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Sammanfattning 
 
Titel: Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 
och 8.  
Engelsk titel: Teaching for moral sensitivity – a thematic analysis according to Biesta 
Författare: Josefina Bodin 
Typ av arbete: Examensarbete på grundläggande nivå 
Examinator: Mattias Börjesson 
Nyckelord som beskriver uppsatsen: moralisk känslighet, social- och kulturell kontext, 
lärares engagemang, elevens autonomi, elevens omvärld. 
 
Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har 
undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och 
professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). Denna uppsats syftar 
till att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning för att elevers etiska förmåga ska kunna 
utvecklas samt vad lärare menar är grunden i den enskilde elevens utveckling av etisk 
kompetens. Etisk kompetens förstås utifrån Rests teori om moraliskt agerande (Rest 1986). För 
att besvara frågeställningarna har en tematisk analys av 20 transkriberade lärarintervjuer enligt 
Braun och Clarkes modell för tematisk analys i sex steg tillämpats (Braun & Clarke 2006). 
Tematiseringen har en abduktiv ansats (Thornberg & Fejes 2015). Analysen förstås med hjälp 
av Gert Biestas didaktiska teori om kvalificering, socialisering och subjektifiering (Biesta 
2011). Lärarnas berättelser resulterar i två teman: Individuell etisk kompetens och kollektiv 
etisk kompetens. Individuell etisk kompetens innebär elevens autonomi och som kan frigöras 
genom undervisning. Förutsättningar är lärarnas engagemang för att eleverna ska förstå sin 
sociala kontext och hur den påverkar elevens sätt att se på omvärlden. Att kunna ta in 
omvärlden, se och förstå den andre samt ha förmåga till inlevelse och empati är grunden i 
individuell etisk kompetens. Kollektiv etisk kompetens, beskriver hur lärarna upplever etisk 
kompetens som kunskap, kompetens och förståelse och handlar i hög grad om att göra 
någonting – som att inneha sociala och språkliga färdigheter. Den kollektiva etiska 
kompetensen möjliggör att individen kan fungera och agera i ett socialt och samhälleligt 
samspel. Uppsatsens huvudfynd är att lärares professionella engagemang är en förutsättning för 
att eleverna ska kunna utveckla den autonomi och självständighet som krävs för moralisk 
känslighet och därmed etisk kompetens, som Biesta förespråkar (2011).   
 
Uppsatsens empiri utgörs av 20 transkriberade intervjuer med lärare, som har utförts inom 
ramen för forskningsprojektet EthiCo II, under projektets genomförandefas läsåret 19/20. 
Projektet undersöker vilka möjligheter och svårigheter som förekommer i en 
skönlitteraturbaserad etikundervisning i årskurs 5 och 8. 
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1. Inledning 
 

 Etik handlar om vad som menas med ett gott liv, vad som är gott och ont och hur 
 individen bör uppträda och handla i samspel med andra. Frågor om moraliskt agerande 
 och hur vi är mot andra människor synliggörs ständigt i våra mellanmänskliga relationer. 
 Etisk kompetens är en förmåga som gör det möjligt för individen att ”klara sig” och delta 
 aktivt i samhällslivet och i arbetslivet (Anderberg 2017; Collste 2002; Biesta 2011).   

 Läroplanen fastslår att skolan ska fostra etiskt ansvarfulla och moraliskt handlingskraftiga 
 individer (Skolverket 2017). Att tolka detta uppdrag kräver lärarens professionella frihet 
 och autentiska och meningsfulla relationer, med det menat att man ser och förstår 
 eleverna man möter, och känner till deras sociala och kulturella förutsättningar, som 
 kommer till uttryck i skolans vardag (Ball 2003; Lilja 2013; Anderberg 2017). 

 Att utbilda moraliskt handlingskraftiga individer kräver att man förstår grunden i 
 moraliskt agerande, som moralisk känslighet. Med det menas förmåga att  identifiera 
 situationer som kräver individens engagemang, det vill säga att eleven kan tolka hur det 
 egna ställningstagandet och handlingarna påverkar jaget – och andra (Rest 1986; Bebeau 
 2002; Osbeck, Franck, Lilja & Sporre 2018). För att eleven ska nå dithän behövs 
 didaktiska ambitioner som inte låter sig begränsas av politiska styrdokument (Lilja &
 Osbeck 2020; Ball 2003; Anderberg 2017). Lärares engagemang för elevernas utveckling 
 av moralisk känslighet tar sin början i individens frigörelseprocess – att bli en 
 självständig, ansvarsfull individ som ser och förstår sitt unika jag – som kan existera med 
 andra (Biesta 2011; Biesta 2020).  

 Det är av stor vikt att lärare får utrymme och stöd för att undervisa för elevers utveckling 
 av etiska perspektiv, då det är ett av skolans främsta fostransuppdrag (Skolverket 2017). 
 Hur elever kan utvecklas till inkännande individer med förmåga att uttrycka sitt unika jag 
 och som kan leva i en fungerande helhet med andra, behöver fortsatt studeras och följas 
 av forskningen. Denna uppsats har som mål att bidra till denna forskning.  

 Min personliga ingång till lärares berättelser om etikundervisning är att ämnet förenar 
 flera för mig intressanta  perspektiv på utbildning. Gert Biestas didaktiska teori om 
 utbildning för självständiga, autonoma individer – och att all utbildning värd namnet tar 
 sin början där, är för mig en grundpelare i en lärares uppdrag. Hur fiktiva berättelser 
 genom skönlitteratur kan bidra till individuell frigörelse och utveckling av empati är ett 
 andra perspektiv. Slutligen intresserar jag mig för läraryrket som profession – och hur den 
 upplevs och uttrycks av  lärare.    

 Uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsprojektet EthiCo II. Projektet syftar till att 
 med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar en 
 skönlitteraturbaserad undervisning kan utveckla 11- och 14-åringars etiska förmåga samt 
 vilka svårigheter som kan identifieras.     
 

  



6 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
 Uppsatsens syfte är att analysera, tolka och beskriva vad lärare i år 5 och 8 uppfattar som 
 etisk kompetens hos elever och hur detta kommer till uttryck i undervisningen. 
 
 Uppsatsen syftar till att besvara: 

 

1. Vad krävs av undervisningen för att elevers etiska förmåga ska kunna utvecklas, enligt 
lärare? 
 

2. Vilka individuella förutsättningar krävs för att den enskilde eleven ska kunna utveckla 
etisk kompetens, enligt lärare? 
 

3. Bakgrund 
 

3.1 Skolans värdegrund och uppdrag enligt läroplanen 
Den svenska läroplanens skrivningar om etisk kompetens återfinns i dess inledande del (1) 
Värdegrund och uppdrag som slår fast att utbildningen syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla värden såsom alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor. Förståelse och medmänsklighet betonas genom att skolan ska 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Enligt svenska läroplanens 
värdegrund är ”…skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. (Skolverket 
2017). 
 

3.2 Kursplanen i religion 
I undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, enligt kursplanen. Det 
innebär att eleverna kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra 
livsåskådningar samt att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till 
sig själva och sin omgivning. Kursplanen betonar att undervisningen ska skapa förutsättningar 
för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra 
människors sätt att tänka och leva (Skolverket 2017). 
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3.3 Etik i skolan med konservativ orientering 
Etikundervisning i Sverige karaktäriseras som både konservativ och liberal 
värdegrundsutbildning (Osbeck m. fl., 2018). Inom den konservativa orienteringen har 
undervisningen ursprungligen auktoritära drag, där eleverna betraktas som mottagare snarare 
än initiativtagare. Konservativa överföringar av värden varierar och kan exempelvis handla om 
religiösa eller sekulära uppfattningar om moral. I läroplanen uttrycks detta i den inledande 
skrivningen om värden: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande”. (Skolverket 2017).  
 
Konservativa värden kan urskiljas genom att de har fokus på att förbereda eleven att passa in 
sociala, civila eller religiösa konventioner. I läroplanens konservativa delar uttrycks värden som 
en process som eleven identifierar sig med genom att acceptera de normer som skolan som 
samhällsinstitution formulerar. Medborgarutbildning med konservativ orientering har det 
gemensamma goda som uttalat mål och demokratiska värderingar såsom frihet och ansvar, är i 
fokus. De värden som framförs är värden som hör ihop med den ”goda medborgaren”. Eleverna 
bestämmer inte dessa värden, de är redan fördefinierade (Jones 2008).  
 

3.4 Etik i skolan med liberal inriktning 
Den liberala inriktningen på undervisning är lärarens roll att handleda eleverna i deras 
utveckling av kunskap och färdigheter. Den liberala orienteringen ser till hela individen – och 
förbereder eleven för livet snarare än arbetslivet. Etikundervisning med liberal inriktning 
betonar elevens förståelse och engagemang i moralfrågor och utgår från individens personliga 
ställningstaganden och kunskapsnivå. Den liberala inriktningen lyfter både den kognitiva och 
den affektiva förmågan hos eleven, och värden är ett naturligt inslag i undervisningen. Även 
om vissa värden har en större plats i undervisningen, är individuella val viktiga. Värdefrågor är 
i grunden en process till individens självförverkligande och autonomi, snarare än en social 
process (Jones 2008).  
 

3.5 Etikundervisning som socialiserande funktion 
Skolan har som mål att främja att elever blir goda medborgare, med respekt för demokratiska 
värderingar, enligt läroplanen. Med utgångspunkt i läroplanen kan man argumentera för etik i 
skolan som socialiserande funktion, som handlar om att individen kan ingå som del i en större 
ordning (Biesta 2011). Vad som menas med att vara en god medborgare kan vara att omfamna 
demokratiska värderingar, ta hand om andra och ha en känsla av rättvisa, ”rätt och fel”. Det kan 
också handla om att kunna värdera information, bilda sig en sammanhängande bedömning och 
kunna argumentera för den. Individen kan också värdera andras argument och ha ett kritiskt 
perspektiv, som är viktiga färdigheter för att kunna sätta sig in i samhällsfrågor och för att kunna 
ta välgrundade beslut i exempelvis konsumentfrågor (Gardelli 2014).  
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3.6 Skönlitteratur som didaktiskt verktyg 
Martha Nussbaum hävdar att ett demokratiskt samhälle behöver litteratur. Genom att använda 
vår fantasi med livsberättelser som skiljer sig från vårt eget, uppmanar litteraturen oss att ta 
moralisk ställning. Vi behöver ta in den andres liv, i all sin komplexitet och mångfald, genom 
litteraturen. Nussbaum menar, att litteraturen gör människan moraliskt känslig i den mån att 
den ger insikter om hur vi uppfattar etiska dilemman. I fantasin ser vår imaginära förmåga inte 
bara hur saker och ting är, utan också hur saker och ting kan vara. Litteraturen ger möjlighet 
att se alternativa ställningstaganden och handlingar, litteraturen ger möjlighet att tänka till – 
och tänka på flera sätt (Nussbaum 1995; Celeste 1995).  
 

3.7 EthiCo II - en studie om skönlitteraturbaserad etikundervisning 
Projektet EthiCo II syftar till att med lärare planera och undersöka i vilken utsträckning och 
under vilka förutsättningar en i samverkan utformad skönlitteraturbaserad etikundervisning kan 
utveckla den etiska förmågan hos elever i årskurs 5 och 8. Forskningsfrågorna rör elevers 
utveckling av etisk förmåga, skillnader mellan klasser relaterade till undervisningsmodell och 
genomförande av den, lärares insikter under arbetet, vad som kan gynna/begränsa utveckling 
av etisk förmåga, skillnader i etisk förmåga och undervisningsförutsättningar mellan elever i år 
5 och 8 samt utformning av en progressionsinriktad etikundervisning. Tio klasser har deltagit i 
projektet, fem med en litteraturbaserad etikundervisningsmodell (LitEtUnd), fem med sin 
ordinarie etikundervisning (OrdEtUnd). Materialet analyseras i projektet utifrån en förståelse 
av etisk förmåga som mångdimensionell. 
 
 

4. Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning visar att moralisk känslighet, det vill säga förmågan att identifiera situationer 
som kräver individens moraliska engagemang, är avgörande för att kunna utveckla etisk 
kompetens (Rest 1986, Osbeck m.fl., 2018). För att elevers etiska förmåga ska kunna utvecklas 
behöver lärare tid för att experimentera och reflektera i undervisningen om etik, utan att vara 
alltför styrda i den mål- och resultatorienterade skolan (Willemse, ten Dam, Geijsel, van 
Wessum & Volman 2014; Ball 2003). Det kräver också meningsfulla och förtroendefulla 
relationer med eleverna (Ball 2003; Lilja 2013). Elevernas förmåga att utveckla etisk 
kompetens ges främst utrymme i muntliga, oplanerade samtal, i skolans vardag (Anderberg 
2017).   
 

4.1 Etisk kompetens enligt James Rest 

James Rests förståelse av etisk kompetens är internationellt erkänd och vida tillämpad inom 
etik- och moralutbildningens forskningsfält. Rests definition av moraliskt agerande utgår från 
fyra komponenter; (1) moralisk känslighet, (2) moraliskt ställningstagande, (3) moralisk 
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motivation och (4) moraliskt handlande. Enligt Rest beskriver modellen de kognitiva processer 
som individen använder vid etiskt beslutstagande (Rest 1986).  
 
Rests modell av moraliskt genomförande beskriver att de fyra komponenterna är oberoende av 
varandra vilket innebär att en person måste ha utfört minst fyra grundläggande psykologiska 
processer, för att ha uppfört sig moraliskt: 
 

1. Personen har kunnat tolka den särskilda situationen när det gäller möjliga handlingar, 
vilka (inklusive sig själv) som påverkas av handlingarna och hur berörda personer skulle 
betrakta effekterna av dessa handlingar. 

2. Personen måste kunna bedöma vilket tillvägagångssätt som är moraliskt rätt (eller 
rättvist eller etiskt korrekt), och på så sätt uttrycka en möjlig handlingslinje om hur en 
person borde agera i den aktuella situationen.  

3. Personen måste prioritera moraliska värden framför andra så att ett beslut kan fattas om 
att göra det som är moraliskt rätt. 

4. Personen måste ha tillräcklig uthållighet, självkänsla och förmåga att genomföra en 
moralisk handling, och i det kunna fullfölja sin avsikt att uppträda moraliskt, trots 
eventuella hinder (Rest 1986; Bebeau 2002). 
 

Rests hypotes om att moralens fyra komponenter går att åtskilja har studerats, vilket visar att 
kompetenser i en av komponenterna inte behöver innebära kompetens i en annan (You & 
Bebeau 2013).  
 

4.2 Moralisk känslighet 
En svensk forskningsöversikt som omfattar 1 940 artiklar inom etik- och moralutbildning 
presenterar varianter av etisk kompetens (Osbeck m. fl., 2018). Studiens försök till 
kategorisering av etisk kompetens, harmonierar med Rests förståelse för att agera moraliskt 
(Rest 1986; Bebeau 2002). Studien lyfter fram att studier om moralisk känslighet identifierar 
den som den mest betydelsefulla komponenten av de fyra, vilket också överensstämmer med 
Rests förståelse. Moralisk känslighet är en förutsättning för att tänka och handla moraliskt, 
eftersom den omfattar förmågan att identifiera situationer som kräver individens engagemang 
(Osbeck m. fl., 2018).  
 

4.3 Olika sätt att undervisa om etik 
Gardelli med medforskare beskriver tre tillvägagångssätt för etik där de skiljer på  
 

 etikstrategi, med undervisning av empiriska fakta om moraliska frågor till eleverna,  

 moraliskt främjande, som handlar om att överföra en uppsättning givna värderingar till 
eleverna samt den  

 filosofiska etiken, som består av etiska dilemman som utvärderas och diskuteras 
tillsammans med eleverna (Gardelli 2014).  
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Forskning pekar på avsaknad av det senare i svensk undervisning, för att främja etiska 
ställningstaganden som leder till handling (Osbeck m. fl., 2018). 
  

4.4 Lärares förmågor och möjligheter att undervisa i etik 
Skrivningarna i läroplanens allmänna introduktion lyfter fram flerdimensionella etiska 
förmågor medan innehållet i religionskunskapsämnet efterfrågar mer analytiska och formella 
förmågor. Detta spänningsförhållande mellan de olika delarna i läroplanens uppdrag, kan skapa 
svårigheter i tolkningen av etik i undervisningen och hur den kan gestaltas (Lilja, Franck, 
Osbeck & Sporre, 2017; Osbeck m. fl., 2018). Läroplanen, som politisk kompromiss, skapar 
friutrymme för att tolka dess intentioner, enligt Anderberg (2017). Författaren betonar att lärare 
har en didaktisk möjlighet att skapa sin egen version av läroplanen (Anderberg 2017). Inom 
professionen finns en bredare föreställning om etisk kompetens, utöver den som läroplanen 
föreskriver. Det tar sig uttryck i lärares uppfattning om etisk kompetens som förmåga att förstå 
den andre och att känna empati, både i verkliga livet och genom att använda sin fantasi 
(Anderberg 2017; Lilja & Osbeck 2020).  

 
I Thornbergs studier av lärares arbete med värdepedagogik lyfter författaren fram att 
undervisning i etik ofta är reaktiv och oplanerad, med avsaknad av ett professionellt språk för 
att undervisa om etiska frågor (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). Detta motsäges av 
Lilja & Osbeck som menar att lärares sätt att undervisa i etik vida överskrider läroplanen, samt 
att deras språk är väl anpassat efter skolans kontext och det didaktiska sammanhanget (2020). 
 

Att undervisa i etik tar tid och kräver utrymme för experimenterande, enligt en holländsk studie 
med syftet att lyfta fram lärarnas syn på medborgarskapsutbildning och vad de anser vara den 
professionalism som behövs för att undervisa om etiska frågor samt hur denna professionalism 
kan uppmuntras (Willemse m. fl., 2014). Den mål- och resultatstyrda skolan innebär att lärare 
måste åsidosätta personliga övertygelser, menar Ball, som hävdar att den rådande performativa 
kulturen undergräver lärarens professionella frihet och hindrar autentiska och meningsfulla 
relationer med eleverna (2003). Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev är en 
förutsättning för att eleverna ska lära sig något, och tro på sin förmåga. Elevens liv och omvärld 
är sammanflätande och uttrycks i skolan, och läraren måste ta emot detta på ett sätt som leder 
framåt (Lilja 2013). 
 

4.5 Undervisning för etiskt tänkande 
Anderberg (2017) lyfter fram fyra sociala representationer av etikundervisning i sin avhandling 
baserad på fokusgruppsintervjuer med lärare: som (1) fostran i socialt samspel; som (2) 
demokratifostran; som (3) värde- och dygdeetisk fostran samt etikundervisning som (4) 
utveckling av etiskt tänkande. Det huvudsakliga innehållet i den sociala representationen av 
etikundervisning som (4) etiskt tänkande, är enligt Anderberg, att reflektera, resonera och ta 
ställning i etiska frågor (2017).  
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Rests modell om moraliskt agerande utgår från kognition, tänkande. I den första komponenten; 
moralisk känslighet, försöker individen förstå sin egen sociala erfarenhet av den aktuella 
situationen (Rest m. fl., 2020).   
 
Undervisning för att utveckla etiskt tänkande har sin grund i muntliga samtal, som utgår från 
en fråga som ställs av läraren själv, eller av eleverna. Denna typ av samtal är ofta oplanerade, 
och ingår som en naturlig del i samspelet med eleverna, i skolans vardag (Anderberg 2017).  
 

5. Teoretiska begrepp 
 
Gert J.J. Biestas teori didaktiska teori ligger till grund för uppsatsens slutgiltiga analys. Biestas 
teori bygger på tre aspekter på utbildning, som enligt författaren är oskiljbara; kvalificering, 
socialisering och subjektifiering (Biesta 2011; Biesta 2020). 

5.1 Kvalificering 
Skolan som utbildningsinstitution har den viktiga uppgiften att kvalificera barn och ungdomar 
och vuxna. Det innebär att rusta dem med kunskap, kompetens och förståelse, ofta med en 
föreställning om att ”göra någonting” som kan handla om att lära sig ett visst yrke eller teknik. 
Kvalificering kan också handla om att introduceras för det moderna samhället eller lära sig 
vissa sociala färdigheter. Den kvalificerande uppgiften är en motivgrund för att överhuvudtaget 
ha en statsfinansierad skola, som i sitt uppdrag har att fostra och bilda sina elever för ett fullgott, 
fungerande liv (Biesta 2011; Biesta 2020).  
 

5.2 Socialisering 
Via utbildningar tar individer del av rådande sociala, kulturella och politiska ”ordningar”, som 
kan handla om att aktivt överföra värderingar. Socialisation kan uppmuntras av 
utbildningsinstitutionerna och kan handla om religiösa traditioner eller professionella 
socialisationssyften. Utbildning infogar individerna i existerande sätt att göra eller vara, både 
explicit, som genom politiska styrdokument för skolan, eller implicit, genom den dolda 
läroplanen. Med dold läroplan menas att värderingar och normer överförs till individen utan 
officiell agenda, där eleverna förväntas underkasta sig skolans oskrivna regler. Utbildningens 
socialiserande funktion har en viktig roll för att bevara kultur och traditioner – både när det 
gäller önskvärda och icke-önskvärda aspekter (Biesta 2011). Begreppet socialisering kan 
förstås i motsatsförhållande till subjektifieringen, som beskriver hur individen skiljer sig från 
en större ordning. Socialiseringen innebär hur individen ingår i en större ordning, som är viktigt 
i all form av utbildning (Biesta 2011; Biesta 2020). 
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5.3 Subjektifiering 
Subjektifieringen handlar om processen att bli ett subjekt. Det handlar inte om att introducera 
”nykomlingar” i redan existerande ordningar, subjektifieringen är oberoende av sådana 
ordningar. Med det menas att individen inte endast är ett ”exemplar” av en större ordning. 
Den didaktiska tanken med subjektivitet och subjektifiering, är att det finns ett 
utbildningsmässigt intresse för att varje individ, varje elev, får ”komma ut i världen” i sin egen 
rätt, utan att formas in i någon förutbestämd mall hur en elev ska vara eller tänka. Utbildning 
bör alltid medverka till subjektifieringsprocesser som gör det möjligt för de utbildade att bli 
mer autonoma och oberoende i tanke och handling, enligt Biesta (2011).  
 
 

6. Material och metod 

6.1 Uppsatsens material  
Uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsprojektet EthiCo II som finansieras av 
Skolforskningsrådet samt regeringens satsning för att stärka lärares utbildning och 
skolväsendets vetenskapliga grund, ULF. Tio klasser på fyra skolor har deltagit i projektet, fem 
med en litteraturbaserad etikundervisningsmodell (LitEtUnd), fem med sin ordinarie 
etikundervisning (OrdEtUnd). Ett av projektets delmål har varit att studera vilka insikter om 
undervisningens möjligheter och svårigheter som lärarna uttrycker under läsåret då studien har 
pågått. Ljudinspelningar av individuella lärarintervjuer gjordes i början och slutet av projektets 
genomförandefas, läsåret 19/20.  
 
Det transkriberade materialet från lärarintervjuerna utgör empirin för denna uppsats. Materialet 
har erhållits från forskningsprojektet EthiCo II, genom det slutna, digitala systemet ”Box”. 
Uppsatsens analys utgår från hela materialet, vilket innebär 20 transkriberade lärarintervjuer 
totalt. Hälften av intervjuerna består av svar från lärare i år 5 (10 intervjuer), medan den andra 
hälften består av svar från lärare som undervisar i år 8 (10 intervjuer). Informanterna undervisar 
i svenska och/eller samhällsorienterade ämnen, där religionsämnet ingår.  
 

6.2 Urval 
Urvalet av skolor inom ramen för EthiCo II projektet har utgått från två skolor där en har låg 
andel elever utländsk bakgrund och en har relativt hög andel elever med utländsk bakgrund. 
Som kontrollskolor medverkar ytterligare två skolor som till strukturen liknar de två 
förstnämnda och som arbetar med ordinarie etikundervisning. Urvalet är målstyrt, för att skolor 
med olika socioekonomiska förutsättningar ska representeras. Målstyrt urval är ett icke-
sannolikhetsurval, som innebär att urvalet har relevans för forskningsfrågan och som kan bidra 
till förståelse av en social företeelse (Bryman 2011).  
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6.3 Intervjuer 
 
Intervjuer är lämpade för att producera djupgående och detaljerade data som kan ge värdefulla 
insikter vid forskning. Data som baseras på prioriteringar, åsikter och idéer lämpar sig väl att 
inhämta via intervjuer. Det finns tid att utveckla resonemang och förklara sig under en intervju 
och på så sätt kan forskaren fånga upp centrala faktorer i utsagorna (Denscombe 2014). 
Nackdelar med intervju som metod är hur den kan påverka validiteten; intervjuer baseras på 
människors utsagor, inte vad de gör. Vad som sägs kan inte med automatik återspegla 
verkligheten. Vid semistrukturerade intervjuer kan det vara svårt att uppnå full tillförlitlighet, 
då insamlad data kan påverkas av den specifika kontexten och de specifika individer som deltar 
(Denscombe 2014). 
 
Intervjuerna som ligger till grund för uppsatsens analys är semistrukturerade, vilket innebär att 
intervjuaren har arbetat med en intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor är definierade 
på förhand (Justesen & Mik-Meyer 2011). Huvudtemat för intervjuerna, som är utförda inom 
forskningsprojektet EthiCo II, är ”etisk kompetens”, med förståelsen att etisk kompetens är 
mångdimensionell. I den semistrukturerade intervjun finns utrymme för den intervjuade att ta 
upp oväntade, intressanta ämnen. Målet är att få intervjupersonerna att reflektera över samma 
frågor, vilket gör att intervjuaren kan ställa flera delfrågor i samband med intervjun för att få 
tillräckliga svar (Gillham 2008). I den semistrukturerade intervjun brukar man ställa vad- och 
hur- frågor och den bör anpassas efter intervjupersonernas förutsättningar (Justesen & Mik-
Meyer 2011; Kvale & Brinkmann 2010). I den intervjuguide som föreligger de 20 intervjuerna 
som analyseras i denna uppsats, ingår frågor om vad etisk kompetens innebär för lärarna samt 
hur de undervisar för att bidra till elevernas utveckling av etisk kompetens.  
 

6.4 Uppsatsens data 
Lärarnas svar på samtliga frågor (intervjumaterialet) utgör uppsatsens data. Analysarbetet 
beskriver dels de explicita svar som lärarna ger på fråga 1 och 2 i intervjuguiden; vad lärarna 
uppfattar som etisk kompetens respektive vilka etiska förmågor de önskar att eleverna ska ha 
med sig när de går ur årskurs 9. I tolkningsarbetet söker uppsatsen även gestalta lärarnas 
underliggande berättelse om etisk kompetens som kan tolkas ur hela intervjumaterialet. 
Frågorna behandlar hur lärarna undervisar om etik, vilka utmaningar och möjligheter de ser i 
arbetet samt hur de upplever skönlitteraturens roll i undervisningen, som didaktiskt verktyg för 
en mångdimensionell etisk kompetens hos eleverna. 
 

6.5 Tematisk analys med abduktiv ansats 
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) i 
data som har insamlats i kvalitativa studier. Intervjuerna i denna uppsats är analyserade enligt 
tematisk analys, såsom Braun och Clarke definierar metoden (2006). Den tematiska analysen 
har en abduktiv ansats. Abduktion innebär att välja eller konstruera en hypotes som förklarar 
ett enskilt empiriskt fall eller en uppsättning data bättre än andra möjliga hypoteser 
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(Thornberg & Fejes 2015). I denna uppsats innebär den abduktiva ansatsen, att författaren har 
låtit analysen inspireras av Gert J.J. Biestas didaktiska teori (2011).  
 
Arbetsprocessen i tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) består av sex faser där Biestas 
didaktiska teori (2011) prövas i fas 4 samt 5, enligt nedan: 
 

Fas Beskrivning av arbetsprocessen 

 
1. Bekanta sig med data 
 
 

 
Upprepade läsningar och dokumentation av de första iakttagelserna som 
läsaren gör (noting down initial ideas). 

 
2. Ta ut initiala koder 
 
 

 
Koda intressanta, systematiska mönster som uppfattas i hela materialet 
(data). Samla de data som har relevans för varje kod. 

 
3. Söka efter teman 
 
 

 
Sammanställa koder till potentiella teman, samla all data som är relevant 
för varje potentiellt tema. 

 
4. Utvärdera teman 
 

 
Kontroll av teman som valts har relevans för de koder som valts ut (nivå 1) 
och för hela materialet (nivå 2).  
Biestas didaktiska teori (2011) prövas för att utvärdera uppsatsens teman i 
denna fas. 

 
5. Definiera och namnge teman 

En pågående analys för att förfina karaktäristika för varje tema, och den 
övergripande berättelsen som analysen formulerar, som ger tydliga 
definitioner och namn på varje tema.  
Biestas didaktiska teori (2011) ligger till grund för definitionen av teman i 
denna fas.  

 
6. Skriv rapport 
 
 

Ett urval av illustrativa exempel som hämtats ur materialet, en sista analys 
av dessa specifika urval som kopplar ihop analysen med forskningsfrågan 
och tidigare studier som resulterar i en rapport (uppsats).  

 

Tabell 1. Fritt från Braun & Clarke 2006. 

 
Abduktiv ansats innebär att forskaren är känslig gentemot data samtidigt som redan kända 
teorier kan vara en tänkbar inspirationskälla. Teorier används inte mekaniskt, utan för att 
förtydliga och förfina analysens slutledning (Thornberg & Fejes 2015; Alvesson & Sköldberg 
2008). I denna uppsats innebär den abduktiva ansatsen att Biestas didaktiska teori om 
kvalificering, socialisering och subjektifiering förklarar studiens resultat och analys som 
presenteras i avsnitt 7 och framåt.  

 

6.6 Sökning efter teman 
Intervjuerna har lästs en och en, var för sig. I detta stadie var läsarten av tolkande karaktär, och 
styrdes av uppsatsens två frågeställningar (Justesen & Mik Meyer 2011; Myers 2009).  
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Ur data har totalt 421 textutdrag om 1 – 9 rader valts ut. Intervjuerna lästes om igen för att fånga 
upp systematiska drag som uttrycker ”etisk kompetens” och för att koda textutdragen i 
intressanta, gemensamma mönster som återfinns i hela materialet (Braun & Clarke 2006).   
 

6.7 Analysens potentiella teman 
 
Sammanställningen av koder gav 7 potentiella teman: 
 

1. Elevernas förmåga att se sig själva, i relation till sin sociala kontext samt hur det präglar 
uppfattningar och ställningstaganden (sociokulturell miljö, tolerans, se den andre, 
hemmiljö, fostran). 

2. Elevernas förmåga till inlevelse, empati och förståelse för den andre (mognad, omvärld, 
berättelser). 

3. Elevernas vardagssituationer som kräver moralisk känslighet (oplanerat, dagligen, 
utanför klassrummet). 

4. Diskussioner i klassrummet om etik (tillåtande samtalsmiljö, mod, stå upp för sig själv, 
tänka till, komma till tals). 

5. Elevernas förmåga att verbalisera och ge uttryck för moraliskt engagemang och etiska 
ställningstaganden (språklig förmåga, ordförråd, begrepp). 

6. Världsmedborgaren (rätt och fel, vuxenlivet). 
7. Lärarnas förhoppningar om elevernas förmågor att hantera etiska situationer nu och i 

framtiden (engagemang, egna erfarenheter, osäkerhet i undervisningen). 

Ord/begrepp inom parentes i uppställningen ovan, uttrycker de systematiska drag som har 
utlästs ur data (Braun & Clarke 2006). 

 

6.8 Utvärdera teman 
Enligt Braun och Clarkes metod för tematisk analys har uppsatsens potentiella teman 
utvärderats, så att de har relevans till kodningen och till hela intervjumaterialet, se steg 4 i tabell 
1 ovan (2006). Med hjälp av av Biestas didaktiska teori om socialisering, kvalificering och 
subjektifiering förstås den vidare tematiseringen (Biesta 2011).  

Tema 1 – 4 i handlar om att förstå sig själv, vad som präglar och påverkar de egna 
uppfattningarna och känslorna, som empati och inlevelse, samt att komma till uttryck som 
individ. Varje elev har sitt unika uttryck, som uttrycks i förmågor enligt tema 1 – 4; förmåga 
att se sig själv – den andre; förmåga till inlevelse och empati; förmåga till moralisk känslighet, 
som innebär att eleven kan tolka den särskilda situationen i vardagen som kräver moraliskt 
ställningstagande samt förmåga att uttala moralisk känslighet och moraliskt ställningstagande i 
klassrumsdiskussioner (Rest 1984; Bebeau 2002; Biesta 2011).  

Tema 1 – 4 kan förstås genom Gert Biestas begrepp subjektifiering, som bygger på idén om 
unikhet: om vi kan påvisa att varje människa är unik, kan vi inte längre reducera vår 
individualitet om vad det innebär att vara ”mänsklig” enligt en fördefinierad mall. 
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Subjektifiering beskriver hur vi skiljer oss som subjekt från en större ordning. I 
klassrumssammanhang kan detta liknas vid att ”varje elev är unik och har sin egen röst” (Biesta 
2011, Biesta 2020).  
 

6.8.1 Tema verbal förmåga 
Gert Biestas teori om kvalificering förklarar tema 5, enligt avsnitt 5.1 om teoretiska begrepp i 
denna uppsats. Språklig förmåga krävs för att tillgodogöra sig kunskap och kompetens för att 
kunna ”göra någonting”. Det kan handla om att lära sig sociala färdigheter, ett yrke eller att 
introduceras i samhället (Biesta 2011).  Verbal förmåga förklaras med stöd av Biestas begrepp 
om kvalificering, då skolans kunskapsmål i hög grad efterfrågar elevens förmåga att beskriva, 
förklara och argumentera (Biesta 2011). 

6.8.2 Tema världsmedborgaren 
Tema 6 om världsmedborgaren, rätt och fel, vuxenlivet harmonierar med Biestas didaktiska 
teori om socialisation (Biesta 2011). Socialisationen innebär hur vi blir del av specifika sociala, 
kulturella och politiska ”ordningar”, som skolan eller det omgivande samhället. Genom 
socialisationen infogar utbildningen individerna i redan existerande sätt att göra eller vara, 
genom officiella utbildningsprogram, som läroplanen (Biesta 2011; Biesta 2020).  

6.8.3 Sammanslagning av teman 
Tema 5 och 6 betecknas som kollektiva förmågor i denna uppsats: utbildningens syfte har en 
socialiserande funktion, där individen inlemmas i en högre fungerande ordning, som samhället. 
Utbildningens kvalificerande funktion, förbereder eleven som aktiv medborgare och för 
arbetslivet (Biesta 2011).  

Sammanslagningen av tema 5 och 6 benämns i uppsatsens resultatdel som huvudtema 2: 
Kollektiv etisk kompetens. 

6.8.4 Tema lärares förhoppningar 
Tema 7 kan ses som ”elevens framtid” och uttrycks genom lärarnas förhoppningar om hur 
eleverna ska fungera i en förutbestämd social ordning och ha de förmågor som krävs för att 
kunna uttrycka sig och argumentera, för att ikläda sig rollen som världsmedborgare och 
arbetstagare (Biesta 2011). Förutsättningen för att detta ska ske är att eleven utvecklar autonomi 
och självständighet, som utgår från ett kritiskt förhållningssätt till den egna sociala och 
kulturella kontexten. Läraren är ”bryggan” mellan subjektifiering; att förstå sig själv, sitt unika 
jag och sitt sammanhang – och socialisering; att uppgå som unik individ i en större helhet, som 
samhället utgör (Biesta 2011). Lärarens engagemang sorterar under detta tema, och även den 
osäkerhet som lärarna uttrycker. Genom att reflektera hur eleven utvecklar moralisk känslighet, 
som det första steget i etisk kompetens, anpassar läraren undervisningen efter eleverna och 
sammanhanget (Rest 1986; Bebeau 2002; Osbeck m. fl., 2018; Lilja & Osbeck 2020).  
 
Tema 7 är den övergripande berättelsen i lärarintervjuerna medan 1 – 4 samlar det första 
huvudtemat; Individuell etisk kompetens. Tema 5 och 6 utgör huvudtema 2; Kollektiv etisk 
kompetens. 
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6.9 Kvalitetskriterier 
Det råder ingen full konsensus kring kvalitetskriterier för kvalitativa studier (Thornberg & Fejes 
2017). Larsson (2005) föreslår dock ett antal generella kvalitetskriterier. Alla är inte tillämpliga 
i samtliga studier och vissa av dem kan utgöra alternativ till varandra (Thornberg & Fejes 2017). 
I denna uppsats har författaren framförallt tagit hänsyn till följande kvalitetskriterier: 
 

Perspektivmedvetenhet 
Det teoretiska perspektivet som utgör utgångspunkt för analys av data i denna uppsats; Biestas 
didaktiska teori om kvalificering, socialisering och subjektifiering redovisas (Biesta 2011; 
Biesta 2020). Antagandet om metodologi; tematisk analys är också systematiskt redovisad i de 
sex steg som utgör metoden (Braun & Clarke 2006). 
 

Empirisk förankring 
Det som påstås i uppsatsens resultat är väl förankrat i empirin. Data har lästs grundligt ett flertal 
gånger för att fånga intressanta mönster som uttrycker ”etisk kompetens”. Därefter har data 
kodats och tematiserats i flera steg, enligt Braun och Clarkes modell för tematisk analys (2006).  
 
Fritt enligt Larsson (2005). 
 

6.10 Etiska aspekter 
Fyra forskningsetiska grundprinciper ligger till grund för all samhällsvetenskaplig forskning, 
som innebär att: 
 

1. Skydda deltagarnas intressen 
2. Deltagande är frivilligt och baserat på informerat samtycke 
3. Forskningen bedrivs med vetenskaplig integritet 
4. Den nationella lagstiftningen följs (Denscombe 2014). 

 
All insamling av data inom ramen för EthiCo II följer dessa principer. Data som studerats i 
denna uppsats har hanterats konfidentiellt. Data har använts med vetenskaplig integritet, vilket 
innebär att den används endast för analys för att besvara forskningsfrågorna i denna uppsats, 
med syfte att tillhandahålla rättvisa och objektiva tolkningar av fynden. De medverkande 
lärarna i intervjuerna har anonymiserats genom fingerade namn i uppsatsen; L1 – L10 betecknar 
de personer som ingår i intervjumaterialet. Materialet har skickats från ansvarig person i 
forskningsprojektet EthiCo II till författaren via ett skyddat system, ”Box”. Data har lästs och 
analyserats, och därefter har den rensats bort från författarens dator (Denscombe 2014). 
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7. Resultat och analys 
 

7.1 Individuell etisk kompetens och kollektiv etisk kompetens 
Lärarnas berättelser beskrivs genom två huvudteman: Individuell etisk kompetens, unik för 
varje elev och som ”blir till” – en kompetens som kan frigöras genom undervisning, om 
förutsättningarna är de rätta. Förutsättningar är lärarnas engagemang för att eleverna ska förstå 
sin sociala kontext och hur den påverkar elevens sätt att se på omvärlden. Att kunna ta in 
omvärlden, se den andre, ha förmåga till inlevelse och empati för andra människors öden, både 
i verkliga livet och genom fiktiva berättelser är grunden i individuell etisk kompetens.  
 
Lärarna beskriver hur de leder diskussioner, ställer frågor och motfrågor och ibland försöker 
provocera fram etiska ställningstaganden hos eleverna. Lärarna försöker på så sätt locka fram 
den unika rösten som inte är en del av en större ordning, det handlar om elevens unika röst som 
talar i sin egen rätt. Den unika rösten ska ges utrymme i klassrummet som kräver ett tillåtande 
samtalsklimat och trygghet för att våga tala och stå för sina åsikter. Den individuella etiska 
kompetensen är en förutsättning för att eleven ska kunna fungera i kollektivet; i det nätverk som 
utgör jaget och omvärlden, enligt lärarnas berättelser. Den individuella etiska kompetensen 
befinner sig i hög grad i berättelsens ”nu” och ges stort utrymme i skolans vardag, utanför den 
planerade undervisningen.  
 
Det andra temat, Kollektiv etisk kompetens, beskriver främst hur lärarna upplever etisk 
kompetens som kunskap, kompetens och förståelse och handlar i hög grad om att göra 
någonting – som att inneha sociala och språkliga färdigheter. I skolans vardag tränas sociala 
färdigheter, ständigt, i och utanför klassrummet. Verbal och kommunikativ förmåga samt 
förmåga att argumentera och formulera etiska spörsmål enligt skolans bedömningsmatriser är 
grunden i den kollektiva etiska kompetensen. Den kollektiva etiska kompetensen möjliggör att 
individen kan fungera och agera i ett socialt och samhälleligt samspel, i det ”nätverk” som utgör 
jaget och omvärlden, idag och i framtiden. Den kollektiva etiska kompetensen befinner sig hög 
grad i berättelsens ”sedan”, elevernas framtid och vuxenliv, som kommer till uttryck genom 
förhoppningar, viss osäkerhet om utbildning i etik ”når fram” samt målet att eleverna ska bli 
”världsmedborgare” som fungerar och agerar i samhället. 

 
Figur 1. Individuell etisk kompetens och kollektiv etisk kompetens, enligt lärarnas utsagor. 
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7.2 Individuell etisk kompetens 
 

7.2.1 Att se sig själv och sin kontext 
En värld befolkad av andra förstås, utifrån ett speglande av elevens jag, dennes kontext och 
dess begränsningar, enligt lärarnas berättelser. Den egna, sociokulturella miljön och 
möjligheten att träffa människor med annan etnisk, social eller kulturell bakgrund påverkar 
elevernas förmåga att förstå omvärlden, enligt intervjupersonerna. Det ses som problematiskt 
med en alltför segregerad skolmiljö, som identifieras av lärare på landsbygden såväl som i 
villaförorten, i studien: 
 

…Att Göteborg består utav fler människor än, eh, deras grannar eller den skolan de kommer ifrån. Att de 
kommer med öppet sinne och mer förståelse för andra kulturer och mer förståelse för andra individer… (L2) 

 

Lärarna problematiserar den segregerade skolmiljön, samtidigt som de engagerar sig för 
elevernas förmåga att se sig själva, i den kontext de befinner sig, i relation till omvärlden. I 
intervjuerna efterfrågas elevernas förmåga att omfamna och ta in omvärlden, utanför den 
personliga sfären: 
 

… För det handlar ju på något sätt om människor och den världen vi lever i och att man på något sätt får lära 
sig att se bortom sig själv lite grand och att tänka sig in hos andra. … Och hur ja, man kan göra världen så 
här mer sammansvetsande snarare än att det blir slitningar.  (L1) 

 

I lärarnas berättelser ses förhoppningar om elevernas utveckling mot en sorts individuell etisk 
kompetens, där grunden är att förstå sig själv och sitt eget handlande, i relation till omvärlden. 
Elevens individuella etiska kompetens handlar också om att identifiera ”blinda fläckar”, sådant 
som hen inte ser och som kan begränsa den egna förmågan att ta in omvärlden och se den andre. 
I undervisningen försöker lärarna skapa situationer som ifrågasätter den norm som präglar den 
kontext där eleverna befinner sig – för att belysa andra verkligheter. Lärarna söker efter 
berättelser om andra levnadsöden, genom aktuella världshändelser eller egna livserfarenheter. 
En lärare berättar under SO-lektioner om sin resa till Nordkorea, där eleverna uppmanas att 
reflektera över hur det kan vara att leva ett liv under politiskt förtryck. En annan lärare förmedlar 
sin mors erfarenheter som barnmorska i Etiopien. Den omvärld som refereras i klassrummet, 
kan också ligga några få mil bort: 
 

Det är också skillnaden, ja dom där borta i N-stad och N-köping, de där, de, det är de de gör, här kan det inte 
ske, och då händer de saker här och så blir de alldeles chockade, säljs det droger här ute, va, är det möjligt. 
Ja. (L2) 

 

Världen kan också komma till klassrummet, genom nya möten och nya kulturer. Att omvärlden 
”trillar in” i skolan ses som en förutsättning i undervisning för etisk kompetens. 
Lärarna efterlyser fler möten med en för eleverna okänd omvärld, skolan behöver reflektera den 
pluralitet som omvärlden, utanför skolan representerar: 
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Som till exempel, vi, vi har ju, på vår skola har vi till exempel en transperson. Det skulle bli jättejobbigt om 
inte eleverna kunde… acceptera det. Så det, ja, just det här att man vidgar sina vyer lite. Förstår att andra 
människor inte är exakt som du, och att det är helt okej. (L7) 

 
Lärarna önskar att eleverna får möta en brokig och mångfacetterad omvärld. När nya möten 
med den andra sker i skolans vardag, ses detta som en stor möjlighet. Det är en förutsättning 
för att eleverna ska kunna utveckla etisk förmåga, enligt informanterna. 
 

7.2.2 Att skaka om elevernas värld 
Flera lärare beskriver hur de försöker ”väcka” eleverna ur en sorts kontextuell slummer, som 
innebär en alltför förenklad bild av omvärlden. Syftet är att öka förståelsen för ”annanhet”, en 
omvärld som existerar utanför det eleven uppfattar som ”sin” verklighet. En lärare beskriver 
hur hen försöker provocera eleverna genom att peka på den ”bubbla” som utgör deras omvärld: 
 

Vad är det för skillnad om man har en sjal kring huvudet och vad betyder religion för människor. Försökt få 
dem att, vi har haft jättemycket, jättemycket religion hela terminen. För att ni, ni sitter i någon bubbla här 
med oreligiösa, och ni fattar, ni måste fatta hur många, hur mycket detta betyder för människor. (L4) 

 
Det personliga engagemanget för att elevernas verklighet ska befolkas av en brokig, pluralistisk 
omvärld är tydlig i lärarnas berättelser. Man vill skaka om, skapa reaktioner som gör att 
elevernas värld ställs mot den andres. En lärare beskriver att hen vill ”…bråka lite, skaka om 
dem lite grann, så de tänker.”: 
 

… N-by är väldigt homogent. Och, och det, allting är likadant på något sätt. Men man vill ju rucka lite grann 
på det också, att man vill, liksom, man vill liksom skaka lite på det här, att man börjar, att man tänker lite 
utanför det här. (L5) 

 

Skolans geografiska belägenhet kommenteras av majoriteten av lärarna. Oavsett om eleverna 
utgår från storstadsmiljö eller landsbygdsmiljö, ses den ofta som alltför skyddad och homogen. 
Här beskriver lärarna flera kreativa sätt att utmana elevernas världsbild. För att ”väcka” 
eleverna prövas en rik, didaktisk repertoar av samtalsämnen som knyter an till elevernas kontext 
– och kopplar ihop den med världen utanför. 
 

7.2.3 Förmåga till inlevelse och empati 
Etikundervisningen präglas av diskussioner, där lärarna leder samtalet och försöker väcka 
moraliskt engagemang hos eleverna. Vardagliga händelser och världshändelser står ofta i 
centrum för moraliska ställningstaganden, där inlevelseförmåga och empati ”tränas”. Behovet 
av livsberättelser är tydligt i lärarnas strävan att finna bra diskussionsämnen i 
etikundervisningen. Ämnen som berör, som ligger nära elevens verklighet efterfrågas i 
intervjuerna. Lärarna önskar utveckla undervisningen i etik med hjälp av omvärldens 
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berättelser, verkliga såväl som fiktiva, för att eleverna ska utveckla moralisk känslighet. Ur 
lärarnas beskrivningar om etisk kompetens hos eleverna ses fiktiva berättelser som en stor 
tillgång i undervisningen. Att kunna leva sig in i en annan människas situation med hjälp av 
fantasin är ett sätt att förstå den andres verklighet: 
 

Att kunna tänka sig in i andras situationer, det behöver ju inte vara verklighets-… för det kan fortfarande 
vara verkligt, fantasin. (L7)   

 
Berättelser som berör, som är djupt allmänmänskliga och som skakar om finner lärarna i 
skönlitteraturen. En lärare uttrycker tacksamhet över fiktiva berättelser som man kan diskutera 
med eleverna, som mynnar ut i ”medvetna tänkarfrågor”. En aspekt på den fiktiva berättelsen 
är att den ska ligga nära elevernas egen verklighet, för att empati och inlevelseförmåga ska 
tränas. Vissa texter berör, andra inte: 
 

På djupet och det kan vara liksom att de råkar vara, att texten slår rakt i den verklighet som är deras och det 
kan inte, behöver inte vara samma sak på någon av de andra skolorna… (L10) 

 
Tankar om elevernas mognad och hur den påverkar moralisk känslighet är ett genomgående 
motiv i lärarnas berättelser. Lärarna uppmärksammar elevernas empatiska förmågor och lyfter 
fram mognadsnivå som en utmaning i undervisningen: 
 

…alltså de har ju lite svårt ibland att sätta sig in i någon annans situation eller de har inte kanske den här 
utvecklade empatiska förmågan ännu där de kan se… det var ju nån bild på det här förtestet där… med 
flyktingar i en båt och där var det ju ganska tydligt, tyckte jag, på vilken nivå i mognad de är – en del tyckte 
såhär: ”nej, de är ute och fiskar”… och då blir man lite sådär ”åh…”. (L1) 

 

Flera lärare i årskurs 5 betonar att eleverna fortfarande är ”så små”. För att kunna engagera sig 
moraliskt krävs en grundläggande förståelse för etiska dilemman – en förmåga som har med 
ålder och mognad att göra. För att kunna vara moraliskt känslig måste eleven helt enkelt fatta 
vad situationen handlar om, och att den kräver aktivt engagemang. Häri ser flera av lärarna i år 
5 en utmaning – att anpassa undervisningen om etik – så att den kan förstås, och engagera 
eleverna.  
 
 

7.2.4 Ett tillåtande samtalsklimat för den unika rösten 
Lärarna efterlyser elevernas förmåga att göra sin röst hörd i klassrumsdiskussioner, och att se 
värdet av att vara just sig själv, och tänka de tankar man gör. Lärarna försöker aktivt uppmuntra 
eleverna att fundera över varför tycker du som du gör? Deras berättelser vittnar om ett ständigt 
pågående arbete i skolans vardag för att varje – unik – elev ska ges utrymme: 
 

För att man ska få känna sig trygg. Att man ska få lov att vara sig själv, även i skolan. Man ska inte ha en 
vuxen som hela tiden säger ”tänk på språket” eller ”sitt ordentligt” eller vad det nu kan vara utan där får du 
vara precis den du är. (L2) 
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För att eleverna ska kunna stå upp för sina resonemang och för att kunna ta personlig ställning 
krävs ett tillåtande samtalsklimat i klassen. Det kräver också mod av den enskilde eleven. Både 
att våga tala, men också att tillåta den andre att tala. Det handlar om ett fungerande socialt 
samspel för att fler röster ska höras; unika röster i en fungerande helhet. I intervjuerna betonar 
lärarna vikten av ett tillåtande klassrums- och samtalsklimat. De beskriver hur de försöker hitta 
sätt att leda undervisningen för att den ”unika rösten” ska kunna höras.  

 

… eller första gången en individ som inte har vågat prata i grupp helt plötsligt ställer sig upp och säger ”det 
här står jag för” – då ser man ju den, att det har landat i den här eleven. (L5) 

 

Ett tillåtande samtalsklimat ska ge alla elever möjlighet att uttrycka sig. Att eleverna ska våga 
återkommer i flera av lärarnas utsagor. I undervisningen skapas förutsättningar för att eleverna 
ska träna på att lyssna på varandra, som fyra-hörn-övning. Övningen handlar om att tänka efter 
och ta ställning, träna sig att ha åsikter, lyssna på andra och reflektera. I övningen får ingen 
uttrycka sig negativt om någons åsikter, vilket skapar utrymme för olika – och unika tankar.   

 

7.3 Kollektiv etisk kompetens 
 

7.3.1 Etisk kompetens i skolans vardag 
Lärarnas ambition är att se, höra och uppmärksamma sina elever i vardagliga samtal. Genom 
interaktionen lärare – elev skapas etisk kompetens som bygger på förtroendefulla relationer: 

 

Etik jobbar man ju med varje dag, varje minut, varje sekund du träffar varje elev. Jag tycker att det är svårt 
att särskilja min undervisning mot att när jag sitter och har en lunchdate med elever och sitter och pratar, 
diskuterar, reflekterar – för mig så är ju etik och moral någonting som ingår i allt hela tiden och är ständigt 
närvarande. (L3) 

 

Etisk kompetens som uttryck för socialt och kulturellt accepterade sätt att vara och göra 
identifieras ständigt i skolans vardag. Situationer som kräver moralisk känslighet, moraliskt 
engagemang och påföljande handling utspelar sig ofta utanför klassrummet. Det ingår inte i 
någon planerad undervisning, utan uppstår spontant. Det är något som läraren ”snappar upp” i 
kontakt med eleverna på raster, under skollunchen och på väg till lektioner. I intervjuerna visar 
lärarna på en genomtänkt didaktisk repertoar för att bemöta och synliggöra dessa situationer. 
Det kan handla om att stödja elever att identifiera ett etiskt dilemma, och ställa frågor för att 
väcka tankar om aktivt ställningstagande hur situationen påverkar den andre:  
 

Jamen det gör vi också nästan dagligen, om man tänker såhär ” jamen nu gjorde du såhär och så blev det 
såhär. Om du ville ha den här utgången, hur hade du kunnat tänka då?” Eller ”… hur hade du kunnat göra 
då?” (L6) 
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Lärarna beskriver hur de uppmärksammar eleverna på frågor som handlar om att de är del av 
en större fungerande ordning, sammanhang som kräver den enskildes engagemang, 
ställningstagande och handling. En av informanterna beskriver etik som ”grejer hela tiden”, för 
att tydliggöra att eleverna behöver utveckla moralisk känslighet för att socialt samspel ska 
kunna fungera. Ska man låta bli att väcka ”syrran” så att hon försover sig och kommer sent till 
skolan? Vad krävs av mig för att jag ska fungera med den andre?  
 
Lärarnas berättelser beskriver hur professionell erfarenhet och personligt engagemang för 
eleverna mynnar ut i samtal för etisk kompetens. Det handlar om att inlemma eleverna i ett 
fungerande socialt samspel med ambitionen att uppmärksamma elevens egna 
ställningstaganden och handlingar – och hur de kan tas emot av den andre. 
 

7.3.2 Världsmedborgaren 
Världsmedborgaren, som fördefinierad individ med en viss uppsättning färdigheter är i hög 
grad förankrad hos lärarna. Med världsmedborgare menas en individ som har rättskänsla, kan 
skilja på ”rätt och fel” och som kommer att fungera bland andra människor, i framtiden:  
 

Jag tror att den blir också som något sorts, kittet i ett samhälle, för om alla har kunskap eller, någon sorts 
förståelse om vad som är rätt men ingen agerar på det, då, då, då, då faller ju liksom, urlakas ju institutioner 
och, förtroende och så där, för varandra. (L2) 

 

Etisk kompetens krävs för att hålla ihop ett samhälle, enligt lärarna. Skolan ska kvalificera 
eleverna för ett framtida, fungerande medborgarskap och då krävs vissa färdigheter.  
Sättet att undervisa – som handlar om att utmana eleverna och peka på hur den egna kontexten 
ser ut, och hur man agerar i den – i förhållande vad som kommer att krävas av dig för att fungera 
i omvärlden: 
 

Det är väl det jag önskar att de tar med sig från årskurs 9. Att vi har utmanat dem tillräckligt mycket i sådana 
här frågor… vi försöker ju mata dem med att de är världsmedborgare, inte N-bor bara… (L8) 

 

Etisk kompetens som ”världsmedborgare” är mycket explicit i lärarnas berättelser, som en 
tydlig del av skolans kvalificerande funktion. Det handlar om att eleverna ska förstå de 
spelregler som gäller och därmed kunna agera i en högre, känd ordning: i den moderna kulturen, 
i samhället. 
 

7.3.3 Ett språk som kvalificerar 
Att kunna diskutera och argumentera är färdigheter som ständigt tränas i klassrummet. 
Undervisning i etik bygger i hög grad på diskussioner, där eleverna förväntas argumentera och 
använda nya ord och begrepp. Lärarna visar stor medvetenhet om att alla elever inte har 
möjlighet att uttrycka sig fullt nyanserat, och ser detta som en utmaning. Etisk kompetens 
behöver inte kunna visas genom språket, det kan snarare vara ett sätt att ”visa sig” etiskt 
kompetent genom att ha en utvecklad verbal förmåga: 
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Det är ju mer argumentationsförmåga och perspektivbyte och insikt och förståelse för etiska modeller än 
etisk kompetens. Så det har väl varit de stora svårigheterna att det är svårt att komma förbi där, ett hinder 
liksom. (L10) 

 

En av lärarna beskriver en elev som god, inkännande kamrat och som ofta medlar i konflikter 
på skolgården, men som inte presterar på någon högre nivå på ett skriftligt test om etiska 
dilemman. Etisk kompetens som läraren kan identifiera – men som eleven inte alltid kan 
verbalisera i den omfattning som är önskvärt, enligt skolans bedömningsmatriser.  
 
Undervisningen ställer krav på att elevernas språkliga förmåga kommer till uttryck i 
religionsämnet. Enligt kursplanens mål handlar etisk kompetens i stor utsträckning om etiska 
modeller. Flera av lärarna uppskattar att kursplanen för etikundervisning i religionsämnet är 
konkret och på så sätt förtydligar hur undervisningen kan gestaltas. Det är tydligt i lärarnas 
berättelser, att religionsämnets etiska kompetens i hög utsträckning handlar om kvalifikation – 
med det menas att det är ämneskunskaper som ska bedömas, vilket kräver att eleverna har 
begreppsförståelse: 
 

…att vi hade ju inte direkt pratat om de olika begreppen men jag tyckte att det blev en tydlighet för dem 
ganska snabbt att vi har hela tiden ifrågasatt och ”men vad betyder sinnelagsetik, de begreppen”… och att 
kunna resonera utifrån alla etiska modeller. (L3) 

 
Undervisning i etik kräver stor uppfinningsrikedom hos lärarna, som ska utbilda för att eleverna 
utvecklar sitt språk, förmågan att förklara, resonera och argumentera. Aktuella händelser 
hämtas in i undervisningen, för att väcka engagemang och intresse – och för att nå 
kunskapsmålen:  
 

Jag har gjort en jättedust nu på slutet med alla ungar har fått skriva en jättesvår debattartikel om slöjor… Jag 
tror det har blivit jättebra, vi har läst koranen och vi har tolkat den. Alla har fått skriva en skitsvår debattartikel 
som källhänvisningar som träning inför nationella. (L10) 

 
Berättelsen om den etiska kompetensen som ska nå kunskapsmål handlar i hög grad om språket 
– och de utmaningar som den kvalificerande inriktningen på etikundervisningen innebär. Etisk 
kompetens som mäts i språklig förmåga upplevs av lärarna som en alltför snäv definition. Den 
moraliska känslighet som eleverna ger uttryck för i skolans vardag, och som uppfattas av 
läraren, kan många gånger skilja sig ifrån de förmågor som den mål- och resultatstyrda skolan 
efterfrågar.   
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7.4 Den engagerade läraren  
 

Lärarnas engagemang utgör den röda tråden i berättelsen om elevernas utveckling av etisk 
kompetens. Flera av lärarna söker efter nyanserade formuleringar om etisk kompetens, med stor 
respekt för sitt uppdrag gentemot eleverna. De uttrycker en osäkerhet inför att beskriva den 
”stora och viktiga” etiska förmågan på ett tillräckligt sätt – vad den betyder för eleven här och 
nu – och i framtiden: 
 

… men sen att ta det med ut i korridoren eller sitt eget liv, det ser vi inte riktigt, … jag tänker så här att vi sår 
frön och nånstans senare i livet visar det väl sig, men det är inte säkert att det syns för oss just nu. (L5) 

 

Lärarna uppfattar etik i undervisningen som en mycket angelägen fråga, som kräver stora 
insatser och kraft i mötet med eleverna. För att göra ämnet rättvisa reflekterar flertalet över den 
egna förmågan; vad man själv tror på, engagerar sig för, och representerar för eleverna:  
 

… hoppas då att jag är nån sorts god förebild för en *skratt*, en god samhällsmedborgare på något sätt, då… 
men det är svårt om det bara ska vara jag, för då är det så otroligt endimensionellt… trettiofemårig lärare, 
om det är det enda perspektiv man får, liksom. (L4) 

 
Etik i undervisningen har i hög grad ett framtidsperspektiv. Lärarna beskriver etisk kompetens 
som något eleverna utvecklar i takt med mognad, självförståelse och genom möten med den 
andre, med omvärlden. Lärarnas visar ett påtagligt engagemang för att driva på elevens process 
för ett självständigt, moraliskt känsligt, jag. Deras berättelser beskriver ofta tvivel – om att räcka 
till och nå fram till eleverna:  
 

Men att man… alltså, och det handlar ju om ALLT, det finns… det är ju liksom normer, normbegrepp, vad 
är normer, regler – allt det här, känslor, relationer, allt handlar ju om nån slags tanke bakom sitt eget 
handlande och har jag fått elever att förstå varför de handlar på olika sätt, då tror jag att jag har lyckats. (L6) 

 

Undervisning i etik handlar om engagemang – och förhoppningar. Lärarnas önskan om att räcka 
till för elevernas moraliska utveckling sträcker sig längre än de år man möts i skolan. 
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8. Resultatdiskussion 
 

Lärarnas övergripande berättelse vittnar om ett starkt, personligt engagemang för att eleverna 
ska utveckla en sorts individuell etisk kompetens, genom att se och förstå hur den egna 
kontexten, mitt unika jag, förhåller sig till den andre, till omvärlden. Det handlar i första hand 
om att utveckla den moraliska känslighet som Rest formulerar, det första steget i moraliskt 
agerande, för att kunna ta in sin omvärld (Rest 1986; Bebeau 2002). Komponenten moralisk 
känslighet är relativt frånvarande i den svenska läroplanen enligt tidigare studier, medan lärares 
undervisning i etik vida överskrider läroplanen (Osbeck m. fl., 2018; Lilja & Osbeck 2020). 
 
För att träna den moraliska känsligheten, för att förstå sig själv i förhållande till den andre 
behövs berättelser, verkliga och fiktiva (Biesta 2020; Nussbaum 1995; Celeste 1995). Lärarnas 
beskrivningar av att de ständigt söker efter berättelser för att kunna diskutera etiska frågor med 
eleverna är tydliga och mångfacetterade. Det kan handla om flyktingpojken som tar med sig 
bönemattan i klassrummet, eller resor till länder med olika kulturella och politiska 
förutsättningar, för att eleverna ska träna sin inlevelseförmåga och se den andre. Lärarna 
”bjuder in” eleverna att lyssna till världen, som den vuxne, didaktiskt kunnige, ofta har mer 
erfarenheter av (Biesta 2020). Behovet av berättelser i klassrummet tycks oändligt, när 
elevernas egna sociala och kulturella kontext innebär få möten med den andre. Här känner 
lärarna att de behöver stöd, och lyfter fram skönlitteraturen som ett värdefullt redskap i 
etikundervisningen (Nussbaum 1995; Celeste 1995). 
 
Lärarnas implicita motivgrund för att undervisa om etik är i hög grad den dimension Biesta 
benämner subjektifiering. Den egna moraliska känsligheten ses av lärarna som en förutsättning 
för att kunna förstå den andre; för att kunna vara öppen för en omvärld fylld av annanhet – och 
ha lust att existera i den (Rest 1986; Biesta 2010; Biesta 2014; Osbeck m.fl., 2018). På så sätt 
kan lärarna sägas verka för att varje enskild elev finner sin unika egenart – men inte i första 
hand för att kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarsfull frihet, som 
läroplanen föreskriver, utan som något som föregår en fördefinierad modell av ett demokratiskt 
samhälle; elevens unika jag som existerar tillsammans med andra unika jag, vars unikhet 
samhället ännu inte utgörs av, unika jag som blir till (Biesta 2011). Denna tillblivelse vill lärarna 
locka fram. Aktivt, engagerat och med inlevelse försöker lärarna uppmärksamma eleverna på 
deras sätt att uppfatta och uttrycka sig om omvärlden, och hur deras förförståelse präglar deras 
uppfattningar. Lärarnas berättelser om undervisning för etisk kompetens vittnar om ett starkt 
driv: ”Ni måste förstå…, …ni sitter i en bubbla…, Varför tänker du som du gör…?”. Samtal 
är grunden i individens tillblivelse. För att eleven ska kunna utveckla moralisk känslighet krävs 
att läraren tar tid för dessa samtal, både under planerad och icke planerad undervisning. 
Undervisning för ett självständigt jag kräver ett långsamt tempo (Anderberg 2017; Biesta 2014).  
 
Hur elevens unika egenart underblåses i undervisningen kan inte föreskrivas i ett politiskt 
styrdokument (Anderberg 2017; Osbeck m. fl., 2017). De viktigaste formerna av medborgerligt 
lärande är de processer och metoder som utgör vardagen för barn, ungdomar och vuxna, menar 
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Biesta. Därför förtjänar de vår fulla uppmärksamhet om vi vill påverka medborgarskapets 
framtid (2010).  
 
Att utbilda för autonomi och självständighet kräver professionell fingertoppskänsla och 
kännedom om varje enskild elevs personliga förutsättningar, samt att elevens liv och omvärld 
varligt tas emot av läraren. Just det sätt som lärarna engagerar sig för att eleverna ska se sin 
kontext – för att kunna lyssna in omvärlden och agera i den – leder eleverna framåt (Biesta 
2014). Såsom Lilja (2013) föreskriver, visar lärarna tydligt att förtroendefulla relationer i 
klassrummet tillåter samtal och unika uttryck. Det krävs att läraren uppmärksammar och 
intresserar sig för elevens kontextuella förutsättningar, för att eleven ska lära sig något.  
 
Läroplanen är ramverket för all undervisning i skolan, men intervjuresultaten pekar på att 
lärarnas ambitioner sträcker sig längre än så. Undervisning för etisk kompetens kräver ett 
personligt engagemang, en kännedom om elevernas sociala och kulturella kontext, 
förtroendefulla relationer och frihet att tolka styrdokumenten utifrån den professionella 
yrkesrollen (Anderberg 2017; Ball 2003; Lilja & Osbeck 2020; Lilja 2013; Osbeck m. fl., 2017; 
Osbeck m. fl., 2018). Lärarna lyfter fram elevernas ”blinda fläckar”, då omvärlden kräver ett 
moraliskt engagemang, då elevens ”jag” åberopas (Biesta 2011; Biesta 2014; Biesta 2020). Med 
det menas att lärarna ser och uppmärksammar elevens liv och omvärld som kommer till uttryck 
i skolan – och när denna behöver stödjas för att utveckla moralisk känslighet.  
 
Etisk kompetens enligt lärarnas utsagor formuleras genom två huvudteman i denna uppsats: 
Etisk kompetens bestående av en individuell etisk kompetens respektive kollektiv etisk 
kompetens, den senare beroende av den förra.  Etisk kompetens som tar sin början genom att 
se sig själv, det som utgör min värld, det som är unikt för mig, och hur jag kan existera med 
andra. Det är alltså en sorts individens frigörelse att komma ut i världen och forma den 
tillsammans med andra, unika jag. Den värld som Biesta beskriver som en väv av pluralitet och 
annanhet (Biesta 2011; Biesta 2020).  
 
Lärarnas berättelse om etisk kompetens handlar om en icke-fördefinierad förmåga, en förmåga 
bortom läroplanen. En etisk kompetens som springer ur ett unikt, autonomt jag för att existera 
i och med omvärlden, för att berika den och skapa något nytt tillsammans med andra (Biesta 
2011; Biesta 2014; Biesta 2020). 
 
Det som krävs av undervisningen, för att elevers etiska förmåga ska kunna utvecklas är lärarens 
engagemang. Förutsättningarna är att läraren har professionell frihet, lyhördhet och kontextuell 
känslighet i mötet med eleverna. En lärare som är med sina elever nu – och för framtiden.  
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