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Abstract 
This essay is an analysis of how Swedish sixth form students interpret ”a good society”, 

an expression which is part of the main content of Religion1, the mandatory course in 

religious studies. It is based on a a survey asking 198 students to define and reflect on 

what a good society might look like. A hermeneutic method has been used to analyse 

their answers in relation to regulations and research. 

   The conclusion is that although most students show themselves able to reflect on what 

a good society might be, their ability to use ethical theory and concepts required by the 

course’s grading criteria is limited. There is a possibility that students have the required 

knowledge as specified by the course’s grading criteria, but lack the language to be able 

to sufficiently communicate their knowledge. 

 

 

 

Denna studie är en analys av hur svenska gymnasieelever tolkar begreppet ”ett gott 

samhälle”, ett begrepp som återfinns i det centrala innehållet för den 

gymnasiegemensamma kursen religionskunskap 1. Studien är baserad på en 

enkätundersökning som gått ut till 198 elever där de ombads definiera och reflektera 

kring vad ett gott samhälle kan vara. Deras svar har analyserats i relation till 

styrdokument och aktuell forskning inom området. Den metod som använts är 

hermaneutik. 

   Slutsatsen är att även om de flesta av eleverna visar sig kunna reflektera kring vad ett 

gott samhälle kan vara, är deras förmåga att använda de etiska modeller och begrepp 

som efterfrågas i betygskriterierna för kursen begränsad. Det finns en möjlighet att 

eleverna besitter de kunskaper som betygskriterierna efterfrågar, men saknar det språk 

som skulle krävas för att på ett tillfredsställande sätt kommunicera dessa kunskaper. 
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1. Introduktion 

Som lärare på gymnasiet kan jag se att eleverna ibland får kämpa för att förhålla sig till 

ett samhälle som är försatt i ständig förändring. De befinner sig mitt i ett 

informationsflöde som ibland kan vara rent överväldigande. De omringas av ideologiska 

och kommersiella intressen som försöker nå och påverka dem med sina budskap. De 

möter nya kulturer, både i sin närhet och genom media och sociala medier. 

Kommunikationsmöjligheterna gör att de ofta utformar sina värderingar mitt i detta 

flöde, i samtal med personer i närheten, på nätet och med t.ex. skolan. Vad tror jag på? 

Vilka värden är viktiga för just mig i livet? Vilka ideal har jag? Vem vill jag vara? 

Frågorna är många och viktiga. Hur skolan lyckas möta eleverna i dessa reflektioner är 

en viktig fråga som relaterar direkt till läroplanen. 
   Skolans uppdrag och värdegrund står att återfinna i läroplanen. Här kan utläsas vilka 

de grundläggande värden är som ska ligga till grund för de kunskaper och förmågor som 

utbildningen ska bibringa eleverna. 
 
 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.1  

 

Jag upplever att denna skrivning i läroplanen lägger en mycket betydelsefull grund för 

hur vi kan möta eleverna kring frågor rörande livsförståelse, olika sätt att förhålla sig till 

den samhälleliga gemenskapen, relationer, etik och moral. Dessa frågor är centrala bl.a. 

i ämnet religionskunskap på gymnasiet. 

   I det centrala innehållet för ämnet religionskunskap står att eleverna ska kunna 

reflektera kring vad ett gott samhälle kan vara. Skrivningen är ny för den senaste 

ämnesplanen. 

   Jag ville därför undersöka hur gymnasielever ser på vad ett gott samhälle innebär, och 

hur de motiverar sina ställningstaganden i termer av etik och värderingar.  

 

	  

                                                             
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
Skolverket,http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Läst: 2013-11-03 
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1:1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever definierar ett gott 

samhälle, huruvida deras definitioner förankras i etiska modeller samt vilka etiska 

modeller, om några, eleverna i sina definitioner utgår från. 

   I 2010 års läroplan för gymnasiet står att undervisningen ska ge eleverna färdigheter 

och kunskap som möjliggör aktivt medborgarskap grundat i demokratiska värderingar. 

Tanken om det goda samhället, byggt på de värderingar som anges i läroplanen, 

tolerans, medkänsla och ansvar t.ex., är därför central. I ämnet religionskunskap knyter 

man an till detta genom att ange att etiska diskussioner om vad ett gott samhälle kan 

vara tillhör det centrala innehållet.  I betygskriterierna skriver man också att varje elev 

ska kunna föra enkla resonemang kring ett gott samhälle utifrån dygdetiska och andra 

etiska modeller. Man måste alltså kunna resonera kring ett gott samhälle för att bli 

godkänd i kursen.  

 

För att uppnå syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vad är ”ett gott samhälle” enligt gymnasieelever? 

• Hur motiverar gymnasieelever sina beskrivningar av ”ett gott samhälle”? 

• Vilka etiska modeller, om några, utgår eleverna från när de resonerar kring vad 

ett gott samhälle kan vara? 

1:2. Material 
Min studie bygger i första hand på en enkätundersökning jag har genomfört vid en 

mellansvensk gymnasieskola. Enkätundersökningen bestod av sex frågor kopplade till 

begreppet ”ett gott samhälle”. För teori att utforma enkäten utifrån har jag använt 

Johansson, Bo & Svedner, Per (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen : 

undersökningsmetoder och språklig utformning samt Trost, Jan (2010) Kvalitativa 

intervjuer. Då min studie har didaktisk inriktning valde jag att utgå från verk som 

förekommer som obligatorisk metodlitteratur för examensarbetet i lärarutbildningen vid  
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högskolor.2 För teoretisk grund till den hermeneutiska metoden har jag använt 

Davidsson, Bo & Patel Runa (1991) Forskningsmetodikens grunder.  

   För att välja och definiera etiska begrepp som jag använt mig av i utformningen av 

enkätfrågorna och i min analys har jag utgått från Tännsjö, T. Hos Tännsjö återfinns 

tydliga karaktäristiska som kan förknippas med de etiska modeller jag utgått från i min 

analys, pliktetik, utilitarism och dygdetik, på ett sätt som tillät mig att formulera frågor. 

Särskilt tydligt kopplas vissa begrepp hos Tännsjö till dygdetiken, ”välvilja, medkänsla, 

ärlighet, mod, flit, rättrådighet, rättvisa, återhållsamhet, givmildhet, lojalitet, 

vänskaplighet”3, och då dygdetiken är den etiska modell som betygskriterierna explicit 

kräver att eleverna ska kunna reflektera utifrån ansåg jag att Tännsjös tydliga koppling 

mellan begrepp och etisk modell gjorde Grundbok i normativ etik som en lämplig 

utgångspunkt för mina val av begrepp samt min analys av elevernas 

begreppsanvändning.  

   Enkäten delades ut och besvarades under november månad 2013, eleverna hade 45 

minuter till sitt förfogande för att besvara enkäten. Elevernas svar var i varierande grad 

utförliga, allt från att frågorna besvarades med ett enstaka ord till svar omfattande drygt 

350 ord förekom. De elever som gav utförliga svar gjorde vanligtvis det konsekvent, 

och de elever som valde mer kortfattade svar var oftast mindre utförliga i samtliga sina 

svar. Alla elever som besvarade enkäten har besvarat samtliga frågor, även om en 

mindre mängd elever har valt att på någon eller ett par frågor svara ”Jag vet inte” eller 

uttryck av den betydelsen. 

   För att förhålla mig till styrdokumenten har jag utgått från Läroplan för 

gymnasieskolan 20114, ämnesplanen för religionskunskap samt kursen religionskunskap 

1,5 samt skolverkets kommentar till ämnet religionskunskap.6 

 
1:3. Metod och avgränsningar 
 
Jag har valt att genomföra en enkätundersökning för att undersöka gymnasieelevers syn 

på vad som kännetecknar ett gott samhälle. Jag valde av praktiska skäl att begränsa mig 

till att undersöka eleverna vid en gymnasieskola, vid denna skola utgick enkäten till 

                                                             
2 Se t.ex. http://www.umu.se/utbildning/program-
kurser/kurs/?currentView=literature&code=6PE028 Läst: 2014-01-18 
3 Tännsjö 2000:96 
4  http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb
ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 Läst 2012-11-21 
 
5 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Läst 2012-12-01 
6 Kommentaren finns som pdf via Skolverkets ämnessida för religionskunskap, se not 7.	  
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samtliga elever i åk 1 vid de högskoleförberedande programmen. De 

högskoleförberedande programmen utgörs av det tekniska programmet, 

samhällsvetenskapligt program, humanistiskt program, naturvetenskapligt program, 

ekonomiskt program samt det estetiska programmet och det är alltså elever från dessa 

program som besvarat enkäten.  

   När man gör ett urval menar Johansson och Svedner att principerna för urvalet tydligt 

måste framgå. 7 Mitt urval gjordes utifrån att eleverna vid de högskoleförberedande 

programmen läser religionskunskap 1 under höstterminen i åk 1, varför de elever som 

går i åk 1 och har besvarat enkäten var i färd med att avsluta kursen när de avgav sina 

svar. Yrkesprogrammen läser religionskunskap under vårterminen i åk 1, och jag valde 

alltså bort den elevgruppen helt enkelt för att de ännu inte läst religionskunskap.  

   Valet av enkät som metod byggde på att jag åsyftade att skaffa mig ett så brett 

underlag som möjligt för att öka tillförlitligheten, främst vad gäller de två frågor med 

kvantitativa inslag där ju resultaten är beroende av att en tillräcklig mängd har besvarat 

frågorna.8 Enligt Trost är det betydelsefullt när man ställer frågor av kvalitativ karaktär, 

där respondenterna ska kunna reflektera på ett personligt sätt, att frågorna inte styr 

svaren. Dock måste den som konstruerar frågorna arbeta utifrån en tydlig struktur på 

frågorna.9 Enligt Johansson och Svedner är en kvalitativ metod att föredra om man vill 

få uttömmande och nyanserade svar.10 Genom att välja enkätstudien som metod kunde 

jag kombinera en oföränderlig struktur på frågorna med en möjlighet för respondenterna 

att svara fritt och med minsta möjliga påverkan. 

   Enkäten sändes ut och besvarades med hjälp av programmet socrative.com, som 

sammanställer och sparar svaren i excelfiler. Svaren kunde lämnas in anonymt, men 

några elever valde att skriva in sina namn. Eleverna fick 45 minuter på sig för att 

besvara enkäten och ombads att använda hela den tiden, eller vänta in den gemensamma  

sluttiden. Innan eleverna började besvara enkäten gav jag en kort muntlig redovisning 

av syftet med undersökningen där jag uppgav att jag ämnade undersöka hur 

gymnasieelever definierar ett gott samhälle, huruvida deras definitioner förankras i 

etiska modeller samt vilka etiska modeller eleverna i sina definitioner utgår från. Jag 

talade om att bakgrunden till mitt val av ämne är den skrivning i ämnesplanen som 

uttrycker att eleven för att erhålla betyget E i religionskunskap 1 måste visa att den lever 

upp till kriteriet: ”Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle  

                                                             
7	  Johansson & Svedner, 1998: 80. 
8 Trost, 1994: 24 
9 Ibid.: 11 
10 Johansson & Svedner,  1998: 43.	  
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kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar."11 Jag meddelade också 

vilken kurs mitt arbete utförs inom, vid vilket lärosäte och att jag har som mål att kunna 

bli legitimerad i ämnet religionskunskap för gymnasiet.  

   Av 198 elever i åk 1 svarade 157, vilket ger en svarsfrekvens på ca 79 %.  Eleverna 

har tillgång till egen dator och kunde därför besvara enkäten på lektionstid med lärarnas 

tillåtelse. Den största delen av bortfallet beror på att elever i klasserna var frånvarande 

vid det tillfälle då enkäten fylldes i, endast två närvarande elever valde att avstå från att 

fylla i enkäten. Den höga deltagarfrekvensen bidrar till enkätens reabilitet, även om en 

kvalitativ undersökning alltid har begränsningar vad gäller tillförlitlighet då urvalet är 

begränsat och svaren är öppna för tolkningar.12 Två elever har lämnat in svar som jag 

har valt att bortse från i undersökningen. Dessa två innehöll uteslutande svar av sexuell 

natur och jag bedömde att syftet med svaren inte var att besvara mina frågor. Att jag 

valt att bortse från dessa kan möjligen vara en svaghet i min undersökning, man kan 

också tänka sig att fler elever inte varit seriösa i sina svar även om jag inte kunnat 

utröna det i min läsning av enkäterna. 

   I rapportdelen där jag sammanställt resultatet av enkätundersökningen har jag försökt 

hålla mig så nära de ursprungliga elevsvaren som möjligt, för att som Edfeldt 

framhåller, det är viktigt för reabilitet och källkritik att man i en studie med öppna 

frågor återger de svar och resultat man ämnar tolka med så stor respekt som möjligt för 

originalmaterialet.13 

   Eleverna fick också i förväg skriftlig information om undersökningen, 

tillvägagångssätt och syfte samt om att enkäten var frivillig och skulle anonymiseras.  

   Jag valde begreppen till fråga två och tre i enkäten utifrån Tännsjös Grundbok i 

normativ etik. Karaktäristiska som han där beskriver som utmärkande för dygdetik,  

pliktetik och konsekvensetik fick bli de centrala begrepp som eleverna ombads ta 

ställning till i enkäten, för att ge en tydligare struktur åt frågeställningen. Svaren på de 

två frågorna har jag framställt i form av diagram för att förtydliga resultatet. 

   Jag har genom att tolka enkätsvaren fått en översiktlig bild av hur gymnasielever 

definierar ett gott samhälle, och vilka etiska grundprinciper de utgår från när de 

resonerar kring sina definitioner. Jag har använt en hermeneutisk metod där jag utifrån 

min förförståelse har analyserat enkätsvaren i förhållande till litteratur och 

styrdokument. För att försöka dra slutsatser om helheten har jag utgått från elevernas 

språkliga beskrivningar av sina reflektioner.  Även om jag har exemplifierat svaren med 

                                                             
11	  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Läst: 2013-11-03 
12 Trost, 1994: 19-21 
13 Edfeldt, 1996: 85-87	  
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några utvalda citat så är naturligtvis tolkningarna och de teman och tendenser jag 

identifierat mina egna tolkningar och därmed subjektiva.14 

   För analysen av hur eleverna går till väga för att relatera etiska värden eller händelser 

till etiska modeller har jag utgått från Beuchamp, Tom, L. 2003. Beauchamp är 

professor i filosofi vid Georgetown universitet, och hans analysmodell bygger på att 

man studerar huruvida en etisk bedömning utgår från händelser man anser är goda för 

att avgöra vilken etisk modell man stöder, detta kallar han ett bottom-up perspektiv, 

eller om man tvärtom utgår från den modell man stöder för att avgöra om en händelse 

eller företeelse är god, vilket Beauchamp kallar ett top-down perspektiv.15  

   En utveckling av metoden hade kunnat vara att åstadkomma en triangulering genom 

att intervjua lärare kring hur man undervisar om de etiska modellerna och hur 

diskussionen kring vad ett gott samhälle kan vara ser ut i den praktiska 

undervisningen.16 En annan intressant fråga hade varit hur lärarna tolkar begreppet ”ett 

gott samhälle” och de resultat som framkommer i den enkätundersökning jag 

genomfört. Den tid jag hade till mitt förfogande för denna studie tvingade mig dock att 

göra en avgränsning, och inte föra in ett lärarperspektiv i min studie. 

	  

1:5 Teori och tidigare forskning 
	  	  	  Skrivningen om att elever ska kunna resonera kring vad som kan vara ett gott samhälle 

är ny i Gy11. Forskning kring just hur det begreppet har använts i 

religionsundervisningen eller tolkats av eleverna har jag inte kunnat hitta, antagligen på 

grund av att det ännu inte funnits tid att bedriva sådan forskning sedan 

gymnasiereformen genomfördes. 

   Olika sätt att förhålla sig till livsfrågor, samhällsetik och moral i förhållande till 

religionsundervisningen finns det dock forskning kring. 

    Ett standardverk som ofta används i lärarutbildningar är ”Livstolkning och 

värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik.” av Edgar Almén, Ragnar 

Furenhed, Sven G Hartman och Björn Skogar.  Almén och Furenhed har tidigare varit 

lärare vid gymnasiet men har gått vidare till att vara verksamma vid högskolan. 

Hartman är professor i pedagogik medan Skogar arbetar bl.a. på lärarutbildningen 

utöver att han är docent i tro- och livsåskådning. I sitt gemensamma verk belyser de hur 

komplext det är att ge utrymme för bredd såväl som djup inom ett ämne som kräver så 

stor hänsyn till mångfald, individualism och olika etiska system som 

                                                             
14 Davidsson & Patel, 1991: 26 
15http://www.fatih.edu.tr/~sdsnyder/Ethics/ACompaniontoAppliedEthics.pdf Läst: 2013-
11-03 
16 Davidsson & Patel, 1991: 26	  
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religionskunskapen. Utöver teorier kring hur man kan handskas med etiska diskussioner 

i klassrummet, bildnings- och fostransperspektiv och individuell respektive gemensam 

värdegrund tar boken också upp hur ämnet religionskunskap utvecklats.  

   Då boken kom ut 1994 finns den senaste gymnasiereformen inte med, och visst 

innehåll är föråldrat. Verket är trots det relevant för kontexten för min undersökning och 

den historiska bakgrunden, enligt min mening, då den förskjutning inom ämnet från 

kristendom och världsreligionerna som grund för fostran och bildning till 

livsåskådningar, existentiella frågor och etiska diskussioner som grund för 

ställningstaganden i livsfrågor som identifieras i ”Livstolkning och värdegrund – Att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik.” enligt min mening finns kvar även i Gy11. 

   Christina Osbeck har i sin avhandling (2006). Kränkningens livsförståelse – en 

religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan studerat hur ungdomar 

förhåller sig till livsfrågor och hur dessa behandlas i religionsdidaktiken. Osbeck 

framhåller att religionsämnet, som i hennes avhandling studeras i förhållande till Lpf 

94, innehåller centrala begrepp och behandlar frågor som i hög grad hör samman med 

skolans värdegrund så som den beskrivs i läroplaner.17 Osbeck lyfter att ungdomars 

värderingar i hög grad utformas i relation med varandra och att skolan har en mycket 

stor betydelse då en stor del av ungdomars diskussioner om värderingar och 

livsåskådningsfrågor äger rum inom skolans väggar i både lärandesituationer och i 

umgänget mellan eleverna. Hon menar att det därför är av stor betydelse hur man inom 

undervisningens ram handskas med begrepp relaterade till värdegrunden och att detta är 

synnerligen viktigt inom religionskunskapen eftersom detta ämne i så hög grad knyter 

an till läroplanens övergripande värderingar.18 Min forskning handlar just om hur 

eleverna har anammat begreppet gott samhälle, hur de resonerar om det och hur de 

försöker motivera sitt ställningstagande i etiska termer 

   Osbeck har i sin avhandling fokuserat på problematik och medvetet valt bort positiva 

exempel. Hon menar att positiva exempel är bedrägliga och att kritisk förståelse nås 

med större reabilitet genom att studera problematik. Då studien handlar om hur 

livsförståelse utvecklas kunde ändå något perspektiv med positiva exempel för 

jämförelse ha bidragit till att ge bredd åt Osbecks resonemang. 

 

                                                             
17	  Osbeck, 2006: 28 
18 Ibid.:367	  
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Osbeck, som numera är verksam som doktor i religionsvetenskap vid Karlstad 

universitet,19 skriver att ungdomars förmåga att verbalisera sina reflektioner, att kunna 

ge en korrekt språkdräkt åt sina kunskaper och färdigheter och att kunna förhålla sig till 

en ämnesrelaterad begreppsapparat är en vital del av deras utveckling. Denna teori är en 

betydelsefull utgångspunkt för min undersökning. Osbecks avhandling blir därmed ett 

relevant material för min studie då jag undersöker hur elever resonerar kring ett centralt 

begrepp i kursen religionskunskap 1.  

 
1:6 Definitioner 
Nyckelbegrepp i denna studie är pliktetik, dygdetik, utilitarism, rättvisa, ett gott 

samhälle och livsförståelse. 
 
Pliktetik är en modell för att avgöra en handlings etiska värde som utgår från regeln 

och grundprincipen bakom handlingen och som därför tar liten eller ingen hänsyn till en 

handlings konsekvenser. Kants kategoriska imperativ, som kan formuleras: handla alltid 

så att maximen för handlingen kan upphöjas till allmän lag, är en bekant sats inom 

pliktetiken.20 

 

Dygdetik är enligt Torbjörn Tännsjö en etisk modell som bygger på mänskliga ideal, 

där vi i våra val och gärningar ska sträva efter att uppnå dygder. Vilka dygder som ska 

eftersträvas har sett olika ut i olika tider och olika kulturer men Tännsjö menar att 

givmildhet, medkänsla och välvilja är utmärkande ideal som är eftersträvansvärda inom  

den västerländska dygdetiken som påverkats av kristna värderingar. Dygdetiken utgår 

från ideal kring vilka dygder som är eftersträvansvärda, men kan även ta hänsyn till 

konsekvenser.21 

 

Utilitarism är den kanske mest bekanta riktningen inom konsekvensetiken. En gärning 

bedöms enligt denna utifrån vilka konsekvenser den får, vilken nytta den bidrar med.  

Lycka, och största möjliga lycka åt största möjliga antal, är utmärkande ideal för 

utilitarismen.22 

 

Rättvisa är enligt Tännsjö ett begrepp som kan tolkas olika. I sin beskrivning av 

utilitarismen menar Tännsjö att man främst eftersträvar nytta, lycka och lust åt flertalet. 
                                                             

19	  Osbeck avslutar till slutet av vårterminen sin anställning vid KAU och tillträder på 
heltid sin anställning som lektor vid Göteborgs universitet, vilket innebär att hon 
vårterminen 2014 är anställd vid båda lärosätena. 
20 Tännsjö, 2000: 62	  
21	  Ibid.: 47 
22 Ibid.: 24 ff. 
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Han skriver därför att begreppet rätt i förhållande till orätt inom utilitarismen är svagare 

än inom andra etiska modeller. Han utvecklar genom att ställa utilitarismen i relation till 

John Rawls syn på rättvisa i En teori om rättvisa, där rättvisesynen enligt Tännsjö 

bygger på principen att var och en ska tilldelas efter behov, istället för en tilldelning 

efter förtjänst eller vilken nytta som kan uppnås. Tännsjö menar att utilitarismen inte 

som Rawls hävdar rättvisan som en absolut och eftersträvansvärd princip, eftersom man 

ser till konsekvenserna av t.ex. resursfördelning, inte till någon rättvisebaserad maxim.23 

När det gäller pliktetik skriver Tännsjö att det inte går att i egentlig mening fastställa 

vilka de absoluta plikter är som skulle kunna utgöra etiska maximer. Rättvisa tas endast 

upp i sammanhanget retributiv rättvisa, där begreppet används för att visa hur man kan 

förhålla sig till det faktum att människor bryter mot pliktetiskt fastslagna värderingar.24 

Rättvisan tas alltså hos Tännsjö inte upp som en etisk maxim för pliktetiken i sig. 

Endast när det gäller dygdetiken nämner Tännsjö rättvisan som något i sig 

eftersträvansvärt.25 Styrdokumentens förhållande till fenomenet och/eller begreppet 

rättvisa är svår att utläsa eftersom begreppet inte förekommer varken i ämnesplanen för 

religion, kursbeskrivningarna eller kommentarerna. Begreppet rättvisa förekommer inte 

heller i läroplanen för gymnasiet. 

 

Ett gott samhälle är enligt Skolverket ett begrepp som ska användas för att förankra 

etiska normer kring vad som är rätt och fel, gott och ont, i värderingar kring hur vi i 

samhället ska bete oss gentemot varandra.26 Från ett individuellt fokus ska begreppet 

medverka till att förståelsen för etisk komplexitet ska utvidgas till att kunna sättas in i 

en samhällelig kontext. Skolverket skriver att eleverna ska utveckla en förmåga att 

relatera de lagar och normer som finns till värderingar knutna till vad det kan innebära 

att vara en god människa och vad ett gott samhälle kan tänkas vara.27 Hos Tännsjö 

återfinns inte begreppet ”ett gott samhälle”, däremot diskuterar han möjligheten att vara 

en ”god medborgare”.28 Detta sker hos Tännsjö endast i relation till dygdetiken, vilket 

kan vara intressant då dygdetiken också är den enda etiska modell som uttryckligen 

nämns i ämnesplanen för religionskunskap. 

 

                                                             
23 Ibid.: 40-41 
24 Ibid.: 73 
25 Ibid.: 96	  
26	  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Samtliga kommentarer Läst 2013-11-03 
27 Ibid. 
28 Tännsjö 2000: 97 
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Livsförståelse är ett begrepp som används av Christina Osbeck och som hon definierar 

som de insikter ungdomar utvecklar kring livet och de förutsättningar under vilka vi  

lever, och vad som ger detta liv och våra relationer värde och mening. Utifrån 

livsförståelse formar människor sina etiska värderingar, förhållningssätt och ideal. Jag 

använder utifrån denna definition begreppet för att beskriva och analysera elevernas 

reflektioner kring normer och värderingar, etiska modeller samt ideal i både individuellt 

och samhälleligt perspektiv, så som de framkommer i enkätsvaren. 

 

2. Bakgrund 

Kristendomskunskapen under tidigt 1900-tal hade i hög grad ett fostrande syfte, man 

skulle enas kring en gemensam, samhällsbärande kristen moral. Liksom en gång 

Aristoteles ansåg den svenska staten att enighet i religion och moral leder till ett gott 

samhälle och man knyter samman kristendomsundervisningen med skolans uppdrag att 

utbilda väl fungerande och laglydiga medborgare. Detta att framhäva uppdraget att 

fostra laglydiga medborgare finns med som uttrycklig skrivning ända fram t.o.m. 

Lgy65.29 

   När religionsundervisningen bedrevs inom ramarna för ämnet kristendomskunskap 

var inriktningen på teologi och trosuppfattningar tydlig, med naturligt fokus på 

kristendomen. När sedan efterkrigstidens objektivitetskrav medförde att 

kristendomskunskapen omvandlades till religionskunskap ändrades också ämnets 

karaktär och allmänna etiska och existentiella frågor fick större utrymme.30 Almén 

skriver att ämnets förändrade karaktär framgår av t.ex. skrivningen i Lgr62 som uttalar 

att man i religionsundervisningen även ska ta upp ”de strömningar som satt de religiösa 

sanningarnas värde i fråga”, och att alltså andra former av livsförståelse än religiösa ska 

diskuteras inom ramarna för religionsundervisningen.31 I takt med samhällets 

sekularisering och ökande inslag av mångkulturalism ändras synen på religionens 

ställning i samhället, och på kristendomens särställning. Redan i Lgy 70 kan vi se att 

religionen ses som ett ämne som ska bidra med bildning, snarare än fostran. I 

inledningen till Lgy 70 skriver man att skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att 

kunna verka i ett demokratiskt och föränderligt samhälle. Moraliska värden lyfts 

fortfarande, tolerans och medmänsklighet t.ex., men utan tydlig koppling till varken 

kristendom eller till religionsämnet.32 

 
                                                             

29 Almén, 2000: 219	  
30	  Almén, 2000: 208 
31 Ibid.: 219 
32 Ibid.: 221 
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I Lgy 94 har olika etiska modeller och livsåskådningar en central ställning i kursen 

religionskunskap a, utan fokus på kristendom. Almén menar att religionskunskapen fått 

till uppgift att ge eleverna verktyg att förhålla sig till ett föränderligt samhälle med 

mångkulturella värderingar snarare än att fostra eller fokusera på bildning utifrån de  

etablerade religionerna, han kallar det en form av medborgarutbildning.33 Ämnet har vid 

det laget också blivit obligatoriskt för alla gymnasieelever. 

   I ämnesplanen för religionskunskap i Gy 11 genomförs vissa förändringar. En viktig 

förändring som Skolverket framhäver är att perspektivet religion och vetenskap 

förtydligas som centralt innehåll. Härigenom stryker man under det kritiska 

förhållningssättet och knyter an till ett postmodernistiskt perspektiv som ligger väl i 

tiden i ett mångfaldssamhälle, som Almén uttrycker det redan när de tidigare 

kursplanerna öppnar upp för en mer pluralistisk infallsvinkel.34  Skolverket skriver i sin 

jämförelse mellan den nya ämnesplanen och den tidigare att det vetenskapliga 

perspektivet har till syfte att granska sanningsanspråk från vetenskap och religion för att 

möjliggöra ett medveten förhållningssätt hos elever vad gäller t.ex. kreationistiska 

teorier.35 

   I den nu gällande ämnesplanen för religionskunskap i gymnasieskolan står att 

undervisningen ”ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”. Ämnet 

ska ta upp religiösa moraliska system, men ska även lämna utrymme för etiska system 

utanför religionen.36  I den övergripande läroplanen står dock att de grundläggande 

värden som explicit ska vara bas för undervisningen har ett ursprung i kristendom och 

västerländsk etik. Dessa värden definieras i läroplanen:  ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.”37  

   I de centrala målen för religionskunskap 1 står att undervisningen ska ta upp ”etiska 

och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.”38 

Definitionen av det goda samhället kan alltså innehålla etiska aspekter från ideologi och 

                                                             
33 Ibid.: 230 
34 Almén, 2000:  227	  
35	  Jämförelsen finns som pdf via Skolverkets ämnessida för religionskunskap, se not 7. 
36 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Läst 2013-11-03 
37 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
Skolverket,http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Läst: 2013-11-03 
38 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Läst 2013-11-03	  
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filosofi såväl som från religioner. Inom religionsämnet ska undervisningen kunna lyfta 

dessa olika perspektiv och definitioner av ett gott samhälle och i detta arbete kunna 

förhålla sig till läroplanens krav på att skolan ska förhålla sig till en gemensam 

värdegrund som bygger på demokratiska principer, tolerans, öppenhet och ansvar. 

Religionsämnet kan därför ses som ett ämne som innehar en särställning då det i sitt 

centrala innehåll ska avhandla frågor som knyter an direkt till värdegrunden i den 

övergripande läroplanen.  

   Vidare har man enligt Skolverket förstärkt det samtida perspektivet i ämnesplanen då 

historisk bakgrund i hög grad ligger till grund för undervisningen i religionskunskap på 

grundskolan. Skolverket använder sig av begreppet intersektionalism för att förklara det  

tvärvetenskapliga perspektiv som tar upp t.ex. genus och socioekonomiska perspektiv 

på livsförståelse och som efterfrågas i ämnesplanen. Existentiella frågor rörande 

relationer och identitet ska tas upp i religionskunskapen och förankras i de värden som  

förtydligas i läroplanen och som är grundläggande för det demokratiska samhällets 

människosyn. Skolverket skriver: ” Det här är frågor som kan ha relevans för studier av 

såväl individualitet som kollektivitet i ett mångfaldssamhälle – men också för studier av 

förhållanden och relationer i mer eller mindre tydliga enhetssamhällen.”39 Det är i detta 

sammanhang som begreppet ”ett gott samhälle” ska tolkas. 

 

3. Rapport 

I denna del redovisar jag svaren på enkäten i form av sammanställningar. För 

tydlighetens skull har jag valt att redogöra för svaren på var fråga för sig. Jag har  

sammanställt materialet utifrån teman och tendenser som jag identifierat, och jag 

exemplifierar dessa med utvalda citat. Jag har återgett citaten exakt, utan att korrigera 

eventuella språk- eller skrivfel. 

 
3:1 Sammanställning av enkäten 
	  

Fråga1	  Vilken	  egenskap	  är	  viktigast	  att	  ett	  samhälle	  har	  för	  att	  du	  ska	  
beskriva	  det	  som	  gott?	  Motivera	  ditt	  svar.	  
 
Det absolut vanligaste svaret på denna fråga är att rättvisa är det viktigaste för att ett 

samhälle ska vara gott. Över hälften av eleverna nämner rättvisa i sina svar på denna 

fråga. I sina motiveringar kopplar de flesta av eleverna som nämner rättvisa detta 

begrepp till alla människors lika värde. Flera elever skriver att vi nog aldrig kommer att 

                                                             
39	  Jämförelsen finns som pdf via Skolverkets ämnessida för religionskunskap, se not 7.	  
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uppnå ett gott samhälle eftersom människor är giriga och själviska till sin natur, men att 

även brister i samhället är uthärdliga om man bara upplever att bristerna drabbar alla 

lika. Tolv elever tar upp exempel från sina egna upplevelser, att rättvisa mellan syskon 

eller att få lika stor frihet som kompisarna t.ex. är den viktigaste förutsättningen för att 

man ska känna sig tillfreds och väl behandlad. ”Jag tyckte att det var okej att jag 

intefick gå på luciadiscot eftersom syrran inte fick heller” skriver t.ex. en elev och 

menar att på samma sätt kan man acceptera att samhället inte ger allt man önskar om 

man bara upplever att alla får lika av det som ges, och drabbas av samma förbud 

och/eller brister. På så sätt kan ett samhälle upplevas som gott, även om det har brister. 

   Det näst vanligaste svaret är egenskaper kopplade till välfärd: vård, arbete, skola och 

omsorg. Flera elever nämner att det finns exempel i historien som visar att folk hellre 

lever under en diktatur som kan ge människor stabilitet, arbete och sjukvård t.ex. än i en 

demokrati som är instabil och där arbetslöshet leder till otrygghet. Många elever nämner 

att man diskuterat detta i ämnet historia. Utifrån detta resonemang menar flera av 

eleverna att ett gott samhälle är ett samhälle som tillgodoser basala behov. I linje med 

detta är det också en stor mängd av eleverna som framhåller fred och trygghet som ett 

gott samhälles viktigaste karaktäristika. 

   Sexton elever anger demokrati som den viktigaste egenskapen för att de ska definiera 

ett samhälle som gott. Av svaren framgår att flera elever anser att demokratins existens 

kan rättfärdiga brister i samhället. ”Vi blir bättre som människor om vi får ta ansvar” är 

motiveringen från en elev, medan en annan skriver ”Hur jävligt det än är finns det ändå 

alltid hopp i en demokrati eftersom alla får vara med och bestämma”.  

Fråga	  2.	  Om	  ett	  gott	  samhälle	  är	  målet,	  vad	  är	  viktigast	  att	  politikerna	  
tar	  hänsyn	   till	   när	  de	   fattar	   ett	  politiskt	  beslut?	  A.	  Att	  det	   är	   rättvist,	  
lika	  för	  alla.	  B.	  Att	  det	   inte	  drabbar	  de	  svaga	  och	  utsatta	  C.	  Att	  det	   får	  
goda	  konsekvenser	  för	  så	  många	  som	  möjligt.	  Motivera	  ditt	  svar.	  
 
Svaren på första delen av denna fråga fördelar sig sålunda:  
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Eleverna som svarat A motiverar detta med att politiska beslut generellt aldrig kan 

gynna alla men om man har rättvisa som grundprincip så blir besluten begripliga och 

kan accepteras även av de personer som missgynnas. Några elever tar också upp att man 

måste ha rättvisa som grundprincip för att människor ska kunna ha respekt för ett 

demokratiskt system, så att det finns en maxim för beslutsfattande oavsett vilken 

politisk majoritet som råder. ”Det finns så himla många problem i samhället så man kan 

nog inte ta hänsyn till hur alla får det eller känner utan man måste bara ha en regel som 

lika för alla för att kunna fatta beslut” sammanfattar en elev. 

   De elever som svarat B motiverar det med att det är omsorgen om de svaga som gör 

oss goda. ”Generositet är motsatsen till egoism” skriver en elev och menar att om vi 

bara skulle leva för att gynna oss själva så behövde ju samhällen inte finnas alls, och 

kunde då inte heller vara goda. ”Vi går ihop för att hjälpa varann och kunna ge till dom 

som behöver och jag kan ju också vara en som behöver hjälp” skriver en annan elev. 

Alternativ C var med 65 % det allra vanligaste svaret. Den vanligaste motiveringen är 

att samhället måste se till att så många personer som möjligt har det bra och är nöjda. 

Åtta elever nämner ordet utilitarism, och en elev skriver att utilitarismen är inbyggd i 

demokratin eftersom man inte blir omvald om man inte som politiker strävar efter att 

majoriteten ska vara nöjda med besluten vilket eleven menar är beroende av att man har 

gynnats av den politik som förts. 

Fråga	  3	  Utifrån	  begreppet	  ”ett	  gott	  samhälle”,	  vilken	  tycker	  du	  är	  den	  
bästa	   synonymen	   till	   ordet	   ”gott”?	   A:	   Rättvist	   	   B:	   Lyckligt	   	   C:	  
Omtänksamt	  	  Motivera	  ditt	  svar.	  
Svaren på fråga 3 fördelar sig på följande sätt:  

Fråga	  2	  

A	  AA	  det	  är	  räAvist,	  lika	  för	  alla	  
27%	  

B	  AA	  det	  inte	  drabbar	  de	  svaga	  
och	  utsaAa	  8%	  

C	  AA	  det	  får	  goda	  konsekvenser	  
för	  så	  många	  som	  möjligt	  65%	  
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Majoriteten av eleverna föredrar alltså att utifrån dessa alternativ definiera ett gott 

samhälle som ett omtänksamt samhälle. Det kan vara värt att jämföra detta med svaren 

på fråga 1, där ju rättvisa var den egenskap flest elever krävde skulle utmärka ett 

samhälle för att de skulle beskriva det som gott. 

   När eleverna motiverar varför de väljer ”omtänksamt” som svarsalternativ på fråga 3 

gör de det oftast genom att säga att alla andra goda egenskaper ett samhälle förväntas ha 

bygger på att vi är omtänksamma och empatiska. ”omtänksamhet innehåller kärlek, 

trygghet, godhet tycker jag. att vara omtänksam är att vara medmänniska. som gyllene 

regeln. är du omtänksam mot andra så handlar du så som du själv vill att andra ska vara 

och möta dig. det gynnar sig att vara omtänksam! ” skriver en elev. En annan elev 

skriver att ”Jag tycker egentligen att alla alternativ på ett eller annat sätt har en koppling 

till godhet. Man kan ju dock vara omtänksam mot någon genom att hindra hen att begå 

självmord, men hon kommer inte se det som handling av godhet. Man kan alltså se på 

godhet från väldigt många perspektiv, både bra och dåliga.” Många av de elever som 

väljer ”omtänksamt” som svarsalternativ tar också upp att det har att göra med hur man 

vill vara som människa: ”Att man bryr sig om andra och är mån om att de mår bra visar 

på att man är en god människa tycker jag. ”skriver en elev, och många liknande 

formuleringar förekommer. En elev uttrycker frustration över bristen på omtänksamhet i 

samhället: ”Jag fan tycker att ingen bryr sig på nån mer utan bara tänker på sig själva 

och skiter i andra. Jag kan få total hybris på det.” 

   En elev som valt att svara ”rättvist” på fråga 3 motiverar det med att ”Om det är 

rättvist i samhället kan man känna sig trygg och känner man sig trygg i sin tillvaro så 

har man ingen anledning att vara dum mot andra.”  En annan elev skriver ”Ett samhälle 

Fråga	  3	  

A	  Omtänksamt	  58%	  

B	  Lyckligt	  18	  %	  	  	  

C	  RäAvist	  24%	  
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måste vara förutsägbart. Därför är lagar och rättvisa nödvändiga i ett gott samhälle för 

vi måste veta vad som gäller. Om man bara visar omtanke eller vill att folk ska bli 

lyckliga så kan regler ändras lite hur som hur och då blir det ingen trygghet i ett 

samhälle”. 

   ”Lyckligt” är det svarsalternativ som minst antal elever väljer. De som valt detta 

alternativ motiverar det främst med att de helst av allt vill bli lyckliga och att ibland 

måste någon få bli lycklig även om inte alla andra också kan bli det. ”Om inte jag får 

sträva efter min lycka utan måste gå omkring och skämmas för att någon annan kanske 

inte har det lika bra så kan jag ju lika gärna skita i att bry mig. Och om jag vinner på 

lotto och samhället säger att då måste jag dela vinsten lika med alla andra så är det ju 

skit. Vi måste få vara så lyckliga vi kan även om det är orättvist eller gör någon annan 

avundsjuk annars kan vi lägga ner” skriver en elev. ”Det är självklart att alla borde få va 

så lyckliga som möjligt men i Sverige är alla så himla avundsjuka men det är ju också 

en sorts ego” skriver en annan. 

Fråga	  4	  Om	  du	  vore	  allsmäktig	  för	  en	  dag,	  vilken	  vore	  den	  första	  åtgärd	  
du	  skulle	  vidta	  för	  att	  göra	  vårt	  samhälle	  bättre?	  Motivera	  ditt	  svar.	  
Fråga fyra lämnar öppet för en mycket stor mängd perspektiv. Svaren sträcker sig 

alltifrån idealismens ”Kärlek, jag skulle vilja få alla att känna kärlek, att de är älskade 

för de personer de är. Det är någon som tänker på dem, någon som bryr sig  

om dem. Love is all we need" till det mer pragmatiska ”Jag skulle sänka busspriserna 

för ungdomar. Att man ska behöva betala 725kr för att åka buss mellan 00-16 på 

vardagar i 100 dagar tycker jag är katastrof. Hur tror de att studerande ungdomar har råd 

till ett fritidskort när man får ett studiebidrag på 1050 kr?”.  En tydlig tendens är dock 

att de flesta elever i sina svar på något sätt knyter an till jämlikhet och jämställdhet. 

Svaren ”jag skulle försöka göra samhället så rättvist som möjligt, alla ska få 

möjligheten att utbilda sig och förverkliga sina drömmar. ”, ”Jag skulle utjämna 

klyftorna mellan fattiga och rika, kvinnor och män, invandrare och svensk-födda, för att 

få ett mer jämställt samhälle och där alla skulle bli accepterade för den den är. ”och ”jag 

skulle göra så att alla levde lika, att vi med välfärd sänkte ner oss så att våra 

naturresurser inte försvinner!” är exempel på detta.   

   Det är också vanligt att eleverna nämner att de vill avskaffa krig och våld, 28 elever 

nämner att de vill skapa global demokrati. Ett par av eleverna skriver att de skulle vilja 

ändra människans natur: ”På något magiskt sätt öppna folks ögon och hjärtan, se till att 

alla har förståelse för varandra och respekterar varandra. Respekt och förståelse för 

andra människor och deras val är det som gör att vi inte skadar varandra, har man 

respekt och förståelse för varandra skulle man inte våldta, döda i religionens namn eller 
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slå ner någon för att de har en avvikande sexuell läggning. Så jag skulle verkligen vilja 

förvandla folk att ha respekt och förståelse för varandra! ” eller ”Flytta folks synsätt 

ifrån materialismen och kapitalismen till viktigare värden i livet och jag skulle ta bort 

alla fördomar och svartsjuka. alla tankar och sätt att se människan som en "ras", 

försvann detta så skulle våldet antagligen sluta, annars skulle jag ta bort all våld efter 

detta.”  

	  

Fråga	  5	  Är	  det	  en	  viktig	  fråga	  för	  dig	  att	  vi	  tillsammans	  försöker	  bygga	  
ett	  gott	  samhälle?	  Ja	  eller	  nej?	  Motivera	  ditt	  svar.	  
61 % av eleverna svarar ja på frågan om det är viktigt för dem att vi tillsammans 

försöker bygga ett gott samhälle. Den vanligaste motiveringen är att det är självklart att 

man vill ha ett bättre samhälle, eller ett gott samhälle. Många elever framhäver också att 

de ser det som ett ansvar att de som kan göra saker bättre i samhället också gör det. En 

vanlig motivering är också att man själv mår bra av att göra något gott för andra. En 

elev lämnar följande motivering ”Som jag ser det beror mycket konflikter och så på att 

vi har blivit för mycket utilitarister och individualister. Om vi ska kunna få mindre våld 

och så och någon som bryr sig om hemlösa och sjuka mer så måste vi nog bli mer 

pliktetiska även om jag inte tror att de kan få oss att bli religiösa igen eller så”. 39 % av 

eleverna svarar att det inte är en viktig fråga för dem. Några elever skriver att de är för 

unga för att ta ansvar för andra, de vill lära sig ta ansvar för sig själva först. Andra 

svarar att det är så stor skillnad på vad folk tycker är ett gott samhälle att det inte går att 

bygga något alls. En elev skriver att ”Man ska sköta sig själv. Så fort soc eller nån 

kommer och gnölar om att dom vill man ska ha det bra så ska man springa så fort man 

kan åt andra hållet det är ett skitsamhälle i alla fall”. En annan elev skriver ”Jag blir 

skeptisk när folk pratar om att bygga ett gott samhälle det låter som Kumbaja liksom”. 

Nästan hälften av eleverna som svarar nej på fråga 5 anger att de tycker att samhället 

redan är tillräckligt bra. 

Fråga	  6	  Anser	  du	  att	  du	  har	  utvecklat	  din	  syn	  på	  vad	  som	  utgör	  ett	  gott	  
samhälle	  genom	  ditt	  arbete	   i	  kursen	  religionskunskap	  1?	  Ja	  eller	  nej?	  
Motivera	  ditt	  svar.	  
En stor majoritet, 78%, svarar att de inte anser att de utvecklat sin syn på vad som utgör 

ett gott samhälle genom sitt arbete i kursen religionskunskap 1. Flertalet av dessa 

motiverar sitt svar genom att skriva att de inte tror att de har berört frågan i kursen. ”Vi 

har mest pratat om alla religionerna och så och varför man inte ska göra abort eller så 

jag tror inte att vi har pratat om ett gott samhälle” skriver en elev, och många andra har 

liknande formuleringar i sina svar. ”Jag blir bara förbannad när nån ska tala om för 
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andra hur de ska leva” skriver en elev och en annan är inne på samma linje ”Tycker inte 

man ska prata om politik i religionen för dom har inte med varandra o göra”. 

   De elever som svarar ja på frågan kopplar i sina motiveringar ofta till övergripande 

livsfrågor: ”Vi har pratat mycket om relationer och hur man ska va med varandra så det  

är ju om samhället kan man säga” skriver en elev. ”När vi pratade om olika sorters etik 

så kände jag att jag förstog bättre varför jag tycker som jag tänker fast jag ibland nog 

tänker väldigt olika om olika saker och inte direkt har en sorts etik” (sic) skriver en 

annan elev. ”Jag tycker nog jag har lärt mig mycket om olika sätt att se på ett gott 

samhälle men jag tycker egentligen det är bättre att prata om det i historia eller 

samhällskunskap för det blir lätt så fel när man blandar in religion. Mycket vi har pratat 

om har varit bra men det hade nog varit ännu bättre om man inte haft religion som ämne 

utan livskunskap eller så” sammanfattar en elev. 

 
4. Analys 
Christina Osbeck framför i sin avhandling att religionsundervisningen har en 

särställning eftersom ämnet har ett centralt innehåll som knyter an direkt till skolans 

värdegrund och elevernas livsförståelse. Osbeck skriver: 

 
Ungas livsförståelse, d.v.s. deras förståelse av hur livet fungerar och vad som ger värde och mening är 

ett väsentligt område för skolans hela verksamhet . I läroplanens s.k. värdegrund ges ett normativt 

uttryck för hur relationerna och livsförståelsen i skolan bör se ut. I kursplanen för religionskunskap 

uttrycks att ämnet ska fördjupa och problematisera värdegrunden.40 
 

En viktig del i elevernas utveckling av livsförståelse är enligt Osbeck att de bygger upp 

en förmåga att förstå och relatera till centrala begrepp så att de självständigt förmår 

förhålla sig till dem. I min undersökning visar flertalet elever en förmåga att förhålla sig 

till det centrala begreppet ”ett gott samhälle”, flertalet kan också nyansera sina 

reflektioner genom att ge förslag på vad som kan utgöra ett gott samhälle och många 

kan också lyfta perspektiv som visar att man kan se frågan från olika håll och dra olika 

slutsatser. Dock kan jag inte se att eleverna generellt har visat en förståelse för hur man 

kan utgå från teori, etiska eller andra moraliska modeller, för att på ett strukturerat sätt 

problematisera och strukturera reflektionerna. Förekomsten av etiska begrepp såsom 

utilitarism, pliktetik och dygdetik är också ringa. Om man ska utgå från Osbecks 

ståndpunkt att verbalisering och begreppshantering är betydelsefulla inslag i ungdomars 

utveckling av förståelse kan man se frånvaron av centrala begrepp i resonemangen som 

oroande. 
                                                             

40	  Osbeck, 2006: 367	  
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I kursplanen för religionskunskap 1 på gymnasiet kan man återfinna Osbecks tanke i det 

faktum att man som centralt innehåll för kursen anger att man ska tolka och analysera 

etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott samhälle kan vara. För att en 

elev ska bli godkänd i kursen och erhålla minst betyget E ska eleven kunna föra 

”enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska 

och andra moraliska föreställningar.”41 Eleven ska alltså kunna föreslå definitioner av 

vad ett gott samhälle kan vara, relatera dessa till olika etiska system varav dygdetiken är 

obligatorisk, samt kunna verbalisera sina reflektioner och åsikter. 

   Eleverna i min studie är långt ifrån eniga om hur ett gott samhälle kan definieras, 

vilket man inte heller kunde vänta sig. Dock visar samtliga elever som besvarat enkäten 

en förmåga att reflektera kring begreppet ”ett gott samhälle” i förhållande till relaterade 

värden. Beauchamp skriver att när vi ska resonera utifrån teoretiska etiska modeller och 

relatera dessa till begrepp eller händelser så bör vi göra detta enligt top-downmodellen 

som innebär att vi utgår från en etisk modell, ställer samman relevanta fakta och/ eller 

problem och sedan med hjälp av den etiska modellen drar en slutsats om vilken som 

skulle vara en god lösning, tolkning, gärning etc.42  Denna modell används av ett fåtal 

elever i denna undersökning.  När en elev skriver att demokratin måste utgå från en 

grundprincip, lika för alla, för att kunna fatta beslut eftersom man inte kan väga in varje 

individs känslor eller åsikter så är detta enligt min mening ett resonemang i linje med 

top-downmodellen, likaså när en elev skriver att utilitarismen är nödvändig i en 

demokrati eftersom politiker inte blir omvalda om de inte gynnar en majoritet och alltså 

måste man se utilitaristiska principer som demokratibärande och alltså goda om man 

definierar demokratin som god.  

   Flertalet elever utgår dock snarare från en bottom-upmodell när de resonerar, d.v.s. de 

utgår från praxis och gärningar som de bedömer som goda och ser sedan om det finns 

någon etisk princip som är ledande.43  Exempel på detta är när en elev skriver att vi ska 

vara omtänksamma för då leder det till kärlek och trygghet och att vi vill ge lika mycket 

tillbaka, vilket ju går att likna vid den gyllene regeln. De flesta elever genomför dock 

bara halva modellen, de studerar praxis och gärningar och talar sedan om vilka 

handlingsalternativ eller ideal de anser är eftersträvansvärda, men de gör sedan ingen 

koppling till etiska eller moraliska modeller. ”Jag skulle utjämna klyftorna mellan 

fattiga och rika, kvinnor och män, invandrare och svensk-födda, för att få ett mer 
                                                             

41	  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel Läst 2013-12-01 
42http://www.fatih.edu.tr/~sdsnyder/Ethics/ACompaniontoAppliedEthics.pdf Läst: 2013-
11-03 
43 Ibid.: 8 ff.	  
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jämställt samhälle och där alla skulle bli accepterade för den den är. ”och ”jag skulle 

göra så att alla levde lika, att vi med välfärd sänkte ner oss så att våra naturresurser inte  

försvinner!” är exempel på detta.  Igen noterar jag att eleverna mycket sällan använder 

etiska modeller eller begrepp kopplade till dessa. 

   Över hälften av eleverna identifierar rättvisa som den egenskap som främst utmärker 

ett gott samhälle. Deras definitioner av rättvisa rör sig främst om tilldelning eller 

omfördelning av resurser, och kan hävdas knyta an till det resonemang kring rättvisa 

som Tännsjö förknippar med John Rawls.44 När man jämför svaren på fråga 1,3 och 5 

kan dock en slutsats vara att flertalet definierar rättvisa som att så många som möjligt 

ska få det så bra som möjligt vilket skulle kunna visa på att många elever anlägger ett 

utilitaristiskt perspektiv på begreppet rättvisa. 

   Min tolkning av enkätsvaren är att ett utilitaristiskt perspektiv är vanligast bland de 

elever som ingått i min undersökning. Vi ser att 65 % av eleverna i fråga två anger att 

politiker bör basera sina beslut på principen största möjliga nytta åt största möjliga 

antal, en uppenbart utilitaristisk princip. Utilitarism är också det begrepp som enligt min 

undersökning flest elever använder i sina reflektioner kring vad ett gott samhälle kan 

vara.  I svaren på fråga två används det av åtta elever, sammanlagt i alla svar i 

undersökningen används det av 18 elever. Begreppet pliktetik nämns av fyra elever, 

begreppet dygdetik nämns inte alls. Dock förekommer de ideal som av Tännsjö 

identifieras som karaktäristiska för dygdetiken ofta i elevernas svar.  Medkänsla och 

omsorg/givmildhet lyfts fram som viktiga egenskaper för att eleverna ska vilja definiera 

ett samhälle som gott, det är också många elever som understryker medkänslarelaterade 

begrepp som viktiga bevekelsegrunder för politiska beslut.  Några elever ser också att 

ett samhälle som utgår från omsorg om de svaga också kan gynna dem själva, när en 

elev skriver ”Vi går ihop för att hjälpa varann och kunna ge till dom som behöver och 

jag kan ju också vara en som behöver hjälp” ger det enligt min mening uttryck åt denna 

insikt som skulle kunna beskrivas som dygdetisk i sin strävan efter ett givmildhetsideal 

samtidigt som eleven tar hänsyn till principens konsekvenser.  

   Enligt Almén var syftet med att ge religionskunskapen en allmänexistentiell inriktning 

där etik och livsförståelse skulle diskuteras bl.a. att öka elevernas engagemang i ämnet, 

och motivation att diskutera religion, människosyn, samhälle och etik i ett 

tvärvetenskapligt och läroplansrelaterat sammanhang.45 Kan vi då utifrån den tesen 

tolka det faktum att 39 % av eleverna svarar att det inte är en viktig fråga att vi 

tillsammans försöker bygga ett gott samhälle som ett misslyckande?  Eftersom ca 

hälften av de elever som anger att frågan inte är viktig för dem, motiverar detta med att 
                                                             

44	  Tännsjö 2000: 40-41	  
45	  Almén, 2000: 181 
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samhället redan är tillräckligt bra kan man inte dra slutsatsen att svaren betyder att 

eleverna inte är intresserade av vad ett gott samhälle kan vara, eller inte bryr sig om 

huruvida människor får möjlighet att leva i ett gott samhälle. Svaren kan helt enkelt 

uttolkas som att vi inte behöver bygga ett gott samhälle eftersom eleverna upplever att 

det redan existerar. Det kan alltså vara det praktiska förhållningssättet som eleverna 

beskriver, inte hur de ser på själva idén om ett gott samhälle. Almén menar att de flesta  

värderingar och livsåskådningar växer fram hos individen i en sociokulturell kontext, 

och utifrån detta kan man kanske dra slutsatsen att många av eleverna som besvarat 

enkäten upplever att det samhälle de lever i uppfyller de kriterier de ställer på ett gott 

samhälle på ett tillfredsställande sätt.46 

   En mycket stor majoritet av eleverna, 78 %, anger att de inte utvecklat någon ökad 

förståelse för vad ett gott samhälle kan vara genom kursen religionskunskap 1, flertalet 

hävdar att de aldrig diskuterat vad ett gott samhälle kan vara under kursens gång. Det 

finns naturligtvis en möjlighet att samtliga lärare i religionskunskap 1 vid den skola där 

undersökningen genomfördes underlåtit att behandla denna del av det centrala 

innehållet. En annan möjlighet är dock att företeelser som enligt Skolverket är en del av 

diskussionen om ett gott samhälle, etik, relationer, rättigheter, mångkulturalism och 

människovärde t.ex., inte omedelbart av eleverna sätts i relation till begreppet ”ett gott 

samhälle” och att alltså innehållet har diskuterats i kursen, men utan att 

begreppsförankringen anammats av eleverna. Osbeck skriver: ”Skolans bidrag till 

utveckling av elevens språk kan ge honom/henne större inflytande över den pågående 

livsförståelse/re/konstruktionen.”47 Utifrån den tesen skulle man kunna mena att 

elevernas förmåga att resonera kring hur deras livsförståelse utvecklats, och hur deras 

insikter om vad ett gott samhälle kan vara berikats av kursen skulle ha förstärkts om 

begreppsförankringen förtydligats och strukturerats. 

 
 
5. Diskussion 
 
Jag vill återvända till min inledning: 
 
 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt 

och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och 

                                                             
46 Ibid.: 69. ff 
47 Osbeck, 2006: 369	  



 25 

låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.48 

 

All undervisning ska utgå från läroplanen och bygga på demokratiska principer, respekt 

för mänskliga rättigheter och uppmuntra elever att anamma ”vårt samhälles 

gemensamma värderingar”. Forskare som Christina Osbeck menar att detta innebär att 

undervisningen i religionskunskap har en särställning eftersom kursens centrala innehåll 

knyter an direkt till denna värdegrund. Inom kursen religionskunskap 1, som är en 

gymnasiegemensam kurs, finns alltså en särpräglad möjlighet att ur både ett bildnings- 

och fostransperspektiv analysera, tolka och reflektera kring grundläggande värden och 

på så sätt bidra till elevernas livsförståelse. Enligt Osbeck är det dock avgörande att 

eleverna inhämtar ett språk som tillåter dem att relevant diskutera och reflektera kring 

sin kunskapsinhämtning och förståelse. 

   Jag anser att min undersökning visar att det finns brister i hur man förankrar 

begreppen och det teoretiska innehållet i kursen religionskunskap 1, såsom etiska 

modeller, i undervisningen. Alla elever som besvarat enkäten har kunnat koppla 

samman begreppet ”ett gott samhälle” med någon form av egenskaper som de anser 

kännetecknar ett sådant, eller i något fall istället med någon form av egenskaper som de 

anser att ett gott samhälle måste vara i avsaknad av. Reflektionsförmågan, och viljan att 

försöka besvara frågor kopplade till begreppet ”ett gott samhälle” finns uppenbarligen 

hos eleverna. Lika uppenbarligt saknas den strukturerade vanan att använda modeller 

eller begrepp från kursen i religionskunskap, såsom de etiska modellerna, för att ge 

uttryck åt reflektionerna. Är det ett problem? Om man ska tro Osbeck så är det definitivt 

ett problem. Just förmågan att stringent och korrekt uttrycka sig ger förmågan att 

utveckla idéerna. Att ge ord åt tanken ger struktur och bidrar till den inre förståelsen.  

   Jag kan inte låta bli att koppla detta till den ”PISA-chock” som Sverige just upplevt 

där de försämrade resultaten som de svenska niondeklassarna presterat givit upphov till 

stor oro och en hetsig debatt kring svensk skola. Kan det vara så att det i grund och 

botten inte är kunskaperna som fattas hos eleverna som får dåliga resultat i PISAs 

undersökningar, utan begreppen och förmågan till språklig analys och stringens? Många 

elever lämnade utförliga och reflekterande svar på mina enkätfrågor. Dock förekom 

även bland de mest utvecklade och nyanserade svaren ganska basala språkfel. Den som  

granskar de citat jag återgivit kan finna att även svar som visar på mångfacetterad 

reflektion och en stark vilja att uttrycka sig innehåller t.ex. stavfel, syftningsfel och 

andra språkfel. Jag upplever vid läsningen av elevernas svar ofta att språket är en form, 
                                                             

48 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
Skolverket,http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Läst: 2013-12.01 
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genom vilken de strävar att ändå komma till tals, snarare än ett medel att låta tankarna 

komma till uttryck lödigt och exakt. De brottas med begreppens betydelse, använder 

ibland begrepp fel. Eleven som skriver att han eller hon får ”hybris” på att människor 

brister i omtänksamhet menar uppenbarligen något annat, men har inte rätt begrepp 

tillgängligt. Läsförståelsen hör också till de förmågor som försämrats, vilket torde ha 

inverkan även på elevernas förmåga att uttrycka sig då begreppsanvändning handlar om 

språket som tankens dräkt. Även t.ex. matematiken är ju beroende av att man förmår rätt 

läsa och förstå ett problem, och att man i sin tanke förmår resonera kring lösningar. Jag 

menar att det krävs språklig tydlighet i undervisningen, begrepp måste konsekvent 

exemplifieras och förankras i klassrummet.  

   Jag fick vid ett tillfälle kritik av en elev som ansåg att vi lade tid i klassrummet på fel 

saker. Han var upprörd över att jag hade förklarat att vi skulle arbeta med upplysningen 

inför en skrivning några veckor senare, men han upplevde att istället för att arbeta med 

upplysningen lade vi tiden på att diskutera Rousseau och Voltaire. Han kände nervositet 

inför skrivningen eftersom vi inte arbetade med det jag hade utlovat. Jag hade inte 

tillräckligt tydligt förankrat det arbete vi utförde i det begrepp jag introducerat. Jag 

förhöll mig till det utifrån mitt eget perspektiv, men förankrade det inte i elevernas. Vid 

ett annat tillfälle skulle jag i ämnet kulturhistoria ta upp Charlemagne, och planerade så 

att jag kunde börja med det momentet dagen efter mina elever hade haft prov på 

Charlemagne och medeltiden i historia, en kurs de hade med en kollega vid namn Pia. 

Jag blev mycket förvånad när eleverna bestämt hävdade att de inte kände till 

Charlemagne. När jag påpekade att Pia berättat att de haft prov på denne historiske 

gestalt dagen innan fick jag till svar att de inte hade förstått att min Charlemagne var 

samma som Pias Charlemagne. Dessa exempel visar menar jag hur kunskap kan bli 

oanvändbar eller meningslös när den inte förankras i begrepp som kan relateras till en 

korrekt kontext. Här har läraren ett stort ansvar för att på ett strukturerat sätt arbeta med 

begreppsförankring, exemplifiering och kontextualisering. Jag vill alltså hävda att det 

faktum att eleverna inte visar förmågan att använda begreppet dygetik, eller begrepp 

relaterade till andra etiska modeller, inte nödvändigtvis behöver tyda på bristande 

kunskap, utan istället kan bottna i bristande språk och språkhantering. 

   Min reflektion är att det språklyft som föreslås i skoldebatten torde vinna på att 

genomföras i alla ämnen, begreppsspecifikt och knutet till relevant diskurs, för att ge så  

stort genomslag som möjligt åt elevens utveckling, kunskapsinhämtning och 

livsförståelse – det borde inte vara en fråga som uteslutande kopplas till svenskämnet. 

   Att en elev för att bli godkänd och få minst betyget E i religionskunskap 1 ska kunna 

resonera kring vad ett gott samhälle kan vara ger tydlighet åt ämnets karaktär som 



 27 

bärare av viktiga element av läroplanens värdegrund. Eleven ska dessutom kunna 

relatera sitt resonemang till dygdetik och andra etiska eller moraliska modeller.  

   Det är intressant att dygdetiken är den enda etiska modell som anges specifikt i 

ämnesplanen och betygskriterierna. Om man jämför t.ex. med betygskriterierna och det 

centrala innehållet för filosofi 1 så ser man där att liknande skrivningar om att eleven 

ska kunna applicera olika etiska modeller på ett resonemang kring ett gott liv finns med, 

och benämns samhällsfilosofi, dock särskiljer eller nämner man ingen enskild modell 

som obligatorisk för eleverna att kunna använda.49 Så varför gör man det i 

religionskunskap 1? Skulle det kunna vara för att man vill förankra de värden som 

anges i läroplanen specifikt i denna gymnasiegemensamma kurs i religionskunskap, då 

man anser att de samhällsbärande gemensamma värdena i läroplanen bottnar i vårt 

kristna arv? Min reflektion är, utifrån den tesen, att detta i så fall skulle behöva 

förtydligas då de dygdetiska kopplingar eleverna gör i min undersökning är otydliga. 

Särskilt oroväckande ur detta perspektiv är det faktum att så många elever anger att de 

anser att det inte är en viktig fråga för dem om vi tillsammans försöker bygga ett gott 

samhälle. Jag menar att elevernas engagemang i sina medmänniskor, deras omsorg om 

andra och om vår gemensamma miljö framgår tydligt i deras reflektioner. Däremot så 

kan jag inte se att kopplingen till etiska modeller i allmänhet, eller dygdetiken i 

synnerhet, är tydlig. Tvärtom.   

   Är det då styrdokumenten som är otydliga, eller undervisningen? Jag har inte underlag 

för att besvara den frågan. Däremot har jag underlag för att våga påstå att frågan är värd 

att undersöka i vidare forskning. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

 

                                                             
49	  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=fio&lang=sv Läst 
2013-12-01	  
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6. Sammanfattning 
 

I ämnesplanen för religionskunskap 1 i gymnasiet står det att eleverna ska kunna 

reflektera kring vad ett gott samhälle kan vara. De ska även kunna förankra sina 

reflektioner i olika etiska modeller, däribland dygdetiken. 

 

Jag har undersökt hur gymnasieungdomar definierar ett gott samhälle och vilka etiska 

modeller de utgår från när de resonerar kring sina definitioner. Jag har använt mig av en 

kvalitativ metod där en enkät som jag utformat och som gått ut till 198 elever i 

gymnasiets årskurs 1 har varit det material jag analyserat. Med hjälp av en hermeneutisk 

ansats har jag sedan relaterat enkätresultaten till styrdokument och forskning. 

 

Min slutsats är att eleverna har en förmåga att reflektera kring vad ett gott samhälle kan 

vara, men att de brister i förmåga att förankra sina reflektioner i etiska modeller och för 

kursen relevanta begrepp. 
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Bilaga 1.  Enkätfrågorna 
 
 
 
 

Fråga1. Vilken egenskap är viktigast att ett samhälle har för att du ska beskriva det som 

gott? Motivera ditt svar. 

 

 

Fråga 2. Om ett gott samhälle är målet, vad är viktigast att politikerna tar hänsyn till när 

de fattar ett politiskt beslut? A. Att det är rättvist, lika för alla. B. Att det inte drabbar de 

svaga och utsatta C. Att det får goda konsekvenser för så många som möjligt. Motivera 

ditt svar. 

 

Fråga 3 Utifrån begreppet ”ett gott samhälle”, vilken tycker du är den bästa synonymen 

till ordet ”gott”? A: Rättvist  B: Lyckligt  C: Omtänksamt  Motivera ditt svar. 

 

Fråga 4 Om du vore allsmäktig för en dag, vilken vore den första åtgärd du skulle vidta 

för att göra vårt samhälle bättre? Motivera ditt svar. 

 

Fråga 5 Är det en viktig fråga för dig att vi tillsammans försöker bygga ett gott 

samhälle? Ja eller nej? Motivera ditt svar. 

 

Fråga 6 Anser du att du har utvecklat din syn på vad som utgör ett gott samhälle genom 

ditt arbete i kursen religionskunskap 1? Ja eller nej? Motivera ditt svar.



 

 

	  


