


ABSTRACT 

 

____________________________________________________________ 
Författare: Jonathan Hansson 

”Moralintuition bakom etisk illusion” 

En studie om svensk moralundervisning med moralpsykologiska glasögon 

”Moral Intuition Behind Ethical Illusion” 

A study on swedish moral education from a moral psychological view 

Antal sidor: 33 

________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna undersökningen är att med hjälp av kritisk textanalys, tidigare forskning och 

moralpsykologiska teorier undersöka hur begreppen etik och moral används av läroplanens 

värdegrund, de övergripande målen och kursplanen för religionskunskap och vidare se hur detta kan 

relateras till det som moralpsykologi för fram idag. Att analysera läroplanens texter och skolverkets 

kommentarmaterial med hjälp av moralpsykologiska teorier, hjälper denna studie till att identifiera 

tydliga kontraster mellan den svenska skolpolitikens försök till social förändring och den 

vetenskapliga grunden som, denna förändring vilar på. 

Sökord: Moralundervisning, Moralpsykologi, Moralfilosofi, Moral, Etik, Värdegrund, Läroplan, 

Skola, Textanalys, Religionskunskap 
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Förord 
Jag är student på ämneslärarprogrammet med inriktning på grundskolans senare år vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt huvudämne är samhällskunskap medan mina sekundära ämnen är 

religionskunskap och bild. Jag är uppvuxen utomlands och fick min fritidsledarutbildning där innan 

jag flyttade till Sverige i början av 2000-talet. Tidigare har jag arbetat som musiklärare och 

klassföreståndare i en friskola utanför Göteborg. I samband med min flytt till Växjö år 2010 gick 

den svenska skolan mot några omfattande reformer vilket gav mig möjligheten att sätta mig på 

skolbänken igen, studera nya ämnen och troligen, om ett år, få min lärarlegitimation.  

 Den svenska skolan är ett mycket omdebatterat område. I synnerhet efter återkommande 

internationella mätningar som tyder på att kunskapsnivån hos våra elever sjunker. Samtidigt som 

efterfrågan på utbildad arbetskraft i samhället ökar, så flyttar företag sina produktionsverksamheter 

till länder med billigare arbetskraft. Samhällsklimatet är laddat och nationalismen ökar. Det är 

dagligen debattartiklar, politiska inlägg, diskussioner på sociala medier, osv. om hur och vad man 

bör göra. Som blivande pedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen i synnerhet känner jag 

personligen att begrepp såsom etik, moral, värdegrund och demokrati får en central nyckelroll i hur 

vårt framtida svenska samhälle kommer att se ut och vilka attityder som kommer att prägla det. 

Frågorna som blir relevanta är dels vad som då menas med dessa begrepp och på vilket sätt vi 

menar att skolan kan fungera som arena för social förändring. 

 Denna uppsats är ett examensarbete inom ämnet religionsdidaktik vilket redan här innebär 

att den antar en ämnesdidaktisk avgränsning och behandlar innehållet inom läroplanen i relation till 

religionskunskapsundervisningen.  

 Avslutningsvis vill jag rikta särskild tack till Kyriaki Doumas och Tor Allbäck som 

handledde metodavsnittet i samband med metodkursen i utbildningsvetenskap. Tack till Jonas 

Svensson som har agerat uppdragsgivare för denna uppsats och stort tack till Torsten Löfstedt som 

har varit min handledare gällande det ämnesspecifika uppdraget. 

 

Trevlig läsning. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Det är närmast självklart att vi alla vill att våra barn ska bli goda människor. Vissa betonar att barn 

blir goda människor när de lär sig att visa lydnad och respekt, medan andra betonar egna tankar, 

självständighet och jämlikhet som önskade dygder. Dessa exempel på idéer och förhållningssätt om 

vad som betraktas som gott varierar och ibland motsäger de även varandra (Graham, Haidt och 

Rimm-Kaufman, 2008: s. 269). När är man då god? Är det när man tänker rätt, menar rätt, gör rätt 

eller när resultatet blir rätt? Det vi egentligen diskuterar när vi resonerar kring idéer om vad som är 

gott behandlar en fundamental grundläggande och övergripande fråga som har engagerat inte bara 

vetenskapen, utan även många religiösa samfund sen många många år tillbaka. Nämligen frågan om 

vad moral är för något.  

 Skolan ses ofta som ett viktigt samhälleligt och nationellt verktyg för att skapa en modern 

social förändring. Under 1900-talet och 2000-talet blev Sverige allt mer demokratiserat och öppet 

för både arbetskraftsinvandring samt flyktingströmmar från olika områden i världen, något som 

bl.a. speglas i läroplansutvecklingen. Huvuduppgiften blir numera medborgarbildning där man med 

hjälp av skolans styrdokument försöker arbeta för ett växande kulturellt mångfald och enklare 

integration i samhället (Löfstedt, red. 2011: s.28). Vad innebär då den växande kulturella 

mångfalden för skolans arbete mot enklare integration när det gäller moralfrågan? 

 Enligt läroplanen för grundskolan 2011 är en av skolans uppgifter att förmedla och förankra 

den värdegrund vårt samhällsliv vilar på (Lgr 11: s.7). Värdegrunden i sig består av grundläggande 

värderingar, som kan motivera enskilda ställningstaganden vilka betonar hur man bör uppföra sig, 

men också varför man bör göra si snarare än så. En intressant fråga som man skulle kunna lyfta är 

på vilken gemensam idé värdegrunden egentligen är grundad. Kan värdegrunden vidare ses som ett 

utbildningspolitiskt försök till social förändring och i så fall är detta ens möjligt?  

 Skolans uppdrag kan, som dessa inledande ord illustrerar, ifrågasättas då den tycks fungera 

som ett försök mot social förändring i samhället där målet är att elever ska formas till att bli 

altruistiska och omtänksamma individer i samhället. Nobelt och vackert, men är det möjligt? Med 

utgångspunkt i moralpsykologiska teorier är det min avsikt att erbjuda en kritisk granskning av 

grundskolans läroplan och dess syfte med moralundervisning som redskap för social förändring. 

!5



1.2 Syfte och frågeställningar 

The significance of moral education is found in its articulation of the moral culture we adults 
idealize. It is a mirror of culture we prize and thus seek to pass on to succeeding generations 
(Hunter, 2000: s.9). 

Hunter talar om att värdegrund såsom den ofta uttrycks i läroplaner kan tyckas fungera som redskap 

med vilket moralundervisning avser att skapa en förbättrad social förändring i samhället (Hunter, 

2000: s.9). Med hjälp av moralpsykologiska teorier och tidigare forskning avser jag att studera 

moralundervisning genom att problematisera läroplanens uttryck för moralundervisning och 

synliggöra glappet mellan skolans traditionella moralundervisningspraxis i relation till vad vi vet 

eller tros veta om människans moral idag. Min preciserande frågeställning blir härmed: 

• Hur används begreppen etik och moral av läroplanens värdegrund, de övergripande målen och 

kursplanen för religionskunskap?  

• Hur kan sättet på vilket begreppen etik och moral används av läroplanen relateras till det som 

moralpsykologin för fram idag?  

 Några tumregler som kan vara bra att ha i åtanke inför vidare läsningen är att jag inte har 

några avsikter att varken försvara eller kritisera de teoretiska utgångspunkter jag använder. Det 

kritiska fokus läggs istället (med hjälp av de moralpsykologiska teorier) på hur läroplanen förhåller 

sig till etik- och moralundervisning i relation till vad vi vet om området idag. 

 Min avsikt är alltså sammanfattningsvis att genomföra en kritisk diskussion utifrån målen 

och det centrala innehållet i lgr 11om hur etik- och moralundervisning kan sättas emot de 

moralpsykologiska teorier och forskning om människans grundläggande intuitiva etiska 

ställningstaganden, samt sättet på vilket ämnet diskuteras inom religionskunskapsdidaktiken. Med 

hjälp av ett öppet förhållningssätt till de preciserande frågorna jag ställer till textinnehållet, avser 

jag att skapa en allmän avgränsning av vad som menas med etik och moral i religionsundervisning 

och vidare analysera och lyfta fram spänningen mellan å ena sidan etik och moralundervisning i 

grundskolan och moralpsykologin som vetenskap å andra sidan. 
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2. Tidigare forskning 
I sin artikel om ”Moral foundations theory and moral development and education” gör Maxwell och 

Narvaez (2013) ett försök att utvärdera vikten av den etablerade relationen mellan teoretisk 

forskning inom moralpsykologi å ena sidan och den praktiska utformningen inom moralutveckling 

och utbildning, å andra sidan. Författarna lyfter problematiken med att få försök har gjorts inom 

vetenskapen för att förena dessa olika områden. Sedan mitten av 1980-talet har dock data med 

signifikanta samband som stödjer bryggan mellan dessa fält och naturvetenskapen lyfts ifrån det 

moralpsykologiska fältet (Maxwell och Narvaez, 2013: s. 270).  

2.1 Moralpsykologi - Historisk tillbakablick 

I sin artikel ”Moral psychology for the twenty-first century" beskriver Jonathan Haidt (2013) 

framfarten av moralpsykologin under slutet av 1900-talet, från en övertygelse om att moral inte är 

någon biologiskt inneboende konstruktion hos människan till det motsatta (Haidt, 2013: s.281ff). 

Haidt beskriver denna utveckling bl.a med hjälp av E.O. Wilson (1975) som uppmanade 

vetenskapens olika fält inom humaniora att överväga möjligheten att människans moralutveckling 

kan ha koppling till naturvetenskapliga aspekter inom biologin och bör därför studeras mer konkret, 

inte enbart utav det filosofiska fältet. Wilson menade att istället för att diskutera abstrakta och 

upphöjda former av moralutveckling och etiska förhållningssätt bör man undersöka moralens 

fundament vilket, enligt Wilson, kunde hittas i den känslomässiga kärnan av den mänskliga hjärnan. 

I så fall ger detta upphov till möjligheten att moral även har en biologisk aspekt som utvecklas och 

har utvecklats i samband med människans evolution. Denna darwinistiska uppmaning var minst 

sagt revolutionerande och något före sin tid. Det tog ca. tjugo år innan man började studera 

moralpsykologi som ett eget vetenskapligt fält. Moralfilosofi å andra sidan har alltid varit ett 

accepterat fält med sina antika rötter (Ibid; Graham, Haidt och Rimm-Kaufman, 2008).  

Figur 3.1: Emotion och resonemang två separata vägar som leder till moralisk omdöme (Haidt, 2012: s. 42)
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 Den moral-psykologiska framfarten vi har idag blev, enligt Haidt, möjlig tack vare tre 

faktorer: (1) Den av Kohlberg ledda kognitiva revolutionen (1969) och dess triumf över Skinner 

och den behavioristiska människosynen. (2) Wilsons neo-darwinistiska uppmaning. (3) De sex 

utvecklingstrender inom psykologin där kulturpsykologin, evolutionspsykologin, primatologin, 

neurovetenskapen, samt den affektiva och automatiska revolutionerna (Haidt, 2013: s. 282).  

 Tillsammans bidrog de nya idéerna, om vad som driver människans moral, till ett nytt 

synsätt genom att föreslå: (1) Mångfald. Moraliskt omdöme vilar på fler fundament än bara rättvisa 

och välfärd. (2) Intuitionism. Känslor är drivande för människors moraliska beslut. (3) 

Övervägandet. Moraliskt övervägande sker med avsikt att motivera och rättfärdiga människans 

intuitiva handlingar i relation till sin sociala omgivning (Maxwell och Narvaez, 2013: s. 271; Haidt, 

2013: s. 282ff).  

 De omvälvande revolutionerande idéer gällande synen på moral som något intuitivt 

inneboende inom människan utvidgar den moraliska sfären till att fungera mer som något socialt, 

vilket hjälper oss att förstå varandra, snarare än som ett verktyg för att hitta någon slags sanning om 

vad som är rätt. Haidt menar att moralpsykologi därmed har tagit och biologiserat studiet om moral 

ifrån filosoferna. Tyngdpunkten i studiet om moral blir numera att undersöka moral som en 

automatisk, intuitiv och känslomässig process, vilket kan förstås bl.a utifrån en variation av 

evolutionära anpassningar. Detta är något som vidare har gjort moral till ett av de mest 

ämnesövergripande fälten inom akademien och som ger studiet av den stor potential att påverka 

moraliska sociala förändringar i samhället. När det gäller moraliska resonemang och etiska teorier å 

andra sidan, menar Haidt att de i princip är efterkonstruktioner som har sitt syfte i att förbereda 

människor för social interaktion snarare än för att hitta sanningen om människans intrapsykiska 

konflikter om vad som är rätt och fel (Haidt, 2013: s. 294).  

 Frågan om vad moral är för något har alltså fram tills slutet av 1900-talet i huvudsak 

behandlats av filosofer som har erbjudit en mängd av varierande definitioner. Detta har psykologer 

byggt vidare på. Enligt många av författarna här, har detta bidragit till ett glapp som konstant skapas 

mellan å ena sidan hur man ser på moral som kraft för social förändring, genom t.ex utbildning i ett 

samhälle och nya vetenskapliga rön om vad vi faktiskt vet om moral idag, exempelvis att moral 

först byggs på intuition och består av mer än bara resonemang kring rätt och fel och att moral 

binder oss samman i grupper och gör oss blinda till ”de andra” (Graham mfl. 2008; Haidt, 2013; 

Maxwell mfl. 2013; Murphy, 2014).  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2.2 Olika moraltyper: ideologi och moralundervisning 

I artikeln ”Ideology and Intuition in Moral Education” (Graham mfl. 2008) belyser författarna hur 

två olika ideologiska utgångspunkter påverkar utformningen av olika moraltyper i relation till 

samhället och dess önskade sociala förändringar. Författarna menar på att det finns både bindande 

och individualiserande ideologiska moraltyper. Detta, betonar författarna, ger upphov till två 

divergerande moralskolor i teori och praktik, som i sin tur har gjort och gör mycket normativa 

anspråk på vilka värdegrunder som bör föras vidare till nästa generationer genom respektive syn på 

moralundervisning (Graham mfl. 2008: s. 282).  

 Moralpsykologin, å sin sida, menar att moralundervisning inte nödvändigtvis behöver vara 

en normativ praktik och författarna föreslår tydligare gränsdragningar mellan filosofi och 

psykologi. Gränsdragningar som ska underlätta för etablering av undersökningsbara empiriska 

frågor om effektiviteten av moralundervisningspraktik i relation till individuella respektive sociala 

värdegrunder. Moralpsykologi och utbildningsvetenskap har förmågan att besvara dessa frågor utan 

några normativa, godtyckliga och filosofiska anspråk åt det ena eller andra hållet. På så sätt menar 

författarna att moralundervisning kan få användning av ideologiska skiljelinjer genom att 

konfrontera dem direkt (Graham mfl. 2008: s. 283), att visa på de moralisk-ideologiska 

skiljelinjerna och vilken värdegrund som bör föras vidare till kommande generationer. 

2.3 Vad kan man faktiskt uppnå med moralundervisning om etik? 

I artikeln ”Teaching applied ethics to the righteous mind" kartlägger Murphy (2014) de mål som är 

möjliga att uppnå med undervisning om etiklära i relation till Haidts social intuitionist model 

(2001). Enligt Murphy är det inte rimligt att förvänta sig substantiella förändringar i elevers 

moraliska uppfattningar eller beteenden. Det kan ske förändringar men man kan alltså inte förvänta 

sig att de sker. De mål Murphy menar att man kan förvänta sig att elever når och anledningen till att 

han hittar poäng med att bevara viss undervisning om etiklära som den är idag, är det faktum att 

traditionell moralundervisning om etiklära kan hjälpa elever att: (1) Acceptera att det finns olika 

förhållningssätt och inte förminska andras tankar eller livsstilar. (2) Medvetandegöra intuitioner och 

därmed synliggöra hur godtyckligt man som individ tenderar att agera i relation till sin sociala 

omgivning. (3) Kategorisera etiska ramverk där man genom att kartlägga etiska förhållningssätt 

med hjälp av undervisning om etik kan få en riktlinje som hjälper en att förstå både sig själv och 

andra bättre (Murphy, 2014: s. 418ff).  
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 Murphys slutsats är att traditionell moralundervisning inte är helt förkastlig och saknar 

relevans, utan snarare att den är mycket marginaliserad när Haidts teorier appliceras på den. 

Skillnaden blir då att denna form av etisk subjektivism, med insikten om att vi i slutändan inte har 

någon bättre manual för vad som är moralisk rätt eller fel än våra moraliska intuitiva reaktioner 

eller sentiment, blir en slags vägvisare snarare än regel. Hur som helst kan vetskapen om den etiska 

subjektivismen påverka människors attityder mot varandra och därmed skapa förutsättningar för 

större social tolerans. Detta menar Murphy innebär att etiklära inte nödvändigtvis är bortkastad tid 

trots Haidt och moralpsykologins samtida vetenskapliga rön (Murphy, 2014: s. 426). 

2.4 Det svenska perspektivet 

Den grundläggande värdegrunden som uttrycks i den svenska läroplanen sedan Lpo 94 är ett ofta 

debatterat ämne. I den betonas skolans uppgift i att förbereda kommande generationer på att vara 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. Ola Sigurdson tar an ett kritisk perspektiv till vem det är 

som bestämmer vilka etiska värden som ingår i det goda demokratiska livet. Han använder sig utav 

en moralfilosofisk ansats och utgår ifrån att moral är beroende av de sociala sammanhangen den 

används i. Alltså kan den moraliska utvecklingen enligt Sigurdson variera beroende på exempelvis 

vilken religiös eller politisk tillhörighet man har, därför finns det inte en enda moralisk utveckling 

som kan täcka alla sociala sammanhang (Sigurdson, 1995: s.23). Med denna utgångspunkt tar 

Sigurdson ett mycket kritisk förhållningssätt till publiceringen av värdegrunden i den svenska 

läroplanen. 

I sin bok Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund (2002) pekar 

Sigurdson på problem med några centrala formuleringar i läroplanen. Han menar att uttryck såsom 

”värdegrund”, ”kristen tradition”, ”västerländsk humanism”, ”kulturarv”, osv. används på ett 

otydligt sätt. Vidare betonar Sigurdson läroplanens normativa godtyckliga förhållningssätt med 

svårdefinierade formuleringar och obegripliga ord såsom ”individens frihet och integritet” samt 

”grundläggande värdegrund” vilket oftast används flitigt och slarvigt i skolsammanhang 

(Sigurdson, 2002ff). Frågan om hur en normativ syn på fostran och moralundervisning om ”etik 

som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” (Lgr 11: s. 7) kan förenas med 

respekt för det annorlunda utan att förvandlas till okritisk socialisering blir påtaglig. Sigurdsons 

poäng är något som fortfarande ses som problematisk i dag, i synnerhet när det handlar om de olika 

försök till överförandet av den ”rätta” värdegrunden till kommande generationer. 
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 I sin opublicerade artikel ”RE and the teaching of (young) humans about humans” 

argumenterar Svensson (2015) för att den omfattande skolreformen (2011) och ändringarna i 

lärarutbildningen (2012) gav bra möjligheter för att utöka och stärka den akademiska 

religionsdidaktiska undervisningen vid de svenska universiteten. När det gäller moralundervisning 

inom religionskunskap hävdar Svensson att trots att elevernas behov av etisk reflektion betonas 

sedan 80-talet i läroplanerna och trots moralpsykologins frammarsch, så är skolväsendet, precis som 

författarna ovan hävdar, fortfarande påverkad i sin praxis av den traditionella syn på moral som 

konsekvens av etiska resonemang och reflektion. Svensson menar att undervisning i exempelvis 

ämnet religionskunskap har, med hjälp av bevisen som moralpsykologin fört fram, potentialen att 

inta en position där man utöver diskussioner om etiklära numera kan börja utforska de mänskliga 

anlag för moraliska beteenden och tillvägagångssätt på ett särskilt sätt, nämligen genom att 

undersöka de moraliska rötterna för mänskliga beteendemönster både i relation till ett samhälleligt 

sammanhang och till tron på det övernaturliga / gud (Svensson, kommande). Poängen här är att alla 

lärarstudenter oavsett ämne bör förses av sina lärosäten med verktyg att hantera frågor på ett sätt 

som är grundat i vad vi vet, eller tros veta just nu, om människan i allmänhet och därmed få 

verktygen att kunna reflektera och kritisk granska läroplanens författning av centralt innehåll och 

dess normativa värdegrund. 
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3. Upplägg och metod 
Jag inleder denna studie med att översiktligt presentera vad moralpsykologin är för något genom att 

presentera ett relativt nytt vetenskapligt förhållningssätt till etiklära och moral. Det kan därför 

tyckas att jag på något sätt även inleder denna studie med ett problemområde då det är just en 

annorlunda bild av vad moral är som ges i förhållande till hur moral brukar diskuteras. Min tanke är 

dock att, förutom att tjuvstarta behandlingen av problemområdet, även ge en grund för 

beskrivningen av mina teoretiska utgångspunkter.  

 Den teoretiska utgångspunkten lyfts direkt ur det moralpsykologiska fältet vilket jag avser 

att, med hjälp av analys relatera till uppsatsens avgränsade syfte och preciserade frågeställningar 

om vad som är idén bakom etik och moralundervisning i läroplanen och hur denna kan relateras till 

moralpsykologin som numera etablerad vetenskap.  

 Härnäst skall jag redogöra och precisera för de överväganden och metoder jag använder mig 

utav för att analysera, bearbeta och tolka den data jag samlat in. Trots att jag ser på min roll ur ett 

hermeneutiskt perspektiv, som den deltagande och tolkande forskaren, alltså att jag ingår i det 

sammanhang som jag har för avsikt att undersöka, så kan mitt metodologiska tillvägagångssätt 

förankras med teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Analysmetod: Hermeneutik  

Den underliggande agendan i denna uppsats är att upptäcka, tolka och förstå innebörden av en viss 

idé, nämligen moralundervisningens betydelse i läroplanen. Undersökningen tar därmed en 

tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt och därför väljer jag i denna studie att använda en 

kvalitativ metod (Bryman, 2002). 

 I synnerhet tar denna studie ett hermeneutiskt kunskapsintresse som analysmetodisk ansats. 

Detta innebär att den har för avsikt att komma till insikter genom en tolkningsprocess, där avsikten 

är att förstå relationen mellan helheten och delar av olika textinnehåll, i vårt fall läroplanen. Här 

avser jag att söka efter textens mening och innebörd med hjälp av hypotesprövning, för att 

rimligheten av mina tolkningar ska kunna fastställas. (Stensmo. 2013: s. 42; Esaiasson mfl. 2012: s. 

221ff). Jag skall alltså försöka upptäcka och förstå meningen med och innebörden av etik och 

moralundervisning såsom det uttrycks i läroplanen avseende värdegrund, allmänna mål och centralt 

innehåll. Vidare ska jag relatera detta med hur etik och moral diskuteras inom moralpsykologi 

genom att i synnerhet kontrastera de didaktiska resonemangen om etik och moral mot de teoretiska 

utgångspunkterna om social intuitionist modell och moral foundations theory av Jonathan Haidt 

mfl. 
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3.2 Datainsamling och urval: Kvalitativ Textanalys 

Med utgångspunkt i undersökningens syfte och preciserande frågeställningar som har något av en 

kritisk karaktär väljer jag i denna undersökning att använda mig av en kvalitativ textanalys som 

metod för datainsamling. Detta innebär att materialanalysen sker med hjälp av aktiv djupläsning av 

textmaterial och på så sätt besvaras de frågor som denna undersökning ställer mot sitt 

problemområde (Esaiasson mfl. 2012: s.210ff).  

 I boken Textens mening och makt (2005) kategoriserar Bergström och Boréus olika 

inriktningar inom kvalitativ textanalys som man kan välja för att ta fram betydelsefullt och relevant 

innehåll beroende på sitt undersökningsområde. Då jag avser att undersöka förekomsten av vissa 

idéer (etik och moral) i texter (läroplanen) och kritiskt diskutera detta i relation till deras förändring 

inom moralpsykologisk forskning, hävdar jag att det i synnerhet är en form av idé- och 

ideologianalys som jag använder för datainsamling (Bergström och Boréus, 2005: s. 19). Vidare vill 

jag behålla en slags frihet gällande vilka analysverktyg jag anser är lämpliga att relatera till min 

frågeställning. I det avseende menar författarna att just idé- och ideologianalyser saknar mall 

gällande vilka instrumentverktyg man bör använda, vilket passar mig bra.  

 Med detta sagt använder jag i denna undersökning två centrala analysredskap: Det ena är att 

undersökningen utgår ifrån ett öppet förhållningssätt till de tänkbara svaren på de preciserade 

frågeställningar (Esaiasson mfl. 2012: s. 217ff). Detta innebär att jag öppnar upp och utgår ifrån en 

betydligt mer allmän avgränsning för vad som menas med etik och moral till skillnad från en på 

förhand bestämd definition. Jag till och med avser att lyfta spänningen mellan den generella och 

selektiva avgränsningen här. Båda avsnitt om tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt luckrar 

ju upp den förutbestämda och selektiva definitionen av dessa begrepp. Med hjälp av det öppna 

förhållningssättet som redskap är det min avsikt att kunna erbjuda nyansrika svar som upplyser 

läsaren, trots att det kan innebära svårigheter i att ibland hålla fokus på problemställningen. Det 

andra analysredskap som är viktig att lyfta fram här är min precisering av idébärare då det finns 

skillnad mellan aktörcentrala och idécentrala idébärare. Fokus i denna studie är idéer, då jag tittar 

på läroplanens innehåll avseende undervisningen om etik och moral som redskap för att överföra 

vissa värden till kommande generationer. Därför riktar sig denna undersökning på idéerna och inte 

på de som tar upp dessa idéer. 

 Esaiasson mfl menar att när man skall börja leta material för en kvalitativ textanalys så finns 

det två huvudalternativ att ta ställning till, nämligen antingen brett eller snävt materialurval 

(Esaiasson mfl. 2012: s. 220). Då min planerade analys förutsätter en mycket detaljerad och aktiv 

djupläsning av textmaterialen väljer jag i denna undersökning ett snävt materialurval. Detta 
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erbjuder, enligt författarnas riktlinjer, ett säkrare och mer precist resultat i relation till urvalet 

eftersom fokusmaterialet är typiskt (läroplanen och dess kommentarmaterial) vilket innebär att 

innehållet är det samma i de flesta sakområden. Å andra sidan blir materialurvalet mycket kritiskt 

när det gäller det vetenskapliga materialet som ställer fokusmaterialet på sin spets. Vidare avser jag 

att avgränsa mig även inom det snäva materialurvalet enbart till innehållet som riktar sig mot 

grundskolans senare år med avseende på både skolans värdegrund, de övergripande målen och det 

centrala innehållet för religionskunskapsämnet. 

3.3 Bearbetning och tolkning 

Denscombes principer för bearbetning och tolkning av kvalitativ dataanalys kommer självfallet att 

ingå i denna undersökning: Förbud mot forskarens projicering av fördomar samt att förklaringar 

förankras i noggrann läsning av referensmaterialet, vilket leder till att slutsatser grundar sig strikt på 

materialet som presenteras i analysen (Denscombe, 2009: s. 367ff).  

 Då ”tolkning handlar i grund och botten om att begripa och förstå vad en text säger i 

förhållande till den fråga som ställs” (Esaiasson mfl. 2012: s. 221) har jag för avsikt att mer sakligt 

bearbeta och tolka min data genom att följa Metodpraktikans tumregler (Ibid: s.221). Ett system 

bestående av fyra faktorer man konsekvent förhåller sig till: 

1. Frågans karaktär - Inrikta sig på textmaterialets latenta eller manifesta budskap, dvs, kan 

textens budskap utläsas direkt eller finns den mellan raderna? Frågan i denna undersökning har 

exempelvis som avsikt att undersöka vilken kunskapssyn som läroplanen vilar på, dvs ett latent 

budskap som kräver mer omfattande tolkningsarbete då det återfinns under textens yta.

2. Tankens klarhet - Hur tydligt uttrycker sig författaren till textmaterialet? Finns det en 

genomtänkt uppfattning om ämnet? 

3. Tolkningsperspektiv - Vad betyder texten för forskaren, författaren eller en viss grupp? Om vi 

tar läroplanen som exempel igen, så kan vi tolka innehållet i den utifrån målgruppsperspektiv, 

dvs vad betyder dess innehåll för Sveriges elever eller lärare. 

4. Avstånd mellan text och uttolkare - Vilket avstånd har jag som forskare till den miljö texten är 

producerad i, med avseende på tidsmässiga, sociala och kulturella avstånd? I denna 

undersökning är det exempelvis mycket lätt att konstatera ett överlag litet avstånd mellan 

textmaterialet och mig som undersöker texten. 

 Konkret innebär det att bearbetningen och tolkningen av ett textmaterial egentligen går till 

på samma sätt som när man tar ställning till andra svåra empiriska frågor. 
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3.4 Tillförlitlighet: om reliabilitet 

Denna uppsats, precis som många andra kultur- och samhällsvetenskapliga undersökningar utgår 

ifrån en problemformulering med hög abstraktionsnivå då den intresserar sig för ganska 

komplicerade och omtvistade begrepp som ”etik och moral”. Hög abstraktionsnivå kan många 

gånger innebära validitetsproblem då risken finns att man skapar för stort avstånd mellan de 

teoretiska utgångspunkternas begreppsdefinitioner och de metodologiska tillvägagångssätten 

(Esaiasson mfl. 2012: s. 57ff). Det finns enligt författarna två strategier för att hantera ämnen som 

intresserar sig för problem med hög abstraktionsnivå: (1) Resonemangvaliditet och (2) Empirisk 

validitet. Då empirisk validitet är en strategi som oftast vänder sig till kvantitativa studier, blir 

resonemangvaliditeten därför den lämpliga strategin för denna studie. Strategin bygger på att man 

arbetar kumulativt, dvs bygger på tidigare forskning och utifrån detta resonera kring och skapa ett 

rejält underbyggt och systematiskt argument. 

 ”Validitet” i sig innebär: (1) Att den teoretiska definitionen stämmer överens med de 

metodologiska analysverktygen; (2) att det saknas systematiska fel; och (3) att det som påstås mätas 

också är det som mäts (Esaiasson mfl. 2012: s.57). Det är mycket viktigt att här skilja mellan å ena 

sidan begreppsvaliditet (definitionerna 1 och 2) och resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten innebär 

att det finns relevant koppling mellan teorin och praktiken vilket kan etableras så fort metoden och 

de teoretiska utgångspunkterna är utformade. Därför inleds uppsatsen med tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Resultatvaliditeten å andra sidan går att utvärdera enbart när den faktiska 

undersökningen är genomförd (Ibid.). 

 Ytterligare krav för att etablera god resultatvaliditet är reliabilitet (Esaiasson mfl. 2012: s. 

63). ”Reliabilitet” eller dess svenska synonym ”tillförlitlighet” består i kvalitativa undersökningar 

av trovärdighet, pålitlighet (validitet) och överförbarhet vilket man ofta kan uppnå genom 

konsekvent redogörelse för hur, vad och varför man resonerar som man gör (Bryman, 2011: s. 355; 

Denscombe, 2009: s. 378; Esiasson mfl. 2012: s. 57ff). De vanligaste anledningarna för bristande 

reliabilitet är enligt författarna slump- och slarvfel.  

 Gällande kvalitativa textanalyser, i synnerhet, gäller det att konsekvent erbjuda utförlig 

redogörelse av tidigare forskningsinsatser där forskningsfrågorna som ställs och som är av intresse 

för forskningsproblemet påpekas. För denna uppsats skapar detta förutsättningar gällande frågan om 

hur en ståndpunkt beläggs vid analysen, då det inte finns några tydliga siffror att förhålla sig till. 

Det handlar nämligen om att konsekvent redogöra för de kriterier som man tillämpar med sin 

analysmetod genom att exempelvis lyfta fram tydliga kriterier för empiriska utfall som stödjer, 

föranleder eller tyder slutsatsen (Esaiasson mfl. 2012: s. 216, 225). 
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3.5 Etiska överväganden 

Kunskap och reflektion om ett etiskt förhållningssätt och ställningstagande har en avgörande roll i 

alla former av undersökningar, detta för att kunna säkerställa att inga av dem som deltar i en 

undersökning skall komma till skada och att andra etiska regler följs. Forskning i sig är kumulativt 

konstruerat, vilket innebär att dess sammanlagda kunskap bygger vidare på tidigare resultat, idéer 

och metoder som andra har tagit fram. I denna undersökning då det främst är materialtext som 

används är det dessutom extra viktigt att förhålla sig till upphovsrätten och ta hänsyn till alla som 

bidrar till den kumulativa kunskapen i världen (Bell 2011: s. 53ff). Vetenskapsrådet definierar 

begreppet ”vetenskapligt oredlighet” som: 

Handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till 
falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen.
(Hermerén, 2011: s. 107) 

 I kort kan detta innebära övertramp såsom stöld av andras idéer och information, fabricering 

och förvanskning av data samt plagiat av andras texter vilket kan ske både avsiktligt och oavsiktligt. 

Eftersom plagiat enligt Vetenskapsrådet är det vanligaste förekommande formen av vetenskaplig 

oredlighet är det viktigt att vara medveten om den kunskapsmängd man använder sig utav och 

exponerar sig till, när man skriftligt strukturerar sin text (Hermerén, 2011: s. 108). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
Som teoretisk utgångspunkt vänder jag mig - för att kunna titta närmare på det framväxande 

moralpsykologiska fältet - till den vetenskapliga brytpunktsperioden mellan den kognitiva 

psykologin och socialpsykologin. I synnerhet är det två sammanhängande teorier som står som 

utgångspunkt för denna studie, nämligen Social Intuitionist Model (SIM) (Haidt, 2001) samt Moral 

Foundations Theory (MFT) (Graham, Haidt, Koleva, Mortyl, Iyer, Wojcik, Ditto, 2013). I sin artikel 

”Ideology and Intuition in Moral Education” föreslår Graham mfl (2008) en moraldefinition som 

utgår från observerbara empiriska fenomen: 

We believe it is better for social scientists to ignore philosophers and just examine morality as an 
empirical phenomenon (Graham mfl. 2008: s. 271). 

4.1 Social intuitionist model (SIM) 

Figuren illustrerar de numrerade länkar, dragna för personen A endast, är (1) den intuitiva 

omdömeslänken, (2) envägs efterkonstruerad resonemangslänk, (3) den motiverade 

övertalningslänken och (4) den sociala övertalningslänken. Ytterligare två hypoteslänkar inträffar 

mer sällan: (5) det motiverade omdömeslänk och (6) den privata reflektionslänken (Haidt, 2001: s.

815). 
  

Figur 4.1: Den sociala intuitionsmodellen (SIM) (Haidt, 2001: s.815).
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 Social intuitionist model, förkortat SIM, är en modell som konstruerades först av Haidt 

(2001) och baserar sig på David Humes idé om att moraliska resonemang är efterkonstruktioner 

som skapas i en automatisk process i hjärnan och vägleder människans handlingar, omdömen och 

slutsatser. Människan ägnar sig alltså åt moraliska resonemang för att anpassa sig och göra sig redo 

inför sociala möten där man kan komma att behöva motivera sina handlingar, snarare än för att lista 

ut vad som är rätt eller fel i ens handling.  

 Sammanfattningsvis illustrerar Haidt med hjälp av figuren ovan att moraliskt omdöme är 

resultat utav känslomässiga intuitiva impulser. I sin tur orsakar oftast detta moraliska omdöme 

strategiska moraliska resonemang. Poängen är, enligt Haidt, att man inom moralpsykologi kan 

studera moraliska resonemang men enbart med förutsättning att man förstår att människans 

intuitioner och impulser kommer före strategiska resonemang om huruvida handlingar är rätt eller 

fel (Haidt, 2013: s. 286ff). 

4.2 Moral Foundation Theory (MFT) 

Moral Foundation Theory, förkortat MFT, är en universal moralteori om moral som ett intuitivt 

sinne som bygger vidare på SIM. Genom en taxonomi av mentala system har teorin för avsikt att 

kartlägga och besvara de centrala frågor om vad moral är. Var kommer den ifrån? Hur kan kulturella 

moraliska omdömen likna och skilja sig från varandra? osv. (Graham, Haidt, Koleva, Mortyl, Iyer, 

Wojcik, Ditto, 2013: s. 55ff). I kort handlar det om att socialmoral - vilket omvärderas på olika sätt 

inom olika samhälleliga sammanhang - konstrueras på ett redan medfött befintligt biologiskt 

moraliskt utkast. Moral blir då summan av både den sociala och den biologiska moralen ihop. 

Moral foundation theory vilar på och förutsätter fyra centrala grundpelare som anknyter direkt till 

de inledande delarna av detta avsnitt: 

1. Nativism - Medfödda egenskaper: Vi har ett moraliskt första utkast sinnet / hjärnan / intellektet 

vilket på förhand är biologisk konstruerat. Detta för att kunna lära sig och anpassa sig med hjälp 

av ens erfarenheter efter värden, normer och beteenden i relation till återkommande sociala 

problem i ett givet samhälle. Alltså människans sinne är i grund biologiskt evolutionellt 

konstruerat precis såsom hos andra däggdjur. 

2. Kulturell inlärning - Moralisk Socialisation: Det moraliska utkastet omvärderas och anpassas 

till den omgivande sociala kulturen. De moraliska grunderna i ett samhälle är alltså inte på 

något sätt färdiga moraliska egenskaper utan ett samhälle kan snarare konstruera sin moraliska 

ordning på flera grunder samtidigt. 
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3. Intuitionism - Intuitivt agerande kommer före strategiskt resonemang: SIM som förutsättning 

för MFT. SIM betonar alltså att de flesta sätt på vilket människan agerar sker i snabba och 

automatiska moraliska intuitioner utifrån ovan medfödda biologiska egenskaper, dessa utvecklas 

och utformas senare inom en kulturell kontext. Dock tenderar moraliska intuitioner att kunna 

kartläggas och kategoriseras. MFT är skapad just för att kunna identifiera och kartlägga dessa 

kategorier. 

4. Pluralism: MFT har sina rötter inom den pluralistiska moralpsykologin och försöker i synnerhet 

att bryta sig loss från den enhetliga moralpsykologiska idén inom den kognitiva traditionen, som 

menar på att moral utvecklas genom en individuell process av rollutövning i möten med andra 

och handlar enbart om huruvida individer avser att relatera, skydda och respektera andra 

individer. MFT problematiserar denna idé och menar på att kognitiv utvecklingspsykologi har 

tenderat att avgränsa sig enbart till underkategoriska moralfrågor inom sekulära västerländska 

kulturer och lämnar överordnade sociala moralfrågor som behandlar exempelvis grupper, 

traditioner, religioner, osv åt sidan. MFT har i grund för avsikt att hitta bryggan mellan den inre 

kognitiva processen (studeras inom evolutionsteori och primatologi) och de yttre sociala 

faktorerna (studeras inom antropologi) och antar därmed en något mer socialpsykologisk form 

av utvecklingpsykologi.  

Figur 4.2: Pluralism - Moralens fem grunder. Det finns flera återkommande sociala moraliska utmaningar och 
därmed även flera fundament för moraliskt beteende (Haidt, 2012: s. 146). [min egen översättning och grafiska 
tilläggskommentarer]
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 Figuren visar hur moral byggs på flera fundament. Första raden lyfter fram de fem 

ursprungliga anpassningsutmaningar som människan under sin historiska sociala utveckling har 

varit tvungen att anpassa sig till genom interaktion med andra. Man kan se den första raden som en 

illustration för de moraliska grunder som utvecklats fram under historien genom social och kognitiv 

urvalsprocess. Vidare visar figuren mönster inom de medfödda intuitiva känslomässiga 

igångsättarna. De får människan att ur biologiskt perspektiv reagera intuitivt och kan ibland stå i 

kontrast med de samtida medvetna och aktuella igångsättare, vilka vi har lärt oss att använda genom 

anpassning till den givna sociala kulturen. Fjärde raden listar exempel på känslomässiga utfall för 

varje moralfundament och den femte raden anger exempel på värdeord / begrepp människan 

tenderar att använda i relation till sina moraliska resonemang. Det centrala för denna studie är dock 

att förstå moralutveckling som process vilket kan konstrueras på allt utifrån ett till flera fundament. 

 Sammantaget föreslår MFT ett nativitiskt, sociokulturellt, intuitivt och pluralistiskt 

perspektiv på moral. I sin bok The happiness hypothesis (2006) använder sig Jonathan Haidt utav 

metaforen av en människa som rider på en vild elefant: Människan symboliserar den rationella 

hjärnan som försöker styra djurets riktning medan elefanten symboliserar de biologiska, intuitiva, 

inneboende och medfödda krafterna samt viljan. Hjärnans roll är att föreslå lösningar och idéer 

snarare än att agera som härskare över elefanten (Haidt, 2006: s. 17). Haidt menar att inom filosofi 

har man sökt olika etiska resonemang som förklaring till och anledning för huruvida man ska agera 

”rätt” i relation till andra utifrån ett rationellt perspektiv, något som trots de goda intellektuella 

intentionerna ofta tenderar att vara lönlöst då människan först agerar med hjärtat. Inom vissa 

religioner å andra sidan menar Haidt att man vänder sig snarare till människans intuitiva 

egenskaper. Vill man exempelvis påverka människors omtanke blir de biologiska intuitionerna / 

impulserna / reflexerna nyckeln snarare än den rationella hjärnan (Ibid. ff). Det blir en rigorös 

process med avsikt att förändra ens automatiska och intuitiva förhållningssätt till andra så att man 

blir mer omtänksam och mindre arg oavsett det relationella avståndet till människor. Summan blir 

att ”etik”, vilket här definieras som läran om moral, blir en efterkonstruktion då den förutsätter 

resonemang och reflektion om moral. Något som kan tyckas vara problematiskt när man ska tala 

om olika försök till social förändring med hjälp av t.ex. läroplaner i skolan. Haidts moralpsykologi 

hävdar helt enkelt att etiska förhållningssätt är resonerande och reflekterande efterkonstruktioner 

som vänder sig till människan som försöker rida snarare än till elefantens intuitioner (Ibid.). 
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5. Läroplan för grundskolan 
Det uttrycks vid upprepande gånger i läroplanen för grundskolan att skolan ska bidra till att elever 

utvecklar vissa grundläggande värden vilket är ett förhållningssätt jag hittills problematiserat. Med 

detta sagt är det nu hög tid att innehållet som uttrycks i läroplanen gällande etik och moral lyfts 

fram och dess syfte i texten undersöks empiriskt på nytt. Jag kommer här att utgå ifrån läroplanens 

struktur och uppbyggnad med avsikt att tydliggöra de föreställningar, antaganden och förväntningar 

som fanns då läroplanen skrevs om synen på skolans uppdrag i relation till vad man inom 

skolpolitiken anser att den uppväxande generationen behöver (Håkansson och Sundberg, 2012: s. 

13ff).  

5.1 Skolans värdegrund och uppdrag 

I läroplanens första del formuleras de grundläggande värden som skolan ska förmedla och förankra. 

Läroplanen betonar här via skollagen att utbildningens syfte i den svenska grundskolan är att se till 

att alla elever utvecklar vissa grundläggande värden. Vidare ska detta ske genom att ”utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11: s.7). Följande mening avser 

då att ringa in den gemensamma idé värdegrunden är konstruerad på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Lgr 11: s.7).  

 Skolan är en social och kulturell mötesplats där aktörer med avvikande eller motsatta 

ställningstaganden och uttryck till de grundläggande värdena genom olika former av 

diskriminering, främlingsfientlighet och intolerans skall bemötas med kunskap och öppenhet (Lgr 

11: s.7). Man menar att en trygg identitet är viktig att utveckla tillsammans med en empatisk och 

solidarisk förmåga där man lär sig att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.   

 Det jag vill synliggöra gällande denna undersökning är sammanfattningsvis budskapet som 

kan finnas inom författningen av skolans uppdrag i att överföra till eleverna de ovan specificerade 

grundläggande värderingar för att de ska klara av att delta i samhällslivet. Läroplanen slår till och 

med fast att all undervisning bl.a. ska anlägga ett övergripande etiskt perspektiv som ska utveckla 

elevers förmåga att göra personliga ställningstaganden. 
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5.2 Övergripande mål och riktlinjer (Normer och värden) 

Den andra delen av läroplanen anger inriktningen på skolans arbete med att utveckla normer, 

värden och kunskaper hos eleverna. Det är här som det tydliggörs vilka mål skolan har, hur man ska 

arbeta mot dem och vilka som har ansvar för vad i detta arbete. Man betonar att målen gäller alla 

elever i den svenska skolan. Förhoppningen är att de alla ska kunna ”göra och uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar […]” (Lgr 11: s. 12), man ska respektera och hjälpa andra människor, ta 

avstånd från förtryck och kränkande behandling, ha empatisk förmåga genom att leva sig in i och 

första andra samt visa respekt och omsorg för sin omgivning (Ibid.). 

5.3 Kursplan 3.14: Religionskunskap 

Den tredje och sista delen som läroplanen består av är alla de kursplaner som anger dels syftet med 

varje skolämne, dels ämnets centrala innehåll för skolarbetet samt de kunskapskraven som krävs för 

att få betyg i ämnet. Då denna undersökning även behandlas utifrån ramen för religionskunskapens 

ämnesdidaktik kan det vara på sin plats att här lyfta fram ämnets syfte och centrala innehåll 

gällande grundskolans senare år, i relation till etik och moralundervisning. Religionskunskap 

motiveras i läroplanen som skolämne i och med religionens centrala roll i olika kulturer: 

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar 
viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor (Lgr 11: s. 186). 

 Genom religionskunskapsundervisning betonar kursplanen syftet genom att bl.a. stimulera 

elever till att fundera över, analysera och ta ställning till etiska och moraliska frågor och på så sätt 

bidra till att utveckla elevers förståelse för sambandet mellan värderingar, religioner och andra 

livsåskådningar (Lgr 11: s.186).  

En människas religion eller livsåskådning ligger ofta till grund för hennes etiska hållning och moraliska 
handlingar. Genom att utveckla förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner 
och andra livsåskådningar kan undervisningen bidra till att öka elevernas förmåga att förstå andra 
människors moraliska utgångspunkter och på vilka grunder de fattar beslut (Skolverket, 2011: s. 10). 
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 Det centrala innehållet ”etik” är strukturerat för att skapa en progression i elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vidare anges det obligatoriska innehållet som 

undervisningen ska behandla. Detta betyder att varje centralt innehåll fördjupas i takt med att 

eleverna går vidare i skolan från stadie till stadie. Inom etik som centralt innehåll behandlas några 

områden som skolverket förtydligar genom sitt kommentarmaterial (2011: s. 28) på följande sätt: 

1. Etiska begrepp: Skolverket menar att ”för att religionskunskap ska bli mötesplats för samtal, 

reflektion och argumentation kring moraliska frågor som rör människors liv och relationer är 

det nödvändigt att utveckla kunskaper om vad ett analytiskt förhållningssätt innebär” (Ibid. : s.

28). I detta område ska alltså elever utveckla kunskaper om etiska modeller och förmåga till 

etisk argumentation. 

2. Moraliska dilemman och etiska modeller: Genom att använda sig utav etiska modeller såsom 

t.ex. plikt- eller konsekvensetik på olika moraliska dilemman och inse att olika modeller kan 

leda till olika lösningar, ska elever få djupare förståelse och bilda egna uppfattningar om de 

etiska modellernas olika styrkor och svagheter. 

3. Det goda livet: Handlar om vad som är viktigt i livet och vad som är värt att sträva efter. Elever 

ska få möjlighet att reflektera över och diskutera frågor och inse att etik inte bara handlar om att 

lösa moraliska dilemman utan även om en långsiktig strävan som bottnar i utformandet av både 

den världsbild och människosyn en människa har. 

4. Etik, människosyn och religion: Det centrala innehållet om etik kopplas sammanfattningsvis 

med hjälp av formuleringen ”etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra 

livsåskådningar” (lgr 11: s. 190). Syftet är att elever ska få förståelse för hur andra människors 

moral kan påverkas av tillhörigheten till en viss religion eller livsåskådning. 
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6. Analys 
Två centrala frågeställningar gällande etik och moral lyfts och relateras till läroplanen i den svenska 

grundskolan i tidigare kapitel av denna uppsats (se s. 5). Dessa frågeställningar skall nu behandlas 

med hjälp av den textanalytiska metoden (se s. 9). 

6.1 Syftet på vilket begreppen etik och moral används av läroplanen 

Genom att undersöka frågans manifesta budskap kan även ett visst latent budskap antydas. Alla 

elever i den svenska grundskolan ska utveckla vissa grundläggande värden vilket ringas in och 

definieras av läroplanens värdegrund. Värdegrunden kan tolkas på ett sätt där alla elever skall 

fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som stämmer med ”den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” (Lgr 11: s. 7). Läroplanen betonar vidare 

vikten av etiklära där man strävar efter att elever ska kunna uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden som baseras på mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Läroplanen 

uttrycker inte konkret vilken rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande som stämmer just 

med den kristna och västerländska etiken, men antyder att det handlar om att ta avstånd från 

förtryck och kränkande behandling, visa respekt och omsorg för sin omgivning samt ha empati och 

förståelse för andra människor (Lgr 11: s. 12). Vidare konstaterar läroplanen vid upprepade tillfällen 

att alla elever kan utveckla dessa överförbara värden i skolans uppdrag. 

 Läroplanens moralfilosofiska uppfattning gällande ämnet blir ännu mer påtaglig när 

kursplanen för religionskunskap och dess centrala innehåll om etik granskas ytterligare. Det 

centrala innehållet om etik lyfter fram dess syfte inom religionskunskapsundervisning i att skapa 

ömsesidig förståelse mellan olika människor genom att stimulera elever till att reflektera över, 

analysera och ta ställning till etiska och moraliska frågor (Lgr 11: s. 186). Meningen är helt enkelt 

att genom moralundervisning om etik kunna lära sig använda etiska modeller på moraliska 

dilemman för att bl.a kunna skapa förståelse för människors utformande av både världsbild och 

människosyn samt relatera detta till religion och annan livsåskådning (Ibid. : s. 190; Skolverket, 

2011: s. 28). Utgångspunkten för läroplanen blir därmed att beroende på vilken livsåskådning en 

människa har så blir det konsekvenser för de etiska modeller man bygger ens moral på. Utifrån 

målgruppsperspektiv där skolpersonal, elever och föräldrar intar en framträdande roll, analysen av 

frågans manifesta budskap samt tankens klarhet är det rimligt att anta att läroplanen även har ett 

latent budskap om att vi vet vad det goda livet innehåller och vad det innebär att vara god människa 

i det.  

!24



 Enkelt vill jag genom att illustrera följande modell visa hur man kan, som målgrupp, 

uppfatta vad läroplanen menar: 

 Kommentarmaterialet för både religionskunskap och samhällskunskap betonar att det är 

genom förmedling av kunskaper om etiska begrepp, som elevernas analytiska förhållningssätt och 

skolan som plats för samtal, reflektion och argumentation för moraliska frågor om vad som är 

viktigt och värt att sträva efter i livet, möjliggörs. Något som kan öka förståelsen för hur moraliska 

överväganden påverkar och påverkas av samhället, religioner och andra livsåskådningar 

(Skolverket, 2011: s. 28ff; Skolverket, 2011: s. 26). 

 Läroplanen antyder att en social förändring är möjlig då begreppen etik och moral används 

som överförbara värden som elever kan utveckla, detta genom skolundervisning och dess 

förankring i styrdokumenten. Det blir därför något kontroversiellt att tolka läroplanens syfte med 

uttrycket ”kristen och västerländsk etik” som grundstenarna, som den gemensamma 

samhällsnormen för alla elever, ska byggas på. Något som i relation till vissa inom textens tolkande 

målgrupp inte är helt oproblematiskt.  

6.2 Kan läroplanens tolkning relateras till det som moralpsykologin för fram 

Ska läroplanens tolkning av etik och moral relateras till det den moralpsykologiska forskningen och 

teoretiska utgångspunkten som används vid denna undersökning så blir det mycket svårt att hitta 

konkreta överlappande samband. Till skillnad från moralfilosofin så lägger moralpsykologi numera 

tyngdpunkten på att undersöka moral som en automatisk, intuitiv och känslomässig process som 

sker i relation till ens sociala omgivning. Detta omkastar ordningen som illustreras i figur 4 då etik 

Figur 6.1: Egen figur om styrdokumentens utgångspunkt gällande relationen mellan etik, moral och den goda 
samhällsmedborgare.

�
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snarare blir en efterkonstruktion människan använder för att rättfärdiga sina intuitiva handlingar. 

 Moralpsykologi förkastar dock inte etiska modeller som redskap för moraliska resonemang 

utan betonar att förutsättningen för användningen av dessa modeller är genom att förstå mänskligt 

agerande utifrån intuitioner och impulser som föregående process för strategiska resonemang. Haidt 

förklarar helt enkelt moralfilosofins etiska modeller som sociala efterkonstruktioner som har sitt 

syfte i att förbereda människor för sociala möten snarare än för att hitta sanningen om människans 

intrapsykiska konflikter om vad som är rätt och fel (Haidt. 2013: s. 325ff). Detta står ändå i linje 

med skolans uppdrag som en social och kulturell mötesplats. Murphy stärker detta resonemang när 

han påstår att det som är faktiskt möjligt med traditionell moralundervisningen är etisk 

kategorisering, förståelse och normkritik (Murphy, 2014: s. 418ff). 

 Moralpsykologin kritiserar alltså inte vilka värden som läroplanen har för avsikt att överföra 

och utveckla hos kommande generationer, utan är snarare kritisk till det faktum att läroplanen 

enbart tycks vända sig till elevernas intellekt med betoning på kunskap och öppet bemötande via 

diskussioner, redovisningar samt genom etiska modeller som centralt innehåll som enda tydliga 

riktlinjer. Vidare åtgärder gällande avvikande eller oönskat beteende mot värdegrunden och de 

övergripande målen beskrivs något luddigt och kan vara svåra att tyda mer än att man ska 

exempelvis ”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

[…]” (Lgr 11: s. 13). Moralpsykologi menar att detta är lika effektivt som att tala om för ett barn 

som ska sluta med blöjor att hålla sig. Det räcker ju inte att barnet vet att man ska sitta på pottan, för 

att lära sig detta måste barnet också lära sig att känna kroppens signaler, råka ut för en otrevlig 

olycka ibland, kanske ha en förälder som visar hur man gör, osv. På samma sätt menar 

moralpsykologin att man ska förhålla sig till mål för social förändring, det handlar om att ta 

människans biologiska, emotionella och automatiska intuitioner i beaktning. 

 Moralpsykologin belyser breda och intuitiva fundament som nyckel för förståelse av hur 

mänskligt beteende utformas. Detta tyder på vissa svårigheter och problem med läroplanens 

antydande försök till att skapa social förändring. Utifrån ett moralpsykologiskt perspektiv kan 

konstateras att skolan kan formulera värdegrund och etik i läroplanen samt undervisa om detta i 

oändligt många timmar utan att det nödvändigtvis har någon effekt på den förändring skolan strävar 

efter. Med moralpsykologiska ögon kan man alltså hävda att skolan med hjälp av nuvarande 

läroplan kan försöka överföra och utveckla vissa värden samt skapa viss förståelse för det 

främmande hos kommande generationer, det finns dock inga garantier för detta och definitivt inget 

som tyder på att det nödvändigtvis kommer att förändra beteendet hos kommande generationer hit 

eller dit. 
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6.3 Slutsats 

De starka vetenskapliga bevisen som de senaste tjugo åren har samlats från olika vetenskapliga fält 

och som erbjuder oss ny insyn i människans natur (Graham mfl. 2008: s. 271 ; Haidt, 2013: s. 281; 

Maxwell mfl. 2013: s. 277; Taylor, 2010: s. 12ff) har alltså vidgat det humanistiska kunskapsfältet. 

Detta innebär därför att även förhållningssättet till dess innehåll numera bör struktureras för att 

undersöka och studera rötterna för moraliskt mänskligt beteendemönster, utifrån mänsklig 

självmedvetenhet som bottnar i olika sociala interaktioner, som om vilka mekanismer som driver 

oss med hänsyn till våra tillkortakommanden och begränsningar (Taylor, 2010: s. 9). 

 Moralpsykologin motsätter sig inte idén om att lära elever argumentera för moraliska 

dilemman av olika slag så länge syftet håller sig till att lära elever att vara medvetna om och 

orientera sig med hjälp av kategorisering av etiska ramverk i olika förhållningssätt, tankar och 

livsstilar (Murphy, 2014: s. 422). Ska läroplanens manifesta och latenta budskap om att t.ex. skapa 

social förändring där elever utvecklar, lever och uppför sig efter specifika gemensamma värden så 

skulle moralpsykologin framhävda att värdegrunden och det centrala innehållet om etik bör ses över 

i relation till vad som vi idag vet eller tros veta om människans moral. Har värdegrunden som 

pedagogiskt verktyg för avsikt att skapa social förändring i samhället finns det anledning, med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkterna, att fundera över hur den används och förankras av skolan hos 

eleverna. Det finns därför anledning att erbjuda konkreta formuleringar för att tydliggöra syftet som 

begreppen etik och moral används på av både läroplanens värdegrund, de övergripande målen och 

kursplanen för religionskunskap, med förankring i en vetenskaplig grund och beprövade 

erfarenheter som tydliga utgångspunkter.  

 Med hjälp av uppsatsens moralpsykologiska teorier blir följdfrågan som skulle vara 

intressant att fördjupa sig vidare i: Vänder sig skolan till och utgår i sin retorik ifrån elevernas 

intellekt (ryttaren) eller även från elevernas intuition (elefanten)? I sin bok Byt Spår belyser Chip 

och Dan Heath (2011) att, i likhet med marknaden där man med hjälp av små, enkla medel kan styra 

konsumenter till att exempelvis handla mer ekologiskt, så finns det ett tredje alternativ, nämligen 

omgivningen (vägen). I relation till skolan kan detta förklaras genom att pedagogiken vänder sig till 

både ryttaren och elefanten genom att forma vägen de färdas på. Poängen jag vill göra med hjälp av 

Haidts metafor är att moralpsykologin kartlägger rätt så konkret vilket förhållningssätt man bör 

rikta in skolarbetet mot gällande både värdegrunden och moralundervisningen. Det handlar 

nämligen om att: (1) Ge intellektet (ryttaren) mål, information och riktning. (2) Stimulera 

intuitionens (elefanten) incitament / motivation, känsla och vilja att följa riktningen. (3) Forma 

vägen så att riktningen blir möjlig att följa genom att skapa förutsättningar så att både ryttaren och 
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elefanten kan orientera sig i sin omgivning. Detta förutsätter naturligtvis att skolan har tillräckligt 

kompetenta pedagoger med ett brett moralfundament som är goda förebilder, kreativa, ödmjuka, har 

stark empatisk förmåga, är allmänbildade med goda ämneskunskaper, osv. Det jag vill konstatera 

här är att som pedagog bör man alltså förhålla sig i sitt arbete likvärdigt till alla tre dimensioner 

ovan om man vill skapa bra förutsättningar för sociala förändringar hos kommande generationer. 

Detta vill jag vidare hävda passar bra med Illeris utbildningsvetenskapliga modell för lärandeteorier 

(Illeris, 2007: s. 39): 

  

 Den utbildningsvetenskapliga modellen tyder på att man i teorin är på rätt spår i relation till 

vad moralpsykologin framför. Läroplanens formuleringar antyder dock att moralundervisning i den 

svenska skolan är konstruerad på en traditionell filosofisk praxis. Tydligt exempel på det kan vi 

hitta i kursplanen för religionskunskap där etik används som ett centralt innehåll och med vilket 

elever ska lära sig att använda etiska modeller på moraliska dilemman. Varför läroplanens 

formulering av värdegrunden och de allmänna målen ser ut på samma sätt idag som när de 

publicerades 1994 utan att direkt revideras vid skolreformen 2011, samt varför etik i det centrala 

innehållet för religionskunskapsundervisning enbart tycks följa de gamla moralfilosofiska 

praxistraditioner som den alltid har gjort, utan att ta hänsyn till moralpsykologins vetenskapliga 

bevis, kan därför vara intressant att utreda vidare. 

Figur 6.2: Lärandets fundamentala processer. Individens förmåga att tillägna sig (1) innehåll genom egen (2) 
drivkraft och samspel med (3) omvärld (Illeris, 2007: s.39).
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 Avslutningsvis vill jag instämma med Svenssons argument (2015) om att etik och moral, ur 

ett moralpsykologiskt perspektiv bör ses som en möjlighet i skolans moralundervisning. Kontentan 

är att skolan genom att förankra sig i psykologisk och utbildningsvetenskaplig grund snarare får 

större potential att ge både lärare och elever möjligheten att djupare utforska de medfödda anlag för 

moraliska beteenden hos människan. Detta är något som sträcker sig bortom och utöver de 

diskussioner om moraliska dilemman som har präglat den traditionella moralundervisningen i 

oändligt många år. I Haidts anda förklarar Taylor, som använder sig utav utvecklingspsykologen 

Robert Keegans idéer, att ett fungerande samhälle med kulturellt mångfald av värden, traditioner 

och livsstilar förutsätter att vi har en nära relation till våra mänskliga impulser, intuitioner och 

reaktioner. Han menar att social förändring präglad av ansvarstagande i ett stort samhälle inte enbart 

är en fråga om vilja utan det förutsätter att vi ser bortom och förbi strävan efter abstrakta, 

förenklade och otillräckliga idéer såsom frihet, rättvisa och framsteg. Det handlar alltså istället om 

att konkret skapa förståelse för vilken typ av människa vi är, politisk debattera om vilken typ av 

människa vi bör vara och vidare filosofera över vilken typ av människa vi strävar efter att bli 

(Taylor, 2010: s. 16). 
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7. Sammanfattning 

Med en hermeneutisk ansats och kvalitativ textanalys som metod och moralpsykologiska teorier 

(SIM och MFT) som utgångspunkt undersöks hur begreppen etik och moral används av läroplanens 

värdegrund, de övergripande målen och kursplanen för religionskunskap. Vidare ställs dessa 

begrepp i relation till det som moralpsykologin för fram om ämnet. Detta görs genom att 

konsekvent förhålla sig till den relation man själv har till läroplanen och kommentarmaterialen som 

fokusmaterial, samt genom att ställa materialet mot frågans karaktär, tankens klarhet och 

målgruppen som tolkningsperspektiv. 

 Uppsatsen belyser vad som kan ses som två divergerande perspektiv på skolans möjlighet att 

forma ett ”rätt” moralisk beteende hos människan. Å ena sidan lyfts de traditionella 

moralfilosofiska perspektiven fram som tycks vara mer positivt inställda till möjligheten av social 

förändring skapad via överförandet av moraliska strukturer till kommande generationer via olika 

institutioner. Å andra sidan problematiseras detta förhållningssätt med hjälp av moralpsykologin 

som framtonar en biologisk aspekt och framhäver att intuitionen är en mycket stark inneboende 

kraft i det mänskliga beteendet, vilket inte riktigt går att bortse ifrån. Innebörden av moralbegreppet 

vidgas och ställs därmed på sin spets.  

 Genom att lyfta fram några centrala formuleringar i läroplanens värdegrund, allmänna mål 

och kursplanen för religionskunskap blir dess moralfilosofiska latenta och manifesta budskap 

påtagligt, vilket gör det möjligt att ställas i kontrast mot tidigare forskning och moralpsykologiska 

teorier. Vidare genomförs det en kritisk diskussion om hur etik och moralundervisning utifrån 

läroplanens riktlinjer inte har hängt med den vetenskapliga utvecklingen som har skett de senaste 

trettio åren. Slutsatsen uppsatsen drar är att sättet begreppen etik och moral används av läroplanen 

idag bör revideras och omformuleras i relation till det som utvecklingspsykologi i stort vet eller tros 

veta idag om människans grundläggande intuitiva moraliska beteende.   

 Avslutningsvis är det nära till hands att kunna hävda efter uppsatsens undersökning att 

Humes idé, från slutet av 1800-talet, om förnuftets underkastelse inför människans passion står sig 

fortfarande starkt. 

Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to 

serve and obey them. (Hume, 1874: s. 415) 
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