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Abstract 
The purpose of this religious didactic study is to investigate how ethics and moral can be interpreted in 

three different movies. The purpose behind this study is to get a better understanding of how these 

movies could be used in the subject religion within the college school system. This study of use a 

qualitative method analysis when studying the films, where the films are interpreted from three 

different ethical theories such as Utilitarianism, Virtue ethics and Deontological ethics. The 

quantitative method focuses on social convention in order to fully understand the bigger picture. The 

social aspects are relevant since this study will examine to see if the movies are fit to be material in the 

classroom. In order to make this clear I will tie the movies to the college pass marks for the subject 

Religion. Due to this, the control documents and the curriculum will be tied into the use of the movies 

in order to give teachers a better understanding of what purpose the film will fulfill.   

 

Keywords: Film study, Ethics and moral, Teaching material.     
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1. Inledning  
 

1.1 Val av ämne  
Efter det att jag började studera etik och moral väcktes ett intresse omkring hur film inom 

ämnet etik och moral skulle kunna användas inom undervisningen. Uppsatsens syfte är att 

belysa hur etik och moral framställs inom tre olika filmer och hur dessa kan användas i 

undervisningen. Jag har själv upplevt att film är oftast något som används av lärare till att 

fylla ut tiden med, vilket gör att filmerna sällan fyller något större funktion i klassrummet. 

Flera av de lärare som har undervisat mig upplever jag har varit otydliga med filmers syfte i 

undervisningen. Det gör att eleverna inte lär sig något men också att tid går förlorad. Jag 

kommer ihåg som lärare att när film används i klassrummet ser eleverna film som något 

avkopplande. Denna avkopplingen kommer på grund av att eleverna känner att uppgifterna till 

filmen inte är genomtänkta eller för enkla vilket jag även kommer att diskutera närmare under 

tidigare forskning. Jag har även upplevt tillfällen där filmen har använts till det bättre. De 

lärare som har funnit bra metoder och syften med filmerna har tydliga kopplingar till 

läroplanen och konkreta uppgifter som bidrar till elevernas lärande. Eleverna tar vid dessa 

tillfällen till sig informationen vilket leder till ett ökat lärande där uppgifterna och 

instruktionerna är tydliga. Lärare bör koppla och använda läroplanen tydligare i uppgifter 

vilket gör att eleverna får något mer konkret att förhålla sig till. Lärare uppmanas till att 

utveckla filmpedagogiken och finna nya metoder för hur film kan användas som ett läromedel 

vilket kommer diskuteras under den teoretiska anknytningen till läroplanen och 

styrdokumenten. Eftersom film är något som eleverna anser är roligt kan detta användas till 

lärarens fördel för att bidra till lärandet inte enbart användas som utfyllnad. Jag kommer 

fokusera på hur filmerna kan användas inom gymnasieskolan, eftersom flera av filmerna har 

en åldersgräns på femton år.  

Denna studie valdes även på grund av den bristfälliga forskningen som existerar omkring etik 

och moral i film.1 Det finns forskning omkring ämnet även om den är begränsad i omfång.2 

Film används inom skolan som ett läromedel som ska bidra till lärandet. Eftersom 

forskningen är begränsad är det inte lätt att finna bra metoder om hur film kan användas i 

                                                           
1 Kowalski, Dean. Kowalski. (2012). Moral theory at the movies, an introduction to ethics. Lanham: Rowman & 

littlefield publishers. S.XI 
2 Kowalski, Dean. (2012). Moral theory at the movies, an introduction to ethics. Lanham: Rowman & littlefield 

publishers. S.XI 
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klassrummet. Det skapar en större nödvändighet till att bidra till filmforskningen omkring etik 

och moral vilket denna undersökningen syftar till att göra. Inom skolverkets läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (GY11) står det att 

eleverna ska lära sig att använda modern teknik i undervisningen vilket är ett område som 

film ingår i. Läroplanen uppmanar lärare att använda film i undervisningen eftersom filmerna 

ger eleverna en förutsättning till att tolka och analysera rörliga bilder.3  

  

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etik och moral kan analyseras i tre filmer för att 

finna lämpliga metoder för filmernas användning i undervisningen. Undersökningen kommer 

fokusera på karaktärernas val och ageranden samt de etiska problem som filmerna lyfter fram. 

Detta för att skapa en analys omkring hur de etiska dilemman kan tolkas utifrån olika etiska 

synsätt. 

 

 1.3 Frågeställning 
 

1. Hur kan etik och moral analyseras genom de händelser, val och dilemman som filmerna 

visar? 

2. Hur kan filmerna användas i undervisningen och vilka eventuella problem kan de 

medföra? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Forskaren Dean A. Kowalski har i sin forskning presenterat hur etik och moral framställs i 

olika filmer. Han beskriver att etik är en förgrening av filosofi eftersom det grundar sig i 

människors åsikter. Etik och moral handlar om vad som är rätt och fel, svaren behöver inte 

                                                           
3 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011. Gy11. 

Stockholm. Skolverket. S.14 
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alltid vara tydliga utan kan tolkas på olika sätt. Det grundar sig helt enkelt i olika tolkningar 

på etiska och moraliska synsätt. Etik och moral blir en filosofi eftersom de går bortom det 

vetenskapliga på grund av de normer som finns inom ämnet. Kowalski beskriver även att etik 

och moral inte grundar sig i hur personer är utan fokuserar istället på vårt beteende och 

agerande. Han beskriver att argumentationen omkring etik och moral ger oss en insikt i hur 

andra människor tänker i deras ageranden. Det ger oss även en djupare insikt i att kunna förstå 

handlingar och bedöma om handlingarna är rätt eller fel. Argumentationen kan leda till att de 

mest dramatiska valen kan få någon form av rättfärdigad grund, vilket är en aspekt som 

filmerna kan lyfta fram enligt Kowalski.4 Kowalski har analyserat filmerna Minority Report 

(2002) och The Last Samurai (2003) som är filmerna som används i min undersökning. Det 

kan finnas en problematik med att välja samma filmer som Kowalski har valt att analysera. 

Enligt mig är detta inte ett större problem eftersom vi fokuserar på olika aspekter med våra 

studier vilket skapar en unik skillnad i hur undersökningen genomförs men också gentemot de 

förhållanden som vi analyserar filmerna utifrån. Kowalski analyserar olika grupper av filmer, 

där varje grupp består av tre filmer. Varje grupp analyseras utifrån ett etiskt perspektiv men 

också utifrån olika filosofiska perspektiv och etiska tankar. Hans breda fokus gör att varje film 

inte får ett djupare perspektiv utan analyseras utifrån ett fåtal exempel som sedan jämförs med 

de andra filmerna. Till skillnad från Kowalski kommer filmerna i min undersökning 

analyseras separat. Jag har analyserat filmerna utifrån flera etiska perspektiv som jag anser 

filmerna kan analyseras utifrån. En annan skillnad är att jag också kommer att använda mig av 

andra etiska modeller än vad Kowalski använde sig utav i sin analys. Jag har också arbetat 

närmare källmaterialet eftersom jag enbart arbetar med varje film för sig och med hjälp av en 

etisk analys. Kowalskis forskning beskriver även hur filmerna kan användas i undervisningen 

i form av frågor, men även vad eleverna kan lära sig av filmerna. Hans forskning kopplas 

däremot inte samman med någon läroplan utan enbart vad vi kan lära oss. Det didaktiska 

inslaget har i hans forskning ett litet omfång som han inte gör mycket utav. Jag fann detta som 

en inspiration till att utveckla hans idéer eftersom det inte fick ett större utrymme i hans 

forskning och brast därför i dess utformning. Min undersökning kopplar också filmerna till 

läroplanen och lärandemålen för gymnasieskolan vilket ger lärare en tydligare bild av vilka 

mål som eleverna kan uppnå genom filmens användning. Min undersökning strävar efter att 

analysera hur de etiska synsätten kan analyseras med hjälp av filmerna vilket också är en 

                                                           
4 Dean. A, Kowalski (2012). Moral Theory at the movies, an introduction to ethics. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, INC, S.12-13 
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annan aspekt som skiljer sig utifrån Kowalski’s metod. Jag har även valt att ta inspiration 

ifrån Kowalskis metod om hur en lärare kan forma frågor utifrån filmerna. Denna delen i hans 

studie har ett litet omfattning som inte blir prioriterat och har därmed inte en utvecklad 

struktur eller fyller någon större funktion. Jag har därför valt att försöka utveckla denna metod 

med frågor som är direkt kopplade till etik och moral. Till skillnad från Kowalski kopplar jag 

samman frågorna med läroplanen för Gymnasieskolan och Religionskunskap 1. Hans 

didaktiska kopplingar har ett litet omfång vilket är en aspekt som jag har valt att lägga allt mer 

fokus på för att utveckla. På detta sätt skiljer sig våra undersökningar i och med att vi har valt 

att fokusera på olika aspekter. Även i de fall där våra undersökningar efterliknar varandra är 

våra metoder och förhållningssätt helt annorlunda vilket gör att våra studier skiljer sig åt.  

Kowalski beskriver att forskning omkring filmpedagogik inom ämnet etik och moral är en 

lämplig utgångspunkt eftersom eleverna har en förmåga att kunna känna igen de etiska och 

moraliska frågeställningarna som filmerna visar. Det skapar en möjlighet för lärare att 

använda sig av filmer som en utgångspunkt i diskussioner omkring etik och moral. Alla 

människor har ett etiskt tänkande eftersom vi gör val som påverkar andra människor till det 

bättre eller sämre. Valen som människor anser är rätt eller fel blir grunden för det etiska och 

moraliska tänkandet. Filmerna ger tittaren en insikt i de val som karaktärerna gör i filmen, 

dessa val tolkas sedan av tittaren som själv definierar om valet var rätt eller fel. Valen kan 

tolkas utifrån den situation och erfarenhet som karaktärerna i filmen har vilket leder till de 

beslut som karaktärerna gör.5  

Forskaren David Carr presenterar i sin forskning om etik och moral i filmer kommit fram till 

att filmer är bra läromedel inför den etiska debatten i skolan. Något som han däremot tar upp 

är att många filmer har en tendens till att vara överdrivna eftersom de har någon form av 

mysticism över sig. Ett exempel på en sådan filmserien är Star wars som författaren lyfter 

fram. Han beskriver att filmerna utspelar sig i en annan galax där förutsättningarna i filmerna 

är annorlunda utifrån våra egna. Utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv tar Star Wars upp 

striden mellan den ljusa och mörka sidan, det vill säga det goda mot det onda. Filmerna har en 

god hjälte som ska rädda galaxen från det onda imperiet vilket skapar ett svart vitt perspektiv 

enligt Carr. Det är ett perspektiv som skulle kunna lägga grunden för den etiska och moraliska 

analysen. Carr beskriver även att de filmer som väljs ut och används i undervisningen behöver 

                                                           
5Kowalski. (2012). S.20-24 
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analyseras ifall den är lämplig i undervisningen och utifrån ett etiskt och moraliskt 

perspektiv.6  

Forskaren Malena Janson beskriver i sin forskning som behandlar filmpedagogik att en lärare 

ska ta hänsyn till elevernas behov, förutsättningar och tänkande.  Lärare behöver en insyn i 

elevernas erfarenheter och tänkande för att kunna strukturera upp sina lektioner vilket kan 

leda till en ökad lust för lärandet. Filmer är något som många elever tycker är underhållande 

vilket gör att de blir ett bra läromedel i undervisningen. Janson beskriver att lärare måste 

känna sig trygga med användandet av filmer eftersom de kan användas som ett redskap men 

även att de kommer ge eleverna nya perspektiv och erfarenheter.  Filmerna används till 

lärarens fördel på grund av elevernas intresse, vilket blir en byggsten till deras 

kunskapsutveckling. En annan fördel är att lärare kan få reda på vad eleverna inte tycker om 

och på det sättet få reda på deras dåliga erfarenheter. Läraren får en förkunskap omkring sina 

elever vilket gör det lättare för läraren att planera undervisningen utifrån vad eleverna gillar 

och inte gillar. Ett problem som Janson lyfter fram är att lärare har problem med att hitta 

filmer som elever gillar. Film behöver väcka intresse och behöver vara lätta att analysera och 

bedöma. Här kan ett problem uppkomma om en lärare använder en film som inte eleverna 

gillar. De kan tappa intresset och börja ignorera filmen. Tvärtemot kan filmen vara något de 

tycker är bra och intressant men den har inte mycket innehåll som bidrar till lärandet. Det kan 

också vara fallet att filmen är bra men att läraren har ställt fel frågor. Det gäller för en lärare 

att kunna finna en balans på dessa två aspekter för att finna en film som både är intressant och 

lärorik för eleverna för att kunna uppnå maximal lärande effekt. Det finns en konflikt mellan 

de två aspekterna vilka är upp till läraren att på förhand analysera och finna de filmer som 

läraren anser vara lämpliga, lärorika och intressanta för eleverna att analysera. En annan 

aspekt som Malena beskriver är att elever tolkar filmerna olika vilket blir en intressant 

utgångspunkt för den etiska och moraliska debatten i klassrummet. Många filmer ger aldrig 

ett svar på vad som är rätt eller fel utan tittaren måste själv bedöma vad som är moraliskt rätt. 

Filmerna kan genom detta användas för att utveckla elevernas identitet vilket även är en del 

av lärarens syfte enligt styrdokumenten. Läraren kan även ge eleverna förebilder utifrån 

filmerna där filmen visar hur människor bör agera och vad de ska undvika utifrån ett etiskt 

och moraliskt perspektiv.7 Det kan tolkas som att det finns en typ av fostrande med filmerna, 

vilket kan bidra till den etiska debatten omkring bland annat dygdetik.  

                                                           
6Carr, David. (2006). Journal of moral education. Edinburgh: University of Edinburgh. S. 329-331 
7Janson, Malena. (2014). Introduktion till filmpedagogik: Vita duken som svarta tavlan. Malmö: Gleerups. S.47 
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Forskaren Brian Bergen-Aurand beskriver att det finns två fördelar med en studie omkring 

etik och moral i filmer. Den första fördelen är att tittaren kan få en djupare insikt om ämnet 

etik och moral. Det beror på att tittaren får se en berättelse där de får följa karaktärer som gör 

val. Eftersom tittaren får känslor för karaktärerna kan det bli lättare för publiken att skapa sin 

egen tolkning ifall valen var rätt eller fel. Tittaren sätter sig in i filmen vilket får dem att tänka 

efter hur de själva skulle ha agerat om de befann sig i karaktärernas situation. Den andra 

fördelen som Bergen-Aurand lyfter fram är att filmerna skapar en nyfikenhet. Nyfikenheten 

leder till att tittaren skapar en egen analys om de aspekter som framgår i filmerna. 

Nyfikenheten innebär att tittaren själv vill få svar på vad som framgår i filmerna, samt att 

åskådaren därför skapar sina egna tolkningar. Analysen kan vara baserad utifrån olika 

utgångspunkter som kan grunda sig i bland annat politik eller etik och moral. Dessa bildar 

tillsammans ett djupare syfte vilket är att betraktaren sätter sig in i filmen och genom detta får 

en djupare förståelse omkring etik och moral. Det görs genom den emotionella reaktionen 

som människor får genom filmerna och vårt moraliska tänkande. Empatin vi får genom 

filmerna ger oss en insikt i hur vi ska behandla våra medmänniskor.8 Filmer har en tendens till 

att väcka intresse och känslor hos tittaren vilket skapar tankar hos betraktaren som kan leda 

till en diskussion med andra som sett filmen. Genom att analysera detta kan vi få djupare 

tankar och insikter omkring de val som gjordes i filmen och finna en diskussion ifall valen var 

rätt eller fel, men även vad som kunde ha gjorts annorlunda. En utgångspunkt kan vara att låta 

eleverna själva tänka på de val som gjordes genom att skapa en diskussion med varandra för 

att få en djupare förståelse omkring etik och moral.  

Med detta menar jag att filmer lyfter fram många etiska och moraliska frågor som kan 

diskuteras eller analyseras, detta gör att filmerna får ett stort spelrum inom klassrummet vilket 

gör dem till ett bra läromedel. 

 

2.2 Etik och moral 

  

I undersökningen har jag utgått från etikerna James och Stuart Rachels presentation omkring 

etik och moral och de etiska perspektiv som kommer att användas i min undersökning. Rachel 

och Rachel beskriver att etik och moral som koncept som visar på hur människor bör leva och 

behandla varandra utifrån etiska normer i samhället. Etik och moral baseras på olika 

                                                           
8 Bergen-Aurand, Brian. (2009). Film and television studies. Singapore: Nanyang technological university. S.463-
465 
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dilemman genom att beskriva vad som är rätt och fel. Det kan även vara fallet att vissa etiska 

principer har olika syner på en fråga där de inte alltid behöver stämma överens med varandra. 

Det behöver inte finnas ett tydligt svar på frågan på vad som är rätt och fel utan dessa svar kan 

uttolkas ifrån vad människor anser är rätt och fel.9 

Det första perspektivet som jag valde är den klassiska utilitarismen som Rachel och Rachel 

presenterar. Den etiska modellen valdes på grund av att det är enkelt att dra paralleller till 

samhället och filmerna utifrån detta etiska perspektiv. Den klassiska utilitarismen handlar 

omkring de val som skapar mest lycka för majoriteten av människor. Utilitarismen tar även 

hänsyn till kvantifieringen av storleken på den lycka som skapas av de val som i kontrast till 

lidandet uppstår. De valen som är de rätta att göra är de som skapar mest lycka, det vill säga 

så länge lyckan överstiger lidandet. Rachel och Rachel lyfter fram olika exempel omkring den 

klassiska utilitarismen där de beskriver kristna värderingar. Dessa värderingar fastslår att 

djuren inte har någon själ vilket ger människan en frihet till att använda djuren till sin egen 

lämplighet. Djuren och människorna hamnar där av i olika etiska och moraliska kategorier. 

Det kan beskrivas genom att djuren har mindre rättigheter till skillnad från människor och kan 

därför behandlas olika. Den klassiska utilitarismen säger däremot att det inte spelar någon roll 

ifall det existerar en själ eller inte. Det som är det viktiga är förmågan till att känna lycka eller 

olycka. Jeremy Bentham (1748-1832) är en förespråkare till den klassiska Utilitarismen som 

började med att kritisera de tidigare värderingarna. Det som var viktigt för honom var ifall en 

individ hade en förmåga till att känna på lycka eller olycka, sen spelade det inte någon roll 

ifall det var en människa eller djur. Bentham beskriver därmed att förmågan till att känna på 

lyckan är den avgörande för den moraliska debatten. Det vill säga att både djur och människor 

skulle värderas lika högt när det kom till etiska och moraliska frågor. Det betyder inte att 

Bentham menade på att djur och människor var fullt jämlika i alla avseenden. Tvärtemot stod 

människorna över djuren på grund av människans intelligens vilket skiljer människan från 

djuren.10 En annan anledning till att den klassiska utilitarismen valdes ut är på grund av 

debatten omkring djurförsök och uppfödningen av djur. Paralleller till filmen The Island 

(2005) kan jämföras den klassiska utilitarismens etik.  

Dygdetiken valdes på grund av att den är enkel att koppla in i filmer, där valen och 

karaktärerna kan tolkas utifrån de dygder som karaktärerna besitter. Dygdetiken utgår från att 

                                                           
9Rachel, James, Rachel, Stuart. (2008). rätt och fel, introduktion till moralfilosofi. Lund: Studentlitteratur AB. S. 
9-42 
10 Ibid. S. 117-128 
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människor besitter olika dygder som skapar vår personlighet, och dessa dygder påverkar även 

våra moraliska handlingar. Alla dygder existerar hos alla människor men det behöver inte 

betyda att alla tänker lika. Dygderna kan vara olika starka hos olika människor, dygderna kan 

även tolkas på olika sätt vilket skapar kontraster i hur människor ser på en dygd. En dygd 

skulle kunna beskrivas som karaktärsdrag eller egenskaper som anses vara attraktiva hos 

människor, det vill säga positiva drag. Dygder skulle kunna vara karaktärsdrag som lojalitet, 

plikt, vänlighet, förnuft, mod och pålitlighet. Styrkan med dygdetik ligger i att alla dygder kan 

tränas upp och stärkas med tiden vilket leder till karaktärsutveckling hos människor. Denna 

karaktärsutveckling utvecklar människor till att bli bättre och framför allt mer moraliska. 

Människors moraliska problem hamnar därmed inte i fokus inom dygdetiken, utan fokusen 

hamnar istället på hur handlingen bedöms utifrån dygderna. Det vill säga hur dygderna tolkas 

och används är det som ligger i fokus inom dygdetiken.11 Rachel och Rachel lyfter fram ett 

exempel på hur handlingen kan bedömas utifrån dygderna. Exemplet utgår från att författaren 

har skaffat sig en ny hockeyfrilla som inte ser bra ut och frågar dig som läsare vad du tycker 

om den nya frisyren. Exemplet säger att du kan antingen säga sanningen och vara otrevlig, 

eller kan du ljuga och förhålla dig vänlig. Oavsett hur personen i frågan agerar kommer en 

dygd att följas vilket gör att inget val har ett tydligt rätt eller fel. Eftersom du antingen kan 

förhålla dig sanningsenligt eller vänligt, båda är lika mycket rätt som den andra enligt 

dygdetiken. Det är upp till varje person att värdera vilken dygd det är som väger tyngst i den 

situation som personen befinner sig i.12  

Pliktetik är det tredje etiska perspektiv som har valts ut för denna undersökning. Pliktetiken 

kan beskrivas genom att den inte fokuserar på handlingarnas konsekvenser utan istället 

fokuserar på vad en person är förpliktigad att göra. Plikterna kan vara till exempel att du inte 

ska ljuga, stjäla eller döda vilket skulle kunna hamna under rent sunt förnuft. Rachel och 

Rachel beskriver även att pliktetiker i likhet med Utilitarismen menar på att människor står 

över djuren vilket ger oss rätt till att använda djur till vår egen lämplighet. Djurens syfte är att 

tjäna människorna men det ger oss inte friheten till att behandla djuren som vi vill. En skillnad 

som finns mellan Utilitarismen och en pliktetikens syn på djuren är att djurens etiska 

ställningstagande inte tas hänsyn till inom pliktetiken. Människor ska enligt pliktetiken inte 

vara grymma mot djur eftersom detta kan leda till att vi kan bli grymma emot andra 

människor. Pliktetiken menar på att vi ska behandla andra människor som vi själva vill bli 

                                                           
11 Rachel, James. Rachel, Stuart. S.187-198 
12 Ibid. (2008). S.202-203 
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behandlade. Något som pliktetiken även beskriver är att människor är de enda rationella 

varelserna som har någon form av moraliskt agerande och drivs av en god vilja. Pliktetiken 

lyfter även fram frågan som handlar om bestraffning och vedergällning. Han beskriver att de 

som handlar fel skapar en olycka i vägen. Rachel och Rachel beskriver att bestraffning och 

vedergällning leder till en extra olycka som skapar en balans, eftersom den som får denna 

extra olycka är de personer som förtjänar den. Det kan tolkas som att en pliktetiker menar på 

att olyckan tar ut sig själv eftersom personen har skapat en olycka och får en olycka själv 

genom bestraffningen, denna extra olycka är rättfärdig på grund av de handlingar som 

personen gjorde.13   

Det fjärde etiska perspektivet som valdes ut för denna undersökning är kulturrelativismen. 

Den grundar sig i att det finns olika moralkoder inom olika kulturer. Det betyder att det inte 

finns några objektiva sanningar i moralfrågor utan allt grundar sig istället omkring åsikter som 

skiljer sig mellan olika kulturer. Det existerar inte heller några neutrala normer som kan 

bedöma vad som är rätt och fel utan att det enbart finns kulturella normer som existerar i olika 

kulturer. Det gör att det enbart existerar kulturella koder som avgör vad som är rätt och fel 

utifrån den egna kulturen. Vad som är rätt i en kultur kan vara fel i en helt annan kultur. 

Rachel och Rachel presenterar olika exempel i hur kulturrelativismen kan variera sig i 

kulturella skillnader. Ett exempel som de lyfter fram är att Eskimåerna inte anser att det är fel 

med att avliva spädbarn. Något som en amerikan skulle exempelvis anse vara något 

omoraliskt. Detta visar att det inte finns en objektiv sanning omkring vad som är rätt och fel 

eftersom åsikten på vad som är rätt och fel varierar mellan dessa kulturer. Denna typen av 

argumentation enligt Rachel och Rachel är den största kritiken mot kulturrelativismen. Att det 

inte finns någon form av sanning gör det svårt att bedöma vad som är rätt och fel. I vissa fall 

finns det inte några objektiva sanningar och en sida kan mista vad som är rätt eller fel. Detta 

gäller dock inte i alla sammanhang då det finns vissa objektiva sanningar. Det som författarna 

beskriver är att bara för att en permis beskriver vad som är rätt eller fel behöver den inte alltid 

vara sann, utan det kan förekomma misstag. Vilket är en av de största kritikerna emot 

Kulturrelativismen som just förespråkar detta.14 

 

2.3 Anknytning till styrdokumenten för gymnasieskolan.  

 

                                                           
13 Rachel, James. Rachel, Stuart. S.161-167. 
14 Ibid. S. 25-29 
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För att få en större insikt i filmens betydelse och användning i undervisningen har jag valt att 

ta hänsyn till vad det står i styrdokumenten för gymnasieskolan och Religionskunskap 1. 

Detta görs för att få en större förståelse för det underlag som finns omkring filmernas 

användning utifrån styrdokumenten. Jag har valt att börja med att utgå från gymnasieskolans 

läroplan där det står i gymnasieskolans uppdrag att eleverna ska utveckla förståelse till att 

kunna orientera sig i ett samhälle som använder sig av ett stort informationsflöde. Detta 

informationsflöde påverkas av snabba förändringar och den ökade digitaliseringen. Det står 

att det blir det allt viktigare att använda sig av nya digitala metoder för att träna eleverna till 

att använda sig av digitala verktyg till att utveckla nya kunskaper. Det blir även viktigare att 

träna upp sitt kritiska tänkande och skapa sig en förmåga att kunna granska informationen 

eftersom informationsflödet ökar i en allt snabbare förändrad takt. Eleverna behöver även 

enligt gymnasieskolans uppdrag använda denna kunskap till att få en kunskap av olika 

konsekvenser som kan förekomma i samhället och de val som görs. Detta ska bidra till att 

stärka grunden för deras lärande och den förändring som sker i arbetslivet tillsammans med 

den digitala utvecklingen.15 Den digitala kompetensen blir därför allt viktigare att integrera i 

undervisningen.16 Gymnasieskolans läroplan främjar även det etiska perspektivet som grundar 

sig i att utveckla elevernas förmågor till att göra egna ställningstaganden men också hur de 

ska kunna agera ansvarsfullt mot andra människor och sig själva.17 De ska kunna använda sig 

av dessa olika verktyg för informationsbearbetning och problemlösning. De ska även kunna 

använda olika kulturella utbud av källor, där exempelvis skönlitteratur, fackklitteratur och 

film ingår.18 Filmens användning kan även kopplas samman med vad gymnasieskolans 

styrdokument skriver omkring normer och värden. Det står skrivet att eleverna ska förstå 

andra människors situationer och på det sättet leva sig in i dem för att skapa en vilja till att 

handla. De ska även kunna samspela med andra människor med respekt för olika kulturella 

skillnader.19 Filmer kan användas här som ett verktyg eftersom de har en tendens till att väcka 

känslor, vilket gör att det blir lättare att leva sig in i filmen och de val som görs där i. Det 

skapar en större förståelse för att utveckla ny kunskap när eleverna får något att referera till. 

Inom riktlinjerna står det även följande ”I skolans arbete med normer och värden 

                                                           
15 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011. 
Gy11. Stockholm. Skolverket. S. 2-3 
16 Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 2011. 
Gy11. Stockholm. Skolverket. S. 3 
17 Ibid. S. 3 
18 Ibid: S. 5 
19 Ibid. S. 7 
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uppmärksamma de möjligheter och risker som den ökade digitaliseringen medför.”20 I 

styrdokumenten och det centrala innehållet i Religionskunskap 1 står det tydligt att eleverna 

ska ha förmåga till att använda etiska begrepp, teorier och modeller men också att de ska ha 

en förmåga till att undersöka och analysera etiska frågor utifrån bland annat livsåskådningar.21 

Detta är något som kan kopplas samman med film pedagogiken eftersom de etiska modellerna 

och teorierna kan analyseras och användas med hjälp av filmerna.22  

 

3. Metod 
Under metoddelen av denna undersökning kommer jag presentera vilka avgränsningar som 

jag har valt att göra inför denna undersökning. Jag kommer även under metoddelen att 

presentera den analysmetod som jag har valt att använda mig av inför denna undersökning. 

Jag kommer även att ge en kortare presentation kring de utvalda filmernas handlingar för att 

underlätta för läsaren att förstå filmerna under resultatdelen.  

  

3.1 Analysmodell 

 

Inför denna undersökning kommer en kvalitativ etisk analys ligga till grunden för denna 

uppsatsens analysmodell. En kvalitativ metodanalys fokuserar på mätprecision. Det vill säga 

att jag fokuserar istället på ett litet urval av filmer och analyserar dessa utifrån ett djupare 

perspektiv. En kvalitativ metod analys fokuserar på att analysera data utifrån ett subjektivt 

förhållningssätt. En kvantitativ analys fokuserar istället på förhållningen till det objektiva och 

arbete med ett större utbud av källmaterial. En kvantitativ studie försöker därför förhålla sig 

med en distans från källmaterialet under sin analys. En kvalitativ analys fokuserar istället på 

att arbeta nära källmaterialet. Den kvalitativa analysen syftar även till att identifiera både 

okända och otillfredsställande kända egenskaper, innebörder och företeelser.23 Det handlar 

därför om att upptäcka olika nyanser eller variationer inom dessa företeelser genom deras 

struktur och processer.24 Det kvalitativa etiska perspektivet handlar om att arbeta nära 

källmaterialet och upptäcka olika variationer och nyanser kring hur etik och moral kan 

                                                           
20 Ibid. S. 7 
21 Skolverket. (2011). Religionskunskap 1. 2011. Gy11. Stockholm. Skolverket: S. 1 
22 Ibid. S.2 
23 Starring, Bengt. Svensson, Per-Gunnar. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur 
AB. S.19-21 
24 Ibid. S. 28 
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analyseras utifrån olika filmer. Det vill säga att jag analyserar de utvalda filmerna med en 

etisk utgångspunkt.25 Detta görs för att undersöka hur etik och moral kan analyseras utifrån de 

utvalda filmerna. Det centrala för en kvalitativ etisk analys är att den fokuserar på att lyfta ut 

ett element ur ett system och sedan relaterar till elementet. I denna undersökning är elementet 

etik och moral medan systemet kan betraktas som filmerna26  

 

3.2 Avgränsning 

 

Inför den utsatta tidsramen för undersökningen har ett flertal avgränsningar tvingats göra. Jag 

har valt ut tre filmer som ligger till grunden för den här undersökningen, detta för att avgränsa 

materialet. De tre filmerna som valdes ut är Minority Report (2002), The Last Samurai (2003) 

och The Island (2005). Dessa filmer valdes ut delvis på grund av att jag hade sett dem tidigare 

och är bekant med dem. Dels för att de etiska och moraliska dilemman hamnar i en gråzon. 

De olika dilemman som presenteras i filmerna har nödvändigtvis inget rätt eller fel svar, eller 

något val som behöver vara gott eller ont, vilket gör att situationerna kan tolkas olika 

beroende på betraktarens åsikter och perspektiv. Filmerna kan även tolkas utifrån flera olika 

etiska och moraliska perspektiv för att se hur för att se hur dessa kan användas i olika 

situationer. På grund av att filmerna kan tolkas olika kan detta användas som en diskussion 

omkring ämnet etik och moral men också visa på hur olika dilemman kan tolkas olika utifrån 

de etiska perspektiven. Minority Report och The Island är filmer som utspelar sig i framtiden 

och berör frågor som kan kopplas samman med frågor som är viktiga i samhället. Exempelvis 

visar Minority Report på ett övervakat samhälle är medan The Island lyfter fram frågor 

omkring kloning. Det gör att dessa två filmer kan skapa debatt, vilken kan vara lärorik genom 

de paralleller som kan dras till vår egen tid. The Last Samurai utspelar sig i Japans 

modernisering på 1800-talet och visar hur de olika stridande parterna i inbördeskriget tolkar 

sin lojalitet gentemot kejsaren. Där behöver det eventuellt inte finnas tydliga svar på 

dilemmat. Denna filmen kan också få paralleller till det moderna samhället genom debatten 

omkring lojalitet och vart tittaren ställer sin lojalitet till exempelvis familj och vänner. Filmen 

The Island har en åldersgräns på 11 år medan filmerna Minority Report och The Last Samurai 

har både en åldersgräns på 15. Med tanke på åldersgränsen är två av filmerna inte lämpliga att 

använda i undervisningen för högstadiet. Något som även kan diskuteras är 

                                                           
25 Allwood, Carl Martin. (2004). Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB.  S. 23 
26 Ibid. S. 26-27 
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åldesrekommendationerna som inte är lag. Elever kan se filmer med en högre 

åldersrekommendation hemma. Något som bör nämnas är att alla eleverna kanske inte är 

bekväma med innehållet av filmerna. Därför kanske det finns ett värde i att följa 

åldesrekommendationerna. Ett exempel skulle vara de strider och dödande som förekommer i 

The Last Samurai eller kloningsprocesserna omkring människor i The Island. Bara för att en 

film har bra material och referenser till etik och moral behöver den inte alltid vara lämplig i 

undervisningen eftersom det övriga innehållet kan vara olämpligt och kan uppröra vissa 

elever.  

 

 3.3 Källmaterial 

 

Nedanför har en kortare beskrivning av filmerna gjorts i syfte för att underlätta för läsaren att 

förstå undersökningen av de utvalda filmerna. 

 

3.3.1 The Island 
 

Filmen The Island handlar om en grupp med människor som har överlevt jordens undergång. 

Dessa människor lever i ett stort komplex som har i syfte till att skydda överlevarna från den 

förstörda omvärlden. Hela världen är fylld av farligt avfall som gör att inget liv kan existera 

utanför komplexet. Överlevare hittas och först till komplexet där de får husrum och jobb. Den 

enda platsen på jorden som fortfarande har överlevt katastrofen är en tropisk paradisö som 

kallas för ön ”The Island” som filmen är döpt efter. Inom detta komplex finns ett lotteri som 

belönar vinnaren till att flytta till ön, det som ingen av överlevarna vet är att ön är en lögn. De 

som vinner flyttar inte till ön utan istället dödas och får sina organ borttagna. Huvudpersonen 

Lincoln börjar ifrågasätta livet och allt som sker i komplexet och dess syfte. Han börjar att 

undersöka syftet och finner att alla vinnare dödas. Han får inte enbart reda på att hela hans liv 

har varit en lögn, utan att de även enbart är kloner av riktiga människor ute i världen. De föds 

upp i syfte till att hålla sig friska för att sedan användas som reservdelar till de sjuka 

originalen. Personalen som leder komplexet är helt vanliga människor som leds av Dr Merrick 

som även framstår som antagonisten i filmen. Lincoln väljer att fly med Jordan när han får 
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reda på att Jordan har vunnit lotteriet för att rädda hennes liv. De försöker tillsammans att 

finna deras egna original som finns någonstans ute i världen.27 

 

3.3.2 The Last Samurai 

 

Filmen The Last Samurai handlar om den amerikanska krigsveteranen vid namn Ethan 

Algren. Algren lider av trauma från tiden han tjänade i armén och där han tvingades att gå in 

och avrätta Amerikas urinvånare. Det fanns inga krigare i dessa byar utan enbart civila 

invånare som avrättades. Han är konstant hemsökt av sitt förflutna och har i princip ingen 

moral kvar. Han dricker ofta för att dämpa sina minnen vilket är det enda sättet som får 

honom att finna en tillflykt från hans tidigare handlingar. Algren får ett jobberbjudande av sin 

gamla befälhavare att resa till Japan och träna den nya kejserliga armén. Algren reser till 

Japan och börjar träna den moderna japanska armén men de tvingas bege sig ut och möta de 

upproriska samurajerna i strid. Samuraj ledaren Katsumoto tror sig tjäna kejsaren med sitt 

uppror och besegrar den moderna armén och Algren tillfångatas. Samurajerna inser de 

problem som Algren lider utav och väljer att hjälpa honom med att hela hans inre och finna 

frid med hans tidigare handlingar. Han tränas upp av samurajerna och utvecklar sina dygder 

och moral vilket gör att han framstår som en trevlig, lojal och ärlig man. Algren väljer att gå 

med samurajerna i deras kamp mot moderniseringen av Japan trots att samurajerna har en 

liten chans till seger i kriget.28  

 

3.3.3 Minority Report 

 

Filmen Minority Report handlar om poliskommissarien John Anderton som arbetar med ett 

projekt inom polisen i Washington som kallas PreCrime. PreCrime är en liten speciell grupp 

av poliser som använder sig av pre-kognitiva genom att förutse brott och gripa mördarna 

innan de begår sina brott. De som grips av polisen anses vara fullt skyldiga för de brott de 

skulle begå vilket de i teorin inte ännu har begått. De döms för de brott de skulle ha begått och 

blir bestraffade av det existerande rättssystemet. Brottsligheten i Washington har minskat och 

det beskrivs att hundratals personer har blivit gripna, vilket syftar på att systemet är fullt på 

                                                           
27 The Island, regi: Bay, Michael. Manus: Tredwell-Owen, Caspian. Cohen, John. Produktionsbolag: Warner Bros 
entertainment inc & Dreamworks, produktionsland: USA. (2005). 
28 The Last Samurai, regi: Zwick, Edward. Manus: Logan, John. Produktionsbolag: Warner Bros entertainment 
inc, produktionsland: USA. (2003). 
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trovärdigt och inte har några fel. PreCrime hamnar därför i slutfasen av sitt teststadie och är i 

princip redo till att användas runt om i hela USA. Justitiedepartementet vill vara helt säkra på 

att systemet fungerar och är fullt trovärdigt, vilket gör att de skickar dit Danny Vitwer för att 

kontrollera programmet. En dag John Anderton reda på att han själv kommer att begå ett brott. 

Han hamnar själv på fel sida av lagen och tvingas fly för att kunna rentvå sitt namn och 

undersöka vem det är han ska mörda och varför. Anderton kidnappar en av de pre-kognitiva 

för att kunna lokalisera den som John ska mörda. Under filmens gång får Anderton reda på att 

systemet går att lura vilket gör att systemet skulle stängas ned ifall denna sanning kom ut. 

Anderton begår aldrig sitt brott och är därmed inte skyldig för ett brott han inte skulle ha 

begått, vilket skapar ett etiskt och moraliskt dilemma.29 

 

4. Resultat. 
 

4.1 The last Samurai 
 

4.1.1 Etik och moral i The Last Samurai. 

 

Analys av filmen kommer utgå först och främst ifrån ett dygdetiskt perspektiv. Jag kommer 

även att analysera filmen från ett kulturrelativistiskt perspektiv. Anledningen av att 

dygdetiken valdes ut för denna film var på grund av den koppling som kan dras mellan denna 

etik och samurajernas ideal. Kulturrelativismen valdes på grund av krockarna mellan olika 

kulturer som framkommer i filmen. Samurajerna har en moralkodex som på många ställen 

efterliknar dygdetiken, då de har egna dygder som de ska följa för att kunna agera efter det 

som förväntades av en samuraj. Dessa dygder kan även analyseras genom de val som 

karaktärerna gör i filmen där filmen visar på en kluven bild på hur olika karaktärer som följer 

samma dygd värderar och tolkar dem olika i deras handlande. Huvudpersonen Nathan Algren 

är en alkoholiserad kapten och presenteras som en bitter och arg person som är ständigt 

hemsökt av sitt förflutna. Han blev en alkoholist genom att dämpa sina egna smärtor och blir 

därför hans sätt att kunna leva med hans tidigare handlingar. Till en början kan tittaren se 

utifrån ett dygdetiskt perspektiv att Ahlgren inte har många dygder, han har ingen lojalitet 

eftersom han gör bort sig på sina jobb men att han även vill se sina före detta officerare döda. 

                                                           
29 Minority Report, regi: Spielberg, Steven. Manus: Frank, Scott. Cohen, John. Produktionsbolag: Cruise/Wagner 
productions, produktionsland: USA (2002). 
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Detta kan ses genom att han säger rakt ut att han skulle döda sin officer gratis om han fick 

erbjudandet. Han visar inte heller på någon form av fruktan eftersom han tvingar en japansk 

soldat att skjuta honom för att demonstrera att de inte är redo för strid, vilket de inte heller var 

då soldaten missar honom. Han stannar även och slåss in i en säker död mot samurajerna 

vilket även kan tolkas att han ser döden som en utväg från lidandet. Samurajerna dödar 

däremot inte Ahlgren utan tar honom till fånga. Algren får se hur samuraj ledaren Katsumoto 

tvingar Hasigawa till att begå det rituella självmordet Seppuku där han skär upp sin egen buk 

för att sedan bli halshuggen av Katsumoto. Seppuku genomförs för att den besegrade ska 

kunna återfå sin ära enligt samurajernas kultur, en aspekt som Ahlgren anser vara barbarisk. 

En av samurajerna försöker övertala Katsumoto till att låta Ahlgren att också begå Seppuku i 

hopp om att även han kan återfå sin ära, vilket Katsumoto enbart svarar med att det inte ingår 

i Ahlgrens kultur och ska därmed inte begå det rituella självmordet. Kulturrelativismen 

förespråkar att alla kulturer har olika moral kodex, men också att det inte finns en neutral 

norm som man kan utgå från i frågor som är rätt och fel. Normerna är istället bundna till olika 

kulturer och det är denna moralkod inom kulturen som avgör vad som är rätt och fel. Det 

innebär att vad som är rätt för en kultur kan vara något helt annat i en annan kultur, vilket är 

en aspekt som filmen lyfter fram i den kulturkrock som sker.30 Samurajerna anser att det är 

något hedersamt med Seppuku medan Ahlgren föraktar denna sed. Filmen kan användas för 

att visa klyftorna mellan olika kulturer och visa oss att det inte finns enbart en generell 

sanning om vad som är rätt och fel, utan att det finns skillnader mellan olika kulturer. Genom 

den koppling som samurajerna har med deras kultur och etik och moral gör det lättare att 

koppla in filmen i ett etiskt och moraliskt perspektiv. Poängen mynnar ut i att vi inte alltid 

enbart kan utgå ifrån vår egen moral och vår egen tids uppfattning omkring att bedöma vad 

som är rätt och fel. Genom ett kulturrelativistiskt perspektiv kan vi försöka sätta oss in i andra 

kulturers tänkande omkring vad som är rätt och fel, och på det sättet få en djupare förståelse 

för kulturella skillnader.  

Efter att Algren har blivit tillfångatagen försöker Katsumoto att hjälpa Algren med sina 

problem och försöker återigen ge honom ett mål med livet. De två för en konversation mellan 

varandra och deras kulturer regelbundet och Algren får en nyfikenhet för samurajernas kultur. 

Han försöker även sätta sig in i deras position och får en vilja till att bevisa sig själv för 

samurajerna. Vilket tittaren kan se genom att han försöker att bli en svärdsmästare. Han får 

det förklarat för sig att i hopp om att lyckas med detta behöver han utveckla sina dygder, hans 

                                                           
30 Rachel, James. Rachel, Stuart. (2008). S.25-28 
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tankar behöver vara fria och fokuserade. Det är något han inte kan klara med sina nuvarande 

dygder utan tvingas att träna upp dem för att stärka sin disciplin för att klara av sin träning. 

Hans lojalitet stärks även då han blir allt lojalare mot samurajerna eftersom han börjar 

sympatisera för dess folk och går sedan över till deras sida. Genom att bemöta sina demoner 

lär han sig att leva med sina handlingar och han blir en allt mer ärlig och modig människa då 

han får ett syfte till att leva. De dygder som han utvecklar ger honom en inre frid och 

utveckling som han behöver för att kunna släppa sina tankar och problem. Filmen visar även 

att han blir både allt mer ödmjuk och vänlig mot samurajerna och dess befolkning. Filmen ger 

en inblick i att dygder kan tränas upp och på det sättet göra en människa till en bättre individ. 

I slutet av filmen är han en helt annan person till den karaktär som han först presenterades 

som. Katsumoto framställs från början som en modig, ärorik och barmhärtig person som är i 

full kontroll över sina egna dygder. Han har även en lust att lära vilket vi får se genom att han 

har en vilja till att lära sig om andra kulturer vilket ger honom mer kunskap och visdom. 

Denna visdom använder han till att veta hur han ska handla omkring personer med annan 

kulturell bakgrund för att undvika kulturella krockar. Filmen ger en inblick i detta genom att 

som tidigare nämnt att Katsumoto inte vill tvinga på Algren deras kultur på en person som 

följer andra seder, medan Algren själv öppet kritiserar deras kultur. Det blir därför en 

kulturkrock då en sida nästan fördömer en kultur som barbariska på grund av deras etiska syn 

på heder. Problemet här blir hur två kulturer krockar med varandra och att det kunde ha 

uppstått problem mellan karaktärerna om inte Katsumoto var den kulturella mannen som han 

var. Istället valde han att vara öppensinnad vilket gör att det kulturrelativistiska perspektivet 

får en koppling till filmen i hur olika kulturer möter varandra.   

Dygdetiken fokuserar på människors dygder och inte på själva handlingarna som människorna 

gör. Dygderna vägleder människor och driver oss till att göra de handlingar som vi anser vara 

rätta. Det är därför som dygderna hamnar i fokus och inte själva handlingen. Dygder kan även 

hamna i en konflikt med varandra vilket tvingar en människa till att värdera vilken dygd som 

ska prioriteras och utgå ifrån i det dilemma som en person står inför. De kan även tolkas på 

olika sätt vilket gör att två olika personer som följer samma dygd kan tolka dygden olika 

vilket gör att de även agerar olika i deras handling. Samurajerna hade en liknande syn på etik 

och moral då de även hade dygder som stod i fokus i hur en samuraj skulle agera. De 

förväntades även till att leva upp till sina dygder och därmed kunna bli en förebild hos både 

andra samurajer och hos den lokala befolkningen. En samuraj som inte levde upp eller följde 

sina dygder ansågs inte vara pålitlig och hade därmed inte en förmåga till att agera rätt, vilket 



19 
 

ledde till att andra samurajer tappade sitt förtroende till de som inte följde sina dygder.31 

Dessa aspekter kan förklaras genom filmen där ett flertal exempel ges. Vi kan finna att både 

Hasegawa och Katsumoto värdesätter sin lojalitet och pliktkänsla som båda två är dygder. 

Hasegawa tolkar att lojaliteten ska ligga hos kejsaren och väljer att stanna kvar på kejsarens 

sida som vill modernisera Japan. Detta innebär även slutet för samurajernas kultur och han har 

även ett ansvar som en samuraj att vara lojal till sin egen kultur. Däremot värderar han 

lojaliteten mot kejsaren framför den egna kulturen. Katsumoto väljer också att följa lojaliteten 

mot kejsaren även ifall han leder ett uppror mot honom. Han tror sig tjäna kejsaren med 

upproret genom att försöka rädda Japans själ ifrån moderniseringen. Det visar att samma dygd 

och värdesättande kan tolkas på olika sätt och kan driva personer till att agera olika i deras 

handlingar. Handlingarna blir därför inte det intressanta att analysera eftersom de baseras 

utifrån de dygder som karaktärerna har. Order samuraj betyder ”den som tjänar” vilket är 

något som både Katsumoto och Hasegawa också tolkar olika i hur de tjänar både Japan och 

kejsaren själv. Den enda tolkningen behöver inte vara mer rätt än den andra, utan båda anses 

ha rätt i hur de tolkar och agerar. En annan tolkning i hur dygderna kan hamna i en konflikt 

med varandra är under den strid där Hasegawa och Katsumoto möter varandra i strid. 

Hasegawa tjänar kejsaren och slåss för honom men vägrar att personligen delta i stridandet då 

han inte vill gå emot samurajerna. Han värdesätter därför sin lojalitet i denna situation framför 

kejsaren och värdesätter sin heder som samuraj. En handling som leder honom in i hans egen 

död vilket han också accepterar genom att begå Seppuku för att återfå den förlorade hedern.   

Samurajerna följer sina plikter till varje pris även om det leder dem själva in i döden vilket är 

även en aspekt som filmen lyfter fram. Deras syn på döden är allt mer accepterande då de 

anser de som dog och följde deras plikt har fått en bra död. Det betyder inte att de inte sörjer 

sina döda utan respekterar och hedrar de som följde sina plikter och dygder. Deras syn på plikt 

och döden blir samurajernas undergång i filmen där de slåss in i det sista med full kunskap att 

de inte kan segra. Plikten kan även ses i hur Katsumoto tvingar hans syster Taka att ta hand 

om Algren, mannen som dödade hennes man mot sin egen vilja. Katsumoto säger till henne 

att det är hennes plikt att följa hans order vilket hon accepterade på grund av deras syn på 

plikt. Det får Taka till att öppna upp sina ögon för Algren när de lär känna varandra och de blir 

sedan förälskade i varandra. Vilket kan kopplas tillbaka till de två perspektiven som tidigare 

har tagits upp i undersökningen. De två perspektiven är det intellektuella och det moraliska, 

där det intellektuella baseras utifrån lärdom och vishet vilket är två aspekter som en samuraj 

                                                           
31 Ekholm, Thomas. Ottosson, Ingemar. (2007). Japans Historia. S.157.158 
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var tvungen att ha. De var även tvungna att förlita sig på sina känslor och vanor vilket ingår i 

det moraliska perspektivet. Samurajerna har sin egen moralkodex som kallas för Bushido som 

beskriver hur samurajer ska agera och använda sina dygder.32 

 

4.1.2 Hur kan filmen användas i undervisningen?  
 

Filmen The Last Samuraj visar på olika aspekter som kan användas i undervisningen kring 

etik och moral genom det dygdetiska perspektivet. Det kan vara svårt att finna tolkningar 

kring hur de etiska och moraliska inslagen omkring dygdetik lyfts fram i filmen eftersom 

dessa inslag inte alltid är stora eller omfattande. Däremot finns det de områden i filmen som 

kan urskiljas utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv som tidigare nämnt. Dessa händelser 

går att tolka på flera olika sätt vilket skapar ett bra underlag för en analys och diskussion i hur 

dygderna lyfts fram genom de val som gjordes. Något som även är viktigt att tänka på att 

helheten av filmen och alla val som görs kan även ligga i fokus för dygdetiken. Dygdetiken 

handlar mycket om att se helheten och inte enbart om konkreta moraliska dilemman. Helheten 

blir då att tolka både upproret och hur både samurajernas och kejsarens perspektiv på 

utvecklingen av Japan. Dygderna kan tolkas utifrån olika perspektiv vilket ger ett större 

perspektiv i hur filmen kan användas utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Det är viktigt 

att förstå sig på de moraliska och etiska problem som dyker upp under filmens gång för att 

kunna förstå helheten av filmen och filmens utveckling. Att enbart visa enskilda klipp av 

filmen bör undvikas eftersom helheten faller undan, vilket är extremt viktigt för att förstå 

filmens etiska och moraliska frågor. Eftersom tre fulla lektioner går åt till att visa filmen ställs 

därmed stora krav på att tiden blir väl investerade. Det bästa skulle vara ifall filmen kunde 

kopplas samman med historieämnet. Japans historia står inte specifikt med i gymnasieskolans 

plan men därmed står det att historieundervisningen ska syfta till att ta upp om omkring icke-

europeisk. Filmen skulle därför kunna ingå i ett fördjupningstema inom historien som berör 

orientens historia. Eleverna kan analysera filmen utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv, de 

skulle kunna exempelvis bedöma vilka dygder karaktärerna besitter och hur dessa handlingar 

påverkar deras handlingar. Genom att analysera de dygder som ligger till grunden för 

handlingarna och hur dygderna kan tolkas olika kan detta skapa med hjälp av filmen en bättre 

förståelse hur dygdetiken praktiskt kan fungera med exempel från filmen. De kan även få en 

                                                           
32 The Last Samurai (2003). 
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insikt i hur olika kulturer har olika syner på vad som är etiskt rätt och fel, vilket även ger dem 

en bredare kunskap i hur etik och moral kan tolkas genom kulturella skillnader. Filmen 

används därför till att hjälpa eleverna till att resonera etiskt med hjälp av filmen och de val 

som filmen presenterar. Exempelvis kan de analysera hur olika personer kan tolka dygder 

olika vilket påverkar deras agerande och handlingar. Dygderna kan inte enbart tolkas olika 

utan de kan vara olika starka vilket även filmen visa på. Den sista samurajen visar exempelvis 

hur olika karaktärer som Algren, Katsumoto, Hasegawa och Taka styrs och utvecklar genom 

sina dygder. Dessa perspektiv låter eleverna analysera och reflektera över hur dygdetiken 

framställs och kan tolkas utifrån vad filmen visar. Det kan förklaras genom att samurajerna 

har en moralkodex som efterliknar dygdetik. Samurajernas moralkodex blev grunden för det 

samurai ideal som kom att bli känt som Bushido under 1600-talet. Inom detta ideal beskrevs 

det att samurajernas viktigaste dygd var lojalitet, och denna värderades högt hos 

samurajerna.33 Andra dygder som Samurajerna förväntades att uppehålla var visdom, godhet 

och barmhärtighet. Samurajernas moralkodex presenterade även andra former av regler som 

samurajerna var tvungna att följa, som exempelvis strikta regler som förekom omkring 

renlighet.34En klar skillnad mellan dygdetik och samurajernas moralkodex är att samurajernas 

syn på vilka dygder som är viktiga är mycket mindre än den utsträckning som dygdetiken 

presenterar. Dygdetiken lyfter inte heller fram regler angående en människas livsstil vilket 

samurajernas kodex gör som de är tvungna att leva utefter vilket ger oss två klara skillnader i 

hur dessa två etiska synsätt skildras ifrån varandra. Eleverna kan även diskutera själva 

upproret och den japanska utvecklingen utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv utifrån 

dygdetik. De kan själva försöka sätta sig in i situationen och analysera hur de själva skulle ha 

agerat i situationen. Det kan ske utifrån vad de själva hade gjort men även utifrån ett etiskt 

och moraliskt perspektiv som låter dem analysera och reflektera över deras egna åsikter. Det 

kan leda till att de stärker sin egen etiska och moraliska kunskap genom denna reflektion. 

Något som även eleverna kan diskuteras är när de anser att en dygd går överstyr och slutar att 

bli en dygd. Reflektionen av eleverna bör syfta på att låta dem diskutera dygdetiken så långt 

som det går. Däremot kan det nämnas att om en dygd tränas upp för mycket kan den sluta att 

bli en dygd. Exempelvis kan dygden mod bli till högmod vilket är en huvudsynd inom 

katolicismen. Det är en aspekt som kan kopplas till filmen genom samurajerna. De väljer att 

slåss ända in i döden i full kunskap att de inte kan segra och går därför till en säker död. 

                                                           
33 Ekholm, Thomas. Ottosson, Ingemar. (2007). Japans historia. Lund: Historiska media. S.157-158 
34 Braw, Monica. Lompolo, Johani. (2006). Samurajerna. Stockholm: Atlantis. S.65-67. 
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Diskussionen kan kretsa omkring om dygderna går till överdrift i filmen. Det behöver inte 

enbart kopplas till mod i detta fall som exemplet gav, utan också frågan om samurajernas 

stolthet och lojalitet vilket också kan tolkas ifrån filmen. Att låta eleverna själv sätta sig in i 

olika situationerna där dygderna kan tolkas utifrån ifall de har gått över styr eller inte är något 

som filmerna kan påvisa. Ett annat exempel i filmen är i slutet av filmen då Algren är villig att 

begå självmord för att bevisa sin lojalitet till kejsaren. Det kan även kopplas till det 

kulturrelativistiska perspektiv återigen där synen på dygderna skiljer sig åt beroende på kultur. 

I den japanska kulturen är synen på självmord accepterat i jämförelse med exempelvis den 

svenska kulturen där vi ser helt annorlunda på frågan omkring självmord. Det visar på många 

olika faktorer i hur filmen skulle kunna användas utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv i 

undervisningen. Synen på döden, självmord, heder och lojalitet är helt annorlunda än vad den 

svenska kulturen ser på dessa frågor. Det kan skapa en grund för en djupare diskussion i 

klassrummet för att skapa en förståelse för andra kulturer utifrån etik och moral. Filmens 

användande i undervisningen får därmed ett djupare syfte och fokus i undervisningen. 

Eleverna kan även få föredömen genom karaktärerna, ett exempel är hur Katsumoto behandlar 

andra personer med annan kultur. Han förhåller sig respektfull emot dem och fördömer inte 

andra kulturer utan accepterar dessa. 

Som avslutning till filmen har jag även lagt upp sju olika frågor som kan ställas till eleverna 

genom filmen. Dessa frågor kan antingen ställas efter att eleverna har sett filmen eller ges ut 

innan som underlag. Om det ges ut innan får eleverna en förkunskap på vad de ska leta efter i 

filmerna medan om de ges ut i efterhand får de själva tänka tillbaka och reflektera över vad de 

har sett. Frågorna ska vara formulerade i syfte till att ge eleverna den förutsättning som 

behövs för att uppnå de utvalda målen. Filmen används som ett hjälpmedel till att besvara 

frågorna och reflektera över vad de har sett och på det sättet använda den kunskap de har fått 

till att utveckla sitt tänkande omkring etik och moral.  

 

Frågor: 

 

1: Hur framställs dygdetiken i filmen? Vilka dygder ligger i fokus hos karaktärerna, finns det 

även andra etiska perspektiv som skulle kunna utgå ifrån? 

2: Hur skulle du förklara samurajernas etik och moral utifrån hur de framställs i filmen?   
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3: Hur utvecklas Algren under filmens gång? Vilka brister har han i början av filmen och vilka 

dygder utvecklar han senare i filmen? Hur påverkar utvecklingen av dygderna karaktären? 

4: Vilken karaktär tycker du är de mest etiska och oetiska karaktärerna i filmen? Motivera ditt 

svar. 

5: Hur ser du på Katsumotos syn på att motstå den Japanska utvecklingen, har han rätt i hans 

argument? 

6: Hur skulle ni beskriva samurajernas syn på död och plikt? Har deras dygder stigit dem över 

huvudet till det extrema? Motivera ditt svar 

7: Föreställ dig att du levde i Japan under denna tid, hade du ställt dig på samurajernas eller 

kejsarens sida? Motivera utifrån de argument som framställs i filmen och de dygdetiska 

problemen som kretsar kring dilemmat. 

 

4.2 The Island 
 

4.2.1 Etik och moral i The Island 
 

Filmen The Island lyfter fram olika aspekter som lägger grunden för en etisk och moralisk 

analys. De perspektiv som framförallt utkristalliserar sig i filmen är utilitarismen och 

Pliktetiken. Utilitarismen valdes på grund av att den kan användas genom att analysera vilka 

regler som behöver följas för att maximera lyckan. Det vill säga det valet som ger mest lycka i 

kontrast till om reglerna är rimliga att följa eller inte. Det kan förklaras att genom att vissa 

handlingar är rättfärdigade ifall tanken är god och maximal lycka kommer ifrån de val som 

görs, även om valen bryter mot regler och lagar.35 Pliktetiken valdes på grund av att den 

kommer i en kontrast till Utilitarismen, speciellt i liknande frågor som handlar om djur och 

straff. Frågan om djurens rättigheter kan jämföras till filmen i hur klonerna används vilket gör 

att dessa två etiska perspektiv var lämpliga att använda inför denna film. Pliktetiken beskriver 

även människans värde och hur människor ska behandlas, vilket gjorde den även intressant i 

hur den kan användas som tolkning av mänskliga kloner.36 Filmen visar att klonernas enda 

syfte är att rädda deras original genom medicinskt bruk. Klonerna dödas och deras organ tas 

ut för att implanteras i originalen i hopp om att rädda deras liv, eller för att kvinnor ska undgå 

                                                           
35 Rachel, James. Rachel, Stuart. (2008). S.139-141 
36 Ibid. S.161-163 
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att genomgå en graviditet och slita på sina egna kroppar. För att kunna få fram bättre resultat 

på organen och klonernas egen hälsa har de full medvetenhet och känslor.  Företagets ledare 

doktor Bernard Merrick beskriver att de försökte förhålla sig till FNs lagar omkring de 

mänskliga rättigheterna genom att enbart försöka odla fram mänskliga organ. Detta 

misslyckades och man försökte istället klona människor och ta bort deras personlighet och 

medvetande, men organen misslyckades eftersom organens värde och duglighet sjönk. 

Merrick berättar i filmen att det enda sättet till att lyckas var att hålla klonerna i trim med 

känslor och medvetande eftersom det skapade en slags mänsklighet. Att han försökte förhålla 

sig till FN:s lagar och regler omkring de mänskliga rättigheterna visar att hans avsikter är 

goda till att hjälpa människorna att bota annars obotliga sjukdomar, men hans metoder är till 

de sämre. Merrick beskriver även att alla deras spel, filmer och böcker som klonerna använder 

sig av är till för att ta bort deras sexdrift. Deras anpassade sysselsättningar och utbildning gör 

även att deras intellekt förhåller sig till en femtonårings. Något som även filmen visar är de 

hälsokontroller som existerar i byggnaden. Varje morgon registrerar sensorer klonernas 

sömncykel, för att se de får regelbunden och bra sömn. Deras urin registrerar även för att se 

ifall de har något överskott i kroppen av något vilket påverkar vilken kost de får. 

Huvudpersonen Lincoln får exempelvis inte äta bacon på grund av sitt överskott. Klonerna får 

även hålla igång med träning och enbart beställa hälsosamma drinkar från barerna. Filmen 

visar även att klonerna föds upp genom hjärntvättning, de ser ett program om deras egen 

barndom som är konstruerat. Karaktärerna sitter i ett program under en viss tid där de får 

inplanterade falska minnen och får en vilja till att åka till The Island. Detta ger alla kloner en 

livslust och mål med livet. Karaktären James McCord som är en ingenjör i komplexet berättar 

att de har olika minnen som klonerna får. Ett minne som ger dem en falsk tid medan allt 

fortfarande var helt. De tror att dessa minnen är fullt sanna medan de enbart är inplanterade 

bilder i deras huvuden. James McCord säger även att det finns ett fåtal scenarier som roteras 

runt mellan klonerna men enbart vissa detaljer byts ut i dessa scenarier. MacCord säger även 

att företaget som skapar klonerna ser inte klonerna som människor, utan som reservdelar. Han 

jämför klonerna med en bil där de enbart kan plockas isär för att rädda en trasig bil. Det vill 

säga att de blir dödade för att rädda en sjuk människa. Jordan frågar även MacCord ifall 

omvärlden vet om vad som försiggår i komplexet. MacCord svarar med att omvärlden vet om 

det och jämför dem att äta djur, genom att beskriva att enbart för att en människa äter kött 

behöver det inte betyda att de vill träffa djuret som har slaktats. Något som även filmen lyfter 

fram är könsfrågor där männen och kvinnorna lever i separation. De lever i olika vingar i 

komplexet och får inte beröra varandra. Om klonerna rör varandra sätts scannare igång som 
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kommer till vakternas data PADs vilket gör att vakterna går emellan. Någon kroppskontakt är 

strikt förbjudna, men däremot uppmanas umgänge mellan män och kvinnor utan kroppslig 

beröring. Däremot får tittaren se ett flertal gravida kvinnor i komplexet vilket gör att 

fortplantning sker. Beskrivningen som ges är att ett fåtal kvinnor väljs ut som får fortplanta 

sig som sedan skickas till The Island. Detta är även enbart en fasad där tittaren får senare se 

sanningen bakom fortplantningen. Klonerna kan inte enbart användas i medicinskt bruk för att 

ta deras organ för att läka de sjuka originalen. Kvinnorna i komplexet kan även skapas i syfte 

till fortplantning, där originalen skapar en klon som får bära på deras barn. Klonen får 

genomgå graviditeten och efter förlossningen dödas klonen med gift medan barnet ges till 

originalet. Originalet slipper på det sättet genomgå en lång graviditet och slita på sin egen 

kropp utan överlåter allt detta till klonen som sedan dödas. Synen på vad som är mänskligt 

blir en viktig utgångspunkt i denna fråga. Eftersom de inte anses vara människor även ifall de 

har fullt medvetande. Tolkningen utifrån ett utilitaristiskt perspektiv skulle vara att 

utilitarismen skulle förhålla sig varierar på situationen. Det vill säga ifall lidandet inte 

överskrider lyckan är valet bra. Det kan förklaras genom att en person offras mot sin egen 

vilja för att rädda en annan skapas lika mycket lidande som lycka, vilket gör valet negativt. 

Om klonen däremot skulle godkänna att offra sig själv skulle lyckan överstiga lidandet och en 

utilitarist skulle därefter hålla med om att kloningen i filmen var positivt. Utilitarismen skulle 

medge att klonerna har en medvetenhet vilket gör att de har en förmåga att känna på lidande, 

vilket skapar en slutsats omkring att deras lidande och lycka måste räknas in i valets 

konsekvenser. Om klonen däremot inte skulle känna på något lidande i huvud taget skulle 

utilitarismen även stödja processen av kloningen och den metod som filmen visar. En liknelse 

till filmen är behandlingen av djur i dagens samhälle, en liknelse som här även visar på en 

kluven syn av utilitarismen där det finns både förespråkare för och emot behandlingen av 

djuren. En utilitarist skulle säga att det är etiskt fel med att vi proppar djuren fulla med 

mediciner och andra droger för att få fram bättre kvalite på köttet. Utilitaristerna beskriver att 

djur är precis som människor både känsliga och intelligenta varelser som behöver omsorg. 

Inte enbart att vi tar och föder upp dem till att sedan döda och äta dem, men de används även 

inom experiment i laboratorier eller bära dem som kläder. En liknelse kan vara ifall om en 

utilitarist anser att djurens behandling är fel kan det även tolkas som att klonernas användande 

i filmen också är fel. Både människors och djurs välmående har lika stor rätt inom den 

moraliska synen.37 När det kommer till pliktetiken och frågan om den etiska och moraliska 

                                                           
37Rachel, James, Rachel, Stuart (2008). rätt och fel, introduktion till moralfilosofi. Lund: Studentlitteratur AB, S. 
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synen finns det lite mer komplikationer. Hade det enbart varit vanliga människor som blev 

behandlade i hur filmen visar hade en pliktetiker varit negativ emot behandlingen. Immanuel 

Kant som är en förespråkare för pliktetiken finner inga problem i hur djuren behandlas av 

människor eftersom de anser människan står över djuren och människan kan behandla djuren 

efter människornas eget behag. Det som komplicerar synen på hur människorna används i 

filmerna är synen på själen och klonerna. En Pliktetiker hade svarat att etik och moral berör 

enbart de som har en själ vilket är människor och inte djur. Själen är det som separerar 

människor ifrån djuren och en diskussion kan vara ifall klonerna verkligen har en själ. Om 

inte hade de kunnat ses som djur och inte ha samma rättigheter som en verklig människa, men 

om de däremot skulle ha en själ blir det genast etiskt fel att använda kloner på detta sätt. 

Debatten skulle även kunna presenteras ifrån frågan vad en själ verkligen är, men också ifall 

den i huvud taget existerar från första början. Det är inte en fråga som någon kan svara på 

men det som skulle tyda på att detta är fallet är att människorna är mänskliga, intelligenta och 

har känslor. Om det är vad som definierar vad det innebär att ha en själ är det något som även 

klonerna har. Skulle klonerna däremot inte ses som mänskliga och anses inte ha själ skulle en 

pliktetiker däremot ställa sig på den motsatta sidan och mena på att klonerna kan behandlas 

efter människornas behag. Frågan omkring själen och dess existerande hos klonerna blir 

därför den avgörande frågan i hur en pliktetiker hade svarat enligt denna etiska och moraliska 

debatt.38 På grund av hur mycket av filmen som kan kopplas samman med djuretik kan det 

vara rimligt att använda filmen i undervisningen om djuretik. Kopplingar kan göras för att 

diskutera olika djuretiska perspektiv och låta eleverna skapa samma anknytningar till filmen.  

Filmen kan användas för att skapa en debatt omkring det är etiskt rätt eller fel att föda upp 

kloner. Denna debatt kan utgå ifrån olika etiska perspektiv för att skapa olika tolkningar och 

slutsatser. Företagets ledare Dr Merrick säger själv att företaget inte skulle existera om 

sanningen kom fram i hur klonerna föds upp och används i och med att de är mänskliga och 

har ett fullt medvetande. Att han beskriver att de bryter mot FNs lagar och regler omkring de 

mänskliga rättigheterna kan detta betraktas att det är etiskt fel, även om detta enbart är utifrån 

vad FN säger. Däremot kan det även analyseras från olika etiska och moraliska perspektiv 

som skulle kunna komma fram till andra slutsatser.   

Den sista aspekten som kan diskuteras omkring etik och moral är samhällets säkerhet som 

påvisas i filmen. Samhället i filmen visar att alla offentliga platser har övervakningskameror 

                                                           
124-126 
38Ibid. S. 161-167. 



27 
 

där allt observeras av staten. Alla människor lever under konstant bevakning för att snabbt 

lyckas finna brottslingar och underlätta för polisen till att ta sig till brottsplatserna. Det blir 

därför svårare för brottslingar att begå brott på grund av detta. Däremot går detta på bekostnad 

av den personliga friheten för befolkningen eftersom de lever under konstant övervakning. De 

vet att samhället ser allt som de gör vilket även är en etisk och moralisk fråga.39    

 

4.2.2 Hur filmen kan användas i undervisningen 

 

Filmen the Island kan användas på olika sätt som ett verktyg inom undervisningen omkring 

Etik och moral. Filmen kan tolkas utifrån två etiska principer vilka är det pliktetiska och det 

utilitaristiska perspektivet. Dessa två etiska perspektiv kan också diskutera djuretik vilket 

filmen kan dra många liknelser till vilket ger den en starkare koppling till undervisningen. De 

etiska inslagen i denna film är lättare att finna på grund av den koppling som kan kopplas till 

det moderna samhället. Mycket av det som sker i filmen kan jämföras med liknande aspekter 

ute i vår egen verklighet vilket kan skapa tankar hos tittarna och eleverna. Ett exempel är som 

tidigare nämnt liknelser till djuretik men även till det överbevakade samhället. Det är inte alla 

som är bekväma med att ha kameror på gatorna för att övervaka brott och genom detta skapa 

ett säkrare samhälle. Tanken är god att skapa säkerhet men det kan också skapa en oro vilket 

är en etiskt och moralisk debatt även idag.  Dessa händelser kan tolkas på flera olika sätt 

vilket ger filmen ett bra underlag för en analys och diskussion omkring pliktetik och 

utilitarismen. Valen som görs i filmen kommer därmed inte ligga i fokus utan de viktiga etiska 

och moraliska inslagen som framställs är de tankar och etiska frågor som filmen väcker och 

visar på. Som en utgångspunkt kan debatten av uppfödning omkring kloner ligga till grunden 

för en diskussion i klassrummet. Eleverna kan ta och analysera och reflektera om vad de 

själva anser om kloning även om den kloning som presenteras i filmen är annorlunda från den 

kloning som används i dagens samhälle. Det blir viktigt att separera filmens form av kloning 

med hur det verkligen fungerar.  

Andra aspekter som skulle kunna diskuteras om är hur klonerna behandlas genom exempelvis 

den matkulturen som existerar i komplexet. Genom att de inte får äta den maten som de själva 

vill utan måste äta hälsosamt. Om de har några överskott begränsas den maten som de har 

tillgång till. Deras sömn är även under konstant övervakning och de tränas för att hålla sig i 

form för att få fram bättre organ och resultat. En annan aspekt är hur klonerna inte heller får 

                                                           
39 The Island (2005). 
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beröra varandra utan säras på varandra direkt vid kontakt. Att de pratar med varandra är något 

som är fullt accepterat men beröring är strikt förbjudet. Att låta eleverna analysera de regler 

som existerar i komplexet kan leda till en intressant debatt, vilket kan skapa en analys ifall 

klonernas behandling är etisk rätt eller fel.  

Något som även kan analyseras är både McCord’s och Dr Merricks ageranden och 

personligheter. De båda influeras av deras etik och moral i deras handlanden vilket också kan 

tolkas utifrån etik och moral. Det är här som bland annat dygdetiken skulle kunna göra sitt 

inslag i filmen. McCord drivs av rädsla eftersom han inte vågar göra något som skadar honom 

själv, men hans moral tar över och tvingar honom till att hjälpa Lincoln och Jordan. Hans 

dygder kan utifrån detta analyseras i hur han agerar och är som person. Hans handlingar kan 

även analyseras utifrån ett utilitaristiskt och pliktetiskt perspektiv i hur de anser hur han skulle 

ha agerat. Detsamma gäller omkring Dr Merrick i hans argumentation och vilja till att rädda 

mänskligheten ifrån sjukdomar och död, eller om det enbart är girighet som han är ute efter. 

Merricks metoder till att uppnå sitt syfte kommer därmed ligga i fokus för den analysen i 

klassrummet. 

En annan sak som skulle kunna vara lättare att referera till är säkerheten i samhället. Alla 

gator är övervakade med säkerhetskameror. Det gör det lättare för staten att hitta flyktingar 

och kriminella som lever på flykt, eller helt enkelt till att förhindra brott. Detta är även något 

som eleverna skulle kunna analysera ifall de skulle vilja leva i ett sådant samhälle. Att 

ständigt ha kunskapen att någon övervakar en konstant kan vara en obehaglig känsla. Frågan 

kan därför analyseras utifrån om vilket pris säkerhet kan ha, det vill säga hur mycket av vår 

egen integritet vi ska offra för att förhålla oss säkra i samhället. Detta skulle väldigt enkelt 

kunna kopplas samman med samhällskunskapen eftersom dessa frågor skulle kunna vara 

relevanta även där tillsammans med diskussionen omkring de mänskliga rättigheterna. Dessa 

aspekter kan analyseras och reflekteras över utifrån elevernas egna personliga erfarenheter 

tillsammans med de etiska perspektiven som de kan tolkas utifrån. 

Jag har valt att formulera åtta olika frågor som eleverna kan analysera och reflektera över. 

Dessa frågor kan även användas för att sedan skapa en diskussion i grupp eller i klassrummet 

för att skapa en djupare tankeställare hos eleverna genom att diskutera med varandra. 

Frågorna är formulerade över att de ska alla ha någon form av etiskt och moraliskt dilemma 

som kan tolkas utifrån både olika etiska och moraliska perspektiv men även elevernas egna 

åsikter för att få en djupare insikt över problemen. 
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1: Anser du att detta är ett etiskt och moraliskt sätt att bota vanligtvis obotliga sjukdomar? 

Argumentera för och emot varför det skulle vara etiskt rätt eller fel. 

2: Om du kunde skaffa dig själv en klon som kunde göra dig frisk i framtiden, skulle du ha 

gjort det? Varför/varför inte? 

3: Tror du att klonerna har en egen själ? Varför/Varför inte? 

4: Hur tror du att både Pliktetiker och Utilitaristerna hade ställt sig i frågan kring hur klonerna 

användes? motivera ditt svar 

5: Vilka likheter och skillnader kan du finna hur människorna används inom filmen i 

jämförelse med hur vi använder oss av djur för uppfödning av mat och medicinska testförsök. 

6: Är det mer etiskt eller moraliskt fel att använda sig av människor på detta sätt istället för 

djur? 

7: Dr Bernard Merrick är ledaren för projektet i filmen, hur anser du att han framställs i 

filmen? Tror du att han vill hjälpa mänskligheten eller drivs han enbart av girighet? Hur kan 

hans personlighet och agerande tolkas? Referera gärna till dygdetik, utilitarism och pliktetik. 

8: Hur skulle du säga det perfekta samhället se ut efter att ha sett filmen? 

 

4.3 Minority Report 
 

4.3.1 Etik och moral i Minority Report 
 

Filmen Minority Report lyfter fram olika aspekter som lägger grunden för den etiska och 

moraliska debatten. De perspektiv som framkommer främst i filmen är både utilitarismen och 

pliktetiken. Båda perspektiven kan användas för den etiska debatten genom de frågor som 

lyfts fram omkring straffsystemet men också omkring frågorna som berör säkerheten i 

samhället. Filmen visar att alla människor som de pre-kognitiva ser som kommer att begå ett 

brott blir automatiskt skyldiga till brottet. Filmen visar att framtiden är fast och inte kan 

ändras och människor grips och fängslas innan de kan begå sina brott. Filmen ger därmed 

uttryck för en predeterminism där framtiden är förutsatt. Den fria viljan och friheten blir 

borttagen eftersom allt är förutbestämt och vi kan inte ändra våra öden. Den etiska debatten 

blir allt mindre intressant och relevant eftersom allt är förutbestämt. Vi har ingen 
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nödvändighet av etik eftersom de enda valen som kommer att ske är de som universum har 

bestämt vilket gör att alla val är de rätta på grund av detta. Det är den allmänna teorin om hur 

framtiden fungerar enligt filmen vilket ger dem rätten till att gripa mördare innan de kan begå 

sina brott. Det leder till att mödrarna handlar på automatik utifrån vad de pre-kognitiva har 

förutsätt. Frågan är om människor verkligen kan dömas för ett brott som de själva inte kan 

kontrollera. Eftersom personen måste handla utifrån ett förutbestämt öde kan en människa inte 

välja sina egna handlingar och frågan blir därför ifall de verkligen kan dömas. Debatten blir 

istället ifall det verkligen går att vara etisk eller oetisk. Det framkommer i filmen att framtiden 

inte är förutbestämd vilket gör att den etiska och moraliska debatten fokuserar på om systemet 

PreCrime är etiskt rätt eller inte. Det blir uppenbart att systemet har sina brister vilket också 

skapar etiska debatten. Det finns aspekter där etik och moral kan debatteras omkring, som 

exempelvis om det är etiskt rätt att använda sig av ett system som inte fungerar för att rädda 

liv och det finns en risk att oskyldiga blir straffade för att öka säkerheten i samhället. Det går 

även att vända på det hela och diskutera ifall systemet hade fungerat om det fortfarande skulle 

vara etiskt rätt eller fel att använda systemet eftersom personen som inte ens begår brotten blir 

gripen för ett brott han inte har begått ännu. Justitiedepartementet skickar Danny Witwer till 

att undersöka PreCrime, han beskriver för polisen att de anser att systemet är etiskt fel 

eftersom de kriminella inte har brutit mot lagen ännu. Han beskriver att framtiden är i 

konstant förändring där ingenting är förutbestämt. Danny frågar även Anderton ifall det finns 

en chans ifall de griper någon som har en avsikt att mörda men som inte kommer att fullfölja 

sin avsikt. Anderton svarar med att de pre-kognitiva enbart ser handlingar som kommer att ske 

vilket gör systemet felfritt. Något som Anderton senare i filmen får reda på är att det finns 

avvikande rapporter, de så kallade Minority Reports som filmen är döpt efter. Dessa 

avvikande rapporter visar att de pre-kognitiva kan se olika framtider. Vad en ser kan vara 

annorlunda för vad en annan pre-kognitiv ser, dessa rapporter förstörs eller undangöms för att 

få programmet att framstå så felfritt som möjligt. Det beskrivs att om systemet skulle ha några 

brister skulle det att stängas ned eftersom alla vill ha ett rättvist system som ingen kan tvivla 

på. Det kan tolkas som att det finns en chans att oskyldiga människor har gripits och dömts 

för brott som de inte skulle ha begått. Något som även framgår i filmen är att systemet har 

funnits i sex år, och under dessa år har Washington gått utan några mordbrott. Brottsligheten 

har minskat med 90 % vilket har ökat säkerheten i delstaten. En utilitarist skulle exempelvis 

säga att systemet är positivt även om det har sina brister. De skulle säga lyckan ökar hos 

folket eftersom säkerheten i samhället ökar och brottsligheten minskar. De få som blir 

oskyldigt bestraffade blir offrade för att skapa en allt större lycka i samhället. Det vill säga att 
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lyckan som skapas i samhället blir mycket större för den olycka som skapas för de oskyldigt 

fängslade. Vad som är moraliskt fel enligt utilitarismen är att överge systemet för ett allt mer 

rättfärdigat system. En utilitarist skulle enbart säga att straffen är något positivt ifall lyckan 

övervinner den olycka som skapas med brottet. En pliktetiker skulle däremot säga att straffen 

är onda men de är en nödvändig ondska. Den extra ondskan som uppstår med brotten tar ut 

sig själv med den onda handlingen som skulle ha begåtts av personer som skulle ha mördat. 

Däremot mördade aldrig personerna någon i filmen då de blev tagna innan brotten kunde 

begås, vilket gör att en lycka skapas hos de som blev räddade och olyckan drabbar enbart de 

som förtjänar den. Den slutsatsen som kan dras är att en pliktetiker skulle anse att PreCrime är 

fullt accepterat eftersom det är i vår plikt att förhindra mord och rädda liv. Människor som 

begår brott ska därmed bestraffas eftersom de förtjänar detta. Även om det finns en liten 

chans till att en oskyldig sätts dit i processen kommer flera skyldiga att gripas. Däremot kan vi 

även titta på hur de pre-kognitiva behandlas och finna att de konstant lever drogade och 

inkopplade i maskiner. De har ingen egen fri vilja utan lever enbart i syfte till att förutse brott. 

Polisen ljuger även för omvärlden att de lever i lugna och stillsamma liv i harmoni. 

Brottslingarna i filmen sätts in i behållare där de får se en film om hur deras brott skulle ha 

sett ut. De får återuppleva de brotten de skulle ha begåtts om och om igen medan de sitter fast. 

Detta skulle enbart skapa lidande eftersom de som har dömts lever i konstant plåga, inte 

enbart att de sitter fast utan de blir tvingade att uppleva de brotten de skulle begå konstant. 

Det skulle kunna leda till att de blir avskräckta från att begå brott i framtiden men de skulle 

även kunna få psykiska sammanbrott som bryter ned dem. Både pliktetiken och Utilitarismen 

skulle anse att detta är en felbehandling av människor eftersom det enbart skapar lidande och 

ingen lycka eller förbättring. Något som även filmen framställer är säkerheten i samhället, 

invånarna kan gå säker i kunskap att de är skyddade från att inte bli mördade. Däremot får de 

betala ett pris på deras egen integritet på grund av detta. Invånarna blir tvingade att skanna 

sina ögon för att få se vad de är och för att lokalisera brottslingar. Staten vet därmed vart alla 

människor är och har befunnit sig. Något som även lyfts fram är att polisen använder sig av 

spindel drönare som kryper in i byggnader och skannar människornas ögon. Människorna är 

rädda för dessa drönare eftersom de skapar en osäkerhet i deras framträdande och skanning. 

De som vägrar bli skannade får stötar av drönarna som tvingar personen till att öppna ögonen. 

Filmen visar ett samhälle som styrs av säkerhet men på bekostnad av den personliga 

integriteten.40 

                                                           
40 Minority Report (2002). 
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4.3.2 Hur filmen kan användas i undervisningen 

 

Filmen Minority Report visar på ett samhälle som har ett orättvist rättssystem vilket blir 

grunden för den etiska och moraliska debatten. Människorna som blir gripna för brotten som 

begås ses som fullt skyldiga och spärras in emot sin egen vilja. Det som de pre-kognitiva ser 

tros vara en fulländad sanning vilket gör att alla människor döms skyldiga för brott som de 

inte har begått ännu. Det kan tolkas i första anblicken att människorna inte har någon fri vilja 

eftersom de inte kan kontrollera sina öden utan tvingas acceptera att de kommer att bli 

skyldiga till ett brott. Det är en teori som Anderton starkt representerar i filmens början, och 

något som Witwer förhåller sig kritiskt mot. Witwer anser att framtiden alltid är i rörelse och 

kan ändras beroende på människors val och handlingar. Filmen visar i slutändan att det finns 

flera framtider eftersom vissa mord inte inträffade och även genom de avstickande 

rapporterna. Läraren skulle kunna ta med denna aspekt i klassrummet, och låta eleverna 

diskutera omkring vad de själva anser om framtiden är förutbestämd eller om det finns flera 

framtider. Andertons och Witwers diskussion omkring detta ämne kan användas som en grund 

för elevernas analys. Eleverna kan sätta sig in i karaktärernas argument och använda dessa till 

att reflektera över det etiska problemet. Eleverna kan även diskutera ifall PreCrime är till en 

fördel även om det finns en chans att ett fåtal oskyldiga blir fängslade. Det leder till att ett 

fåtal människor måste offras för att rädda andra från att bli mördade eftersom de blir oskyldigt 

fängslade. Det skapar dock en större lycka hos dem som blir räddade eftersom de tillhör en 

större grupp än de som både blir oskyldigt och skyldigt gripna. Detta är en film som inte 

håller några öppna frågor och svar, utan kan tolkas och analyseras utifrån många olika 

aspekter vilket gör denna film till ett intressant redskap i klassrummet. Utilitarismen och 

pliktetiken kan kopplas samman med filmen och de två etiska synsätten talar både för och 

emot systemet. Systemet kan vridas och vändas på med alla de olika aspekterna som tar upp, 

som exempelvis skulle det vara någon etisk och moralisk skillnad på ifall systemet var fullt 

felfritt eller ifall det hade sina brister. Läraren skulle kunna låta detta bli en diskussion genom 

att presentera två fall utifrån PreCrime. Det första fallet skulle vara det system som filmen 

visade, det vill säga att systemet har sina brister. Det andra fallet som skulle kunna användas 

är ifall systemet fungerade och förhöll sig felfritt. Lärare skulle kunna lägga fram dessa två 

fallen och låta eleverna diskutera ifall det blir någon form av etisk skillnad ifall systemet 

fungerar eller inte. Genom att vända på problemet kan man få fram en annan tolkning av vad 

filmen presenterar eftersom det är uppenbart att systemet är trasigt. Andra frågor som kan 
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ställas kan vara ifall det är etiskt rätt eller fel att sätta dit en person som inte har begått sina 

brott även om det är till för att rädda det livet som skulle ha tagits. Personen har tekniskt sett 

inte begått ett brott men döms oavsett. Eleverna skulle även kunna analysera hur systemet kan 

luras genom att skapa falska visioner. Det görs genom att lura någon till mord eller till att 

mörda någon på ett liknande sätt som någon annan hade gjort för att skapa en spegeleffekt. 

Dessa spegeleffekter anses vara falska och tas bort från systemet vilket gör att människor kan 

lura systemet och komma undan med mord. Andra aspekter som eleverna även kan ta hänsyn 

till är de avvikande rapporterna som dyker upp. De visar att systemet har sina fel och 

framtiden kan ändras. Det är en intressant diskussion som kan diskuteras omkring i 

klassrummet för att se hur de skulle reflektera över denna tanke.  

Eleverna kan även diskutera omkring polisens metoder till att både lösa brott men också hur 

de griper de kriminella. De kan genom filmen sätta sig in i de situationer som filmen visar, 

exempelvis polisens metoder, övervaknings systemen och samhällets funktion. Eleverna kan 

försöka sätta sig in i folkets situation och försöka tänka hur de själva hade känt sig att leva i 

ett sådant samhälle där samhället vet exakt vart de befinner sig. De kan även se hur 

spindeldrönarna används för att skanna vilka personer som finns i byggnaderna genom att få 

sina ögon skannade mot sin egen vilja. De kan diskutera om de finner att detta är något som 

de anser är etiskt rätt eller fel. Utgångspunkten här blir ifall säkerheten i samhället är viktigare 

än den personliga integriteten och ifall säkerhet har en gräns som den kan krossa. 

Filmen har ett fåtal etiska inslag som kan lägga grunden för den etiska och moraliska 

debatten, däremot är dessa få inslag omfattande och kan ta upp mycket utrymme. De kan 

analyseras utifrån många olika perspektiv och tankeställningar. De kan även vridas och 

vändas på för att få fram olika tankar och teorier, speciellt ifall läraren byter ut vissa detaljer 

mot andra som tidigare nämnt. Vilket utgör kärnan i hur etiken kan förändras om enbart ett 

fåtal detaljer ändras om. Filmen skulle även kunna kopplas samman med 

samhällsvetenskapen i syfte till att diskutera det framtida samhället och den 

samhällsutveckling filmen visar. Genom att arbeta ämnesövergripande stärker filmens syfte 

genom att filmen får en större användning utifrån flera ämnen. Jag har även valt att lyfta fram 

sju frågor som skulle kunna ligga till grunden för den etiska och moraliska debatten i 

klassrummet. 

 

1: Tycker du att det är etiskt fel att gripa och straffa en person innan ett brott har begåtts? 
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2: Utifrån ett etiskt perspektiv vad anser du själv om PreCrime’s system? Motivera ditt svar. 

2: Vilka för och nackdelar finner du med PreCrime? 

3: Utifrån de olika etiska perspektiven, hur tror du att bland annat Utilitarismen och 

Pliktetikens etiska syn hade sätt på PreCrime? 

4: Tänkt dig ifall PreCrime hade haft en liten chans att den hade fel i den utsträckning att 99 

% av alla som grips är skyldiga eller kommer att bli skyldiga till ett brott. Skulle du anse att 

chansen att få fast fler skyldiga personer vilket ökar säkerheten i landet är viktigare än att råka 

sätta ditt ett fåtal oskyldiga? 

5: Tycker du att det är etiskt rätt att använda människor som siare/spåmän/pre-kognitiva på det 

sättet som de gör i filmen? Motivera ditt svar. 

6: Varför tror ni att det är så viktigt att systemet förhåller sig felfritt utifrån ett politiskt syfte 

för både polisen, politiker och den lokala befolkningen? 

7: Tycker du att Anderton agerar rätt i sina handlingar för att rentvå sitt namn? Motivera ditt 

svar 

 

5. Diskussion 
 

Detta stycke kommer att koppla samman filmerna med mål som finns i läroplanen för 

gymnasieskolan. Detta görs för att visa vilka mål som filmernas användande kan kopplas 

samman med. I skolverkets mål utifrån gymnasieskolans uppdrag står det följande ”Eleverna 

ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, 

ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 

använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska 

information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar 

sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”41 Det betyder att eleverna ska kunna 

använda moderna medel till att öka sitt informationssökande och kunna ta del av 

digitaliseringen som sker i samhället. Filmens användande inom klassrummet är ett nytt 

verktyg som kan användas för att ta till sig ny kunskap och blir därför allt viktigare att 
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använda i undervisningen. Det ingår även här att kunna granska vad filmerna visar på och 

förhålla sig till ett kritiskt tänkande inom filmanalyser. Det står även att eleverna ska inse 

konsekvenser av olika alternativ vilket gör filmerna till ett perfekt redskap inom etik och 

moral ämnet, eftersom det är precis det som de visar på. Inom Gymnasieskolans uppdrag 

finns även fyra yrkesområden som behöver utvecklas hos eleverna vilket är det etiska 

perspektivet, miljöperspektivet, internationellt perspektiv och historiskt perspektiv. Alla tre 

filmer uppfyller två av dessa perspektiv, vilka är det etiska och det historiska perspektivet. Det 

etiska perspektivet syftar på att eleverna ska skaffa sig kunskap i deras personliga 

ställningstaganden i syfte till att agera ansvarsfullt mot andra människor och sig själva. Det 

historiska perspektivet syftar istället på att eleverna ska utveckla sin förståelse om historien 

och få en beredskap inför framtiden. Det är viktigt att poängtera att det historiska perspektivet 

inte behöver förhålla sig till att analysera hur historisk korrekt filmerna är, utan bör istället 

fokusera på historiebruket och källkritiken omkring filmerna. Historiska filmer förhåller sig 

inte historiskt korrekt eftersom mycket konstrureras för att historien ska passa in i filmen. De 

viktiga aspekterna omkring det historiska perspektivet blir därför att analysera hur historien 

brukas. Filmer kan jämföras med varandra för att finna likheter och skillnader i hur 

framställningen av historien har skildrats. Det går även att jämföra filmer som utspelar sig i 

framtiden som Minority Report och The Island gör. Där liknande aspekter kan jämföras med 

varandra, som exempelvis hur övervakningen av samhället fungerar och skiljer sig i dessa två 

filmer. Detta har en relevans till dagens samhälle eftersom liknande aspekter används idag 

vilket även är en etisk och moralisk debatt i dagens samhälle.  

I skolverkets mål omkring normer och värden finns det även stöd omkring filmernas 

användning inom ämnet etik och moral. I målen står det följande ”kan göra medvetna 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” 42 Eleverna ska kunna samspela med 

andra människor och ska kunna förhålla sig respektfulla i skillnader utifrån livsvillkor, kultur, 

religion och historia. Dessa är faktorer som filmerna lyfter fram på olika sätt. The Last 

Samurai fokuserar på en annan kultur och ger kunskap om hur en annan kultur ser på 

människor och deras agerande vilket kan analyseras ifrån elevernas personliga erfarenheter. 

Däremot behöver det vara viktigt att kunna vara kritisk här och skildra på en historisk period, 

kultur och Hollywoods skildring av dessa. Filmerna är gjorda av Hollywood som har skapat 
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sin egen skildring och tolkning av den Japanska kulturen vilket skiljer sig från den verkliga. 

Det kritiska tänkandet blir därför allt viktigare när det kommer till kulturfrågor omkring vad 

filmen presenterar. Däremot kan en reflektion över hur Hollywood har valt att representera en 

annan kultur vara intressant att utgå ifrån vilket också ger filmen ett allt större 

användingsområde i undervisningen. Filmerna The Island och Minority Report lyfter istället 

fram andra aspekter som berör hur människor behandlas, används och döms. Ett annat mål 

som filmerna lyfter fram är att eleverna ska ”respekterar andra människors egenvärde och 

integritet”43 Detta mål syftar till det allmänna målet inom gymnasieskolan som beskriver att 

eleverna ska kunna leva sig in i andra människors situationer i syfte till att få en förståelse 

omkring dem. Detta ska leda till att de ska få ett bra bemötande i deras egna handlingar. Vilket 

är något som filmerna syftar på eftersom eleverna får leva sig in i karaktärerna och följa dem i 

deras handlingar och bemötanden. De kan sedan analysera hur karaktärerna handlar i sina val 

och reflektera i vad de kunde ha gjort annorlunda i deras handlingar men även vad 

konsekvenserna blev av det. 

Utifrån det centrala innehållet inom religionskunskap 1 kan filmernas användande kopplas till 

3 av de 7 centrala innehållen. Det första innehållet lyder följande ”Individers och gruppers 

identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till 

exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.”44 

Detta centrala innehåll kan kopplas till filmerna. Läraren ska ge eleverna möjlighet att visa 

hur individers eller gruppers identitet formas utifrån en livsåskådning utifrån deras traditioner 

och historiska händelser. Vilket är vad The Last Samurai visar genom att den visar 

samurajernas historia och livsåskådning även om det är Hollywoods skildring av kulturen. 

Den visar även hur deras historia och traditioner präglar deras liv vilket gör att filmen fyller 

detta kravet i det centrala innehållet. Det är som tidigare nämnt även viktigt att förhålla sig 

väldigt kritisk i denna fråga, eftersom filmen är fiktiv och producerad av Hollywood. Det 

finns historiska inslag i filmen som går att använda sig utav även om mycket är historiska 

konstruktioner vilket hade krävt en annan typ av studie till att beskriva utifrån de 

historievetenskapliga utgångspunkterna. Det andra kriteriet som filmen lyfter är följande. 

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

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle 
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kan vara.”45 Alla filmerna kan användas genom detta eftersom filmen kan tolkas utifrån etik 

och moral och ett kulturrelativistiskt perspektiv. Det skapar en möjlighet för eleverna till att 

göra tolkningar och analyser av de etiska och moraliska modellerna men även ger dem 

möjlighet att göra en tolkning av vad ett gott liv och samhälle kan vara utifrån samurajerna 

och det utvecklande Japan. Medan i de andra filmerna går det framtida samhället att 

analyseras utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv omkring de lagar och normer som 

existerar. Det sista kriteriet i det centrala innehållet som kopplas samman med filmerna är 

”Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.”46 Detta kan även 

kopplas till filmernas användning i klassrummet genom att filmerna analyseras av eleverna 

utifrån etik och moral. Detta har en utgångspunkt i livsåskådningar vilket leder till 

reflektioner och analyser utifrån deras egna ställningstaganden. Dessa argumentationer kan 

även kopplas till de kristna värderingarna av vår egen kultur som kan ske i relation till den 

framtid som filmerna visar eller exempelvis Algrens syn på samurajernas kultur. 

De argumenten som har lyfts fram utifrån både religionskunskaps 1 centrala innehåll och 

gymnasieskolans uppdrag och mål visar hur filmer kan kopplas och uppmuntras inom 

undervisningen. Det visar hur filmerna kan kopplas samman med styrdokumenten vilket 

uppmanar en mer digitaliserad undervisning av modern teknologi som lägger grunden för en 

helt ny kunskap hos eleverna. Det är något som alla lärare ska enligt styrdokumenten sträva 

efter vilket ger lärare kunskaper i hur detta kan uppnås genom användandet av filmer i 

undervisningen. 

När det kommer till relationen mellan de etiska modellerna och filmerna framkommer det att 

filmer är en lämplig utgångspunkt för den etiska debatten. Filmerna kan lyfta fram etiska och 

moraliska frågor som går att analysera. Dessa analyser kan göras utifrån olika etiska modeller, 

däremot är det inte alla modeller som kanske alltid passar in att använda. Exempelvis var det 

svårare för mig att använda just dygdetiken i en analys av Minority Report eller The Island. 

Däremot passade både pliktetiken och utilitarismen in i båda av dessa filmerna som lade 

grunden för den etiska och moraliska debatten. Eftersom filmerna kan analyseras utifrån 

etiska och moraliska perspektiv kan de även användas som en utgångspunkt för aktuella 

frågor. Med detta menar jag på att filmerna kan lyfta fram liknande aspekter som existerar i 

dagens samhälle. Ett sådant exempel är frågorna som både berör kloning och 
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säkerhetsövervakning i samhället. Frågor som berör kameraövervakning är en aktuell fråga 

som filmer kan refereras till. Eftersom filmerna visar en levande historia gör det också lättare 

att kunna referera till filmerna och de etiska frågorna genom detta. Det gäller däremot här att 

också förhålla sig kritisk eftersom filmerna kan försöka lyfta fram ett budskap med filmen 

som kan betraktas utifrån olika aspekter. I dessa fall behöver filmerna analyseras utifrån ett  

kritiskt perspektiv eftersom filmens innehåll kan vara vinklad. Ett exempel på detta är 

Minority Report där systemet framkommer som felaktigt och kan genom det automatikt 

framstå som negativt. Däremot finns det positiva drag med systemet som inte kan förnekas 

vilket gör det viktigt att försöka analysera filmerna från olika synvinklar och etiska modeller. 

Det görs i syfte att visa att även om filmen framhäver en etisk fråga kan den tolkas utifrån 

olika perspektiv där det inte behöver finnas något rätt eller fel svar. Det gör det viktigt att 

analysera filmerna från olika perspektiv för att få fram dessa olika tolkningarna på hur etiken 

kan lyftas fram inom filmen.  

 

6. Slutsats 
 

Resultatet av undersökningen  visar att de filmer som jag har analyserat lämpar sig väl för 

undervisningen i etik och kan varar ett verktyg för att uppnå de krav som styrdokumenten 

ställer. Det finns underlag som hänvisar på att filmerna kan och bör användas som ett redskap 

inom undervisningen. Det gäller för lärare att ta steget fram och våga använda sig av filmer 

trots den negativa synen som många lärare har på filmens användning i undervisningen. 

Lärare är ofta tveksamma till dess användning på grund av den kritik som filmerna har fått.47 

Många lärare kan anse att filmer är något som kan fylla ut tiden i undervisningen ifall läraren 

inte har något annat planerat eller kan den användas som en belöning efter ett långt 

användningsområde. Däremot fyller oftast filmerna ingen djupare funktion förutom att 

eleverna får se filmen utan någon vidareutveckling. Det gör att huvudkärnan med vad 

eleverna och läraren kan få ut av filmen blir bortglömd och hamnar i skymundan. Filmerna är 

en populär berättarform som väcker känslor och åsikter hos eleverna som gör dem till ett 

kraftfullt redskap inom undervisningen. Speciellt när det kommer till etik och moral eftersom 

känslorna kan kopplas samman med vad som är rätt och fel och skapa allt mer djupare 

analyser och reflektioner. Filmerna kan få en allt djupare och bredare perspektiv i 
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undervisningen ifall lärare finner nya och kreativa användningsområden omkring filmens 

användning i undervisningen. Det finns som sagt breda stöd för filmernas användning inom 

undervisningen utifrån styrdokumenten och de kan även användas för att uppfylla mål inom 

både de allmänna gymnasiemålen och de mål som finns i religionskunskapen. 

Bergen-Aurand slutsats presenterade även i sin forskning att filmer ger eleverna en djupare 

insikt om etik och moral eftersom de får följa en berättelse, men också på grund av att de får 

tolka händelserna utifrån sin egen etik och moral. Han hänvisar även till att filmerna skapar en 

nyfikenhet som leder till en ökad lärande lust. Den emotionella reaktionen som sker hos 

tittarna kommer alltid leda till egen tolkning och reflektion om de etiska och moraliska valen 

som filmerna påvisar.48 Att eleverna får se och uppleva en historia och följa den historien 

skapar känslor som lärare kan använda sig av genom både reflektioner och analyser hos 

eleverna. De kan använda sina egna reflektioner över de etiska dilemman som filmerna lyfter 

fram tillsammans med att koppla samman med olika etiska och moraliska perspektiv vilket 

skapar en större kunskap i hur man kan se på samma dilemma utifrån olika perspektiv. För att 

förtydliga detta kan filmerna analyseras utifrån olika etiska och moraliska perspektiv. Dessa 

etiska modeller behöver inte nödvändigtsvis hålla med varandra utan kan variera. Genom att 

använda filmen som exempel för en etisk modell kan eleverna se hur olika etiska tankar kan 

skildra problem helt olika. Vad en anser är rätt kan den andra motsäga att det är fel istället. 

Detta är något som filmerna kan lyfta fram och ge en klarare bild på hur olika etiska modeller 

fungerar och kan tillämpas i olika situationer med konkreta exempel i filmerna. Ett sådant 

exempel kan vara i The Last Samurai, där vi kan analysera karaktärernas agerande utifrån hur 

de tolkar sina dygder. Även ifall Katsumoto och Hasegawa utgår från samma dygd ser de helt 

olika på dygden. De ställer sig därför på olika sidor under inbördeskriget även om de har 

samma utgångspunkt i frågan om lojalitet. Att filmerna också väcker känslor gör det även 

lättare att sätta sig in i filmen och det skapar också ett intresse. Det kommer att öka kunskapen 

omkring etik och moral och synen på rätt och fel, där filmerna faktiskt blir ett kraftfullt 

redskap inom undervisningen. 

Alla filmer kommer därmed inte alltid vara lämpliga att använda sig av i undervisningen, det 

gäller för läraren att sätta sig in i filmen innan den används i undervisningen för att veta hur 

filmen kan användas och vad det är som läraren vill få ut med filmen. Enbart för att filmen 
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lyfter fram etiska och moraliska dilemman behöver det inte betyda att filmen är lämplig att 

använda. Det är också något som forskaren David Carr lyfte fram i sin forskning. Han 

beskriver även att många filmer skapar en svart och vit bild där kampen mellan det goda och 

det onda framgår. Det blir tydligt att de goda slåss för vad som är rätt och det onda slåss för 

vad som är fel.49 Även om det blir en tydlig bild av vad som är gott och ont kan det finnas en 

mening med att analysera filmen utifrån olika etiska perspektiv. Genom denna analys skulle 

det ändå kunna framgå att de onda har någon form at rättfärdig handling i sitt agerande vilket 

skapar en intressant debatt. Det kan dras till parallell med vad Kowalski säger om att de mest 

dramatiska valen kan ha en form av rättfärdigad grund genom en etisk analys.50 I The Island 

till exempel får vi se Dr Merrick som framställs som filmens antagonist. Han framställs 

tydligt som den onde men genom en etisk analys kan vi ändå finna ett rättfärdigt beteende i 

hans handlingar. Det vill säga att hans syfte var att hjälpa mänskligheten även om hans 

handlingar var dåliga. Däremot är det de filmer där etiken hamnar i en gråzon som blir allt 

mer intressanta att undersöka och använda sig av. Filmer som hamnar i denna gråzon är filmer 

som jag valde ut, Minority Report och The last Samurai som är de tydligare exemplen. De 

etiska och moraliska valen är inte lätta att bestämma ifall de är rätt eller fel eftersom de kan 

tolkas utifrån olika synvinklar medan filmen The Island befinner sig i en klarare bild omkring 

vad som är rätt och fel. The Island har däremot andra aspekter som gör att den filmen passar 

bättre i undervisningen vilket är att jämföra hur klonerna behandlas i jämförelse med djur i 

vår egen tid. Detta kan leda in till en allt mer intressant och djupare etisk och moralisk debatt 

där eleverna kan med hjälp av filmerna.  Filmerna kan därför användas på olika sätt i hur etik 

och moral framkommer i filmerna. Slutsatsen i denna uppsats är att filmer inte enbart behöver 

användas för nöjes skull, utan har potential till att bli ett roligt och lärorikt läromedel i 

undervisningen. Användandet av filmer ger ett större utbud av läromedel för lärarna att välja 

mellan. Filmer lyfter fram känslor och etiska och moraliska frågor i de val och problem som 

filmerna aktualiserar vilket gör dem till bra exempel i hur de kan användas och kopplas 

samman med etik och moral. Detta är också något som Kowalski beskriver, att film väcker 

känslor bidrar detta till lärandet. Dessa känslor får eleverna att vilja diskutera vilket skapar en 

nyfikenhet. Genom att de även kan analysera filmerna utifrån olika etiska och moraliska 

modeller kan detta även få en tydligare förståelse omkring ämnet vilket gör dem till ett bra 
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läromedel.51 Filmerna kan även användas ämnesövergripande vilket även ger dem ett allt 

större utbud i dess användning. Eftersom flera ämnen kan arbeta tillsammans med 

religionskunskapen i de utvalda filmerna vilket ger dem ett större perspektiv och fokus. Det 

gäller enbart för lärare att vara beredda på att ta sig tiden till att utveckla nya metoder till 

filmens användning eftersom det är ett kraftfullt redskap att använda i undervisningen. Ett 

redskap som även finner mycket stöd i styrdokumenten i dess uppmaning vilket gör att lärare 

inte behöver vara rädda över att använda sig utav filmer i undervisningen. Det enda problemet 

är att det kan vara svårt och krävande för en lärare att finna lämpliga metoder vilket denna 

uppsats syftar till att lösa. Jag hoppas att denna uppsats kommer att inspirera både lärare och 

forskare till att fortsätta att forska omkring ämnet och utveckla den existerande 

filmpedagogiken eftersom det är ett ämne som har ett begränsat omfång. 
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