva. Eleverna 
ska få förståelse för hur olika livsåskådningar tänker kring frågor som kön, jämställdhet, 
sexualitet samt relationer. Skolan ska ge eleverna möjlighet till att utveckla ett analytiskt 
förhållningssätt som bidrar till ställningstaganden i etiska och moraliska frågor. Vidare ska 
undervisningen bidra till utvecklandet av elevernas förståelse för hur människors värderingar 
hänger samman med deras livsåskådningar. Dessa aspekter av undervisningen är tänkt att bidra 
till att bereda eleverna till ansvarsfullt handlande i förhållande till dem själva och omgivningen 
(2011:186).  
 
Förmågorna som är centrala för etiken i religionsämnet är förmågan att argumentera samt 
resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån olika etiska begrepp och 
modeller (2011:187). Det är dock först i årskurs fyra som etik begreppet speglas i 
religionsämnets centrala innehåll. I mellanstadiet är det tänkt att religionsundervisningen ska 
behandla etiska begrepp som orätt, rätt, jämlikhet samt solidaritet. Vidare ska eleverna få arbeta 
med moraliska frågor som berör jämställdhet, identitet, sexualitet samt utanförskap. Dessa 
aspekter utgör grunden till reflektion kring vad ett bra liv kan vara (2011:189). I högstadiet 
utvecklas detta ytterligare till att behandla etiska modeller samt olika etiska teorier. Vidare 
förväntas eleverna i högstadiet kunna ta avstånd från sådant som är vardagsnära och istället 
reflektera över förhållanden utifrån ett samhällsperspektiv (2011:191). Det går även att skönja 
skillnad mellan de olika stadierna i kunskapskraven där eleverna i mellanstadiet förväntas föra 
resonemang kring vardagliga moraliska frågor samt vad ”att göra gott” kan innebära med hjälp 
av reflektioner kopplat till ämnet och genom användandet av etiska begrepp (2011:191). I 
högstadiet förväntas eleverna även använda sig utav etiska modeller som grund för sitt 
resonerande (2011:193).  
 
Detta diskuteras vidare i Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap som Skolverket har 
tagit fram i syfte att underlätta tillämpandet av kunskapsinnehållet för religionslärare. Syftet 
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med religionsämnet och speciellt livsfrågor och etik är att det ska ge eleverna möjlighet till 
personlighetsutveckling då de reflekterar kring frågor som berör liv, identitet samt etiska 
begrepp och resonemang (2011:07).  
 
Etiken har länge utgjort en viktig grund i religionsämnet då den genomsyrar alla religiösa 
tankesystem och livsåskådningar (2011:09). Detta har lett till att etiken idag utgör ett 
självständigt kunskapsområde i religionsämnet (2011:22). I den rådande kursplanen förväntas 
eleverna få förutsättningar att analysera och ta ställning till etiska och moraliska frågor. För att 
lyckas med detta rekommenderar Skolverket att undervisningen ska förse eleverna med verktyg 
i form av etiska begrepp och modeller som kan utgöra viktiga tillgångar vid analyser och 
ställningstaganden (2011:09-10). Begrepp och modeller utgör en grund i bildandet av egna 
moraliska uppfattningar och möjliggör validerandet av olika resonemang via hållbara argument 
menar Skolverket. Via etiska begrepp och modeller ges eleverna även möjlighet att gå utanför 
det egna tyckandet och får istället möjlighet att anta ett analytiskt förhållningssätt där de invigs 
i olika konsekvenser av moraliska handlingar i vårt komplexa samhälle. Exempelvis kan lärarna 
använda sig utav etiska teorier i form av plikt- eller konsekvensetik för att visa på att olika 
modeller och teorier kan leda till olika lösningar på samma moraliska dilemman. På så vis ges 
eleverna möjlighet till att få en djupare förståelse för bakomliggande principer som modellerna 
utgår ifrån med dess styrkor och svagheter (2011:29). Detta möjliggör etiska diskussioner ur ett 
samhällsperspektiv vilket bidrar till att skapa elever som kan handla ansvarsfullt i samhället. 
Lärare bör dock diskutera vad det innebär att anta ett analytiskt förhållningssätt så eleverna får 
en förståelse för hur det används i praktiken (2011:28). I läroplanen går det att skönja en 
progression i hur eleverna förväntas använda etiska begrepp och modeller då eleverna i de 
tidigare årskurserna för samtal om normer och regler samt reflekterar över behovet av dessa till 
att i senare årskurserna samt vid högre betygsnivåerna kunna visa på djupare resonemang kring 
moraliska frågor och värderingar. Det ställs också högre krav på användningen av etiska 
begrepp, och successivt även etiska modeller, i elevernas resonemang (2011:32). 

 
I etiken som behandlas inom religionsämnet ska eleverna även reflektera över hur ett bra liv 
kan gestaltas (2011:29). I mellanstadiet är detta friare formulerat där det är tänkt att barnen ska 
reflektera över vad det kan innebära att göra gott och vad ett bra liv kan vara. Under högstadiet 
förväntas eleverna kunna diskutera frågeställningarna utifrån ett mer teoretiskt perspektiv, då 
eleverna ska utgå från vad ett gott liv kan vara och vad som kan gestalta goda handlingar 
utifrån etiska resonemang. Reflektioner kring det goda livet är tänkt att balansera upp den 
instrumentella synen på etikämnet som oftast förknippas med etiska modeller. Genom att 
behandla livsfrågor i etiken vill man bidra till en långsiktig helhetssträvande reflektion över livet 
(2011:29). Även här ser vi en tydlig progression från att eleverna ska föra samtal om elevnära 
levnadsfrågor till att vid senare årskurser samt vid de högre betygsnivåerna kunna föra djupare 
resonemang kring hur livsfrågor skildras och vad religioner samt andra livsåskådningar kan 
betyda för olika människor och deras identitet (2011:32). 
 
Att eleverna ska kunna ta ställning i samhället är en strävan som religionskunskap ska bidra till 
i etikundervisningen. Skolverket är dock tydlig med att det inte kan uppfattas som ett krav att 
elever i olika kontexter ska ge uttryck för sina åsikter i etiska frågor. Etiska analyser och 
argumentationer har möjlighet att utvecklas utan att eleverna redovisar egna värderingarna och 
ståndpunkter (2011:29). 
 
2.2 Didaktiska aspekter av etikundervisningen 
Skolverket har skapat texten Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion och 
geografi i syfte att belysa hur undervisningen i dessa ämnen kan bedrivas. Eleverna i skolan 
behöver utvecklas för att kunna delta i den komplexa och mångkulturella värld de lever i, de 
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behöver handlingsberedskap (2011:10). Skolan behöver bidra till att eleverna får möjlighet att 
utvecklas till självständigt kritiskt reflekterande samhällsmedlemmar. Flera undersökningar 
visar att elever behöver vägledning för att kunna utveckla sin förmåga att se strukturer, 
helheter, likheter och skillnader (2011:15). Det är viktigt att läraren kopplar strukturerna till 
vardags- och individnivån men även samhällsnivån för att skapa en vidgad förståelse bland 
eleverna. I tidigare undersökningar finns tecken på att elevernas kunskaper till stor del är 
lösryckta, eleverna har svårt att visa på orsakssamband och sakargument. Detta gäller även vid 
behandlandet av elevernas värderingar och etiska resonemang. Eleverna är ofta kapabla att 
uttrycka hur man borde tänka kring etiska frågor, men har svårigheter med att underbygga sina 
resonemang (2011:21). Många lärare ger uttryck för att detta är ett svårt och krävande problem 
i religionsundervisningen (2011:23). Det är tänkt att lärare ska kunna ta hjälp av forskning som 
är baserat på beprövad erfarenhet för att lösa problem inom undervisningen men detta kräver 
dock att det finns sådan tillgänglig inom undervisningsområdet vilket när det kommer till 
etikundervisningen, är ytterst begränsad. Det behövs alltså mer praxisnära forskning för att 
lärarna ska ha möjlighet att utveckla sin undervisning inom ämnet (2011:36). 
 
Etiken behandlas oftast som ett eget moment i undervisningen vilket har kritiserats. Lärare bör 
bli bättre på att integrera etik i undervisningen som berör olika livsåskådningar. Etiken kunde 
vinna på att kopplas samman med studierna av livsåskådningarna då det skulle innebära att den 
etiska delen av religionsämnet skulle få en tydligare förankring i religionskunskap och därmed 
skulle en skiljelinje dras från exempelvis filosofin (2011:94). Vidare skulle det också bidra till 
elevernas förståelse för människors olika sätt att leva. I religionsundervisningen försöker man 
motarbeta stereotypiska bilder och fördomsfulla tankar om varför människor lever och tänker 
på olika sätt. Detta kan göras genom att eleverna får reflektera över olika existentiella och 
etiska ställningstaganden (2011:87). På så vis utvecklas undervisningen till att i högre grad 
behandla livsfrågor och etiska frågeställningar ur ett religionsperspektiv. Eleverna talar gärna 
om livsfrågor men lärare har svårt för detta då flera upplever att området blir för personligt då 
diskussionerna oftast stannar vid personligt tyckande. Ett sätt att lösa detta på som tas upp i 
Skolverkets text är att utgå från olika former av populärkultur i form av film, litteratur, musik, 
konst eller reklam, vilket även uppmuntras i kursplanen för grundskolan. Eleverna får då 
analysera och diskutera livsfrågor utifrån andras perspektiv (2011:93). 
 
I religionsundervisningen använder sig lärare av olika angreppssätt, metoder och perspektiv för 
att förankra färdigheter hos eleverna. Det finns två huvudsakliga metoder som används i 
undervisningen av religion, läran om och läran av. Läran om är tänkt att hjälpa eleverna 
orientera sig kring de olika livsåskådningarna medan läran av är tänkt att bidra till utvecklandet 
av existentiella färdigheter (2011:89). Vid undersökningar av hur religionslärare undervisar fann 
man två huvudsakliga former av undervisning – en samhällsorienterad samt en existentiellt 
tolkande. Den samhällsorienterande undervisningen är inriktad på att eleverna ska kunna 
orientera sig kring olika religioner och livsåskådningar genom att exempelvis jämföra dessa. I 
den andra inriktningen står existentiella livsfrågor i fokus. Där utgör elevernas egna reflektioner 
kring existentiella och etiska frågor ämnets huvudinnehåll. Man kan alltså säga att det finns en 
mer samhällsvetenskapligt inriktad religionsundervisning samt en mer humanistiskt inriktad 
undervisning (2011:89). Målet med undervisningen verkar te sig olika beroende på vilken 
inriktning lärare väljer. Den samhällsorienterande religionsundervisningen har målet att skapa 
samhällsmedborgare som är orienterade och har förståelse för omvärlden. Här prioriteras 
förmågor som att kunna jämföra och analysera. Den existentiellt tolkande 
religionsundervisningen är inriktad på att skapa reflekterande individer som har förutsättningar 
att blir goda medmänniskor på ett individuellt plan. De olika inriktningarna ställer olika krav på 
lärarens kunskaper och kompetenser. I den samhällsorienterande undervisningen behöver 
lärare kunskaper om religioners historia, trosläror, grupperingar och samhällsrelevanta frågor. 
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Undervisning som fokuserar på existentiella och etiska frågor berör undervisningen ur ett 
religionsperspektiv men även utifrån mer generella frågor om livet. Läraren behöver då 
kunskaper om etiska teorier, livskunskap men även biologi då det hör till frågor som berör 
död, abort samt dödshjälp. Utifrån denna ämnesdidaktiska översikt går det att konstatera att 
religionskunskapsämnet kännetecknas som ett spänningsfält mellan ett samhällsorienterat 
respektive existentiellt ämne men även en balans mellan att vara ett pluralistiskt ämne 
respektive ett individorienterat ämne. Det sistnämnda är problematiskt då det visat sig i tidigare 
forskning att elever har en avsaknad av förmågan att motivera etiska ställningstaganden samt 
brister i förmågorna som berör diskussioner och argumentationer av ställningstaganden 
(2011:90). Det finns dock tillfällen då ställningstaganden som görs kring etiken kan visa på en 
stark etisk medvetenhet, dock är det i de sammanhang där ställningstaganden gynnar individen 
snarare än kollektivet. Detta kan bero på bristande kunskaper om livsåskådningar som ligger 
utanför deras egen tradition. Konsekvensen av detta är att eleverna stannar vid det egna 
tyckande utan att förankra den egna åsikten i en analys av olika lösningar och konsekvenser i 
relation till etiska modeller samt teorier. Detta är vanligt förekommande när eleverna arbetar 
med moraliska- och etiska dilemman där syftet är att diskutera etiska frågor. Där gäller det för 
läraren att inte låta eleverna stanna vid ett allmänt tyckande utan läraren bör hjälpa dem basera 
sina argument på fakta som sedan relateras till etiska modeller och teorier. Detta kan 
möjliggöras via användandet av debattartiklar som motsäger sig elevens vanliga 
ställningstaganden (2011:95).  
 
I religionsundervisningen används huvudsakligen fem didaktiska infallsvinklar; 
fenomenologisk, verklighetsprövande, livsförståelseutvecklande, livsberättande och tolkande. 
När man behandlar etikområdet är det huvudsakligen det verklighetsprövande, livsberättande 
och livsförståelseutvecklande didaktiken som används. I den verklighetsprövande didaktiken 
behandlar man religioner och hur de kan studeras. En verklighetsprövande religionsdidaktik 
utgår från att eleverna kritiskt granskar religionerna samt dess verklighetsuppfattning vilket 
sätts i relation till den egna uppfattningen. Den livsförståelseutvecklande religionsdidaktiken 
har syftet att få eleverna till att utvecklas existentiellt. Lärare utgår här från elevernas perspektiv 
och förförståelse. Den livsberättande religionsdidaktik utgår från elevens känslomässiga 
utveckling och livsberättelser där samtal är den huvudsakliga metoden som används. Syftet är 
att utveckla elevers känslomässiga samt individuella tolkningsförmåga (2011:91-92). 
 
Avslutningsvis uppmärksammas komplikationen som uppkommer i religionsundervisningen i 
distinktionen mellan att utveckla elevernas syn på livet och etiska frågor dels utifrån den 
värdegrund skolans undervisning baseras på och dels utifrån elevernas egen syn på området. 
Denna komplexitet innebär en balansgång för lärarna som ska representera skolans värdegrund 
samtidigt som de ska uppmuntra eleverna till egna ställningstaganden. 

 
2.3 Syftet med etiska teorier 
Olika etiska teorier hjälper människor att avgöra vad som är rätt och gott. Teorierna är tänkta 
att vägleda människor kring hur man kan handla i olika sammanhang samt att skapa en 
förståelse för vilka konsekvenser handlanden medför (Franck & Löfstedt, 2015:11,52-55). För 
att vara medveten om hur man bör handla måste man vara medveten om vad man vill uppnå 
med sin handling (2015:63-65). Om det goda exempelvis är glädje så blir den rätta handlingen 
den som medför glädje. Innan handlingen kan väjas bör man beakta vem man tar hänsyn till i 
sin handling (Löfstedt, 2011:120). Är det den egna eller andras glädje som står i fokus? Detta 
kan etiska teorier hjälpa till med. Etiska teorier bidrar med att belysa olika förhållningssätt till 
ageranden grundat i etiska och moraliska värderingar (Löfstedt, 2011:120). Via olika etiska 
teorier kan människan reflektera kring vad som anses som gott i olika sammanhang, vilket är 
kopplat till människans moral (Franck & Löfstedt, 2015:71). De flesta religioner och 
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livsåskådningar anses utgå från liknande moralregler då de innehållsmässigt behandlar vad som 
är rätt och gott samt hur vi bör leva. Frågan är dock om religionerna är av samma uppfattning 
när det kommer till vad det är som värderas som rätt och gott samt vilka man bör visa hänsyn 
(Löfstedt, 2011:122)? Detta kan etiska modeller och teorier ge inblick i då olika synsätts ställs 
mot varandra i syfte att skapa en förståelse för olika människors handlande. Genom tolkningar 
av skrifter och regler eller genom gehör för personers utsagor kan människan försöka få svar 
på hur man bör leva och vad som är rätt och gott (Franck & Löfstedt, 2015:134-136). 
Människans förhållningssätt är påverkat av dennes förhållning till religion- och livsåskådning 
(Löfstedt, 2011:122-123). En vanlig uppfattning är att alla livsåskådningar anses vara 
regeletiska, vilket innebär att de bygger på bokstavliga tolkningar av religiösa skrifter, men detta 
ger enbart en förenklad bild av verkligheten (Franck & Löfstedt, 2015:23). Oftast finns olika 
uppfattningar om vad som är rätt inom en livsåskådning och friare tolkningar av heliga skrifter 
kan möjliggöra de flesta synsätt (Franck & Löfstedt, 2015:23). Det finns olika uppfattningar 
om vad som anses gott men de flesta livsåskådningar är överens om att ett liv i enlighet med 
högre makter eller Guds vilja är gott och kan leda till ett bättre liv (Löfstedt,2011:122). Detta 
kan förstås av eleverna när de arbetat med olika etiska teorier och modeller i relation till olika 
livsåskådningar.  
 
2.4 Etiska teorier i praktiken-moraliska dilemman 
En vanlig etisk teori som används för att få människor att uppfatta vad som är ett moraliskt 
önskvärt handlande är den normativa etiken som får oss att reflektera över konsekvenser utav 
handlanden. Till detta används vanligen moraliska dilemman (Löfstedt, 2011:117). Dessa 
innehåller oftast moraliska situationer där det uppstår en konflikt eller ett dilemma för att det 
är oklart vilken handling som är rätt. Genom moraliska dilemman blir det lättare att visa på 
olika etiska teoriers oönskade följder och problem (2011:117-118). På så vis kan eleverna 
granska olika religioners förhållningssätt i moraliska situationer för att försöka avgöra vad som 
kan anses vara ett önskvärt handlande utifrån de olika religionernas syn på livet. Detta bidrar 
till att skapa en större förståelse för hur olika människor resonerar och handlar i olika 
situationer beroende på deras värderingar. Eleverna får även en inblick i vad det kan innebära 
att leva ett moraliskt gott liv och får insikter om komplexiteten bakom att vara en moralisk god 
människa. Ingen existerande etisk teori är problemfri. Dagligen fattas beslut som har moraliska 
följder för andra. Köper vi rättvisemärkta kläder? Talar vi alltid sanning? Säger vi alltid snälla 
saker? Oavsett etisk teori eller synsätt är huvudfrågan vi bör ställa oss vilket slags samhälle vi 
vill leva i. Hur beter sig människor i ett gott samhälle och hur kan jag bidra till det? Genom att 
besvara frågorna får vi ett förenklat svar på hur vi bör leva som moraliskt goda människor för 
att bidra till det goda samhället (2015:76-77,100-101). 

 
3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Läroplanens formuleringar av det centrala innehållet berörandes etik i religionsämnet är öppna 
och tolkningsbara. Lärare förväntas i mellanstadiet undervisa om ”några etiska begrepp” där 
exemplen rätt, orätt, jämlikhet och solidaritet anges för att sedan avanceras till frågor om 
hållbarutveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som frihet och ansvar i 
högstadiet. Vidare ska ”vardagliga moraliska frågor” som berör tjejer och killars identitet, 
jämställdhet, sexualitet, utanförskap och kränkning undervisas om i mellanstadiet. I högstadiet 
utvecklas detta innehåll till att även handla om moraliska dilemman som ska analyseras utifrån 
”etiska modeller” där exemplen plikt och konsekvensetik anges. Högstadielärarna ska även 
arbeta med ”etiska frågor och människosyn” som återspeglas i några religioner. Det centrala 
innehållet för etik menar att undervisningen även ska handla om vad ett ”gott liv” kan vara och 
vad att ”göra gott” kan innebära i mellanstadiet för att sedan i högstadiet koppla dessa begrepp 
till ”olika etiska resonemang” genom exempelvis dygdetik. (Skolverket, 2011:189). De öppna 
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formuleringarna i form av ”några etiska begrepp”, ”vardagliga moraliska frågor”, ”etiska 
modeller”, ”etiska frågor och människosyn” samt ”ett gott liv” lämnar läraren åt sina egna 
tolkningar och tillämpningar av innehållet. Det ställs på så vis höga krav på lärares förmåga att 
tolka och finna lämpliga didaktiska metoder för att tillämpa innehållet. Detta blir problematiskt 
för lärare då det saknas väletablerade didaktiska angreppssätt och metoder i etikundervisningen 
som är relaterat till religionsämnet (Osbeck, 2016). De didaktiska metoder som finns inom 
etikdidaktiken idag är huvudsakligen grundad i värdegrundsetiken vilket blir problematiskt då 
detta inte speglar etikinnehållet i religionsämnet. En utveckling av nya ämnesdidaktiska 
förhållningssätt som är grundade i religionsämnets beskrivning av etik behövs (Osbeck, 2016).  
 
Mot bakgrunden av det som framkommit i problemformuleringen har syftet arbetats fram. 
Syftet är att få kunskap om vad tidigare forskning säger om hur religionslärare kan hantera 
undervisning av etik utifrån det centrala innehållet i religionsämnet som undervisningen ska 
bygga på. Detta görs för att skapa en förståelse för hur lärare kan arbeta med etikområdet på 
ett medvetet vis.  
 
Frågeställningarna som tagits fram är tänkt att besvara undersökningens syfte. Genom att 
granska vad forskning säger om lärares förhållning till etikarbetet utifrån det centrala 
etikinnehållet som går att återfinna i religionsämnet skapas en bild av hur en välgrundad 
undervisning kan se ut. Utifrån den andra frågeställningen förtydligas svårigheter som 
etikundervisningen kan skapa vilket bidrar till att anförskaffa en förståelse för hur lärare kan 
förhålla sig till dessa. Tillsammans kan dessa frågeställningar bidra med förståelse för hur 
religionslärare kan skapa en medveten hållning till etik undervisningen i religionsämnet. 
 
Studiens frågeställningar:  

 
x Hur kan religionslärare förhålla sig till arbete med etik utifrån det centrala innehållet i 

religionsämnet enligt tidigare forskning? 
x Vilka svårigheter utgör etikundervisningen för religionslärare enligt tidigare forskning? 

 
4. Metod 
I denna del av litteraturstudien redovisas metoden som använts vid sökandet och sorterandet 
av relevant data, etiska överväganden, databaser, avgränsningar, sökprocess, urval, analys samt 
presentation av utvald litteratur.  
 
Denna litteraturstudie undersöker vad tidigare forskning säger om lärares undervisning av etik 
relaterat till det centrala innehållet för religionsämnet för grundskolan då det är det centrala 
innehållet som undervisningen ska utgå ifrån. Med utgång i det centrala innehållet för 
religionsämnet skapades ett tydligt syfte med relevanta frågeställningar som angav vad studien 
syftar till att undersöka. Detta är av relevans för en systematisk studie då en sådan ska skapa en 
övergripande förståelse av ämnet som studien syftar att undersöka (Larsen, 2009:19). Syftet 
och frågeställningarna bidrar till att skapa en förståelse för hur lärare utifrån forskningens 
framställning kan forma undervisningen utefter det centrala innehållet i religionsämnet. På så 
vis skapas en förståelse för komplikationer och möjligheter som finns i olika metoder och 
material som används i etikundervisningen i religionsämnet.  
 
Studien är en systematisk litteraturstudie, vilket skapar behovet av att tydligt redovisa använda 
metoder (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:28). Den systematiska 
litteraturstudien syftar till att utifrån bestämda avgränsningar och specifika sökord, söka efter 
relevant data i databaser, kataloger, böcker och artiklar. Eftersom sökningar i olika plattformar 
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ger många resultat är det viktigt att formulera avgränsningar inom området för att få fram 
hanterbar data. Vidare framhäver Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström att studien bör 
baseras på aktuell forskning (2013:31). I denna studie används dock en tidsram på tolv år. 
Anledning till detta är att forskning inom etik med förankring till det centrala innehållet i 
religionsämnet är relativt begränsad, vilket gör att en snävare begränsning skulle ge ett för tunt 
underlag. Vid insamlingen av data har olika sökord använts, vilket beskrivs närmare i avsnittet 
urval och avgränsningar. Arbetet följer den systematiska litteraturstudien och har en kvalitativ 
forskningsansats, då målet med studien är att förstå och inte att förklara (Larsen, 2009:22).  
Innehållsanalys är den analysmetod som använts vilket innebär att insamlad data har 
analyserats för att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller skillnader (Larsen, 
2009:101-102). Detta presenteras vidare i analysdelen där innehållsanalysen beskrivs och 
diskuteras mer ingående.  
 
4.1 Etiska överväganden 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström framhäver vikten av etiska överväganden vid 
systematiska litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultat (2013:69-70). Det 
innebär att enbart studier som granskats av en etisk kommitté innan publikation bör användas. 
Detta har tagits hänsyn till genom att avgränsa urvalet till att endast innefatta avhandlingar, 
artiklar, kapitel och vetenskapliga skrifter som granskats av forskare då de blivit peer reviewed. 
Vidare är författarna till texterna är framstående inom didaktik, religion, etik samt 
värdepedagogik vid olika universitet. Ett annat etiskt övervägande som bör göras är vid 
redovisningen av artiklar som ingår i litteraturstudien, samt behovet av att arkivera dessa i tio år 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:70). Detta har tagits i beaktan genom att 
redovisa och arkivera de artiklar som ingår i litteraturstudien. Vidare ska alla resultat 
presenteras i studien, oavsett om de stöder respektive inte stöder hypotesen (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013:70). Detta har tagits hänsyn till genom att redovisa alla resultat 
som med hjälp av avgränsning och urvalskriterier medtagits i litteraturstudien. En avslutande 
etisk aspekt att ta hänsyn till är Vetenskapsrådets fyra krav vars syfte är att skydda forskningens 
deltagande individer (2002:06-14). Det första kravet är informationskravet som innebär att 
forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte (2002 :07). Andra kravet är samtyckeskravet 
som går ut på att det ska vara frivilligt deltagande i studien (2002:09). Tredje kravet, det så 
kallade konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om studiens deltagare ska vara konfidentiella 
(2002:12). Fjärde kravet, även kallat nyttjandekravet, åsyftar att de deltagaruppgifter som samlas 
in enbart används till forskningen (2002:14). 
 
4.2 Databaser  
I denna litteraturstudie har databaserna Libris, Google Scholar och Science direct använts. 
Databaserna Libris och Science direct hade bra avgränsningsmöjligheter där det fanns 
möjlighet att begränsa sökresultaten till vetenskapliga texter som blivit peer reviewed. Då 
Google Scholar inte har denna avgränsningsmöjlighet användes sökmotorn enbart för att finna 
texter som framkommit som resultat under sökningar vid Libris eller Science direct.  
 
4.3 Sökord  
I litteraturstudien har det systematiskt sökts efter relevant data genom formandet av sökord 
som utgått från religionsämnets centrala etikinnehåll, undersökningens syfte och 
frågeställningar. I tabellen nedan redovisas sökord som använts, totala antal träffar, träffar efter 
avgränsning, första urvalet och det slutliga urvalet. I tabellen nedan ges en översikt av de 
sökorden som använts för datainsamling. Tabellen visar sökningen i databasen Libris och 
Science direct. 
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Sökord Antal träffar Avgränsning 1:a urvalet 2:a urvalet 
Databas Libris Science 

direct 
Libris Science 

direct 
Libris Science 

direct 
Libris Science 

direct 
Religionsdidaktik 33 - 4 - 3 - 1 - 
Värdefrågor i skolan 6 - 6 - 3 - 1 - 
Värdepedagogik 61 - 7 - 2 - 1 - 
Ethics in religius 
education 

- 11,982 - 81 - 5 - 1 

Etikdidaktik 5 - - - - - - - 
Etik och moral i 
religion 

162 - 6 - - - - - 

Värderingar i 
undervisningen 

12 - 2 - - - - - 

Värderingar i 
religionsämnet 

- - - - - - - - 

Ethics and moral 
values in religious 
education 

- 5,364 - 47 - 4 - - 

Values in religious 
education 

- 43,608 - 281 - 3 - - 

Livsfrågor i 
religionsundervisningen 

3 - - - - - - - 

Värden i 
undervisningen 

3 - 2 - - - - - 

Life issues in religious 
education 

- 44,843 - 270 - - - - 

 
4.4 Avgränsning och urval  
En avgränsning som gjorts vid sökningen är att enbart behandla forskning som gick att koppla 
till det centrala innehållet som behandlade etik i religionsämnet. Detta gjordes för att 
forskningens innehåll skulle vara relevant för studien. Vidare skedde en avgränsning i form av 
att forskningen skulle kunna besvara syftet och frågeställningarna som arbetet utgår ifrån. 
Forskningen skulle även vara aktuell, därav gjordes en tidsbegränsning på 10 år (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:31). Det visade sig dock att denna begränsning var för 
snäv för att skapa ett gediget forskningsunderlag, därför ökades tidsspannet till 12år. En annan 
avgränsning som gjordes var att forskningen som användes skulle ha granskats av en etisk 
kommitté, arbetena skulle alltså blivit peer rewied.  Den sista avgränsningen som gjordes var 
att begränsa språken på forskningen till engelska och svenska för att undvika feltolkningar av 
innehållet i forskningen. 
 
Sökningarna i databaserna gav få resultat vilket skapade ett behov av en vidgning av 
sökområde från att enbart fokuserat på religionsdidaktiska texter till att behandla texter med 
värdepedagogik dock med fortsatt förankring till det centrala innehållet för etikområdet i 
religionsämnet. Syftet med vidgandet var att tillhandahålla tillräckligt relevant och trovärdig 
forskning så att ett trovärdigt arbete kunde skapas. Detta resulterade i en större och mer 
relevant mängd data. Efter insamling av data skedde ett första urval vilket innebar att texter 
som enbart behandlade etik ur ett värdegrundsperspektiv och som inte gick att koppla till det 
centrala innehållet för etik inom religionsämnet exkluderades. Detta resulterade i begränsad 
data som var relevant för studien då den innehöll forskning som behandlade 
etikundervisningens centrala innehåll i religionsämnet ur en didaktisk aspekt. Denna 
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bedömning genomfördes genom läsandet av forskningens titel, abstract, sammanfattning och/-
eller inledning. När mängden data både var relevant och hanterbar skedde ett andra urval 
genom att abstract, sammanfattning och inledning lästes. Forskningen som efter detta ansågs 
bidra till studien lästes sedan i sin helhet vilket resulterade i det slutliga urvalet av relevant 
forskning.  
 
En korssökning har gjorts utifrån referenser som framgick i den litteratur som framkom vid 
sökandet som ansågs vara användbara i skapandet av en fördjupad insikt inom ämnesområdet 
relaterat till arbetets syfte och frågeställningar. Korssökning genomfördes i databaserna Libris 
och Google Scholar där sökandet av författare och/-eller titel skedde. Därefter avgränsades 
sökningarna genom de sökkriterier som angivits ovan. Vidare har forskning som framkommit i 
arbetet även sökts fram genom enskilda forskare inom etik- och religionsområdets 
forskarpresentationer där det presenterades arbeten som de skrivit och som utifrån 
urvalskriterierna som nämnts tidigare analyserades vilket i flera fall resulterade i användbar 
forskning för denna studie.  
 
4.5 Analys 
Litteraturstudiens mål är att få en inblick i samt förståelse för metoder och angreppssätt som 
religionslärare kan använda vid undervisningen av etik utifrån det centrala innehållet i 
religionsämnet samt att få en inblick i vilka komplikationer som dessa kan medföra för läraren. 
Eftersom målet är att förstå och inte förklara är litteraturstudiens forskningsansats kvalitativ 
(Larsen, 2009:22). Analysmetoden som använts för att genomföra den kvalitativa dataanalysen 
av det insamlade materialet är induktiv innehållsanalys. Syftet har varit att identifiera mönster, 
samband samt gemensamma drag eller skillnader i metoder och resonemang (Larsen, 
2009:101–102). Den induktiva innehållsanalysen bidrar med att blotta mönster och kategorier 
som inte tydligt framkommer i litteraturen. Dessa mönster och kategorier behöver analyseras 
fram (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:148). Funna mönster och kategorier har 
sedan ställts mot varandra i en jämförande analys mellan forskningen. 
 
Data som samlats in sorterades utifrån relevans för frågeställningarna och syftet, information 
som inte var relevant sorterades bort. Det viktigaste var att komprimera, systematisera och 
arrangera datamaterialet så att det blev analyserbart (Larsen, 2009:102). Till en början fanns 
ambitionen att sammanställa och kategorisera texterna i två kategorier i form av de två olika 
frågeställningarna. Under processen där texterna analyserades utifrån relevans för de två 
frågeställningarna uppenbarades behovet av en sammanlänkning av de två frågeställningarna 
till resultatdelen då det inte gick att behandla den ena frågan utan att ta den andra i beaktan. 
Detta resulterade i en sammanlänkad resultatdel då forskningen som ingår i min studie 
behandlar båda frågeställningar och förstås bäst i en sammanfogad framställning. Slutligen 
identifierades relevanta mönster som analyserats i relation till existerande forskning och dess 
teorier. Denna analysmetod bidrog till att skapa ny kunskap och insikter inom mitt 
undersökningsområde.  
 
Eftersom min systematiska litteraturstudie har en kvalitativ forskningsansats finns 
vetenskapliga kriterier som måste uppfyllas i form av replicerbarhet, validitet och reliabilitet 
(Karlsson, 2007: 247-252). Replicerbarhet innebär att det ska vara möjligt att återskapa 
undersökningen genom replicerbara forskningsförutsättningar. Validitet behandlar studiens 
giltighet och innebär att forskaren har studerat det denne avsett att undersöka. Reliabilitet 
handlar om studiens trovärdighet, forskaren ska ha kommit fram till trovärdiga resultat genom 
studien. Dessa kriterier diskuteras närmare i diskussionsdelen under metoddiskussion.  
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4.6 Presentation av forskarna och de utvalda arbetena 
I denna del presenteras forskare som inkluderats i litteraturstudien samt materialet som de 
bidragit med i relation till syfte och frågeställningar. 
 
Doktoranden Björn Falkevall arbetar som universitetslektor inom religionsämnet. I detta 
arbete används hans avhandling då den berör ämnen som är relaterade till det centrala 
innehållet för etik i religionsundervisningen. Hans forskningsfält berör religionskunskapens 
didaktik med huvudinriktning på praktiken som källa för utvecklingen av lärares praktiska 
kunskap. I sin avhandling Livsfrågor och religionskunskap, en belysning av ett centralt begrepp i svensk 
religionsdidaktik (2010) behandlar han livsfrågor som är relevant för arbetet då det bland annat 
berör rätt, fel, det goda livet och etiska överväganden vilket går att koppla till etikdelen i det 
centrala innehållet för religionsämnet. Dessa tolkar han till styrdokument, lärarutbildares 
inställning till undervisningsområdet samt hur de belyses i religionsundervisningen. Detta 
bidrar till att besvara frågeställningarna kring hur lärare kan arbeta med etik i 
religionsundervisningen samt vilka svårigheter lärarna möter i sin undervisning.  
 
Docenten Christina Osbeck är för närvarande lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot de 
samhällsvetenskapliga ämnena vid Göteborgs universitet. Vidare bedriver hon forskning inom 
religionsdidaktik och värdepedagogik med inriktning på etikdidaktiska frågeställningar. I detta 
arbete används hennes doktorsavhandling, Kränkningens förståelse- en religionsdidaktisk studie av 
livsförståelselärande i skolan (2006) då den bidrar med insikter kring hur ungas livsförståelse 
formas av skolans diskursiva praktiker i förhållande till religionsämnet. Här berörs även de 
etiska begreppen; värderingar, rätt, fel och det goda livet. Vidare används även hennes bidrag 
till Etiska lärare- moraliska barn, forskning kring värdefrågor i skolans praktik (2004). Där har hon 
skrivit texten Värdegrund i skolan. Uppdrag, elevperspektiv och didaktiska reflektioner som tar upp 
vikten av att behandla elevernas perspektiv i undervisning som berör värdefrågor. I texten 
framkommer det att elevers värdetolkning uppstår i diskursiva praktiker som blir svåra att 
förstå för utomstående. Osbeck menar att språket kan användas som redskap för att 
medvetandegöra kollektiva självklarheter utifrån värdsliga tolkningar av elevernas livsförståelse. 
Detta bidrar till att besvara frågeställningarna behandlandes hur lärare kan arbeta med etik i 
religionsundervisningen samt vilka svårigheter lärarna möter i sin undervisning.  
 
Fil dr Robert Thornberg jobbar för närvarande som professor i pedagogik. Hans huvudsakliga 
forskningsområde behandlar bland annat värdepedagogik samt moraliska praktiker vilket är 
relevant för mitt arbete. I detta arbete används hans bidrag till Etiska lärare- moraliska barn, 
forskning kring värdefrågor i skolans praktik (2004). Där har han komponerat texten Lärarens 
fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken som behandlar hur lärares syn på moralisk fostran 
påverkar de värden som eleverna får med sig från skolan. I detta arbete har även Thornbergs 
avhandling Värdepedagogik i skolans vardag-Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever (2006) 
använts då den behandlar hur moral och värderingar hanteras mellan lärare och elever i 
undervisningen. Thornbergs artikel The lack of professional knowledge in values education (2008) har 
också använts i arbetet då det lyfter lärares undervisningsmetoder i relation till vad eleverna får 
lära sig i etikundervisningen. Dessa bidrar till att besvara frågeställningarna behandlandes hur 
lärare kan arbeta med etik i religionsundervisningen samt vilka svårigheter lärarna möter i sin 
undervisning.  

 
Niclas Rönnström är forskare inom ämnesområdena pedagogik och didaktik. Rönnström 
bedriver forskning inom språklig kommunikation och dess kännetecken, funktioner och 
förmågor som berör utbildnings- och lärandekontexter. I detta arbete användas hans text 
Moralisk pluralism alltid redan i pedagogisk praktik som ingår i sammanställningen Etiska lärare- 
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moraliska barn, forskning kring värdefrågor i skolans praktik (2004). Där diskuterar Rönnström 
teoretiska perspektiv som utgör grunden för lärares moraliska ställningstaganden samt hur 
moralundervisningen bedrivs i klassrummet och vilka konsekvenser det får för eleverna. Detta 
bidrar till att besvara frågeställningarna om hur lärare kan arbeta med etik i 
religionsundervisningen samt vilka svårigheter lärarna möter i sin undervisning.  
 
Den teologiska doktoranden Malin Löfstedt arbetar för nuvarande som universitetslektor i 
religionskunskap med inriktning didaktik och etik vid Uppsala universitet. I detta arbete 
används hennes artikel Etiken och religionsämnet som ingår i tidningen Religion & Livsfrågor (2010) 
med temat att förstå etik och finna förhållningssätt då den behandlar vikten av att ha tillgång till 
etikdidaktiska undervisningsmetoder i religionsundervisningen. Detta bidrar till att besvara 
frågeställningarna som behandlar hur lärare kan arbeta med etik i religionsundervisningen samt 
vilka svårigheter lärarna möter i sin undervisning.  
 
Gull Törnegren arbetar för närvarande vid Dalarnas högskola som universitetsadjunkt inom 
religionsvetenskap och har bedrivit forskning inom moral och etik. I detta arbete används 
hennes artikel Etiska dilemman – en pedagogisk utmaning som ingår i tidningen Religion & Livsfrågor 
(2010) med temat att förstå etik och finna förhållningssätt då den problematiserar didaktiska frågor 
kring etiska dilemman och dess användning. Detta bidrar till att besvara frågeställningarna som 
behandlar hur lärare kan arbeta med etik i religionsundervisningen samt vilka svårigheter 
lärarna möter i sin undervisning.  
 
Olof Franck är docent i religionsfilosofi och för nuvarande universitetslektor i de 
samhällsorienterande ämnena vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, 
Göteborgs universitet. I detta arbete används hans artikel Värdegrund i vardande: en rekonstruktiv 
analys (2016) då den behandlar frågor om värden och etiska ställningstaganden där Franck gör 
en koppling till det religionsdidaktiska planet. Detta bidrar till att besvara frågeställningar 
behandlandes hur lärare kan arbeta med etik i religionsundervisningen samt vilka svårigheter 
lärarna möter i sin undervisning.  
 
Gunnar J Gunnarsson arbetar för närvarande som professor i religionsundervisning vid Islands 
universitet. I detta arbete används hans doktorsavhandling I DON´T BELIEVE THE 
MEANING OF LIFE IS ALL THAT PROFOUND”- A study of Icelandic teenagers´life 
interpretation and values (2008) då den behandlar aspekter av religionsundervisningen som lärare 
bör ta hänsyn till vid undervisning av värden och etik. Detta bidrar till att besvara 
frågeställningarna behandlandes hur lärare kan arbeta med etik i religionsundervisningen samt 
vilka svårigheter lärarna möter i sin undervisning.  
 
5. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet av sökningen som haft fokus på etik utifrån det centrala 
innehållet i religionsämnet. Avsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen fokuserar på 
forskningens besvarande utav frågeställningarna om hur lärare kan förhålla sig till arbete med 
etik utifrån det centrala innehållet i religionsämnet samt vilka svårigheter etikundervisningen 
utgör för lärare. Där presenteras forskningen i kronologisk ordning. Syftet med framställningen 
är att skapa ett transparent arbete där läsaren har möjlighet att återgå till analysen av de 
enskilda arbetena för att jämföra dessa med den sammanfattande analysdelen. Avslutningsvis 
görs en sammanfattande analys, där de olika forskningarna jämförs med varandra med syfte att 
skapa en vidgad kunskapsbild av vad tidigare forskning säger om hur lärare kan hantera 
undervisning av etik utifrån religionsämnets centrala innehåll. För att underlätta bearbetningen 
för läsaren samt med syfte att stärka min innehållsanalys har underrubriker skapats i form av: 
Den vaga formuleringen av etiken i Läroplanen- möjligheter och hinder för religionsläraren, Religionslärarens 
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kunskap och framställning av etik- inverkan på elevers kunskapsutveckling samt Att representera mångfald. 
Dessa underrubriker utgör gemensamma teman som besvarade frågeställningarna i de olika 
forskningsarbetena. 
 
5.1 Forskningsresultat relaterat till frågeställningarna 
I Osbecks text Värdegrund i skolan-uppdrag, elevperspektiv och didaktiska reflektioner (2004) beskrivs 
behovet av att få eleverna att förstå att de levda värdena som uppstår i sammanhang de ingår i 
är nära sammanlänkade med vårt samhälle och kultur. Genom att skapa denna medvetenhet 
vidgas elevernas förståelse för varför man bör utveckla en etisk känslighet som skapar en 
lyhördhet för olika moraliska budskap som kontinuerligt kommuniceras i olika sammanhang. 
Lärare bör vara medveten om att eleverna ständigt i sin vardag möter olika moraliska budskap. 
Dessa behöver ställas i relation till en kritisk samhällsanalys (2004:24). Det är när människors 
självklara livsförståelser ifrågasätts som den medvetandegörs. Genom att ta avstånd och anta 
ett utomstående perspektiv skapas nya insikter som inverkar på den egna livsåskådningen. 
Därför är det viktigt att lärare hjälper eleverna att utveckla ett språk som ger distans till de egna 
uppfattningarna.  Det är viktigt att eleverna får tillgång till material som presenterar flera 
perspektiv och röster så de vidgar vyerna genom tillgång till tankeprocesser som bidrar till 
utvecklandet av det egna existentiella tänkandet vilket det idag råder brist på i skolan (2004:25).  
 
Robert Thornbergs text Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken problematiserar 
lärarens fostrande roll och vilka effekter det får för barnets värdesyn. Sättet att fostra barnen 
hänger samman med lärares syn på moral samt synen på hur elever tillägnar sig etiska värden. 
Thornberg presenterar olika värdepedagogiska roller som lärare antar i undervisningen samt 
vilken inverka det får för elevernas etiska syn. Den auktoritära värdepedagogen anser att barnet 
ska acceptera och foga sig efter auktoritära enheter utan ifrågasättanden (2004:98). 
Auktoritativa värdepedagogen tar hänsyn till barnet och uppmuntrar till reflektion samt 
diskussion kring rådande normer och regler samt konsekvenser som de medför (2004:98-99). 
Den eftergivna värdepedagogen låter barnen sköta sig själva och finna egna regler och 
förhållningssätt (2004:100-101). Antivärdepedagogen tar avstånd från moraliska situationer 
(2004:101). Thornberg framhäver vikten av att lärare reflekterar över hur de ser på moral i 
relation till elevers utveckling av etiska värden och färdigheter. De behöver reflektera över hur 
dessa aspekter blir att inverka på värdefostran av eleverna på en kollegial nivå (2004:102).  
 
Rönnström har i sin text Moralisk pluralism alltid redan i pedagogisk praktik (2004)  antagit en 
holistisk syn på den moraliska undervisningen i skolan. Den pedagogiska praktiken ser han 
som en social praktik som formar identiteter bland eleverna vilket gör att undervisningen som 
bedrivs bör ses som en moralisk aktivitet. Lärare bör tänka på att undervisning som sker inom 
skolans ramar inte är värdeneutral då pedagogiska handlingar och kommunikation kan ses ur 
olika moraliska aspekter. Därför är det viktigt att som lärare beakta de moraliska aspekterna 
som uppkommer vid planering av undervisning. Man bör pröva hur överföring av kunskaper 
sker i moraliskt godtagbara situationer där moralisk kompetens utvecklas hos eleverna. När 
man förstår moraliskt lärande som socialt situerat bör vi uppmärksamma eleverna på hur 
moraliskt innehåll kommuniceras samt efterlevs i moraliskt godtagbara relationer där moralisk 
kompetens utvecklas i pluralistisk mening när man behandlar vad moraliskt lärande kan 
omfatta rörande aspekter och kompetenser (2004:153-154).  Genom att anta ett pluralistiskt 
synsätt på moral blottas eleverna för de olika moraliska aspekter som finns i samhället i form 
av värden, rättigheter, plikter samt dygder. Dessa aspekter bör vägleda eleverna i sitt moraliska 
handlande. Den moraliska kompetensen kan ses utifrån förmågan att vägledas av, 
kommunicera om samt reflektera över moraliska aspekter i ett moraliskt liv (2004:154).  
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Christina Osbeck lyfter i sin avhandling Kränkningens livsförståelse- En religionsdidaktisk studie av 
livsförståelselärande i skolan att det ämnesdidaktiska perspektiv implicit prioriterar ämnesstoff och 
inte elevernas utveckling. I religionsdidaktisk forskning är det vanligast att uppmärksamma 
barnperspektivet i form av tankeprocesser som förutsättning för vidare lärande (2006:374). 
Barnens perspektiv fungerar oftast i utvärderande syfte där de används som objekt för en viss 
typ av kunskap som prövas. Deras kunskapstillstånd uppmärksammas vanligen 
dekontextualiserat, avskilt från deras övriga liv. Osbeck konstaterar vidare i sin avhandling 
behovet av fördjupad kunskap om religionsvetenskapligt stoffs potential att omvandlas till en 
personlig röst och accepterat samtalsområde som stegvist kan integreras i de ungas liv 
(2006:376). Ett annat problem med skolans religionskunskapsundervisning idag är att den 
riskerar stärka en livsförståelsediskurs behandlandes anpassning och konkurrens genom att 
bruka läroböcker som i beskrivande form pekar på en historia fylld av maktmissbruk. 
Problemet menar Osbeck är förståelsen för hur man formar en undervisning där de ungas tro 
på det godas reella möjlighet och existens får växa och medverka till att göra dem frimodiga att 
själva bidra till dess tillvaro, utan att en sådan undervisning riskerar att förse dem med 
skygglappar som gör dem godtrogna och okritiska i relation till de missförhållanden som 
existerar (2006:383).  
 
I Thornbergs avhandling Värdepedagogik i skolans vardag-Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever 
framhävs skolans roll i att få eleverna att förstå och efterleva regler som konstrueras i 
samhället. Normer och regler som behandlas i skolan har en förberedande moralisk inverkan 
på eleverna (2006:224). Lärarens moraliska roll är att fostra eleverna till att förstå varför regler 
finns samt se till att de fogar sig efter dem. Thornberg har kommit fram till att ageranden 
utifrån denna roll främst framträder vid vardagsnära situationer, oftast oplanerat och även 
oreflekterat (2006:225). Lärande av moraliska situationer sker ofta i metainteraktioner, då lärare 
anser att eleverna kan lära av handlingar eller regler utifrån ett större sammanhang. 
Handlingarna kan betraktas som sociala då det sker en tolknings- och indikationsprocess där 
deltagarna försöker anpassa handlingar till andras pågående handlingar samtidigt som de 
försöker vägleda andra genom sin handling (2006:227). Metainteraktioner är alltså tänkt att 
påvisa vad som är socialt acceptabelt agerande i olika sammanhang, där medieras regler för 
sociala handlingar. Denna konstruktion kan lärare använda när de vill få elever att anta olika 
roller där eleverna sätts in i en kontext där rätt eller fel handlande utgår från omgivningen. 
Läraren använder sig utav den så kallade generaliserande andra. Detta innebär att läraren 
genom en konstruktion som utvecklas i de sociala interaktionerna under 
socialisationsprocessen får eleven att se sig själv utifrån andras ögon, de får syn på vad som 
anser vara acceptabelt beteende utifrån den andre och antar på så vis det moralsystem som 
andra internaliserar. Genom att dela en uppsättning värden och normer kan de interagera på ett 
kooperativt vis (2006:228).  Detta bidrar till utveckling av elevernas handlande, reflektioner 
samt självreglering. Lärarens roll i detta kan variera, denne kan vara direkt fostrande då man 
med hjälp av anvisningar förmedlar till barnet vad som kan anses rätt eller fel. Om läraren 
vidare erbjuder eleverna till autentiska förhandlingar där deras röster blir hörda kan man 
uttrycka det som att läraren antagit ett demokratiskt förhållningssätt. Lärarens bemötande av 
elever blir alltså väsentlig i bildandet av elevernas självbild i relation till normer och värden. 
När det kommer till undervisningssituationer berörande regler och moral har Thornberg 
observerat att påtryckning från lärarna verkar vara den dominerande metoden som används. 
Detta innebär att läraren i sin auktoritära roll förmedlar vad som är rätt och fel utan att 
eleverna får ifrågasätta ställningstagandet. Detta kompletteras dock med den förklarande 
metoden där läraren försöker motivera normer eller regler. Vidare kan lärare även använda sig 
utav förhandling där eleverna tillsammans med läraren bedömer vad som kan anses som rätt 
eller orätt. Slutligen används även preparering till en viss utsträckning där läraren utvecklar 
färdigheter som bidrar till att kunna agera i olika situationer utifrån etiska val. Där diskuteras 
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hur man kan rättfärdiga olika handlingar genom att stödja sig på argument vilket kan kopplas 
till den progressiva och konstruktivistiska värdepedagogiken samt en kollaborativ ansats då de 
upprätthåller regler (2006:234). Vidare nämner han att bakomliggande motiv till ett visst 
agerande oftast tar en empatisk karaktär då lärare använder sig av sociala budskap som belyser 
de oönskade konsekvenserna av handlande. Man anser då att läraren kan utveckla elevernas 
moral via empati (2006:236). Thornberg konstaterar i sin avhandling att mycket av skolans 
värdearbete vilar på en traditionalistisk värdepedagogik där man för över samhälleliga och 
förgivettagna värden till eleverna. Där talar man om det formbara barnet som ska anpassa sig 
efter de rådande situationerna (2006:235). Regler och normer som lärare förkunnar har lärarna 
en tendens att inte upprätthålla vid alla tillfällen, vilket ger dubbla budskap till eleverna. Lärare 
måste bli mer konsekventa med när det rätt att handla eller inte handla på ett visst vis i en 
social kontext (2006:240). Syftet med moralfostran är trots allt att skapa den goda medborgaren 
som gör andra väl, efterlever samhällets lagar och normer samt tar ansvar. Frågan är hur man 
lyckas med detta då eleverna sällan ges utrymme till kritiska diskussioner kring existerande 
regler och värden (2006:241). Thornberg tar denna aspekt till ytterligare en nivå genom att 
fråga sig om den rådande odemokratiska undervisningsmetodiken kan göra så att de 
värdepedagogiska målen i form av kritiskt tänkande, demokrati och självständighet går 
förlorade. Samtidigt pointerar han att regler och normer är nödvändiga i samhället för att det 
ska fungera. Vi bör dock ständigt reflektera över om maktmissbruk och förtryck får fäste i 
spänningsfältet mellan lärares fostran av eleverna i en samhällskontext (2006:244).  
 
I Thornbergs artikel The lack of professional knowledge in values education (2008) diskuteras lärares 
inställning och undervisning av etik samt vilka konsekvenser det får för eleverna. Majoriteten 
av etikundervisningen används till att bedriva anpassning av eleverna utifrån regler och normer 
som finns i samhället där undervisningen oftast är oplanerad. Undervisningen som bedrivs 
anses vara kortsiktig vilket gör att de långsiktiga målen som är relaterade till moraliska 
sammanhang utanför skolan går förlorade. Lärarens grund till undervisningen bygger främst på 
personliga val, värderingar och känslor snarare än yrkesprofessionella. I undersökningen som 
Thornberg bedrivit visade det sig att lärare har svårt att anlägga ett kritiskt perspektiv gällandes 
inställning och bedrivandet av etikundervisningen då de saknar språk för detta. Utan ett 
moralsikt språk blir det svårt att adressera komplexiteten i moraliska ageranden utifrån etiska 
termer. Lärare får då svårigheter med att skapa en professionell grund att stödja sig på gällande 
moralisk förståelse vilket gör att de inte kan lära eleverna att reflektera över moraliska 
situationer till den utsträckning som är önskvärd i undervisningen. Thornberg anmärker att 
utan ett vetenskapligt förankrat moraliskt språk blir undervisningen godtycklig och 
slumpmässig. Lärarens undervisning går sällan att koppla till godkända etiska teorier eller 
vetenskapliga undersökningar. Detta grundar sig troligen i lärares språkliga brister vilket gör det 
svårt för läraren att använda vetenskapliga förankringar och grundade teorier.  Denna brist 
utgör ett hinder i lärarnas utveckling av etikundervisningen. Detta anser Thornberg vilar på 
brister i lärarutbildningen där undersökningar som bedrivits visar på att dessa aspekter sällan 
utvecklas hos de blivande lärarna. När utbildningen brister lämnas lärarna åt sig själva vilket 
kan vara orsaken till den bristande etikundervisningen som bedrivs i dagens skolor. När 
undervisningens huvudfokus ligger på regler och avspeglande av normer försvinner etikens 
fördjupade komplexa process. Detta begränsar förmågan till kritiskt tänkande samt 
självständigt ställningstaganden i etiska situationer och skapa istället en ytlig förståelse för 
behovet av att följa regler. Eleverna behöver förberedas för att kunna hantera 
verklighetsbaserade moraliska dilemman som förekommer i världen genom att reflektera kring 
dess komplexitet utifrån olika etiska teorier. De behöver få förståelse för att olika moraliska 
handlingar medför konsekvenser så att de i framtiden kan ta ansvar och göra välgrundade val. 
Denna typ av arbete kräver säkra lärare som besitter professionell kompetens när det kommer 
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till etikundervisningen med ett välutvecklat moraliskt språk som grundar sig på väl etablerad 
vetenskaplig forskning.  
 
Gunnar J Gunnarsson diskuterar vikten av att ta hänsyn till de individer som finns i klassen vid 
undervisning av värden och det goda livet i religionsämnet i sin doktorsavhandling I DON´T 
BELIEVE THE MEANING OF LIFE IS ALL THAT PROFOUND”- A study of Icelandic 
teenagers´life interpretation and values (2008). Eftersom eleverna har olika bakgrund och olika 
erfarenheter är det viktigt att man tar hänsyn till det i religionsundervisningen speciellt i 
lärandet av vad ett gott liv kan vara samt etiska värderingar (2008:174). Fördelar med att utgå 
från elevernas olika upplevelser är att det väcker ett intresse och förståelse för ämnet då 
undervisningen grundar sig i deras förkunskaper och upplevelser. Detta kan vägleda eleverna i 
sin orientering av hur de upplever och resonerar kring olika aspekter av livet och värden då 
dessa aspekter även formas utanför skolan i de sammanhang där eleverna ingår i (2008:174-
175). Gunnarsson menar att man som lärare bör finna en samverkan i undervisningen mellan 
elevernas egna existentiella frågor och ställningstaganden samt de livsåskådningar som 
representerar olika tolkningar av aspekterna då det kan vidga elevernas förståelse för hur 
människors tar olika ställning till frågor som rör ett gott liv beroende på bakgrund och tro. 
Detta bidrar till att öppna eleverna för olika intryck och tolkningar vilket vidgar deras syn på 
livet och förståelsen för andras livstolkningar (2008:175).  
 
Björn Falkevalls talar i sin doktorsavhandling Livsfrågor och religionskunskap, en belysning av ett 
centralt begrepp i svensk religionsdidaktik om livsfrågor som eleverna har ett behov av att diskutera 
(2010:143-144). Genom att utgå från elevernas intresse för livsfrågor kan läraren få eleverna 
motiverade och intresserade av ämnet på en djupare nivå då de erbjuder en förankring i 
elevernas personliga sfär (2010:146-147). Religionsundervisningen kan hjälpa eleverna orientera 
sig i fundamentala existentiella problem med livsfrågor som ingång. Genom livsfrågor byggs en 
bro mellan elevernas egna antaganden och religionernas sätt att leva för att skapa en 
fungerande samvaro (2010:148). Vagheten som begreppet livsfrågor ger uttryck för i 
kursplanen möjliggör flera tolkningar och användningssätt, bland annat menar Falkevall att den 
gör det möjligt för alla att ge uttryck i frågorna. När gemensamma erfarenheter diskuteras från 
elevers olika perspektiv ges en större förståelse för olika synsätt. En klass med elever från olika 
förhållanden ger ett större bidrag av erfarenheter samt förståelse av det mångkulturella 
samhället. För att detta ska gå att implementera i undervisningen måste det finnas 
gemensamma erfarenheter bland eleverna att utgå från. Falkevall ifrågasätter dock hur pass 
gemensam den beskrivna erfarenheten är i ett mångkulturellt samhälle? Om en central tanke 
för undervisningens upplägg baseras på att eleverna skall utgå från egna erfarenheter blir detta 
att fungera som en fundamental invändning mot hur undervisningen organiseras. För att bygga 
bron krävs utveckling i undervisningen och medvetna val där man tar i beaktan elevernas 
erfarenheter och förståelsen av dem (2010:154). Läraren bör ställa sig frågor som: Vilken 
förståelseram kan erfarenheterna sättas in i genom skolans undervisning? Vilka erfarenheter 
kan undervisningen göra tillgänglig för eleverna (2010:155)? Här kan läraren reflektera kring 
begreppen om och av. Hur kan man göra åtskillnad mellan objektiva religiösa fakta och 
subjektiva religiösa övertygelser – att lära om religion samt att lära av religion? Det finns alltså 
en distinkt skillnad mellan att förstå religion som ett objekt och att ha en religiös förståelse 
(2010:156). Falkevall undrar hur neutralt lärare underviser om något som denne själv har 
värderingar om? Detta behöver lärare reflektera kring (2010:158). Att lära av religion anses 
problematiskt då det är förknippat med känslor, upplevelser samt personlig erfarenhet. Där 
introduceras barnen i praktiska aspekter av religionen utifrån deras egna upplevelser, 
erfarenheter och fördomar som blir att inverka på den praktiska aspekten av 
livsåskådningsdilemma där en kritisk reflektion uteblir då aspekterna bygger på upplevelser 
(2010:159). Detta blir problematiskt i dagens religionsundervisning som bygger på den 
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gemensamma moralen som utgår från människors inre upplevelser. Moralarbetet i 
religionsämnet verkar idag mynna ut i ett samhällsperspektiv som bygger på mångfald, liberala 
principer, tolerans och valfrihet snarare än fokus på religionernas förhållningsramar. Lärare 
behöver hitta en mellanväg mellan de olika livsåskådningarnas representation av moral och de 
samhällsinriktade (2010:160). Därför bör man reflektera över vems perspektiv det är som 
förespråkas. Vilka är det som gynnas av detta och är det andra som i och med presentationen 
inte blir representerade? Detta är något som sällan problematiseras i undervisningen 
(2010:162). Vidare går Falkevall in på komplexiteten av att diskutera etiska och moraliska 
frågorna där lärare ska behandla rättvisefrågor samt frågor om gott och ont. Falkevall 
förespråkar här ett dialogiskt angreppssätt där olikheter får uppträda via dialogen (2010:165). 
Genom utforskande samtal går det att yttra sina överväganden mellan de professionella i mötet 
med eleverna och mellan eleverna. Sådana samtal kan bidra till en välgrundad enighet 
alternativt en välgrundad oenighet som är tillåten inom skolans ramar (2010:166). Att anta ett 
mångkulturellt perspektiv kan bidra till samhörighet mellan religioner men kan också bidra 
med motsatsen. Något som kan konstateras är dock att det mångkulturella samhället är i 
kursplanerna ett faktum vilket innebär att lärare behöver hantera det. Här värderas människors 
lika värde samtidigt som värderingarna ska byggas på en kristen och västerländsk humanistisk 
tolkning (2010:169). Som lärare kan man via didaktiken problematisera det som syns under 
ytan. Didaktiken kan fungera som bundsförvant i striden mot en normativ didaktik, och olika 
förgivettagna självklarheter som gynnar en bestämd grupp inom samhället, genom att ständigt 
problematisera förhållandena (2010:171). Problemmedvetenhet fungerar som verktyg för 
reflektion kring de egna undervisningsbesluten. Det uppstår problem då dialogen kring 
livsfrågor inte förs på ett problematiserande, ifrågasättande och på så vis även 
medvetandegörande vis. Lärare bör tänka på att det finns kompromissformuleringar och 
spänningar som är ofrånkomligt i ett demokratiskt samhälle (2010:172). Spänningsfält för 
lärarnas undervisning ligger mellan stoff och elevcentrering. Elev har ställts mot ämnesinnehåll, 
genom inriktningen på personlig utveckling har en utveckling från ämnescentrering till 
elevcentrering blivit möjlig. Därför blir det viktigt att verbalisera sätt att skapa en undervisning 
som uppmärksammar båda sidorna. Det viktigaste är inte hur en kompromiss formuleras, utan 
sättet som detta spänningsfält förstås (2010:173). Detta är inte bara en spänning mellan stoff- 
och elevcentrering. Varken stoffet i form av skolämnet eller eleverna är oföränderligt 
(2010:174). 

 
Malin Löfstedt poängterar i artikeln Etiken och religionsämnet lärares behov av didaktiska metoder 
som lämpar sig för etikundervisning. Hon påvisar att den etikdidaktik som idag finns inom 
forskningsfältet är baserat på värdegrundsarbetet och inte religionsämnet. Löfstedt menar att 
etiken i religionsämnet innehåller utmaningar när det kommer till hur etiken kan presenteras i 
relation till religion och livsåskådning utan att den blir instrumentell. Detta problematiseras inte 
i tillräcklig utsträckning idag. I de läromedel som används i religionsundervisningen har etiken 
en undangömd plats. Detta påverkar lärarens undervisning i ämnet då Löfstedt menar att en 
stor del av undervisningen idag baseras på läroböcker och deras framställningar. Vidare 
påpekar hon att böckerna har svårt att förmedla etikens mångsidighet. I böckerna beskrivs 
etiken oftast utifrån instrumentella termer som ska vägleda eleverna i att göra rätt val. För att 
lyckas bedriva en vidgad undervisning av etik krävs dock en förankring av etiska modeller och 
teorier vilket är begränsat till de vanligaste teorierna i läroböckerna. Etiken inrymmer även 
frågor som berör vad ett gott liv kan vara, hur ett bra samhälle ser ut samt hur man vill vara 
som medmänniska. Löfstedt menar att det tydligt framkommer att etiken är en central del av 
vår livsåskådning då våra värderingar grundas i hur vi upplever och tar ställning till olika 
livsfrågor. Dagens mångkulturella samhälle skapar en mängd av värderingar vilket både kan ses 
som berikande och konfliktskapande. Ett aktuellt exempel som Löfstedt lyfter är att 
yttrandefrihet och religionsfrihet som i vissa kulturer går emot varandra grundar sig i deras 
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värderingssystem. Genom att belysa detta utifrån ett etikdidaktiskt perspektiv skulle 
människors syn på etikens roll i religionsämnet vidgas och stärkas (2010:08-09).  
 
Gull Törnegren diskuterar i sin artikel Etiska dilemman – en pedagogisk utmaning vikten av att 
kunna vägleda eleverna i lyftandet av egna reflektioner kring etiska spörsmål. Eleverna ska 
utvecklas från tyckande till motiverande av ställningstaganden med hjälp av välgrundade skäl så 
utomstående kan relatera till utsagan och bedöma den. Törnegren varnar för att koppla 
etikämnet ur ett religionsdidaktiskt perspektiv med den etiken som ska tillämpas i 
värdegrunden. Båda behandlar grundläggande frågor och förhållningssätt inom etiken men 
värdegrundsuppdraget vilar på en normativ ansats medan den religionsdidaktiska bygger på en 
icke-konfessionell. Risken blir att religionsämnets legitimitet berövas om man enbart utgår från 
den etiken som benämns i värdegrunden. I undervisningen används ofta etiska dilemman för 
att få eleverna att reflektera över möjliga konsekvenser av olika handlanden. Detta är dock inte 
oproblematiskt, risken med etiska dilemman är att motiveringar för handlanden stannar vid det 
egna tyckandet vilket gör att eleverna går miste om problematiken med olika etiska teorier när 
bakomliggande värdekonflikter inte blir synliggjorda. På så vis riskerar den induktiva 
slutledningen, att moraliska situationer är oavgörbara, att utebli. Vidare kan inte 
undervisningen av dilemman täcka upp alla dilemman som eleverna kommer att möta i 
samhället. De behöver handlingsberedskap i hur de ska tackla olika dilemman när de uppstår ur 
ett vidare perspektiv. Etiska dilemman skapar dock engagerade diskussioner, konkretisering av 
abstrakta etiska principer, normer samt modeller som sätter igång tankeprocesser och 
reflektioner bland eleverna (2010:10-11). Törnegren drar slutsatsen att etiska dilemman kan 
bidra till undervisningen om de används på rätt vis. Lärare måste vara medveten om hur denne 
ställer sig till etik och hur detta kommer till uttryck i undervisningen. Vidare bör läraren 
fundera över i vilken utsträckning den praktiska etiken ska tillämpa allmängiltiga teoretiska 
principer och vilken roll de ska ha för avgörandet i dilemmat. Utifrån en traditionell syn får vi 
kunskap om hur vi bör handla genom identifierandet av konkreta moraliska principer i en 
konkret situation. Lärare bör alltså använda renodlade beskrivningar av fall som diskuteras 
utifrån kontextuella detaljer för att kunna identifiera situationens generella aspekter. Den 
kontextuella detaljen är nödvändig för att kunna utföra etiska bedömningar. Dessa aspekter gör 
det svårt att förmedla neutrala bedömningar då det blir konsekvenser av hur vi framställer 
dilemman och handlingar (2010:12).  
 
Olof Franck lyfter i sin text Värdegrund i vardande: en rekonstruktiv analys hur lärare bör förhålla 
sig till rådande värden som förmedlas i läroplanen. Han menar att de etiska ställningstagandena 
som vi undervisar om i skolkontext är kontext beroende (2016:80). Beroende på ämnet som 
dessa undervisas i får eleverna en inblick av tolkningsalternativ i en viss situation och visar på 
människornas värderingar som uppstår i den situationen. Lärare behöver föra kritiska dialoger 
där man ifrågasätter de rådande normer och analyserar de värden som är eftersträvansvärda i 
olika moraliska situationer. På detta sätt hjälper man eleverna att utveckla en förståelse för vilka 
normer som är värda att värna om i relation till det goda livet. Franck konstaterar i sin text att 
barnens röster sällan hörs i dessa sammanhang, istället är det de vuxna som för deras talan 
(2016:84). Vidare påpekar han vikten av att vi ger barnen en röst när det kommer till att 
analysera vad som anses viktigt i livet då det bidrar till att förändra grundläggande 
uppfattningar. Det är inte bara barnens röster som marginaliseras, det är flera röster i samhället 
som inte tas hänsyn till i samtalet om vilka värden som spelar roll i vårt pluralistiska samhälle. 
Lärare bör ställa sig frågan vilka röster som representeras i undervisningen och vilka 
exkluderas? På detta sätt väcks tankeprocesser kring vilka värden, normer och värderingar som 
binder människor samman i en gemenskap på bekostnad av andra. Dessa aspekter bör lärare 
reflektera över, vilka värden är det som accepteras i en social och demokratisk gemenskap 
(2016:84)? Franck menar att det är när värden ges mänsklig gestalt som de blir föremål för 
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prövning och reflektion och blir på så vis användbara. Han exemplifierar detta genom att 
nämna värden i form av empati och jämställdhet samt hur dessa kan tolkas olika utifrån 
människors olika religiösa tro. Vidare ställer han frågan vad som skulle hända om vi alla 
tolkade dem lika? Här framhäver han en strävan efter att sammanlänka religionsetiken med 
värdegrunden i hopp om att skapa en inblick i hur en människas värde inte kan ses som 
relativt. Avslutningsvis nämner Franck vikten av att diskutera och analysera frågor som rör 
verkligheten och kunskapsteoretiska syner på etik för att skapa en vidgad medvetenhet både 
hos elever och lärare (2016:86).  
 
5.2 Sammanfattande analys 
Denna del av litteraturstudien sammanfattar och analyserar resultaten med koppling till 
frågeställningarna med syfte att skaffa kunskap om vad tidigare forskning säger angående hur 
lärare kan hantera undervisning av etik utifrån det centrala innehållet i religionsämnet. Här 
presenteras olika teman som gemensamt framkommit i de olika forskningsarbetena.  

5.2.1 Den vaga formuleringen av etiken i läroplanen- möjligheter och hinder för 
religionsläraren 
Lärare behöver i etikundervisningen förhålla sig till både läroplanens värdegrund samt 
religionsämnets mångfaldsförespråkande förhållningssätt. De ska uppmärksamma eleverna på 
regler och etiska dilemman som finns i vardagen för att förbereda dem inför handlandet i det 
samhälle de lever i (Thorberg, 2006:224-225). Samtidigt ska lärarna lyfta hur olika regler och 
etiska värden kan tolkas olika beroende på en människas livsåskådning. Även frågor om vad ett 
gott liv är och hur jämställdhet representeras ska behandlas utifrån religionsämnet (Löfstedt, 
2010:08-09). 
 
Vagheten kring begrepp som livsfrågor i kursplanen möjliggör flera tolkningar och 
användningssätt, bland annat möjliggör vagheten att flera röster kan höras (Falkevall, 
2010:154). Tyvärr verkar etikundervisnigen mynna ut i något annat. Det har utifrån tidigare 
forskning visat sig vara problematiskt att bedriva en etikundervisning som grundar sig i de 
religionsdidaktiska aspekterna. Moralarbetet i religionsämnet verkar idag mynna ut i ett 
samhällsperspektiv som bygger på mångfald, liberala principer, tolerans och valfrihet snarare än 
fokus på religionernas förhållningsramar. Lärare har behov av att finna en mellanväg mellan de 
olika livsåskådningarnas representation av moral och de samhällsinriktade (Falkevall,2010:160). 
Undervisningen verkar idag huvudsakligen utgå från den värdegrundsrelaterade etiken då de 
etiska ställningstagandena som undervisas om i skolkontext är situationsberoende och grundar 
sig huvudsakligen på värdegrunden (Franck, 2016:80). Beroende på ämnet som de undervisas i 
ges eleverna en inblick av tolkningsalternativ som framkommer i en specifik situation och visar 
på människornas värderingar i den situationen utifrån ett visst perspektiv (Rönnström, 
2004:153-154). Detta skapar ett behov för lärare att föra kritiska dialoger med eleverna som är 
förankrade till etiskt beprövade metoder där man ifrågasätter rådande normer och analyserar 
de värden som är eftersträvansvärda i olika moraliska situationer (Franck, 2016:84). På detta 
sätt hjälper läraren eleverna att utveckla en förståelse för vilka normer som är värda att värna 
om i relation till det goda livet och att dessa är beroende av vilket angreppssätt man antar och 
vad man anser vara viktigt i livet (Franck, 2016:84). Detta blir problematiskt då det idag är 
begränsat med etikdidaktiska metoder inom religionsämnet, de metoder som finns baserar sig 
på läroplanens värdegrund (Löfstedt, 2010:08-09). Det är inte riskfritt att använda 
värdepedagogiken som är kopplad till värdegrunden i religionsundervisningen. Både 
religionsetiken och värdegrundsetiken behandlar grundläggande frågor och förhållningssätt 
inom etiken men värdegrundsuppdraget vilar på en normativ ansats medan den 
religionsdidaktiska bygger på en icke-konfessionell. Risken blir att religionsämnets legitimitet 
berövas om lärare enbart utgår från etiken som benämns i värdegrunden (Törnegren, 2010:10). 
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Dessa aspekter skapar utmaningar som läraren har svårt att hantera vilket har resulterat i att 
lärare till mångt och mycket förlitar sig på den tolkning som finns i läroböckerna i religion som 
behandlar etikområdet vilket tyvärr, är mycket instrumentellt. I böckerna beskrivs etiken oftast 
utifrån instrumentella termer som ska vägleda eleverna i att göra rätt val. För att lyckas bedriva 
en vidgad undervisning av etik krävs dock en förankring av etiska modeller och teorier vilket är 
begränsat till de vanligaste teorierna i läroböckerna. Etiken inrymmer även frågor som berör 
vad ett gott liv kan vara, hur ett bra samhälle ser ut samt hur man vill vara som medmänniska 
vilket oftast inte benämns i böckerna (Löfstedt, 2010:08-09). När undervisningens huvudfokus 
ligger på regler och avspeglande av normer försvinner etikens fördjupade komplexa process 
(Thornberg, 2008). Detta begränsar förmågan till kritiskt tänkande samt självständigt 
ställningstaganden i etiska situationer och skapar istället en ytlig förståelse för behovet av att 
följa regler (Thornberg, 2008). Eleverna behöver förberedas för att kunna hantera 
verklighetsbaserade moraliska dilemman som förekommer i världen genom att reflektera kring 
dess komplexitet utifrån olika etiska teorier. De behöver få förståelse för att olika moraliska 
handlingar medför konsekvenser så att de i framtiden kan ta ansvar och göra välgrundade val 
(Thornberg, 2008). Därför är det viktigt att lärare hjälper eleverna att utveckla ett språk som 
ger distans till de egna uppfattningarna (Osbeck, 2004:25). Denna typ av arbete kräver säkra 
lärare som besitter professionell kompetens i etikundervisningen med ett välutvecklat moraliskt 
språk som grundar sig på etablerade vetenskaplig forskning vilket det idag råder brist på 
(Thornberg, 2008). Ett annat problem med böckerna som brukas i skolans 
religionsundervisning är att de riskerar stärka en livsförståelsediskurs behandlandes anpassning 
och konkurrens då böckerna i beskrivande form pekar på en historia fylld av maktmissbruk. 
När lärare blir tvungna att förlita sig på böcker skapas en saknad av förståelsen för hur man 
formar en undervisning där de ungas tro på det godas reella möjlighet och existens får växa, 
vilket skulle bidra till att göra eleverna frimodiga till att själva bidra till dess tillvaro. Utan en 
sådan undervisning riskerar lärarna att förse eleverna med skygglappar som gör dem godtrogna 
och okritiska i relation till de missförhållanden som existerar i samhället (Osbeck, 2006:383).  

5.2.2 Religionslärarens kunskap och framställning av etik- inverkan på elevers 
kunskapsutveckling 
Lärares etikundervisning som bedrivs idag verkar vara kortsiktig och oplanerad vilket gör att de 
långsiktiga målen som är relaterade till moraliska sammanhang utanför skolan och 
läroböckerna som nämnts ovan går förlorade. Lärarens grund till undervisningen bygger främst 
på personliga val, värderingar och läroböckers representationer snarare än yrkesprofessionella. 
Den roll som läraren antar i etikundervisningen grundar sig i dennes syn på etik samt synen på 
hur elever tillägnar sig etiska värden vilket får konsekvenser för elevernas värdesyn (Thornberg, 
2004:98). Därför är det viktigt att lärare reflekterar över hur de ser på moral i relation till 
elevers utveckling av etiska värden och färdigheter. De behöver reflektera över hur dessa 
aspekter blir att inverka på värdefostran av eleverna på en kollegial nivå (Thornberg, 2004:102). 
Denna reflektionsförmåga verkar inte dagens lärare besitta. Det har visat sig att lärare har svårt 
att anlägga ett kritiskt perspektiv gällandes den egna inställningen och bedrivandet av 
etikundervisningen vilket verkar grunda sig i bristande språkliga färdigheter. Utan ett moraliskt 
språk blir det svårt att adressera komplexiteten i moraliska ageranden utifrån etiska termer. 
Lärare får då svårigheter med att skapa en professionell grund att stödja sig på gällande 
moralisk förståelse vilket gör att de inte kan lära eleverna att reflektera över moraliska 
situationer till den utsträckning som är önskvärd i undervisningen. Utan ett vetenskapligt 
förankrat moraliskt språk blir undervisningen godtycklig och slumpmässig (Thornberg, 2008).  
 
Då varken läroplanen, läraren själv eller läroböckerna är neutrala när det kommer till etiska 
värderingar påverkar det undervisningen (Falkevall, 2010:158). Läraren behöver tänka på vilka 
värden som representeras i undervisningsmaterialet och hur man kan förhålla sig till dem. 
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Denne måste vara medveten om hur den ställer sig till etik och hur detta kommer till uttryck i 
undervisningen (Thornberg, 2004:102). Vidare bör läraren reflektera över i vilken utsträckning 
den praktiska etiken ska tillämpa allmängiltiga teoretiska principer och vilken roll de ska ha i 
undervisningen (Törnegren, 2010:11-12). Den kontextuella detaljen är nödvändig för att kunna 
utföra etiska bedömningar vilket försvårar förmedlandet av neutrala bedömningar då det blir 
konsekvenser av hur vi framställer etiken (Törnegren, 2010:12). Det finns dock fall där lärare 
använder sig av annat material i undervisningen än läroböcker, bland annat lärandet av 
moraliska situationer. Lärande av moraliska situationer sker ofta i metainteraktioner, då lärare 
anser att eleverna kan lära av handlingar eller regler utifrån ett större sammanhang. 
Handlingarna kan betraktas som sociala då det sker en tolknings- och indikationsprocess där 
deltagarna försöker anpassa handlingar till andras pågående handlingar samtidigt som de 
försöker vägleda andra genom sin handling (Thornberg, 2006:227). Dessa metainteraktioner är 
tänkta att påvisa vad som är socialt acceptabelt agerande i olika sammanhang, där medieras 
regler för sociala handlingar (Thornberg, 2006:226). Denna konstruktion kan lärare använda 
när de vill få elever att anta olika roller där eleverna sätts in i en kontext där rätt eller fel 
handlande utgår från omgivningen. Läraren använder sig då utav den så kallade generaliserande 
andra (Thornberg, 2006:228). Detta innebär att läraren genom en konstruktion som utvecklas i 
de sociala interaktionerna under socialisationsprocessen får eleven att se sig själv utifrån andras 
ögon, de får syn på vad som anses vara acceptabelt beteende utifrån den andre och antar på så 
vis det moralsystem som andra internaliserar. Genom att dela en uppsättning värden och 
normer kan de interagera på ett kooperativt vis (Thornberg, 2006:228).  Detta bidrar till 
utveckling av elevernas handlande, reflektioner samt självreglering (Thorneberg, 2006:234). 
Lärarens roll i utvecklandet av dessa färdigheter kan variera. Denne kan vara direkt fostrande 
då läraren med hjälp av anvisningar förmedlar till barnet vad som kan anses rätt eller fel vilket 
hör till den auktoritära läraren. Om läraren vidare erbjuder eleverna till autentiska förhandlingar 
där deras röster blir hörda kan man uttrycka det som att läraren antagit ett demokratiskt 
förhållningssätt där man använder preparering för att utveckla färdigheter som hjälper eleverna 
att agera i olika situationer utifrån etiska valmöjligheter (Thornberg, 2006:229,234). Då 
diskuteras hur man kan rättfärdiga olika handlingar genom att stödja sig på argument vilket kan 
kopplas till den progressiva och konstruktivistiska värdepedagogiken samt en kollaborativ 
ansats då de upprätthåller regler (Thornberg, 2006:234). En metod som lämpar sig för detta i 
etikundervisningen är etiska dilemman. I undervisningen används ofta etiska dilemman för att 
få eleverna att reflektera över möjliga konsekvenser av olika handlanden (Törnegren, 2010:10-
11). Detta är dock inte oproblematiskt, risken med etiska dilemman är att motiveringar för 
handlanden stannar vid det egna tyckandet vilket gör att eleverna går miste om problematiken 
med olika etiska teorier när bakomliggande värdekonflikter inte blir synliggjorda. På så vis 
riskerar den induktiva slutledningen, att moraliska situationer är oavgörbara, att utebli 
(Törnegren, 2010:11). Vidare kan inte undervisningen av dilemman täcka upp alla dilemman 
som eleverna kommer att möta i samhället. De behöver handlingsberedskap i hur de ska tackla 
olika dilemman när de uppstår ur ett vidare perspektiv. Etiska dilemman skapar dock 
engagerade diskussioner, konkretisering av abstrakta etiska principer, normer samt modeller 
som sätter igång tankeprocesser och reflektioner bland eleverna (Törnegren, 2010:10-11). Här 
behöver läraren ha fördjupad kunskap om religionsvetenskapligt stoffs potential att omvandlas 
till en personlig röst och accepterat samtalsområde som stegvist kan integrera i de ungas liv för 
att eleverna ska utvecklas i den önskade riktningen (Osbeck, 2006:376).  
 
Läraren behöver alltså ha kännedom om de elever som ingår i klassen. Eftersom eleverna har 
olika bakgrund och olika erfarenheter är det viktigt att läraren tar hänsyn till det i lärandet av 
vad ett gott liv kan vara samt vid etiska värderingar (Gunnarsson, 2008:174). När läraren utgår 
från elevernas olika upplevelser kan ett intresse och förståelse för ämnet väckas då 
undervisningen grundar sig i elevernas förkunskaper och upplevelser (Falkevall, 2010:146-147). 



 

25 
 

Detta kan vägleda eleverna i sin orientering av hur de upplever och resonerar kring olika 
aspekter av livet och värden då dessa aspekter även formas utanför skolan i de sammanhang 
där eleverna ingår i (Gunnarsson, 2008:174-175). Lärare bör finna en samverkan i 
undervisningen mellan elevernas egna existentiella frågor och ställningstaganden samt de 
livsåskådningar som representerar olika tolkningar av aspekterna då det kan vidga elevernas 
förståelse för hur människor tar olika ställning till frågor som rör ett gott liv beroende på 
bakgrund och tro (Falkevall, 2010:154). Detta bidrar till att öppna eleverna för olika intryck 
och tolkningar vilket vidgar deras syn på livet och förståelsen för andras livstolkningar 
(Gunnarsson, 2008:175). Livsfrågor kan skapa en bro mellan elevernas egna antaganden och 
religionernas sätt att leva för att skapa en fungerande samvaro (Falkevall, 2010:148). För att 
detta ska gå att implementera i undervisningen måste det finnas gemensamma erfarenheter 
bland eleverna att utgå från. Dock kan vi fråga oss hur pass gemensam den beskrivna 
erfarenheten är i ett mångkulturellt samhälle? Om en central tanke för undervisningens upplägg 
baseras på att eleverna skall utgå från egna gemensamma erfarenheter blir detta att fungera som 
en fundamental invändning mot hur undervisningen organiseras. För att bygga bron krävs 
utveckling i undervisningen och medvetna val där läraren beaktar elevernas erfarenheter och 
förståelsen av dem (Falkevall, 2010:154). Läraren bör ställa sig frågor som: Vilken 
förståelseram kan erfarenheterna sättas in i genom skolans undervisning? Vilka erfarenheter 
kan undervisningen göra tillgänglig för eleverna (Falkevall, 2010:155)? Fortfarande består dock 
problemet med elevernas bristande utrymme i etikundervisningen (Franck, 2016:84). Eleverna 
ges sällan utrymme till kritiska diskussioner kring existerande regler och värden (Thornberg, 
2006:241). Frågan är om den rådande odemokratiska undervisningsmetodiken som idag 
dominerar gör att de värdepedagogiska målen i form av kritiskt tänkande, demokrati och 
självständighet går förlorade? Samtidigt behöver eleverna förstå regler och normer som råder i 
samhället då de är nödvändiga för att samhället ska fungera. Vi bör dock ständigt reflektera 
över om maktmissbruk och förtryck får fäste i spänningsfältet mellan lärares fostran av 
eleverna i en samhällskontext (Thornberg, 2006:244). Lärare bör dock prioriera att ge barnen 
en röst i etikundervisningen när det kommer till att analysera vad som anses viktigt i livet då 
det bidrar till att förändra grundläggande uppfattningar (Franck, 2016:84).  

5.2.3 Att representera mångfald 
Det är inte bara barnens röster som blir begränsade i etikundervisningen, det sker även en 
selektion av vems etiska perspektiv som presenteras i undervisningen (Franck, 2016:84). Lärare 
bör ställa sig frågor om vilka röster som representeras i undervisningen och vilka exkluderas? 
På detta sätt väcks tankeprocesser kring vilka värden, normer och värderingar som binder 
människor samman i en gemenskap på bekostnad av andra. Dessa aspekter bör lärare reflektera 
över, vilka värden är det som accepteras i en social och demokratisk gemenskap (Franck, 
2016:84)? Det är när värden ges mänsklig gestalt som de blir föremål för prövning och 
reflektion och blir på så vis användbara (Franck, 2016:86). Lärare bör ständigt fråga sig vems 
perspektiv det är som förespråkas i undervisningen av etik. Vilka är det som gynnas av de olika 
framställningarna och är det andra som inte blir representerade? Detta är något som sällan 
problematiseras i undervisningen idag (Falkevall, 2010:162). Att representera mångkulturalitet 
är komplext, speciellt när lärare ska diskutera etiska och moraliska frågorna där rättvisefrågor 
samt frågor om gott och ont behandlas. Via ett dialogiskt angreppssätt där olikheter får 
uppträda via dialogen i form av utforskande samtal går det att yttra sina överväganden mellan 
de professionella i mötet med eleverna och mellan eleverna berörande mångkulturalitet. Sådana 
samtal kan bidra till en välgrundad enighet alternativt en välgrundad oenighet som är tillåten 
inom skolans ramar (Falkevall, 2010:166). Att anta ett mångkulturellt perspektiv kan bidra till 
samhörighet mellan religioner men kan också bidra med motsatsen. Något som kan 
konstateras är dock att det mångkulturella samhället är i kursplanerna ett faktum vilket innebär 
att lärare behöver hantera det. Här värderas människors lika värde samtidigt som värderingarna 
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ska byggas på en kristen och västerländsk humanistisk tolkning (Falkevall, 2010:169). Som 
lärare kan man via didaktiken problematisera det som syns under ytan. Didaktiken kan fungera 
som bundsförvant i striden mot en normativ didaktik, och olika förgivettagna självklarheter 
som gynnar en bestämd grupp inom samhället, genom att ständigt problematisera 
förhållandena (Falkevall, 2010:171). Problemmedvetenhet fungerar som verktyg för reflektion 
kring de egna undervisningsbesluten. Det uppstår problem då dialogen kring livsfrågor inte 
förs på ett problematiserande, ifrågasättande och på så vis även medvetandegörande vis. Lärare 
bör tänka på att det finns kompromissformuleringar och spänningar som är ofrånkomligt i ett 
demokratiskt samhälle (Falkevall, 2010:172).  
 
Ett annat spänningsfält för lärarnas undervisning ligger mellan stoff och elevcentrering. Elev 
har ställts mot ämnesinnehåll, genom inriktningen på personlig utveckling har en utveckling 
från ämnescentrering till elevcentrering blivit möjlig. Därför blir det viktigt att verbalisera sätt 
att skapa en undervisning som uppmärksammar båda sidorna. Det viktigaste är inte hur en 
kompromiss formuleras, utan sättet som detta spänningsfält förstås (Falkevall, 2010:173). Detta 
är inte bara en spänning mellan stoff- och elevcentrering. Varken stoffet i form av skolämnet 
eller eleverna är oföränderligt (Falkevall, 2010:174). 
 
6. Diskussion 
Denna del av examensarbetet delas upp i två delar, en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. I resultatdiskussionen knyts de analyserade resultaten samman med 
bakgrunden. Dessa återkopplas till syfte och frågeställningar för att dels få en större förståelse 
för problematiken bakom att bedriva undervisning inom etikområdet i religionsämnet men 
även för att reflektera över möjligheter som finns i de metoder som forskningen och skolverket 
lyfter fram. I metoddiskussionen förs en diskussion kring examensarbetets metod och vilket 
utfall det gett för arbetet. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
I denna del av examensarbetet diskuteras Skolverkets syn på etikundervisingen i religionsämnet 
utifrån bakgrunden i relation till forskningen som beskrivits i resultatdelen. Syftet med denna 
litteraturstudie var att få inblick i vad forskningen säger om hur lärare arbetar med etik 
förankrat till det centrala innehållet för religionsämnet samt få förståelse för vilka 
komplikationer etikarbetet medför. För att underlätta tolkningen av det bearbetade materialet 
skapades kategorier som var gemensamma för Skolverkets rekommendationer och det som 
framkommit i analysen av resultatet i form av; Läran av och läran om etik, Mötet mellan den 
samhällsorienterade och existentiellt tolkande läraren samt Lärares förhållande till eleverna, sig själva, 
undervisningen och läroplanen. Under rubriken Läran av och läran om etik lyfts två metoder som 
Skolverket rekommenderar i undervisningen av etik i förhållande till forskningens tolkning av 
undervisningsmetoderna. Här diskuteras för och nackdelar med metoderna i relation till det 
centrala innehållet i religionsämnet Under rubriken Mötet mellan den samhällsorienterade och 
existentiellt tolkande läraren lyfts två olika perspektiven på etik begreppet samt vilka för- och 
nackdelar de har i lärares undervisning i relation till det centrala etikinnehållet i religionsämnet. 
Avslutningsvis sker en reflektion kring Lärares förhållande till eleverna, sig själva, undervisningen och 
läroplanen där det diskuteras hur lärares förhållningssätt till de benämnda komponenterna blir 
att inverka på det som inkluderas i undervisningen och vad som i och med olika val och 
förhållningssätt exkluderas. 

6.1.1 Läran av och läran om etik 
Läran om och läran av etik verkar vara något som lärare mer eller mindre medvetet använder 
sig av i etikundervisningen. Vid undervisning som berör läran av något verkar det som att 
lärare främst använder metoden med syfte att ge eleverna handlingsberedskap i hur de kan 
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tackla olika dilemman ur ett vidgat perspektiv (Törnegren, 2010:10). Detta görs bland annat i 
situationer där eleverna gör egna etiska ställningstagande exempelvis vid etiska och moraliska 
situationer och dilemman (Törnegren, 2010:10-11). Moraliska situationer sker ofta i 
metainteraktioner, där lärare anser att eleverna kan lära av handlingar eller regler utifrån ett 
större sammanhang. Handlingarna kan betraktas som sociala då det sker en tolknings- och 
indikationsprocess där eleverna försöker anpassa handlingar till andras pågående handlingar 
samtidigt som de försöker vägleda andra genom sin handling (Thornberg, 2006:227). Dessa 
metainteraktioner är alltså tänkt att påvisa vad som är socialt acceptabelt agerande i olika 
sammanhang, där medieras regler för sociala handlingar. Denna konstruktion kan lärare 
använda när de vill få elever att anta olika roller då de sätts in i en kontext där rätt eller fel 
handlande utgår från omgivningen. Läraren använder sig utav den så kallade generaliserande 
andra. Detta innebär att läraren genom en konstruktion som utvecklas i de sociala 
interaktionerna under socialisationsprocessen får eleven att se sig själv utifrån andras ögon, de 
får syn på vad som anser vara acceptabelt beteende utifrån den andre och antar på så vis det 
moralsystem som andra internaliserar. Genom att dela en uppsättning värden och normer kan 
de interagera på ett kooperativt vis (Thornberg, 2006:228). Både dilemman och praktiska 
situationer bidrar till att utveckla elevernas handlande, reflektionsförmåga samt självreglering 
vilket stämmer väl med vad Skolverket ger uttryck för i sin text Att förstå sin omvärld och sig själv-
Samhällskunskap, historia, religion och geografi där det framhävs att syftet med läran av etik är att 
utveckla elevernas existentiella färdigheter (2011:89). Läraren bör dock inta en vägledande roll 
så att eleverna inte fastnar vid eget tyckande utan använder välgrundade argument för sitt 
ställningstagande. Läraren bör vara närvarande för att väcka och handleda de tankeprocesser 
som startas hos eleverna när de lär av etik (Törnegren, 2010:10-12). Det har dock visat sig svårt 
att lära sig av religion och etik då det är sammanlänkat med att ha en religiös samt etisk 
förståelse vilket kräver att eleven måste klara av att ta avstånd från egna erfarenheter och 
känslor (Falkevall, 2010:156,159). 
 
Läran om etik berör huvudsakligen olika etiska teorier, olika religioners och livsåskådningars 
syn på ett bra liv men även etiska begrepp som jämnställdhet samt solidaritet vilket 
framkommer i Skolverkets text Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (2011:07). 
Syftet med läran om är enligt Skolverkets text Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, 
historia, religion och geografi att hjälpa eleverna orientera sig bland livsåskådningar (2011:89). Detta 
stämmer överens med den bild av hur lärarna använder läran om i forskningsresultaten. 
Mycket av denna undervisning utgår dock från läromedelsrepresentationer i form av böcker 
(Löfstedt, 2010). För att lyckas bedriva en vidgad undervisning av etik krävs en förankring av 
etiska modeller och teorier vilket i undervisningen oftast är begränsat till de vanligaste teorierna 
i läroböckerna. Att enbart utgå från läroböckers tolkningar av etiken gör etiken instrumentell. 
Idag styr läromedlen en stor del av lärares undervisning (Löfstedt, 2010). På grund av detta går 
eleverna miste om fördjupade reflektioner kring olika etiska teorier och hur dessa blir att 
påverka människor från olika samhällen och livsåskådningar. För att lyckas bedriva en vidgad 
undervisning av etik krävs en förankring av etiska modeller och teorier (Löfstedt, 2010:08-09).  
 
För att undvika dilemman med att eleverna saknar en bakomliggande förståelse för etikens roll 
i religionsämnet eller dilemman i form av att etikundervisningen blir för instrumentell kan 
läraren kombinera läran om och läran av etik. En sådan kombination kan möjliggöra 
överbyggnader mellan elevernas egna ställningstaganden och värderingar med olika 
livsåskådningars syn på etik i syfte att skapa en vidgad förståelse för människors sätt att agera i 
samhället. Religionsundervisningen kan hjälpa eleverna orientera sig i fundamentala 
existentiella problem med livsfrågor som ingång. Genom livsfrågor byggs en bro mellan 
elevernas egna antaganden och religionernas sätt att leva för att skapa en fungerande samvaro 
(Falkevall,2010:148). Detta understödjs i annan forskning där det poängteras vikten av att 
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lärare finner en samverkan i undervisningen mellan elevernas egna existentiella frågor och 
ställningstaganden samt de livsåskådningar som representerar olika tolkningar av aspekterna då 
det kan vidga elevernas förståelse för hur människor tar olika ställning till frågor som rör ett 
gott liv beroende på bakgrund och tro. Vilket bidrar till att öppna eleverna för olika intryck och 
tolkningar som i sin tur vidgar deras syn på livet och förståelsen för andras livstolkningar 
(Gunnarsson, 2008:175). 

6.1.2 Mötet mellan den samhällsorienterade och existentiellt tolkande läraren  
Skolverket framhäver i sin text Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion 
och geografi att det huvudsakligen finns två former av undervisning – en samhällsorienterad samt 
en existentiellt tolkande. Religionsundervisningen är alltså huvudsakligen samhällsvetenskapligt 
inriktad eller humanistiskt inriktad (2011:89). Dessa två angrepssätt i undervisningen 
återspeglas även i forskningsresultaten.  
 
Den samhällsorienterande undervisningen är inriktad på att eleverna ska kunna orientera sig 
kring olika religioner och livsåskådningar genom att exempelvis jämföra dessa. Detta 
återspeglas även i det centrala innehållet för religionsämnet som ger uttryck för att eleverna i 
högstadiet ska kunna ta avstånd från sådant som är vardagsnära och istället reflektera över 
förhållanden utifrån ett samhällsperspektiv (Skolverket, 2011:191). Enligt Att förstå sin omvärld 
och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion och geografi är målet för den samhällsinriktade 
undervisningen att skapa samhällsmedborgare som är orienterade och har förståelse för 
omvärlden. Här prioriteras förmågor som att kunna jämföra och analysera. I den 
samhällsorienterande undervisningen behöver lärare kunskaper om religioners historia, 
trosläror, grupperingar och samhällsrelevanta frågor (Skolverket, 2011:89). I forskningen lyfts 
vikten av att eleverna får tillgång till material som presenterar flera perspektiv och röster så de 
vidgar vyerna utöver de egna tankarna kring livsfrågor vilket det samhällsorienterade 
perspektivet på etikundervisningen kan bidra till (Osbeck, 2004:25). Genom att anta ett 
pluralistiskt synsätt på moral blottas eleverna för de olika moraliska aspekter som finns i 
samhället och olika livsåskådningars syn på detta i form av värden, rättigheter, plikter samt 
dygder. Detta kan vägleda eleverna i sitt moraliska tolkande och handlande utifrån ett större 
perspektiv då de får inblick i hur människor kan resonera olika då de påverkas av sin 
livsåskådning och samhället de lever i. Den moraliska kompetensen kan ses utifrån förmågan 
att vägledas av, kommunicera om samt reflektera över moraliska aspekter i ett moraliskt liv 
utifrån olika livsåskådningar (Rönnström, 2004:154). När man inte behandlar denna vidgade 
aspekt av livsfrågor riskerar undervisningen att förse eleverna med skygglappar som gör dem 
godtrogna och okritiska i relation till de missförhållanden som existerar i världen (Osbeck, 
2006:383). I den samhällsorienterade etikundervisningen får eleverna en inblick av 
tolkningsalternativ som framkommer i en specifik situation som visar på människornas 
värderingar i den situationen och utifrån en viss tro. Lärare behöver föra kritiska dialoger där 
man ifrågasätter rådande normer och analyserar de värden som är eftersträvansvärda i olika 
moraliska situationer beroende på människans bakgrund. På detta vis hjälper man eleverna att 
utveckla en förståelse för vilka normer som är värda att värna om i relation till det goda livet i 
olika perspektiv. I den samhällsorienterade kontexten kommer sällan elevernas egna åsikter och 
värderingar fram, istället är det lärarna som för deras talan (Franck, 2016:84). Samtidigt anses 
det vara när värden ges mänsklig gestalt som de blir föremål för prövning samt reflektion och 
blir på så vis användbara. Exempelvis kan vi då få en inblick i hur värden i form av empati och 
jämställdhet kan tolkas olika utifrån människors olika religiösa tro. Det är av vikt att diskutera 
och analysera frågor som rör verkligheten och kunskapsteoretiska syner på etik för att skapa en 
vidgad medvetenhet både hos elever samt lärare (Franck, 2016:86). Komplikationer som kan 
uppstå med den samhällsorienterade undervisningen är att eleverna får svårt att koppla 
innehållet till den egna verkligheten. Skolverket förespråkar att undervisningen som bedrivs 
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inom etik i religionsämnet även ska ha en förankring till elevernas vardagsnära liv vilket 
framkommer i Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (2011:29,32). Detta är dock inte 
det huvudsakliga syftet med den samhällsorienterade undervisningen. Ett didaktiskt angrepssätt 
som presenteras i Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion och geografi som 
läraren kan använda i den samhällsorienterade undervisningen för etik är den 
verklighetsprövande didaktiken. När lärare utgår från den verklighetsprövande didaktiken 
behandlas religioner och olika förhållningssätt som kan användas till att studera etiska värden. 
Eleverna får då granska religionerna och deras verklighetsuppfattningar kritiskt för att sedan 
ställa dem i relation till den egna uppfattningen vilket kan hjälpa eleverna att koppla andra 
religioners värderingar och livsfrågor till de egna (Skolverket, 2011:91-92).  
 
I den andra inriktningen står existentiella livsfrågor i fokus. Där utgör elevernas egna 
reflektioner kring existentiella och etiska frågor ämnets huvudinnehåll. Undervisning som 
fokuserar på existentiella och etiska frågor berör undervisar ur ett religionsperspektiv men även 
utifrån mer generella frågor om livet. Läraren behöver då kunskaper om etiska teorier, 
livskunskap men även biologi då det hör till frågor som berör död, abort samt dödshjälp 
(Skolverket, 2011:89). Att religionsämnet ska behandla existentiella frågor utifrån elevernas 
upplevelser framgår i det centrala innehållet för religionsämnet där det ges uttryck för att 
eleverna ska föra samtal om elevnära levnadsfrågor i kombination med etiska begrepp vilket 
även stöds i Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (Skolverket, 2011:29,32). Målet 
med undervisningen enligt Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion och 
geografi är att skapa reflekterande individer som har förutsättningar att blir goda medmänniskor 
på ett individuellt plan (Skolverket, 2011:89). Denna undervisningsinriktning finner vi även i 
forskningen kring lärares förhållningssätt till undervisning i etik. I etikundervisningen anses det 
vara av vikt att ge barnen en röst när det kommer till att analysera vad som anses viktigt i livet 
då barnens perspektiv bidrar till att förändra grundläggande uppfattningar som finns (Franck, 
2016:84). Detta är något som kan genomföras via den existentiellt inriktade etikundervisningen.  
 
När lärare besitter en fördjupad förståelse för hur religionsvetenskapligt stoff har potential att 
omvandlas till en personlig röst och accepterat samtalsområde i de ungas liv öppnas barnens 
möjlighet till att få en större förståelse för sig själva (Osbeck, 2006:376). Lärare behöver 
utveckla en förståelse för hur man formar en undervisning där de ungas tro på det godas reella 
möjlighet och existens får växa, samt medverka till att göra dem frimodiga att själva bidra till 
dess tillvaro vilket blir möjligt att genomföra utifrån den existentiella inriktade synen på etik.  
Läraren måste dock få eleverna att ventilera sina ställningstaganden och kritiskt granska dem så 
de lär sig se styrkor och svagheter med olika handlingsalternativ. Väljer läraren att bortse från 
detta så riskerar undervisningen att förse eleverna med skygglappar som gör dem godtrogna 
och okritiska i relation till de missförhållanden som existerar (Osbeck, 2006:383). Det kan dock 
vara problematiskt att bedriva en existentiellt inriktad undervisning utifrån elevernas tankar. 
Eftersom eleverna har olika bakgrund och olika erfarenheter är det viktigt att man tar hänsyn 
till det i religionsundervisningen, speciellt i utlärandet av vad ett gott liv kan vara samt etiska 
värderingar då det är viktigt att allas röster blir hörda och respekterade. Detta är inte 
oproblematiskt då undervisningstiden är knapp och det ställer ett högt krav på elevernas 
empatiska förmåga som inte alltid är utvecklad till den önskade nivån i grundskolan 
(Gunnarsson, 2008:174).  
 
Något annat problematiskt med den existentiella inriktningen är att eleverna behöver ha 
gemensamma erfarenheter som läraren kan utgå ifrån för att kunna bedriva en existentiellt 
inriktad undervisning. Frågan är dock hur pass gemensam den beskrivna erfarenheten är i ett 
mångkulturellt samhälle? Om en central tanke för undervisningens upplägg baseras på att 
eleverna skall utgå från egna erfarenheter blir detta att fungera som en fundamental invändning 
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mot hur undervisningen organiseras. För att bygga en bro mellan elevernas erfarenheter krävs 
utveckling i undervisningen och medvetna val där läraren tar i beaktan vilken förståelse 
eleverna har för sina erfarenheter (Falkevall, 2010:154). Andra komplikationer med att utgå 
från eleverna är att undervisningen riskerar att stanna vid elevernas eget tyckande. På så vis går 
de miste om den fördjupade insikter om hur vår livssyn blir påverkat av vår livsåskådning och 
det samhälle vi lever i (Osbeck, 2004:24). Detta kan till en del undvikas genom införandet av 
etiska teorier (Thornberg, 2008) men eleverna får fortsatt en avsaknad av insikter kring hur 
olika människor handlar och värderar utifrån inverkan av samhället, kulturen och 
livsåskådningen. Det finns dock starka fördelar med att utgå från elevernas olika upplevelser då 
det väcker ett intresse och förståelse för ämnet när undervisningen grundar sig i deras 
förkunskaper och upplevelser. Detta kan vägleda eleverna i sin orientering av hur de upplever 
samt resonerar kring olika aspekter av livet och värden då dessa aspekter även formas utanför 
skolan i de sammanhang där eleverna ingår i (Gunnarsson, 2008:174-175). Vidare bidrar även 
utgången från elevernas intresse för livsfrågor till att få eleverna motiverade och intresserade av 
ämnet på en djupare nivå då de erbjuder förankring i elevernas personliga sfär (Falkevall, 
2010:146-147). Två metoder som kan användas vid undervisningen av existentiell etik 
framkommer i Att förstå sin omvärld och sig själv-Samhällskunskap, historia, religion och geografi. Den 
ena benämns som livsförståelseutvecklande religionsdidaktik där syfte är att få eleverna att 
utvecklas existentiellt medan den andra benämns som livsberättande vars syfte är att utveckla 
elevernas känslighet och tolkningsförmåga. Vid ett livsförståelsedidaktiskt angreppssätt utgår 
lärare från elevernas perspektiv och förförståelse vilket gör den ypperlig att använda vid 
utvecklandet av elevernas egna existentiella färdigheter. Läraren kan kombinera den 
livsförståelseutvecklande didaktiken med den livsberättande religionsdidaktiken som utgår från 
elevens känslomässiga utveckling och livsberättelser där samtal används som huvudsaklig 
undervisningsmetod. Syftet är där att utveckla elevers känslomässiga samt individuella 
tolkningsförmåga(2011:91–92). Genom kombinationen av dessa metoder ges eleverna 
möjlighet till att ventilera sina värderingar och upplevelser under styrda former där läraren kan 
gå in och vägleda dem i djupare reflektioner vilket minskar risken för att elevernas reflektioner 
enbart stannar vid eget tyckande.  
 
För att skapa en heltäckande bild av etikområdet för religionsämnet bör båda perspektiven 
användas för att kompensera varandra. Det existentiella perspektivet kan kompensera för den 
samhällsinriktades brister i att förankra det religionsetiska innehållet till elevernas egna frågor 
och upplevelser. Samhällsinriktade perspektivet kan kompensera för det existentiella 
perspektivets brister i att få eleverna att förstå etiska handlanden utifrån ett vidgat perspektiv. 
Att kombinera dessa metoder med varandra skapar en större förståelse för att inte bara 
eleverna själva utan alla människor blir påverkade av den livsåskådning och det kulturella 
samhälle de lever i när människans bildar etiska värderingar. Därför bör läraren få eleverna att 
förstå att levda värden som uppstår i sammanhang de ingår i är nära sammanlänkade med vårt 
samhälle och kultur. Genom att skapa denna medvetenhet vidgas elevernas förståelse för 
varför man bör utveckla en etisk känslighet som skapar en lyhördhet för olika moraliska 
budskap som kontinuerligt kommuniceras i olika sammanhang. När läraren är medveten om 
att eleverna ständigt i sin vardag möter olika moraliska budskap och att dessa behöver ställas i 
relation till en kritisk samhällsanalys skapas en vidgad förståelse för hur etiska värden formar 
människan (Osbeck, 2004:24). Det är när människors självklara livsförståelser ifrågasätts som 
den medvetandegörs. När eleverna tar avstånd från sina egna perspektiv och antar ett 
utomstående perspektiv skapas nya insikter som inverkar på den egna livsåskådningen. Därför 
är det viktigt att lärare hjälper eleverna att utveckla ett språk som ger distans till de egna 
uppfattningarna.  Det är viktigt att eleverna får tillgång till material som presenterar flera 
perspektiv och röster så de vidgar vyerna genom tillgång till tankeprocesser samt material som 
bidrar till utvecklandet av det egna existentiella tänkandet (Osbeck, 2004:25). Genom att anta 
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ett pluralistiskt synsätt på moral blottas eleverna för de olika moraliska aspekter som finns i 
samhället i form av värden, rättigheter, plikter samt dygder. Dessa aspekter bör vägleda 
eleverna i sitt moraliska handlande berörande sig själva men även skapa en förståelse för varför 
andra agerar som de gör (Rönnström, 2004:154). Lärare bör finna en samverkan i 
undervisningen mellan elevernas egna existentiella frågor och ställningstaganden samt de 
livsåskådningar som representerar olika tolkningar av aspekterna då det kan vidga elevernas 
förståelse för hur människor tar olika ställning till frågor som rör ett gott liv beroende på 
bakgrund och tro. Detta bidrar till att öppna eleverna för olika intryck och tolkningar vilket 
vidgar deras syn på livet och förståelsen för andras livstolkningar (Gunnarsson, 2008:175). När 
lärare kombinerar den samhällsorienterade undervisningen med den existentiella erbjuder 
religionsundervisningen eleverna hjälp att orientera sig i fundamentala existentiella problem 
med livsfrågor som ingång. Genom livsfrågor och värden byggs en bro mellan elevernas egna 
antaganden och religionernas sätt att leva för att skapa en fungerande samvaro (Falkevall, 
2010:148). Den verklighetsförankrade didaktiken skulle fördelaktigt kunna användas med syfte 
att skapa denna bro mellan elevernas egen förståelse för livsfrågor och de olika 
livsåskådningarnas i blandningen mellan den existentiella samt samhällsorienterade 
undervisningen. En annan metod för att skapa en undervisning som behandlar både de 
existentiella aspekterna och de samhällsorienterade är att läraren använda sig utav 
kombinationen av verklighetsprövande-, livsförståelseutvecklande- samt livsberättande 
didaktiken. På så vis skapas en gedigen undervisningsgrund då de olika perspektiven medför 
både en samhällsaspekt och en individuell förståelse för området.  
 
Det går att konstatera att oavsett val av teori och metod så medför det konsekvenser för valet 
av läromedel och vilken syn eleverna får på religionsetiken. Läraren och läroplanen besitter en 
viss makt som påverkar utkomsten för elevernas lärande. Detta kommer att diskuteras vidare i 
nästa del där läroplanens tolkning av etikområdet för religionsämnet analyseras.  

6.1.3 Lärares förhållande till eleverna, sig själva, undervisningen och läroplanen 
Religionsämnet, en balans mellan att vara ett pluralistiskt ämne respektive ett kristet ämne, det 
framkommer i läroplanens värdegrund (Skolverket, 2011:08). Detta blir en utmaning för 
religionsläraren då den delvis ska visa på etiken utifrån mångfald av livsåskådningar som finns 
samtidigt som denne ska fostra barnen i den kristna- och västerländska andan. Formuleringen 
av etikområdet i religionsämnet möjliggör flera tolkningar och användningssätt, bland annat 
möjliggör formuleringen allas möjlighet att få ge uttryck i frågorna som handlar om etiska 
aspekter (Falkevall, 2010:154). Detta kan bidra till samhörighet mellan religioner men kan 
också bidra med motsatsen. Något som kan konstateras är dock att det mångkulturella 
samhället är i kursplanerna ett faktum vilket innebär att lärare behöver hantera det. Här 
värderas människors lika värde samtidigt som värderingarna ska byggas på en kristen och 
västerländsk humanistisk tolkning (Falkevall, 2010:169). 
 
Sättet som läraren formar undervisningen påverkas av egna moraliska ställningstaganden vilket 
får konsekvenser för elevernas fostran då den avgör synen på hur elever bör tillägna sig etiska 
värden (Thornberg, 2004:102). De etiska ställningstagandena som lärare undervisar om i 
skolkontext är situations beroende (Franck, 2016:80). Vilket innebär att eleverna får en inblick 
av tolkningsalternativ som är beroende av en viss situation och visar på människornas 
värderingar i den specifika situationen. Lärare behöver föra kritiska dialoger där man 
ifrågasätter de rådande normer och analyserar de värden som är eftersträvansvärda i olika 
moraliska situationer för att ge en rättvis bild av etikämnet (Franck, 2016:82). För att lyckas 
med detta är det viktigt att läraren själv reflekterar kring hur denne ställer sig till detta i 
undervisningen och vilka värden den förmedlar. Den pedagogiska praktiken som föregår i 
skolan är social till sin natur och bidrar till att forma identiteter bland eleverna vilket gör att 
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undervisningen som bedrivs ses som en moralisk aktivitet. Lärare bör tänka på att undervisning 
som sker inom skolans ramar inte är värdeneutral då pedagogiska handlingar och 
kommunikation kan ses ur olika moraliska aspekter. Därför är det viktigt att lärare beaktar de 
moraliska aspekterna som uppkommer vid planeringsstadiet av undervisningen. De bör pröva 
hur överföring av kunskaper sker i moraliskt godtagbara situationer där moralisk kompetens 
utvecklas hos eleverna (Rönnström, 2004:153-154).   
 
Genom att anta ett pluralistiskt synsätt på moral blottas eleverna för de olika moraliska 
aspekter som finns i samhället i form av värden, rättigheter, plikter samt dygder (Rönnström, 
2004:154). När lärare skapar denna medvetenhet vidgas förståelse för varför man bör utveckla 
en etisk känslighet som skapar lyhördhet för olika moraliska budskap som kontinuerligt 
kommuniceras i olika sammanhang (Osbeck, 2004:24) Det är när människors självklara 
livsförståelser ifrågasätts som den medvetandegörs. Att ta avstånd från egna perspektiv och 
anta ett utomstående skapar nya insikter som inverkar på den egna livsåskådningen. Därför är 
det viktigt att utveckla ett språk som ger distans till de egna uppfattningarna.  Det är viktigt att 
eleverna får tillträde till material som presenterar flera perspektiv och röster så de vidgar vyerna 
genom tillgång till tankeprocesser som bidrar till utvecklandet av det egna existentiella 
tänkandet vilket det idag råder brist på i skolan (Osbeck, 2004:25). Tyvärr verkar denna 
färdighet saknas bland lärare idag. Detta har lett till att flera röster i samhället inte tas hänsyn 
till i samtalet om vilka värden som spelar roll i vårt pluralistiska samhälle. Lärare bör ta detta i 
beaktan och ställa sig frågan vilka röster som representeras i undervisningen och vilka 
exkluderas? På detta sätt väcks tankeprocesser kring vilka värden, normer och värderingar som 
binder människor samman i en gemenskap på bekostnad av andra. Dessa aspekter bör lärare 
reflektera över, vilka värden är det som accepteras i en social och demokratisk gemenskap 
(Franck, 2016:84)? Genom att uppmärksamma och problematisera detta kan läraren förhindra 
stereotypiska bilder av etiken i sin undervisning.  
 
En anledning till att vi kan fråga oss om undervisningen som bedrivs verkligen är pluralistisk är 
forskning som visat på att lärares etikundervisning i stor utsträckning grundar sig på lärarens 
egna värderingar och synsätt snarare än etiska etablerade metoder och teoretiskt innehåll 
(Thornberg, 2008). Vidare behandlas etikområdet oftast i vardagsnära situationer som är 
oplanerade och som oftast förblir oreflekterade (Thornberg, 2006:225). Lärare har svårt att 
anlägga ett kritiskt perspektiv när det kommer till den egna inställningen och bedriften av 
etikundervisningen vilket grundar sig i bristande språkliga färdigheter. Utan ett moraliskt språk 
blir det svårt att adressera komplexiteten i moraliska ageranden utifrån etiska termer. Lärare får 
då svårigheter med att skapa en professionell grund att stödja sig på gällande moralisk 
förståelse vilket gör att de inte kan lära eleverna att reflektera över moraliska situationer till den 
utsträckning som är önskvärd i undervisningen. Utan ett vetenskapligt förankrat moraliskt 
språk blir undervisningen godtycklig och slumpmässig. När läraren saknar ett språk blir det 
svårt att förstå och använda vetenskapliga förankringar och grundade teorier vilket utgör ett 
hinder i lärarnas utveckling av etikundervisningen (Thornberg, 2008). När undervisningens 
huvudfokus ligger på regler och avspeglande av normer försvinner etikens fördjupade 
komplexa process. Vilket begränsar förmågan till kritiskt tänkande samt självständigt 
ställningstaganden i etiska situationer och skapar i stället en ytlig förståelse för behovet av att 
följa regler. Eleverna behöver förberedas för att kunna hantera verklighetsbaserade moraliska 
dilemman som förekommer i världen genom att reflektera över dess komplexitet utifrån olika 
etiska teorier. De behöver få förståelse för att olika moraliska handlingar medför konsekvenser 
så att de i framtiden kan ta ansvar och göra välgrundade val. Denna typ av arbete kräver säkra 
lärare som besitter professionell kompetens när det kommer till etikundervisningen med ett 
välutvecklat moraliskt språk som grundar sig i väl etablerade vetenskaplig forskning 
(Thornebrg, 2008). 



 

33 
 

 
Lärarens bemötande av elever blir att påverka möjligheten till utvecklandet av etiska värden 
vilket påverkar bildandet av elevernas självbild i relation till normer och värden. När det 
kommer till undervisningssituationer berörande etikområdet har det visat sig att en stor del av 
undervisningen bygger på påtryckning från lärarna. Detta innebär att läraren i sin auktoritära 
roll förmedlar vad som är rätt och fel utan att eleverna får ifrågasätta ställningstagandet. Detta 
kompletteras dock i vissa fall med den förklarande metoden där läraren försöker motivera 
normer eller regler (Thornberg, 2006:234). Syftet med moralfostran för läraren är att skapa den 
goda medborgaren som gör andra väl, efterlever samhällets lagar och normer samt tar ansvar. 
Frågan är hur man lyckas med detta då eleverna sällan ges utrymme till kritiska diskussioner 
kring existerande regler och värden (Thornberg, 2006:241). Kan denna rådande odemokratiska 
undervisningsmetodik göra att de värdepedagogiska målen i form av kritiskt tänkande, 
demokrati och självständighet uteblir? Som lärare bör man ständigt reflektera över om 
maktmissbruk och förtryck får fäste i spänningsfältet mellan lärares fostran av eleverna i en 
samhällskontext (Thornberg, 2006:244). Lärare ska reflektera över hur de ser på moral i 
relation till elevers utveckling av etiska värden och färdigheter. De behöver reflektera över hur 
dessa aspekter inverkar på värdefostran av eleverna på en kollegial nivå (Thorneberg, 
2004:102). Som det har påpekats tidigare finns en komplexitet i att diskutera etiska och 
moraliska frågor där lärare behandlar rättvisefrågor samt frågor om gott och ont. Genom ett 
dialogiskt angreppssätt där olikheter får uppträda via dialogen kan eleverna lära sig om 
olikheter mellan livsåskådningar etiska ställningstagande samt vad det medför (Falkevall, 
2010:165). Utifrån utforskande samtal går det att yttra sina överväganden mellan de 
professionella i mötet med eleverna, lärostoffet och mellan eleverna (Falkevall, 2010:166). 
 
Hur neutralt kan någon undervisa om något som alla har värderingar om? Detta behöver 
reflekteras över i den pedagogiska praktiken (Falkevall, 2010:158). Dagens 
religionsundervisning bygger på den gemensamma moralen som utgår från människors inre 
upplevelser. Moralarbetet i religionsämnet verkar idag mynna ut i ett samhällsperspektiv som 
bygger på mångfald, liberala principer, tolerans och valfrihet snarare än fokus på religionernas 
förhållningsramar. Lärare behöver hitta en mellanväg mellan de olika livsåskådningarnas 
representation av moral och de samhällsinriktade (Falkevall, 2010:160). Därför bör man 
reflektera över vems perspektiv det är som förespråkas. Vilka är det som gynnas av detta och 
är det andra som i och med presentationen inte blir representerade? Detta är något som sällan 
problematiseras i undervisningen (Falkevall, 2010:162). Som lärare kan man via didaktiken 
problematisera det som syns under ytan. Didaktiken kan fungera som bundsförvant i striden 
mot en normativ didaktik, och olika förgivettagna självklarheter som gynnar en bestämd grupp 
inom samhället, genom att ständigt problematisera förhållandena (Falkevall, 2010:171). 
Problemmedvetenhet fungerar som verktyg för reflektion kring de egna undervisningsbesluten. 
Det uppstår problem då dialogen kring livsfrågor inte förs på ett problematiserande, 
ifrågasättande och på så vis även medvetandegörande vis. Lärare bör tänka på att det finns 
kompromissformuleringar och spänningar som är ofrånkomligt i ett demokratiskt samhälle 
(Falkevall, 2010:172). Spänningsfält för lärarnas undervisning ligger mellan stoff och 
elevcentrering. Elev har ställts mot ämnesinnehåll, genom inriktningen på personlig utveckling 
har en utveckling från ämnescentrering till elevcentrering blivit möjlig. Därför blir det viktigt 
att verbalisera sätt att skapa en undervisning som uppmärksammar båda sidorna. Det viktigaste 
är inte hur en kompromiss formuleras, utan sättet som detta spänningsfält förstås (Falkevall, 
2010:173). Detta är inte bara en spänning mellan stoff- och elevcentrering. Varken stoffet i 
form av skolämnet eller eleverna är oföränderligt (Falkevall, 2010:174). 
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6.2 Metoddiskussion 
I denna del diskuterar jag litteraturstudiens metod och reflekterar kring de olika kriterier som 
en vetenskaplig text ska uppfylla.  
 
Detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att undersökningen utgår 
från ett väl formulerat syfte med avgränsande frågeställningar som den undersökande 
systematiskt söker information om (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:27). 
Sökningar som gjorts i arbetet är systematiska då de baserats på avgränsningar som gjorts innan 
sökningen startat i form av valet att undersöka etikundervisningen utifrån det centrala 
innehållet för religionsämnet. Vidare bestod avgränsningarna av olika nyckelord som användes 
vid sökningen som var relevanta i mitt besvarande av frågeställningarna samt att sökningarna 
fokuserades på forskningslitteratur som blivit peer reviewed.  
 
En viktig del vid utförandet av en systematisk litteraturstudie är att ta med aktuell forskning, 
samt att utgå från ett stort urval forskning för att få ett resultat med hög reliabilitet och 
validitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:52). Tiden för studien har varit 
begränsad vilket skapat behovet av snäva begränsningar och en selektiv medvetenhet kring val 
av forskning. Hade studien givits mer tid hade avgränsningarna inte behövt göras så snäva som 
de är nu och forskningen hade kunnat visa på nya aspekter av frågeställningarna. På grund av 
avgränsningarna kan validiteten ifrågasättas, då ett större urval av forskning hade kunnat 
generera i ett annat resultat. Reliabiliteten i arbetet är också något som kan diskuteras. 
Eftersom forskning inom religionsdidaktiken med fokus på det centrala innehållets som 
behandlar etik är ytterst begränsad har arbetet även inkluderat forskning som bygger på 
värdegrundsetik. Det finns alltså enbart lite forskning inom etikdidaktik i religionsämnet, dels 
på grund av att etik först på senare tid blivit aktuell i religionsdidaktiken men även på grund av 
att begreppet kan benämnas med andra ord som inte använts i studien. Detta drar ner arbetets 
reliabilitet då forskningen inte explicit behandlar enbart de religionsdidaktiska aspekterna av 
etikundervisningen. Dock är all forskning som används kopplat till det innehåll som 
religionsämnets etik del i det centrala innehållet tar upp vilket gör att forskningen ändå varit 
relevant för arbetet även om det inte varit det i den utsträckning som var önskvärd. Vidare har 
kopplingar och kritiska granskningar skett av materialet som framkommit i de 
värdegrundsbaserade aspekterna till det som framkommit i forskningen som fokuserar på de 
religionsdidaktiska områdena av etik vilket ökar arbetets reliabilitet och på så vis även 
validiteten. Tidsramen som begränsade urvalet var tolv år, vilket innebär att tidsramen inte kan 
anses representera aktuell forskning. Däremot fanns samband och likheter mellan yngre samt 
äldre forskning vilket blivit lukrativt i analysdelen och har lett till en givande diskussion med 
nya insikter. Baserat på de samband och likheter som fanns mellan forskning för tolv år sedan 
och idag anser jag att forskningen som använts i min studie varit aktuell. 
 
Analysmetoden som använts var en kvalitativ innehållsanalys av forskningslitteraturen, vilket 
innebar ett dilemma då data kan tolkas olika beroende på vem som tolkar den (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:147-148). Detta har tagits i beaktan genom redovisning 
av kategoriseringar som valts samt genom bakomliggande förklaringar till analysen vilket skapat 
möjligheten för andra att replikera min forskningsansats. Dock är det mina tolkningar av 
texterna utifrån innehållsanalysen som representeras vilket aldrig kan vara objektiva. Risken 
finns att en annan som genomför liknande forskning med annan bakgrund och erfarenhet kan 
få ett annat resultat. Jag har dock innan, under och efter analysen ställt mig frågor om vilka 
förväntningar jag haft på de olika delarna av arbetet och på så vis gjort mig medveten om 
aspekter som kan inverka på min objektivitet i ett försök att reducera dem vilket ökar arbetets 
reliabilitet samt validitet.  
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Eftersom den systematiska litteraturstudie har en kvalitativ forskningsansats finns 
vetenskapliga kriterier som måste uppfyllas (Karlsson, 2007:247-252). Denna litteraturstudie är 
replicerbar då den är systematisk, vilket möjliggör att en annan forskare kan få samma 
forskningsförutsättningar. Innehållsanalysen i litteraturstudien har överlag en hög validitet, men 
då den inte blivit validerad genom triangulering kan validiteten ifrågasättas. Litteraturstudien 
har relativt hög reliabilitet, eftersom den uppfyller kravet på att faktorer och variabler är 
samordnade så att det finns en inbördes relation som korrelerar.  

 
7. Reflektion och slutsatser 
Den kunskap som framkommit genom detta examensarbete har en ämnesdidaktisk relevans då 
den besvarat syftet att finna kunskap om vad tidigare forskning säger om hur lärare kan hantera 
undervisning av etik utifrån det centrala innehåller för religionsämnet. Problemet i form av 
bristen på etikdidaktiska metoder med anknytning till religionsämnet som delvis kan 
återkopplas till öppna formuleringar utav det centrala etikinnehållet utgjorde grunden i arbetet. 
Genom detta arbete har denna problematik ytterligare belyst. Förståelsen för religionslärares 
situation i etikundervisningen har genom utgång i problemformuleringen skapats. Detta arbete 
har tagit fram olika didaktiska angreppssätt och förhållningsätt som är viktigt för religionslärare 
att reflektera över och använda sig av när de hanterar etikundervisningen inom religionsämnet. 
Samtidigt har arbetet visat på att etikundervisningen inte är problemfri, snarare komplex och 
invecklad då läraren har många aspekter att ta hänsyn till. Detta gör religionslärare utan att i 
någon större utsträckning kunna ta hjälp utav välgrundade forskningsmetoder vilket skapar 
komplikationer i form av differentierad undervisning.  

 
Tidigare forskning ger en bild av lärare som utgår från sig själva och deras tyckande i sin 
undervisning istället för att grunda undervisningen i väletablerade religionsdidaktiska metoder. 
Detta kan bero på brister inom det religionsdidaktiska fältet för etikundervisningen som 
forskare kopplar till lärares avsaknad av ett religionsetiskt vetenskapligt språk. Konsekvenser av 
detta blir att eleverna kan gå miste om väsentlig kunskap och förmågor som ska utvecklas i 
undervisningen. Lärare behöver inneha ett etiskt religionsvetenskapligt språk för att kunna 
tolka och tillämpa de öppna formuleringarna av etiken i det centrala innehållet för 
religionsämnet i undervisningen. Avsaknaden av vetenskapligt beprövade arbetsmetoder inom 
religionsdidaktiken bidrar också till att lärarna lämnas till sin egen tolkning av 
etikundervisningen. De metoder som finns att tillhanda ha idag bygger huvudsakligen på 
värdepedagogik kopplat till skolans värdegrund. Detta skapar komplikationer för 
undervisningen då skolans värdegrund grundas i den västerländska kristna fostran medan 
religionsundervisningen ska vila på en mångkulturell representation av etiska värden. Det är av 
vikt att bedriva utveckling av etikdidaktiska metoder som utgår från religionsämnet, både vid 
skolor och på nationell nivå för att få bukt med problemet.  

 
Då det inte finns etikdidaktiska metoder som är kopplade till religionsämnet har lärarna svårt 
att forma arbetet och tolka arbetsmaterial i relation till det centrala innehållet för etik i 
religionsundervisningen. Detta har lett till att läroböckerna har haft ett stort inflytande på 
lärares etikundervisning. I många fall är det innehållet i läroböckerna som får styra vad eleverna 
lär sig. Tyvärr innebär detta ofta en begränsning av elevernas lärande då läroböckernas tolkning 
av religionsetiken oftast har en instrumentell karaktär. Därför bör lärare arbeta med olika etiska 
teorier för att få eleverna att reflektera över hur man kan se på livet och vad som är gott eller 
ont utifrån olika perspektiv. Ett annat hjälpmedel för läraren är att undervisa av och om etik för 
att skapa en helhetsbild av hur området kan tolkas och användas från olika perspektiv. Detta 
förankras sedan till den samhällsinriktade etikdidaktiken och den existentiellt inriktade som 
tillsammans kan bygga en bro mellan elevernas egna frågor och erfarenheter kring etik och de 
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olika livsåskådningarnas förhållningssätt. På så vis kan en vidgad förståelse för människors 
olika sätt att tänka och handla skapas. 
 
För att etikundervisningen ska anses som en legitim del av religionsundervisningen behövs en 
tydlig framställning i hur lärare ska förhålla sig till etikundervisningen i religionsämnet samtidigt 
som de tar hänsyn till värdegrundens etikfostran. Lärare och politiker behöver ställa sig frågan 
vems perspektiv det är som representeras i formandet av undervisningen då lärare utgår från 
läroplanen och vilka blir inte representerade? Det framgår nämligen i forskningen att 
undervisningen som bedrivs, de perspektiv och ämnesinnehåll som speglas är beroende av den 
ledande maktpositionen i samhället. De rådande styre är med och begränsar eller vidgar möjliga 
angreppssätt och perspektiv som ska antas i undervisningen. Detta är något som både lärare 
och eleverna behöver göras medvetna om så att de kan förhålla sig till att de värden som 
representeras färgas av det samhälle vi lever i. Att reflektera kring dessa aspekter kan bidra till 
en ökad insikt i vad det är som skapar olika värderingar och hur man kan påverka dem. 
 
Studien är av betydelse för forskningen inom ämnesområdet, då den visar på att formningen av 
etikundervisningen inte huvudsakligen bygger på religionsdidaktiska urval utan istället bedrivs 
utifrån läromedelsrepresentationer, lärares egna tolkningar samt allmänt värdepedagogiska 
didaktiska metoder. Detta grundar sig i bristen på religionsdidaktiska undervisningsmetoder 
samt det centrala innehållets öppna formuleringar av etikområdet i religionsämnet. Skolor och 
forskning bör fokusera på hur lärare kan bedriva etikundervisningen utifrån ett 
religionsdidaktiskt perspektiv då detta är en bristvara i dagens forskning. Utmaningen för 
skolan blir att hantera hur de ska kunna erbjuda lärare tillfälle till att tillsammans arbeta fram 
etikdidaktiska metoder som är förankrade i religionsundervisningen och inte i läroböckers 
framställning, lärares eget tyckande eller allmänt värdepedagogiska didaktiska metoder.  
 
Denna forskningsöversikt är dock begränsad till Sverige med nedslag i den isländska skolan. 
Det skulle vara givande att göra en vidgad undersökning som inkluderade de nordiska länderna 
för att se om samma problematik uppstår där och i så fall, hur hanterar lärarna det? 
 
Utifrån slutsatser som dragits anser jag att arbetet har uppnått litteraturstudiens syfte, vilket var 
att undersöka vad tidigare forskning säger om lärares möjliga hantering av etikundervisningen 
inom ramen för religionsämnet. Det är främst två saker jag finner extra intressant utifrån 
litteraturstudiens resultat. Den ena är kompexiteten läraren möter i det närmast omöjliga 
uppdraget att forma samt bedriva etikundervisningen i religionsämnet med hänsyn till 
värdegrundens strävan efter att fostra eleverna utifrån den västerländska och kristna 
traditionen samtidigt som religionsämnet ska förespråka mångfald och förebygga stereotypiska 
bilder. Det skulle vara intressant att bedriva vidare forskning utifrån en empirisk studie för att 
se hur lärare hanterar denna utmaning i sin planerade undervisning.  Den andra aspekten som 
jag fann intressant var hur läromedlets innehåll och lärarens egna erfarenheter utgör en stor del 
av grunden för elevernas etikundervisning i religionsämnet. Det skulle vara intressant att 
bedriva vidare forskning för att se vilka konsekvenser detta får för elevernas lärande i 
religionsämnets etikundervisning.  
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