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Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i 

hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom 

ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare 

arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. För 

att få en ökad förståelse för litteraturstudiens resultatavsnitt kan läsaren ta del av 

bakgrundsavsnittet där etik, som en del av läroplan och styrdokument, förklaras. Vidare kan 

läsaren ta del av relevanta begrepp och den sociokulturella traditionen som kopplas samman med 

strategierna, resonera och reflektera. Den sociokulturella traditionen förespråkar sociala 

aktiviteter vilket är centralt i undervisning kring etik. I metodavsnittet redovisas det 

tillvägagångssätt som använts för att hitta och analysera relevant material för studien. I resultatet 

presenteras vad samtida forskning säger om olika strategier och metoder inom 

etikundervisningen samt vilka utmaningar lärare upplever i ämnet. En av metoderna handlar om 

att låta eleverna samtala och resonera om etiska dilemman. Genom att låta eleverna diskutera 

dessa får de höra sina kamraters tankar och kan därmed ta ställning och reflektera över sin egen 

ståndpunkt. En av utmaningarna som tas upp i studien handlar om bristande ämneskunskap hos 

lärare vilket hindrar eleverna från att ges en god etikundervisning. I kunskapskraven behandlas 

strategierna reflektera och resonera vilka vi ansåg vara mest relevanta för studien. Att reflektera 

och resonera tar sig uttryck i olika metoder som läraren kan använda sig av i sin undervisning, 

dessa presenteras i resultatet. Studien avslutas med en diskussion där metod och resultatet 

diskuteras, egna reflektioner lyfts och framtida forskning beskrivs. 
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1. Inledning 

Etiken utgör en stor del av undervisningen i dagens skola och ingår i både 

religionskunskap, samhällskunskap och i skolans övergripande uppdrag (Skolverket, 

2018). Trots att etiken har en central del i skolan finns problem kring etikundervisningen 

inom religionskunskapsämnet. Undervisning om etik blir lågt prioriterat i 

religionskunskapsämnet då även andra kunskapskrav ska behandlas inom ämnet (Franck, 

Lilja, Osbeck & Sporre, 2018, s.196).   

 

Många lärare upplever etikundervisningen som problematisk och ser svårigheter i hur de 

ska undervisa om etik. En anledning till detta kan vara att etikundervisningen ställer höga 

krav på lärarens ämnesdidaktik (Anderström, 2017, s.23). Begränsade kunskaper inom 

etik som ämnesområde och en ovana att samtala och diskutera olika etiska frågor i 

undervisningen, är något flertal lärare upplever (Anderström, 2017, s. 119–120; Gren, 

2007, s.23). Lärare ska vara en förebild för samtliga elever i etikklassrummet, visa på 

god yrkesetik samt ha ett moraliskt förhållningssätt (Franck & Löfstedt, 2015, s.66–67). 

Yrkesrollens uppdrag kräver att lärare både har en bra ämnesdidaktik men också själva 

har en god yrkesetik samt ett professionellt moraliskt förhållningssätt i klassrummet.  

 

När vi ser tillbaka på vår egen skolgång och den etikundervisning vi gavs skiljer sig våra 

erfarenheter något. En av oss hade schemalagd undervisning kring EQ – emotionell 

intelligens, en gång i månaden. Under dessa tillfällen delades eleverna in i mindre 

grupper och fick resonera kring olika etiska dilemman. Etikundervisningen för den andra 

skribenten förekom i betydligt mindre utsträckning. De erfarenheter vi fått från vår 

verksamhetsförlagda utbildning har mestadels visat oss att etik kopplas samman med de 

olika världsreligionerna. Ingen utav oss har fått möjlighet att se hur etikundervisningen 

som enskilt ämne, faktiskt ser ut i praktiken. Vi har funderat över hur lärare väljer att 

lägga upp etikundervisningen om man inte kopplar det till någon specifik religion.   

 

Vi har erfarit att lärare valt att använda begreppen etik och moral och kopplat samman 

dessa med vad som anses vara ”rätt” respektive ”orätt” enligt respektive religion. 

Löfstedt styrker detta då hon skriver om begreppen ”rätt” respektive ”orätt” och lyfter att 

etiken ofta beskrivs i instrumentella termer, det vill säga som vägledning för eleven att 
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fatta ”rätta” beslut samt handla ”rätt”. Löfstedt fortsätter och menar att det istället bör 

föras en diskussion gällande hur man är en god människa (Löfstedt, 2010, s.9–10).  

 

Studien är en litteraturstudie och bygger på relevanta vetenskapliga publikationer. Vi 

valde att avgränsa oss till två strategier och därefter redogöra för relevanta metoder 

kopplat till dessa. De två strategierna vi valt att skriva om går att koppla till den 

sociokulturella traditionen då de bygger på sociala aktiviteter, vilket förespråkas i 

traditionen. Detta medförde att traditionen var av stor relevans för studien. Vi valde 

också att avgränsa uppsatsen genom att undersöka etikundervisning kopplat till den 

svenska skolan. Reflektioner kring detta mynnade ut i följande frågeställningar: Hur kan 

lärare arbeta för att utveckla elevers etiska reflektion- och resonemangsförmåga i 

etikundervisningen? Vilka utmaningar upplever lärare kring etikundervisningen?  
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturstudien är att redovisa vad samtida forskning säger om hur lärare 

arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom 

etikundervisningen. Genom att redogöra för vilka strategier och metoder i samtida 

forskning lyfter inom etikundervisningen samt koppla dessa till den sociokulturella 

traditionen, kommer syftet att behandlas. Vidare diskuteras de utmaningar som forskare 

redogör för att lärare upplever inom etikundervisning. Vi ser ett behov av att synliggöra 

detta för vidare forskning inom etikundervisningen för årskurs 4–6 och våra 

frågeställningar lyder därför enligt följande:   

 

• Hur kan lärare arbeta för att utveckla elevers etiska reflektion- och 

resonemangsförmåga i etikundervisningen enligt samtida forskning? 	  

• Vilka utmaningar upplever lärare inom etikundervisningen enligt samtida 

forskning? 	  
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3. Bakgrund  

Bakgrunden har delats in i fyra avsnitt. I första avsnittet (3.1) beskrivs processen när etik 

blev en del av den svenska skolans läroplan. Det andra avsnittet (3.2) redogör för de 

skrivelser om etik som ingår i Lgr11 och kursplanen för religionskunskapsämnet. Tredje 

avsnittet (3.3) tar upp relevanta begrepp som behöver förklaras. Det fjärde och 

avslutande avsnittet (3.4) beskriver den sociokulturella traditionen som vi valt att utgå 

ifrån i litteraturstudien.   

3.1 Etik – blir en del av läroplanen  

Under 1800-talet, då det moderna skolväsendet växte fram, fanns etiken mest i 

uppfostringssyfte och eleverna skulle lära sig lyda, följa regler samt leva enligt den 

kristna läran (Johansson & Thornberg, 2014, s.9). Etiken knöts an till ämnet 

kristendomskunskap och frågor kring vad som är ”rätt” respektive ”orätt” diskuterades i 

klassrummen. Läraren fostrade eleverna genom att diskutera kristendom kopplat till dess 

moral (Franck, 2017, s.21). 

   

Idag ska både etikundervisningen och religionskunskapen vara icke-konfessionell, vilket 

innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Det ingår i undervisningen att se på de 

olika religionernas livsåskådningar och etik. Etik och moral är en egen del av 

kunskapskraven. En etikundervisning utan koppling till någon av världsreligionerna ska 

finnas (Franck & Löfstedt, 2015, s.9; Skolverket, 2018, s.5). I grundskolan från och med 

årskurs 4 finns etik med som en egen del inom det centrala innehållet i religionskunskap, 

och precis som i all undervisning förväntas eleverna kunna reflektera etiskt i progression 

utefter deras ålder (Franck & Löfstedt, 2015, s.9). Etik ingår även i läroplanens två 

inledande kapitel som rör skolans övergripande uppdrag. Som lärare är etik och moral 

därför en del av det vardagliga arbetet i skolan (Anderström, 2017, s.10–11). Ett exempel 

på detta från skolans värdegrundskapitel är att elever ska ”kunna leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen” (Skolverket, 2018, s.10) 
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3.2 Styrdokument i dagens skola 

I syftestexten för religionskunskap framgår det att eleverna i undervisningen ska ges 

möjlighet till att reflektera över livsfrågor, identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en personlig förståelse för sitt och 

andra människors sätt att leva och tänka, samt kunna ta ställning till och analysera etiska 

och moraliska frågor. Vidare framgår det att eleverna förväntas kunna argumentera och 

resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar, utifrån etiska begrepp och 

modeller (Skolverket, 2018, s.215–216).  

 

Vad etikundervisningen inom religionskunskap ska innefatta konkretiseras ytterligare 

under det centrala innehållet för årskurs 4–6:  

 
• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.  

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,  

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.  

• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.  

                     (Skolverket, 2018, s.215) 

Vidare står det i kunskapskraven för betyg A i årskurs 6 att:   

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det 

kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och 

fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande 

sätt.                         (Skolverket, 2018, s.220) 

3.3 Begrepp 

Begreppet etik kommer ifrån ”ethos” som på grekiska betyder: sätt att se på, hemvist, 

sedvana, bruk och karaktär (Gren, 2007, s.13). Etik handlar om det teoretiska sägandet, 

tänkandet, och kan kopplas till moralens praktiska görande, handlandet (Cronqvist, 2018, 

s.20). Detta går att uttrycka som att etiken är en reflektion över personens moral. Etik 

innebär att reflektera kring hur man som person förhåller sig till sig själv och sin 

omvärld. Begreppet etik kopplas ofta samman med tankar kring olika normer, 

värderingar och regler. Moral handlar om en människas handlingar och hurdana dessa är 

(Gren, 2007, s.13–14). Etik och moral används ofta ihop och det är därför vanligt att 
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beblanda de olika begreppen. Då människans tänkande, etik, går samman med 

människans handlande, moral, är detta inte en tillfällighet (Cronqvist, 2018, s.20).  

3.4 Sociokulturell tradition  

Litteraturstudien är knuten till den sociokulturella traditionen då de strategier studien 

avser att synliggöra, reflektera och resonera, omnämns i traditionen. Metoderna som 

redovisas i litteraturstudien bygger på sociala aktiviteter, vilket är kärnan i den 

sociokulturella traditionen och därför är traditionen ytterst relevant för litteraturstudien.  

 

Den grekiska filosofen och vetenskapsmannen Sokrates förespråkade samtal som en 

metod för kunskapsutveckling. Metoden får eleverna att resonera och se nya perspektiv, 

vilket i sin tur leder till att de kan förklara sina tankar. Sokrates filosofi om 

hur samtalet får människan att utveckla sitt etiska tänkande kallas idag för sokratisk 

metod och används för att skapa meningsfulla samtal (Franck & Löfstedt, 2015, s.106).   

 

Den ryske psykologen Lev Vygoskij, vars tradition utgår ifrån Sokrates tankar om 

samtal, kan betecknas som grundare av den sociokulturella traditionen. Traditionen 

innebär att lärande och motivation kommer från yttre faktorer och av social aktivitet 

(Imsen, 2006, s.307). Lärandet sker aktivt och läraren har i uppgift att skapa möjligheter 

för eleverna att föra aktiva samtal (Imsen, 2006, s.215). Vygotskijs tradition menar att 

språket inte bara är ett redskap för att kommunicera utan även ett redskap för att utveckla 

individers medvetenhet och tänkande (Imsen, 2006, s.307). Vidare menar Vygotskij att 

kunskap inte enbart är kopplat till vårt kognitiva system. Den kunskap man tar till sig är 

en del av kulturen som vuxit fram efter människors arbete och erfarenheter under flera 

århundraden. Den sociokulturella traditionen menar att lärande och utveckling sker i en 

process där utvecklingen i början är oskiljaktig från hens kultur, men som över tid i 

samspel med andra utvecklas och gör individen mer individuell och självständig (Imsen, 

2006, s.50–51). Enligt den sociokulturella traditionen lär sig barn med hjälp av språket 

som redskap, lärandet sker genom samtal (Johansson & Thornberg, 2014, s.62–63).    
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4. Metod  

Metodkapitlet har delats in i fyra avsnitt där tillvägagångssättet för hur studiens resultat 

beskrivs. Första avsnittet (4.1) behandlar processen om hur sökningarna genomfördes i 

de olika databaserna. I det andra avsnittet (4.2) förklaras urval och avgränsningar. Det 

tredje avsnittet (4.3) innehåller en materialanalys och metodkapitlet avslutas med en 

tabell (4.4) där källorna för resultatet redovisas. 

4.1 Informationssökning  

Söktjänsterna Primo, Google scholar och ERIC var de mest relevanta söktjänsterna för 

litteraturstudien. Detta beror på att utbudet av vetenskapliga artiklar var störst och av 

störst relevans. Sökningarna i söktjänsten Primo gav ett stort utbud av olika 

publikationstyper relaterade till etikundervisning och detta var fördelaktigt i 

informationssökningsprocessen. Genom att trunkera sökorden och därefter avgränsa 

resultatet ytterligare genom att välja publikationstyp, kunde källornas tillförlitlighet 

avgöras. Primo ger tillgång till både nationella och internationella publikationer, 

exempelvis rapporter, antologier, monografier etc.  

 

Utöver det resultat som framkommer med hjälp av de valda sökorden, visas även andra 

sök- och nyckelord som kan vara relevanta för vidare sökningar inom det område studien 

avser. Dessa sökord användes vid en sökning i Thesaurus i databasen ERIC och följande 

sökord användas i sökningen: ”values”, ”education” AND ”teaching methods” AND 

(primary school OR elementary school). Genom att söka upp publikationer med hjälp av 

Thesaurus framkom publikationer vars innehåll var av stor relevans för studien, då 

sökorden fanns med som nyckelord. Vid informationssökningen i ERIC var den mest 

förekommande publikationstypen vetenskapliga artiklar, där det dessutom tydligt 

framgick att dessa var peer reviewed. En vetenskaplig artikel som är peer reviewed har 

blivit granskad av ämnesexperter innan den publiceras (Karolinska institutets 

Universitetsbibliotek, 2015).	  

 

För att få ut så många träffar som möjligt från sökningarna i databaserna gjordes 

sökningar både på svenska och engelska.  
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Följande begrepp har använts i sökningsprocessen: education, teaching, learning, ethics, 

moral development, teaching methods, values education, ethiceducation, strategies, 

undervis*, undervisning, etik, metoder, didaktik. 

 

All information som studien innefattar kommer från böcker, artiklar och webbsidor som 

benämns som källor. Det finns både primär- och sekundärkällor. Enligt Umeå Universitet 

(2018) beskrivs primärkällor som publikationer där nya forskningsresultat presenteras för 

första gången. Sekundärkällor bygger vidare på primärkällor, och brukar oftast summera 

eller analysera dessa.  

 

När sekundärkällor går i led kallas sökningsprocessen för kedjesökning (Göteborgs 

universitet, 2017). Detta är en effektiv metod i informationssökningsprocessen när man 

vill hitta primärkällan som berör det område studien avser att behandla. Genom 

att kedjesöka i diverse vetenskapliga artiklar kunde relevanta författare och forskare 

identifieras. Kedjesökningen i Helena Anderströms licentiatuppsats Lärares samtal om 

etik – sociala representationer av etikundervisningen på mellanstadiet inom ramen för de 

samhällsorienterande ämnena  gav relevanta namn på forskare och texter som kunde 

användas i studien. I de olika sökningarna påträffades samma forskare flertalet gånger. 

De författare som påträffades flest gånger var: Olof Franck, Helena Anderström, Annika 

Lilja och Malin Löfstedt. Därefter gjordes författarsökningar på dessa. 

4.2 Urval och avgränsningar  

Etik är ett vidgat begrepp och förekom i flertalet publikationer. I början av 

arbetsprocessen utgick frågeställningarna i hur etikundervisning såg ut i årskurs 4–6  men 

då forskningen inom ämnet var begränsad omformulerades frågeställningarna. Vissa av 

dessa var dessvärre inte av stor relevans för studiens dåvarande frågeställningar då de 

inte kopplades till skolan. Mängden forskning inom religionskunskapsämnet för 

årskurs 4–6 var begränsad vilket resulterade i att informationssökningen utvidgades och 

det blev nödvändigt att utforska etikbegreppets roll i de samhällsorienterande ämnena 

samt i värdegrundsavsnittet från läroplanens inledande kapitel (Skolverket, 2018). 

 

Efter att ha tagit del av publikationerna innehållande begreppet etik och studerat hur de 

behandlas i kunskapskraven, avgränsades urvalet och studien kopplades till den 
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sociokulturella traditionen. Med utgångspunkt i den sociokulturella traditionen kunde 

reflektion- och resonemangsförmågan kopplas samman med olika metoder som samtida 

forskning lyfter. 

 

De publikationer som, vars sammanfattningar tog upp begreppen; reflektera, resonera, 

metoder, utmaningar och undervisning, var relevanta för studien. Ovanstående begrepp 

kom att tillhöra ett av de kriterier publikationerna skulle uppfylla för att få inkluderas i 

litteraturstudien. Vidare skulle följande kriterier uppfyllas: 

 

• Publikationens innehåll skulle vara relevant för litteraturstudiens frågeställningar 

och syfte.  

• Publikationen skulle vara vetenskapligt granskad, det vill säga peer reviewed.  

• Publikationen skulle ha en tydlig förankring i skolans verksamhet. 

• Publikationen skulle vara genomförd under 2000-talet. 

4.3 Materialanalys  

Genom att läsa sammanfattningar för respektive publikation samt att ha studiens syfte 

och frågeställningar i åtanke kunde ett urval göras kring huruvida publikationen var 

relevant för studien. Vi säkerställde att de viktigaste publikationerna rörande 

ämnesområdet var relevanta (Bryman, 2016, s. 138). Efter att ha gjort ett urval utifrån 

publikationens relevans för studien, lästes vardera källa i fulltext. Textinnehållet i 

publikationerna som var av intresse markerades och därefter kunde studiens två 

frågeställningar formuleras på nytt. Den första frågeställningen handlar om hur lärare 

arbetar för att utveckla elevers etiska reflektion- och resonemangsförmåga. 

Den andra frågan redogör för olika utmaningar lärare upplever inom etikundervisning, 

som tas upp i samtida forskning. 

 

Gemensamt för de publikationer som redovisas i studien är att de alla behandlar ämnet 

etik och etikundervisning. De författare som används i studien forskar inom ämnet eller 

är yrkesverksamma lärare, vilket innebär att forskningen bygger på beprövad erfarenhet. 

Det finns likheter mellan vissa publikationers metoder där flertalet av författarna använt 

sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer av yrkesverksamma lärare angående deras 

etikundervisning, samt utmaningar de upplever inom detta (Anderström, 2017; Franck, 
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2017; Lilja, 2017; Mishra, 2018). Andra publikationer i studien har ett annat perspektiv. 

Barnfield (2017) prövar istället en egen metod för att kartlägga och utveckla 

etikundervisningen. Genom att först presentera olika etiska begrepp som exempelvis 

etiska koder i samband med ett etiskt dilemma fick deltagarna reflektera kring dessa. 

Därefter kunde undervisningen tydligt utvärderas och riktningen för den kommande 

undervisningen planeras. Fortsättningsvis finns publikationer som lyfter behovet av 

vidare forskning om etik (Franck, Osbeck, Lilja, & Sporre, 2018; Franck & Löfstedt, 

2017). De olika publikationerna skiljer sig något då vissa forskare skrivit monografier 

inom ämnet medan andra skrivit vetenskapliga artiklar eller är författare till olika 

kapitlen i antologier. Innehållet i ovanstående analys stärker studiens validitet.  

 

Tabell 1: Analyserad litteratur  

Tabellen redovisar en sammanställning av de vetenskapliga publikationer som bidragit 

till vårt resultat.   

Författare   År   Publikationstyp   Titel   
Anderström,   
Helena  

2017  Licentiatuppsats 
  

Lärares samtal om etik. -   
Sociala relationer av etikundervisningen på mellanstadiet 
inom ramen för de samhällsorienterande ämnena.   
 

Barnfield, 
Anne M. 
C.   
 

2017   Vetenskaplig 
artikel   

“Did I do Good?”: The Teaching and Learning of Ethics 

Cox, Sue   2017  Vetenskaplig 
artikel   

Developing values in primary classrooms and 
the place of the humanities  
 

Franck, 
Olof   

2017  Kapitel ur en 
antologi 

Varieties of Conceptions of ethical competences and 
the search for strategies for assessment in  
ethics education: a critical analysis;  
Assessment in Ethics Education. - A case of national tests 
in religious education.   
 

Franck, Olof 
och 
Löfstedt, 
Malin  
  

2015  Monografi  Etikdidaktik – grundbok om etikundervisning i teori och 
praktik   

Franck, 
Olof  
Osbeck, 
Christina  
Lilja, 

2018  Vetenskaplig 
artikel   

Possible competences to be aimed at in ethics education –
 Ethical competences highlighted in educational research 
journals.   
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Annika och   
Sporre, 
Karin   
 
Gren, 
Jenny   

2007  Monografi   Etik i pedagogiskt vardagsarbete 
 
 

Johansson 
Eva och   
Johansson 
Barbro   
 

2003   Monografi   Etiska möten i skolan   

Johansson 
Eva och 
Thornberg 
Robert 
   

2014  Kapitel ur en 
antologi   

Perspektivet på barns och ungas moral: En 
översikt; Värdepedagogik - Etik och demokrati i förskola 
och skola.  

Lilja, 
Annika  

2017  Kapitel ur en 
antologi   

Teachers´experiences of ethics in religious education; 
Assessment in Ethics Education.  - A case of national tests 
in religious education.   
 

Långström, 
Sture och 
Viklund, 
Ulf.   
  

2010   Monografi   Metoder - undervisning och framträdande.   

Mishra,   
Samira  
  
  

2018  Vetenskaplig 
artikel   

The world in the classroom: Using film 
as a Pedagogical Tool   

Mortari, Lui
gina och Ub
biali, 
Marco   
  
  

2017   Vetenskaplig 
artikel   

 The “MelArete” Project: Educating children to the Ethics 
of Virtue and of Care   
  

Schwartz, 
Mark S.   

2017  Vetenskaplig 
artikel   

Teaching Behavioral Ethics: Overcoming  
the Key Impediments to Ethical Behavior   
  

Törngren, 
Gull   

2010   Vetenskaplig 
artikel  

Etiska dilemman - en pedagogisk utmaning.   
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5. Resultat   

I följande avsnitt redovisas resultatet av litteraturstudien. Första avsnittet (5.1) behandlar 

strategier inom etikundervisning som samtida forskning lyfter. Det andra avsnittet (5.2) 

redogör för vilka metoder som används för strategierna och det avslutande avsnittet (5.3) 

tar upp utmaningar inom etikundervisning.    

5.1 Strategier inom etikundervisning  

De kunskapskrav inom religionskunskap som är kopplade till etikundervisning för 

årskurs 6 handlar om att eleverna ska kunna reflektera och resonera kring etik och moral 

(Skolverket, 2018, s.220). Resonera och reflektera är begrepp som kan tolkas på olika 

sätt. Lärare som deltagit i Anderströms studie menar att begreppet reflektera handlar om 

att kunna tänka kring varför något är som det är, hur det kommer sig att något ser ut på 

ett särskilt sätt. Att resonera handlar däremot om att kunna delta i olika typer av samtal. 

Genom dessa förväntas eleverna kunna föra fram sina tankar och vara öppna för att 

ifrågasätta sina åsikter. Lärarna förklarar vidare att de mestadels arbetar med dessa mål 

genom olika typer av samtal (Anderström, 2017, s.90–91). Lärandet inom 

etikundervisningen ska syfta till att utveckla elevernas förmåga att kunna reflektera och 

resonera, vilket Franck (2017, s.18) benämner som ”reflekterande kompetens”.  

 

Dessa strategier kan kopplas samman med den sociokulturella traditionen som beskriver 

moral som en produkt av kommunikation, sociala processer och sociala relationer. 

Utefter det sammanhang individer befinner sig i formas den moraliska utvecklingen. 

Barn och unga tillägnar sig språkliga drag genom att delta och samtala i olika sociala 

praktiker. Dessa språkliga drag använder de vid konflikter, vid moraliska problem och 

etiska dilemman (Johansson & Thornberg, 2014, s.63). Detta styrks av Cox (2017, s.375) 

som menar att den sociokulturella traditionen beskriver att barn utvecklar sitt etiska 

tänkande i skolan där de lär sig hur de beter sig mot sina medmänniskor. 

 

Att låta eleverna delta i sociala aktiviteter, lyssna till varandras tankar och därefter 

uppmuntras till att komma med egna lösningar till etiska dilemman, öppnar upp för egen 

reflektion och därmed utvecklas resonemangsförmågan (Johansson & Johansson, 2003, 

s.71). Aktivt deltagande i klassrummet styrks av Franck, Lilja, Osbeck & Sporre (2018, 
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s.197) som menar att samtal i klassrummet leder till en utveckling av elevernas egna 

beslutsfattande. Vidare lyfts Sokrates förespråkade samtal som en viktig metod för 

individers kunskapsutveckling. Metoden får eleverna att resonera och se nya perspektiv, 

vilket i sin tur leder till att de kan förklara sina tankar. Sokrates filosofi om hur samtalet 

får människan att utveckla sitt etiska tänkande kallas idag för sokratisk metod och 

används för att skapa goda samtal (Franck & Löfstedt, 2015, s.106). Detta användes i 

projektet ”MelArete” där man lät eleverna samtala utefter Sokrates metod för att främja 

intersubjektiv tanke (Mortari & Ubbiali, 2017, s.274).   

5.2 Metoder inom etikundervisning   

De två strategierna reflektera och resonera, som omnämns i ovanstående avsnitt tar sig 

uttryck genom olika metoder i etikundervisningen. I nedanstående avsnitt redovisas ett 

antal metoder som förekommer i samtida forskning.   

 

Fyra-hörn  

Metoden fyra-hörn beskrivs som en metod där eleverna tar ställning till olika etiska 

dilemman utifrån fyra givna alternativ de får av läraren. Ett av dessa fyra alternativ ska 

vara öppet och ge eleverna möjlighet att själva resonera och hitta på ett eget förslag som 

lösning till det etiska dilemmat (Långström & Viklund, 2010, s.52). Lärare beskriver i 

Anderströms studie hur de använder sig av metoden fyra hörn för att ge eleverna 

möjligheten att uttrycka en åsikt. Metoden används också för att eleverna ska lyssna på 

andras ställningstaganden och reflektera över sin åsikt (Anderström, 2017, s.75–76).   

 

Dilemman  

Törnegren menar att etiska dilemman är vanligt förekommande inom etikundervisning 

och det finns både för- och nackdelar med dilemman som metod. Fördelar med metoden 

är att eleverna lätt identifierar sig med andra och därmed utvecklas elevernas empatiska 

förmåga. Vidare leder dilemman ofta till stort engagemang och väcker mycket känslor 

hos eleverna. När elever får ett etiskt dilemma tilldelat sig förväntas de diskutera och 

reflektera över det givna dilemmat. Detta sätter igång tankar och känslor vilket medför 

att eleverna strävar efter en lösning (Törnegren, 2010, s.10–12).  
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Fortsättningsvis är det viktigt att arbeta med etiska dilemman för att elever ska bli bättre 

på att läsa av etiska koder och etiska principer. Genom att elever utvecklar sina etiska 

koder och principer blir de också bättre på att kunna sätta sig in i andras situation och 

känna empati för andra människor (Barnfield, 2017, s.197). Med hjälp av dilemman kan 

eleverna diskutera hur en etisk tanke blir till moralisk handling. Till följd av detta 

utvecklar eleverna en förståelse för kopplingen mellan deras etik och moral, och kan 

därmed förstå varför de handlar som de gör (Schwartz, 2017, s.507–508).   

 

Törnegren (2010, s.10–12) menar på att de nackdelar som finns med etiska dilemman 

som metod är att de mestadels leder till en avslutad diskussion utan något specifikt 

svar. Deltagarna som diskuterar dilemmat har ofta en bestämd åsikt som de tycker är 

“rätt”. Detta gör att dilemmat kan stanna upp vid det engagerande tyckandet vilket gör 

det svårt för lärare att bedöma hur elever förhåller sig i diskussionen. 

 

Samtal  

Samtal om etik utvecklar elevernas förmåga att kunna reflektera, resonera och ta ställning 

i olika etiska frågor. Lärare väljer därför att arbeta med samtal som metod för att eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla dessa förmågor. De samtal som förekommer i 

etikundervisning kan både ske planerat men även spontant. Spontana samtal kommer 

vanligtvis upp vid exempelvis konflikter i klassen eller vid frågor från eleverna. Dessa 

frågor kan komma i samband med religionskunskapsämnet men också under andra 

tillfällen, exempelvis i samband med en aktuell nyhet (Anderström, 2017, s.91–96).   

 

Vidare kan samtal rörande etik också användas på ett mer strukturerat och planerat sätt. 

Johansson och Johansson beskriver en form av etiska samtal som de kallar för 

kompissamtal. Samtalen används för att lösa konflikter mellan eleverna och modellen 

utgår från att lära elever att lösa konflikter med hjälp av ord och frågor som de själva 

besvarar. Genom kompissamtal som metod får de elever som kränkt en annan elev 

möjlighet att visa sin ånger, reflektera över sitt agerande och kan därmed lära sig av sin 

handling (Johansson & Johansson, 2003, s.99, 109). 

 

Forskning visar att barn kan upptäcka varandras perspektiv genom samtal då de kan byta 

erfarenheter, upplevelser och tankar med varandra (Johansson & Johansson, 2003, s.68). 
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Planerade samtal i etikundervisning är viktigt men dessa samtal bör inte enbart 

uppkomma i samband med konflikter eller frågor. Etikundervisning i skolan är betydande 

för elevers fortsatta utveckling och för att eleverna ska kunna förstå olika beteenden. 

Genom att förstå hur olika beteenden fungerar kan eleverna skapa sitt egna etiska 

förhållningssätt (Barnfield, 2017, s.198).   

 

Övriga metoder som omskrivs i samtida forskning  

En ytterligare metod att använda inom etikundervisning för att variera och utmana 

eleverna är samtal kopplat till film. Genom att använda film i etikundervisningen kan 

eleverna se hur en karaktär går från omdöme till handling, från etik till moral (Schwartz, 

2017, s.509). I Anderströms studie (2017, s.79) beskriver lärare också hur användningen 

av film kan vara ett bra redskap inom etikundervisning. Mishra styrker film som ett 

redskap i undervisningen och menar att film kan framkalla känslor som därefter kan leda 

till reflektion om världen och en plats i den. Genom att låta eleverna diskutera en film, 

dess scener och karaktärernas handlingar, ges eleverna möjlighet att höra varandras 

åsikter och därefter ta ställning. Att diskutera etik utifrån film visar på att lärande även 

sker genom känslomässiga uttryck där eleverna pratar om de känslor som filmen 

framkallar. En av eleverna i Mishras studie berättar att hen tänker och reflekterar på ett 

annat sätt än tidigare efter att hen sett videor som berör etiska områden, exempelvis om 

anti-mobbning (Mishra, 2018, s.13–14).  

 

Projektet “MelArete” lyfter ytterligare metoder som används i undervisning inom etik. 

En av dessa metoder är att skriva och läsa berättelser. Eleverna får i denna metod både 

läsa och skriva historier om människor som står inför olika etiska dilemman och får på så 

sätt erfarenheter gällande hur de själva skulle kunna tänkas agera i liknande situationer. 

Vidare nämns metoden att skriva dagbok. Här ombeds eleverna skriva ner situationer de 

hamnat i under dagen för att sedan kunna reflektera över sin etik och moraliska 

handlande. Slutligen nämns lek som en metod för att utveckla elevers etiska tänkande. 

Läraren presenterar ett dilemma på ett lekfullt sätt. Genom dramatiserad inlevelse kan 

eleverna leva sig in dilemmat och få utlopp för sin kreativitet och därmed utvecklas deras 

reflektions- och resonemangsförmåga (Mortari & Ubbiali, 2017, s.274). 
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5.3 Utmaningar inom etikundervisning 

Det finns många utmaningar lärare kan möta när de undervisar kring etik. I nedanstående 

avsnitt redovisas ett antal utmaningar som förekommer i samtida forskning.  

 

Bristande empatisk förmåga hos elever 

En utmaning som Anderströms studie lyfter handlar om att vissa elever har svårt för att 

känna empati och visa empatisk förmåga. Dessa elever kan ha svårt för att sätta sig in i 

andras situationer samt förstå hur deras handlingar påverkar andra. Det blir därför en 

utmaning för läraren att föra en etikundervisning som kräver att eleverna kan föra etiska 

resonemang (Anderström, 2017, s.72). Johansson och Johansson tar upp de utmaningar 

som lärarna i Anderströms studie har beträffat. Lärarna som medverkat i Johansson och 

Johanssons studie har även de arbetat med att utveckla elevernas tänkande genom 

uppgifter där eleverna förväntas leva sig in i andras känslor och perspektiv. De 

konstaterar att lärare måste tydliggöra och prata om den känsla som uppstår hos eleverna, 

för att synliggöra det etiska värde som ligger till grund för den. När detta gjorts blir 

moralen synlig (Johansson & Johansson, 2003, s.64–65).   

 

Otillräckliga ämneskunskaper 

Religionskunskapen i den svenska skolan är obligatorisk och som tidigare nämnt icke-

konfessionell, vilket gör den unik. Lärare ska, både inom religion och etik, vara en 

moralisk förebild genom att visa på ett gott etiskt förhållningssätt (Franck & Löfstedt, 

2015, s.67). För att kunna undervisa om etik krävs det att läraren både har 

ämneskunskaper och en egen empatisk förmåga (Franck, 2017, s.20). Många lärare har 

begränsade kunskaper inom etik och är ovana vid att samtala och diskutera olika etiska 

frågor i undervisningen (Gren, 2007, s.23).  Detta kan ses som en utmaning då det krävs 

mer av läraren än inom andra ämnen (Franck, 2017, s.20).  

 

Konflikt mellan elevers och skolans värderingar 

En annan utmaning handlar om mötet mellan de värderingar som skolan står bakom och 

de värderingar som eleven har med sig hemifrån. Här uppkommer det en konflikt då det 

alltid finns elever vars värderingar och åsikter inte stämmer överens med 

skolans värdegrund. Det uppstår ett etiskt dilemma om en elev påverkas tydligt av sina 

föräldrars åsikter, om dessa strider emot skolans gemensamma värderingar (Anderström, 
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2017, s.85). Detta bekräftas av Johansson och Johansson (2003, s.25) som menar att 

elever kan ha olika etiska värderingar hemifrån vilka kan komma i konflikt med de 

värderingar som skolan och lärare står bakom.  

 

Tidsbrist 

Anderströms studie (2017, s.94) visar att lärarna som deltagit upplever en utmaning när 

det kommer till undervisningstiden inom etik. Innan den nya läroplanen infördes fanns 

det avsatt tid för etiska samtal. I dagens skola finns inte detta inräknat och 

lärarna upplever att det är en utmaning att hinna med etik i form av spontana samtal.   

 

Bedömning 

Vidare upplever många lärare en utmaning gällande bedömning av etik och moral 

relaterat till  elevernas reflektion- och resonemangsförmåga. Lärare tolkar 

betygskriterierna på olika sätt vilket leder till att lärarna i fråga bedömer olika. Lilja 

redovisar i sin studie att lärare har svårt att bedöma exempelvis elevernas 

resonemangsförmåga kring livsfrågor. Lärarna i studien beskriver att de tar hjälp av 

materialet från de nationella proven i religionskunskapsämnet när de bedömer eleverna i 

etik och moral (Lilja, 2017, s.78–81).   
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6. Diskussion  

I första avsnittet diskuteras arbetets svagheter och styrkor samt den metod som studien 

utgått ifrån (6.1). Vidare diskuteras resultatet av studien kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar (6.2). Därefter görs en reflektion av studiens resultat (6.3) innan 

diskussionen avslutas med tankar kring fortsatt forskning (6.4). 

6.1 Metoddiskussion  

Informationssökningen och litteraturen som denna studie är baserad på har både 

svagheter och styrkor. Informationssökningarna gjordes främst i Primo, 

Google Scholar och i ERIC. Många olika sökord användes, vilket behövdes då det snabbt 

framkom att forskningen kring etikundervisning var begränsad. Några av de sökord som 

valdes ut blev irrelevanta då resultatet av sökningen tog fel riktning och ledde in på andra 

ämnen än det ämnesområde studien avser. Ett exempel på detta var sökordet ”values” 

som gav träffar på olika värderingsövningar, detta trots att ordet tidigare sökts ihop med 

andra sökord kopplade till etikundervisning inom religionskunskap.  För att säkerställa 

att resultatet och diskussionen var relevant återgick vi till publikationerna vid flera 

tillfällen och läste dessa på nytt (Bryman, 2016, s. 136–137).  

 

Även kedjesökning användes som en metod för att hitta relevanta författare och källor för 

studien. De svårigheter som påträffades gällande kedjesökningen var att det emellanåt 

var svårt att hitta primärkällan för en del referenser.  Den begränsade mängden 

forskning resulterade i att frågeställningarna behövde omformuleras ett flertal gånger 

under processens gång. Frågeställningarna anpassades efter den forskning vi hittade. 

Vidare upptäcktes att endast en begränsad del av den forskning som vi hade tillgång till 

var undersökningar gjorda i grundskolans mellanår. Sökningen vidgades ytterligare och 

ett generellt perspektiv på etikundervisning i dagens skola tillämpades. Detta kan ses som 

en svaghet i studien, då metoderna som beskrivs inte enbart rör skolans mellanår. 

Däremot är syftet med studien att beskriva de metoder och utmaningar som lyfts gällande 

etikundervisning i samtida forskning. 

 

Utöver svårigheterna med den begränsade forskningen, uppstod det hinder när vi enbart 

hittade monografier. För att besvara frågeställningarna och få ett så relevant resultat som 
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möjligt blev vi medvetna om att använda oss av vetenskapliga artiklar och antologier 

vilket är en styrka i studien. I dessa antologier visade det sig att de forskare och författare 

som skrivit de kapitlen som var relevanta för studien även skrivit flera av de 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av. En av de författare som kontinuerligt återkom i de 

vetenskapliga publikationerna var Helena Anderström, som skrivit en licentiatuppsats om 

etikundervisning i skolans mellanår. Licentiatuppsatsen var adekvat för vår studie och vi 

bokade därför in ett möte tillsammans med henne. Mötet var givande och gav nya 

perspektiv rörande det valda ämnesområdet. Anderström gav dessutom tips på forskare 

och relevanta publikationer för studien som därefter ledde till den valda avgränsningen. 

 

En styrka med litteraturstudien är att publikationernas resultat överensstämmer med 

varandra, vilket stärker validiteten för resultatet. Författarna nämner samma metoder och 

beskriver liknande utmaningar vilket påvisar att flertalet forskare har samma erfarenheter 

gällande hur etikundervisning ser ut i skolan.  

6.2 Resultatdiskussion   

I nedanstående avsnitt sammanställs och diskuteras resultatet av de metoder och de två 

strategierna reflektera och resonera, som behandlas i resultatavsnittet. Vidare 

sammanställs och diskuteras de utmaningar lärare upplever inom etikundervisning.   

 

Det framgår tydligt i resultatet att de metoder som lärare använder sig av i 

etikundervisningen i huvudsak är etiska dilemman, fyra-hörn och samtal, både planerade 

och spontana. Dessa metoder är alla sociala aktiviteter och kan kopplas samman med de 

två strategierna, reflektera och resonera, som eleverna förväntas utveckla (Skolverket, 

2018, s.220). Cox menar att elever inte tar till sig kunskap som direkt överförs från lärare 

till elev. Eleverna lär sig och skapar istället mening genom att själva vara aktiva deltagare 

i det sociala rummet (Cox, 2017, s.376). Genom att aktivt delta i sociala aktiviteter 

utvecklar eleverna kompetens att förstå olika situationer utifrån olika perspektiv (Franck, 

Lilja,  Osbeck & Sporre, 2018, s.197), vilket den sociokulturella traditionen handlar om 

(Imsen, 2006, s.307). Eleverna utvecklar förmågan att skapa etiska värderingar genom 

samtal. Det är när elever medverkar i sociala klassrumssituationer och är aktiva, 

engagerade och kritiska, som deras etiska förhållningssätt utvecklas (Franck, Lilja, 

Osbeck & Sporre, 2018, s.197). Utifrån det analyserade materialet framkommer det 
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tydligt att sociala aktiviteter och elevers aktiva deltagande är avgörande för deras 

möjlighet att kunna reflektera och resonera. Vi anser att dessa strategier inte enbart är 

relevanta när det kommer till etikundervisning. Elever har nytta av strategierna inom alla 

ämnen då förmågan att kunna samtala och föra resonemang utgör en stor del av 

undervisningen. Genom samtal kan elever lära sig att uttrycka sin åsikt och därmed bli 

människor med egna åsikter som de kan argumentera och stå upp för. Detta menar vi är 

en del som elever ska lära sig för att kunna bli demokratiska medborgare.  

 

En av lärarna i Anderströms studie menar att film som metod i etikundervisning kan 

utveckla elevernas reflektions- och resonemangsförmåga, då det kan leda till spontana 

samtal. Vidare exemplifieras detta då läraren i fråga visade en film som innehöll en scen 

där två kvinnliga karaktärer kysstes. Läraren hörde hur en av eleverna skrek ”Äckligt!” 

och utifrån denna kommentar beslutade läraren att tillsammans med eleverna föra ett 

etiskt samtal om homosexualitet (Anderström, 2017, s.84–85). Detta är ett exempel på 

hur en metod kan användas för att eleverna ska få möjligheten att reflektera och resonera 

kring sin etik. Då lärare låter elever samtala och resonera med varandra uppstår en 

situation då eleven i fråga får en chans att ändra sin åsikt eller tänka över varför hen 

tycker som hen gör. I exemplet ovan lät läraren eleverna samtala och eleven som uttryckt 

att kyssen var äcklig fick reflektera och resonera ihop med de andra i klassen och fick 

därmed möjlighet att ändra sin uppfattning.  

 

Resultatet visade även att de lärare som intervjuats i de olika studierna hade liknande 

uppfattningar om utmaningar kring etikundervisning. Den situation som uppstår när 

elevers värderingar hemifrån strider mot de värderingar skolan står bakom upplever 

flertalet lärare som en utmaning (Anderström, 2017; Johansson & Johansson, 2003). Det 

framgår även i Anderströms studie att en av lärarna upplever att det finns ett glapp 

mellan teori och praktik gällande etik i religionskunskapsämnet (2017, s.120). Lärarens 

utbildning har kopplats samman med etik till de olika världsreligionerna men läraren 

upplever i praktiken att det finns ett behov av etik utan koppling till världsreligionerna. 

Lärarutbildare bör se till de utmaningar som studien lyfter och göra en undersökning som 

lärarstudenter kan svara på. Bristande ämneskunskaper inom etik visar att det bör 

förekomma mer utbildning om etik på Sveriges alla lärarutbildningar. Ett utökat utbud av 

utbildning gällande etik och moral ökar lärares ämneskunskaper och leder i sin tur till att 
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lärare vågar och vet hur de ska undervisa och hantera etiska situationer. Genom mer 

utbildning om etik och moral på lärarutbildningen kommer det även finnas en bättre 

möjlighet för lärare att låta etik genomsyra hela undervisningen. Vidare kan denna studie 

fungera som diskussionsunderlag för arbetslag som vill förbättra och utvärdera sitt arbete 

kring etik. Genom diskussioner kring exempelvis tidsbrist kan en tidsplan läggas upp och 

därmed kan man gemensamt ta beslut om hur man ska arbeta för att åtgärda diverse 

utmaningar. 

 

Studien kan dessutom ligga till grund för en mer integrerad verksamhet mellan 

grundskolans alla årskurser. Förslagsvis skulle grupper bestående av två representanter 

från varje årskurs kunna träffas en gång i månaden och diskutera frågor rörande etik och 

moral genom någon av de metoder som uppsatsen tar upp. Genom ett sådant arbetssätt 

får eleverna dels lära känna nya elever från andra årskurser men får också nya insikter 

om olika etiska frågor samt värderingsfrågor. Eleverna skulle exempelvis kunna få en 

historia uppläst där ett dilemma uppstår och sedan diskutera detta. Då eleverna är i olika 

åldrar och har olika erfarenheter kommer diskussionen att bidra med nya perspektiv och 

insikter. Vidare kommer eleverna möta olika typer av metoder kopplat till etik och moral 

och därmed kunna utveckla sitt etiska förhållningssätt.  

 

Denna litteraturstudie är ytterst relevant för alla parter som arbetar inom skolans 

verksamhet, men främst för de lärare som ska arbeta med etik i de samhällsorienterande 

ämnena. Dels för att det står med i läroplanens inledande kapitel att ett etiskt 

förhållningsätt ska genomsyra hela verksamheten och för att etik är en del av det centrala 

innehållet i kursplanen för religionskunskapsämnet (Skolverket, 2018, s.8, 217–219). 

Genom att ha synliggjort olika framgångsrika metoder samt visat på de utmaningar lärare 

upplever med etikundervisning, skulle denna litteraturstudie kunna användas för att 

bemöta dessa utmaningar. Vidare kan studien ligga till grund för att lyfta behovet av 

åtgärder som måste vidtas för att eleverna ska få en etikundervisning av hög kvalité och 

av ämneskompetenta lärare.  

 

  



22 
 

6.3 Egna reflektioner kring hur resultatet skildras i 
verkligheten 

Studiens resultat går delvis att koppla samman med de erfarenheter vi har från våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Lärarna i Anderströms studie tog upp utmaning 

angående den rådande tidsbristen för undervisning kring etik (2017, s.94), och detta hade 

våra handledare liknande erfarenheter av. Utmaningen gällande tidsbrist för 

etikundervisning skulle kunna åtgärdas. Om man tittar på lärarens övergripande uppdrag 

och läroplanens inledande kapitel står följande:  

 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 

Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och 

andra.                                          (Skolverket, 2018, s.8)   
 

Etikundervisning bör inte enbart förekomma inom ramarna för religionskunskapsämnet 

utan ska förekomma i skolans resterande ämnen. Frank (2017, s.23) stärker detta och 

menar att etikundervisning kan behandlas inom bland annat historia, biologi och 

geografi. Elever tillåts utveckla sin förmåga att kunna resonera etiskt och stå för sina 

värderingar och därmed handlingar, om frågor kring etik och moral diskuteras i 

klassrummen. Vidare anses elever i dagens samhälle behöva vara medvetna om vad etik 

och moral är. Elever behöver få en möjlighet att kunna diskutera och samtala kring om 

det finns något som är ”rätt” och ”orätt” och varför människor väljer att handla som de 

gör.  

 

Genom varierande arbetssätt där olika metoder används för att diskutera etik och moral, 

ökas möjligheten för att tillgodose alla elevers behov och förutsättningar för lärande. Alla 

elever lär olika och det ingår i lärarens uppdrag att stimulera elevernas allsidiga 

personliga utveckling (Skolverket, 2018, s.7). Möjligheterna med att arbeta med de olika 

metoderna kan öppna upp för diskussioner rörande etik och moral i både i personalrum 

och i klassrum, vilket är väsentligt för alla som arbetar inom skolan. Etiska samtal ska 

genomsyra undervisningen på ett naturligt sätt och detta uppnås lättare om det råder en 

öppen och tillåtande klassrumsatmosfär. Samtalen ska både ske spontant och planerat 

enligt exempelvis de metoder som denna uppsats behandlar.  
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6.4 Fortsatt forskning   

Under arbetets gång har det framgått att den forskning som finns inom etikundervisning 

för årskurs 4–6 är begränsad och det behövs därför mer forskning som behandlar hur 

undervisningen ser ut, samt hur lärare upplever undervisningen. Forskning har visat att 

lärare efterfrågar mer ämnesdidaktisk utbildning inom etik och moral (Anderström, 2017, 

s.23). Vidare forskning skulle kunna synliggöra och utforska möjligheterna till mer 

utbildning inom etik och moral på grundskollärarutbildningen för årskurs 4–6. 

Förslagsvis kan en kvalitativ studie genomföras för att ta del av vad lärarstudenter runt 

om i Sverige har för erfarenheter av utbildning inom etik på lärarutbildningen. Den 

kvalitativa undersökningen och kartläggningen av Sveriges lärarstudenters erfarenheter 

inom detta kan bli ett underlag för fortsatta diskussioner inom skolväsendet. En 

diskussion mellan politiker, lärarutbildare, yrkesverksamma lärare och lärarstudenter 

med förslagsvis följande frågor kan tänkas som grund för diskussionen: Hur mycket etik- 

och moralundervisning behövs i dagens skolor? Vilka åtgärder bör vidtas för att 

exempelvis bemöta den rådande bristen av ämneskunskaper inom etikundervisning som 

yrkesverksamma lärare upplever? 

 

En jämförelse mellan, etikundervisningens upplägg och de utmaningar lärare ser med 

undervisningen i Sverige, jämfört med den etikundervisning och de utmaningar som 

finns i skolor belägna i andra delar av världen kan vara ett område att forska kring. 

Studien kan eventuellt komma att bli ett föredöme för den framtida etikundervisningen i 

svensk skola. De olika metoderna som redovisats i resultatet skulle kunna ligga till grund 

för kommande examensarbeten. En undersökning om vilka metoder som är de mest 

framgångsrika i utvecklingen av elevers reflektion- och resonemangsförmåga inom etik 

kan leda till förbättrad etikundervisning. Utöver ovanstående reflektioner anser vi vidare 

att det hade varit intressant att utforska om det finns specifika etiska ämnen som lärare 

upplever som utmanande att förhålla sig till och prata om med eleverna. 

 

Franck (2017, s.23) nämner den rådande diskussionen om etik bör ses som ett eget ämne 

i skolan utan koppling till religionskunskap, eller inte. Om etik hade varit ett eget ämne 

med en egen kursplan och därmed haft avsatt undervisningstid hade eventuellt kvalitén 

och metoderna inom etikundervisning kunnat förbättras. Detta tror vi för att lärare hade 

kunnat genomföra en mer planerad och tematisk undervisning inom etik. Eleverna hade 
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blivit vana vid en schemastruktur där de kontinuerligt får möjlighet att utveckla deras 

reflektion- och resonemangsförmåga. Alla människor behöver kunna ta ställning i livet 

och därmed stå för sin etik och moral. Det är därför av stor vikt att tidigt introducera en 

högkvalitativ etikundervisning för eleverna.  
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Bilaga 1 – Översikt över analyserat material 
	  

Författare  
Titel  
Publikationstyp 
Publikationsår  
Land 

Syfte  Design 
Urval 
Datainsamling 
 

Resultat  

Anderström, Helena  
  
Lärares samtal om etik -   
Sociala relationer av 
etikundervisningen på 
mellanstadiet inom ramen för 
de samhällsorienterande 
ämnena.   
  
Licentiatuppsats  
 
2017, Sverige 

Syftet med studien är att bidra 
med kunskap om lärares 
beskrivningar av 
etikundervisningen i skolåren 
4–6 inom ramen för 
samhällsorienterande ämnen 
med särskilt fokus på 
religionskunskap.   

Licentiatuppsatsen är 
ett fältarbete som 
baseras på intervjuer 
av 13 lärare från tre 
olika arbetslag i tre 
olika kommuner 
belägna i södra 
Sverige.  

Etikundervisningen har som syfte att lära 
eleverna följa normer och sociala 
konversationer, hantera konflikter och att 
utveckla empatisk förmåga. Detta gör 
lärarna genom samtal och genom att vara 
förebilder i den daglig verksamheten.   
  
Lärarna låter eleverna bilda och uttrycka 
sina åsikter genom fyrahörnövningar och 
klassråd. Även temaveckor är en vanlig 
metod.   
  
Etikundervisningen ska utveckla elevers 
förmåga att resonera, reflektera och ta 
ställning i etiska frågor. Detta sker i regel 
genom samtal.   
  
Ett annat resultat är att etikundervisningen 
i religionskunskap handlar om religioners 
förhållningssätt till värdegrund och olika 
etiska frågor.   
  
Studien lyfter även utmaningar lärare ser 
med etikundervisningen.  
  

Barnfield, Anne M. C.   
  
“Did I do Good?”: 
The Teaching and 
Learning of Ethics   
 
Vetenskaplig artikel  
 
2017, Italien 

Syftet med artikeln är att pröva 
en diskussionsmodell på 
studenter för att se hur deras 
kunskaper kring etik 
utvecklas.   

Detta är en kvalitativ 
studie där man testat 
dilemma som metod 
där studenter fått läsa 
och besvara frågor 
kring etiska 
dilemman.   

Artikeln tar upp vikten av 
etikundervisning som ämne och att etik 
inte ska användas enbart vid exempelvis 
konflikter.   
  
Resultatet kring dilemma och 
diskussioner som metod i 
etikklassrummet visar att elever både 
förstår etiska koder och dilemman med 
hjälp av etiska samtal. Genom 
att diskutera olika etiska dilemman 
utvecklas elevernas förmåga att förstå 
beteende hos sig själv och andra samt 
kunna förstå koder.   
  

Cox, Sue   
  
Developing values in primary 
classrooms and 
the place of the humanities  
 
Vetenskaplig artikel  
 
2017, Australien 
 

Syftet med artikeln är att 
diskutera etikundervisningens 
klassrumsaktiviteter och titta 
på kvalitén av elevers   
deltagande i dessa.    

Artikeln bygger på en 
kvalitativ studie där 
man genom 
observation tittat på 
elevers deltagande i 
klassrumsaktiviteter 
rörande etik.   

Resultatet beskriver hur aktiviteter och 
metoder där eleverna aktivt deltar genom 
att vara/leva sig in i rollen som 
exempelvis filosof eller medborgare i 
samhället, är ett arbetssätt för att utveckla 
elevers etiska tänkande.   
Utgår ifrån sociokulturell tradition. Elever 
lär genom samtal i klassrummen.  
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Franck, Olof   
  
Assessment in Ethics Educatio
n.  - A case of national tests 
in religious education.   
(kap 2, s.13-50)  
 
Kapitel ur antologi 
 
2017,  Sverige 
 

Syftet med kapitlet är att 
redogöra för olika 
uppfattningar om vad etisk 
kompetens är samt hur man 
konstruerar de nationella 
proven kopplat till dessa.  

Studien är en analys 
om vilka kompetenser 
inom etik som är mest 
framgångsrika 
kopplat till de 
nationella proven.  

Resultatet beskriver att lärarna arbetar 
med minst fyra kompetenser inom 
etikundervisningen för att utveckla 
elevers förmåga att reflektera, ta egna 
ställningstaganden och analysera dessa.   
Kompetenserna som omnämns:  
Reflektiv kompetens, normativ 
kompetens, analytisk kompetens och 
handlings kompetens. 

Franck, Olof &  
Löfstedt, Malin  
  
Etikdidaktik – grundbok om 
etikundervisning i teori och 
praktik   
 

Monografi 

 

2015, Sverige 

Syftet med monografin är att 
synliggöra hur lärare ska 
förhålla sig i etikklassrummet 
samt visa på hur samtal som 
metod kan utveckla elevers 
etiska tänkande. 

  
 

 

 

Resultatet beskriver viktiga aspekter som 
lärare ska ha med sig i sin undervisning 
inom etik. Läraren förväntas ha en god 
yrkesetik, vara en förebild för eleverna, ha 
ett gott moraliskt förhållningssätt och en 
god ämnesdidaktik. Fortsättningsvis 
beskrivs samtal som en metod för att 
utveckla elevers etiska tänkande där de i 
dessa situationer får höra till varandras 
åsikter och själva reflektera över sina 
egna värderingar. 

Franck, Olof  
Osbeck, Christina  
Lilja, Annika och   
Sporre, Karin  
  
Possible competences to 
be aimed at 
in ethics education –
Ethical competences highlighte
d in educational research 
journals.   
 
Vetenskaplig artikel 
 
2018, Sverige 
 

Syftet med denna artikel är att 
bidra till vad som förstås och 
beskrivs som en diskussion om 
centrala etiska kompetenser 
som användas i 
etikundervisningen. Syftet är 
att presentera typer av etisk 
kompentens som framhävs i 
etiska och moraliska 
utbildningsforskningsartiklar 
och diskutera dessa i relation 
till läroplanen.   
  
  

Artikeln är en 
sammanställning av 
1940 artiklar om 
studier kring 
undervisning för att 
synliggöra etikens roll 
i undervisningen.  
 

Resultatet beskriver att etik blir 
problematiskt då det är en del av 
Religionskunskap och prioriteras lågt.  
Resultatet visar också att 
etikundervisningen i svensk skola 
framförallt handlar om omdöme kring 
moral.   
Lyfter vikten av samtal i undervisning.  
 

Gren, Jenny   
 
Etik i pedagogiskt 
vardagsarbete  
 
Monografi 
 
2007, Sverige 
 
 

Syftet med monografin är att 
förklara begreppen etik och 
moral i samband med 
människans tänkande och 
praktiska görande. Vidare lyfts 
utmaningar lärare upplever med 
etikundervisning.  

 Resultatet beskriver begreppet etik och 
sambandet till människan, där etik kan 
översättas som människans tänkande, 
värderingar och normer. Begreppet moral 
beskrivs som människans praktiska 
görande där etiken ligger till grund för hur 
människan gör eller handlar.  
Fortsättningsvis visar resultatet att lärare 
upplever att de har bristande kunskaper 
gällande etik. Lärarna är ovana med att 
samtala om etik i klassrummet.  
 

 

Johansson, Eva & 
Johansson, Barbro   
 
Etiska möten i skolan 
 
Monografi 
 

Syftet med monografin är att 
visa på vikten av planerade 
samtal som metod samt 
uppgifter som bygger på att 
utveckla elevers empatiska 
förmåga. Monografin behandlar 
vidare en utmaning lärare 

  
 
 
 

Resultatet visar att samtal som metod där 
eleverna, i exempelvis samband med en 
konflikt utvecklar sin reflektionsförmåga 
då de måste ta ställning till sitt agerande. 
Uppgifter som går ut på att sätta sig in i 
andras känslor och tankar utvecklar 
elevernas empatiska förmåga. Vidare tas  
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2003, Sverige upplever gällande etik i skolan.  utmaningen gällande elevers värderingar 
som inte går ihop med skolans, upp och 
diskuteras.  

Lilja, Annika   
  
Teachers´ experiences of ethics
 in religious education   
  
2017, Sverige 
 

Syftet med kapitlet är att 
synliggöra lärares olika 
erfarenheter gällande 
undervisning inom etik.  

Studien är en 
kvalitativ studie där 
intervjuer med sju 
grundskolelärare 
gjorts. Studien bygger 
på lärarnas 
erfarenheter angående 
att undervisa inom 
etik.  

Resultatet visar på lärares olika 
erfarenheter kring etikundervisning samt 
på utmaningar lärare upplever.  

Långström, Sture &  
Viklund, Ulf 
 
Metoder – undervisning och 
framträdande 
 
Monografi 
 
2010, Sverige 
 

Syftet med monografin i denna 
studie är att beskriva hur 
metoden fyra-hörn går till samt 
beskriva vilken förmåga som 
utvecklas hos eleverna i 
användandet av metoden.  

 Resultatet beskriver metoden fyra-hörn. 
Eleverna ges fyra svarsalternativ, varav 
ett bygger på att eleven själv ska 
konstruera en egen lösning till det etiska 
dilemmat. Elevernas reflektions- och 
resonemangsförmåga utvecklas här då 
eleverna själva ska reflektera och resonera 
sig fram till en lösning.  

Mishra,   
Samira  
  
The world in 
the classroom: Using film 
as a Pedagogical Tool   
  
Vetenskaplig artikel 
 
2018, Indien 
 

Syftet med denna artikel är att 
visa på hur film kan användas i 
undervisningen.  
  
  
  
  

Artikeln är en 
kvalitativ studie 
baserad på beprövad 
erfarenhet där 
författaren provat 
metoden - film som 
pedagogiskt verktyg.  

Resultatet visar vikten av filmanvändning 
i undervisningen samt poängterar fördelar 
med detta.  

Mortari, Luigina och Ubbiali, 
Marco   
  
The “MelArete” Project: 
Educating children to the 
Ethics of Virtue and of Care   
  
Vetenskaplig artikel 
 
2017, Italien 

Syftet med denna artikel 
är att redogöra för olika 
metoder som utbildar elever 
inom dygdetik.  

Artikeln är en 
kvalitativ studie som 
utgår ifrån ett projekt 
där olika metoder 
testas för att utveckla 
undervisning kopplat 
till etik.  

Resultatet beskriver metoder som används 
i etikundervisning för att utveckla 
grundskolelevers etiska tänkande. 
Följande metoder redovisas: 
samtal, läsa/skriva berättelser, vinjetter, 
spel och dagsboksförande.    
  
 

Schwartz, Mark S.   
  
Teaching Behavioral Ethics:  
Overcoming the Key Impedime
nts to Ethical Behavior   
 
Vetenskaplig artikel 
 
2017, Canada 
 
 

Studiens syfte är att ta reda på 
de vanligaste utmaningarna 
inom etikutbildning samt vilka 
pedagogiska implikationer som 
finns. Studien diskuterar även 
olika sätt att undervisa kring 
etik på   

Studien är en 
kvalitativ studie där 
olika metoder i 
undervisning kopplat 
till etik testas. Studien 
kopplas samman med 
Rests teori.  

Enligt artikeln undervisas det ofta kring 
hur vi ska tänka när vi tar etiska beslut 
men detta innebär inte att man väljer att 
diskutera etik kopplat till handling. Istället 
för att göra detta undervisas det direkt om 
moral och därmed inte om etik kopplat till 
moral. Studien menar att vi bör diskutera 
hur etiken blir handling.   
  
Olika metoder tas upp samt redskap som 
lärare kan använda sig av i 
etikundervisningen. Dessa är personlig 
dagbok kring etik, etiska dilemman, film 
kopplat till etiska frågor och 
dramatisering.   
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Törnegren, Gull   
  
Etiska dilemman – en 
pedagogisk utmaning   
 
Vetenskaplig artikel  
 
2010, Sverige 

Syftet med artikeln är att 
diskutera etiska dilemman på 
ett kritiskt prövande sätt inom 
etikundervisningen. Vidare 
diskuteras hur fokus på etiska 
dilemman påverkar  
undervisningen.   

Artikeln är en 
kvalitativ studie som 
bygger beprövad 
erfarenhet. Författaren 
har utgått från 
metoden - dilemma 
och testat denna i sin 
undervisning.  

Resultatet förklarar vad dilemma som 
metod innebär.   
Dilemman används i de flesta 
sammanhang kring etikundervisning.   
Fördelar: Lätta att identifiera, engagerar, 
väcker känslor, sätter igång tankar och är 
svårt att släppa då det sätter igång en 
strävan efter lösning.   
Nackdelar: Leder inte självklart mot målet 
inom etikundervisningen. Diskussionen 
stannar lätt vid ett engagerat tyckande. 
“Vad man själv tycker”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


