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Samtida och lärande diskussioner  

om etik och moral 

 

Sammanfattning  
Många av de vardagliga situationerna är sammanhang där lärande sker genom interaktion 

mellan människor och språket kan beskrivas som en mekanism och resurs för re-presentation, 

vilken vår omvärldsuppfattning blir till av; och utgör grunden för vårt tänkande och vår 

kommunikation. Språket kan vara verktyget för utveckling och fördjupad förståelse för 

omvärlden. Grundläggande för alteritetsetiken är mötet, ansikte mot ansikte. Blicken framställs 

som människans starkaste verktyg vid skapande av etik och genom en öppenhet för Den Andres 

annanhet- alteritet – finns förutsättningen för etiskt tänkande.  

Styrdokumenten för gymnasieskolan säger att eleverna, under religionsundervisningen, ska ges 

möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar. 

Samtal inom området etik och moral innehåller frågor gällande etnicitet, kön, sexualitet, 

socioekonomisk bakgrund, tillsammans med demokratibegreppet.  Att sätta dessa frågor i 

elevernas egen kontext, i relation till deras eget liv, ökar chanserna till engagemang och 

förståelse; eftersom förståelse skapas inte bara av primära erfarenheter, utan den bildas också av 

sekundära erfarenheter, dvs det andra människor berättar om sina erfarenheter.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är tänkandet också en kollektiv process, som äger rum mellan 

människor. Diskursetiken lägger också tonvikten på samtalet med andra. Den betonar att det 

inte går att handla moraliskt rätt utifrån bara sig själv, utan det sker i samspel. En 

grundläggande princip för diskursetiken är att alla människor är likvärdiga. Även det 

kunskapssociologiska perspektivet lyfter relevansen av att individer formas efter den kontext de 

befinner sig i och språket och tänkandet likaså. Därför är det viktigt att eleverna får utvecklas 

utifrån sin egen verklighet.  
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Inledning 
Jag vill bli lärare av flera olika anledningar, men grunden är viljan att få göra något med 

betydelse för andra människor och för samhället; vilket kan låta pretentiöst, men en drivkraft är 

ständig förändring och förbättring. Samtidigt kan tanken på att vara en förebild vara 

skrämmande. Kan en lärare vara en förmedlare av en värdegrund? Med ett abstrakt ansvar 

vilande på axlarna gäller det att greppa vad yrket egentligen innebär. Räcker det med att vara en 

vänlig människa som vill väl? Har jag förmågan att bedöma vad som är rätt eller fel? Jag 

inbillar mig att tvivel är en utvecklingsfaktor, men med tanke på att jag ändå gjort valet, att bli 

lärare, bör en övervägande tillit till mig själv och mina värderingar finnas. Jag vill att mitt arbete 

ska bidra till en samhällsutveckling, som en del av den levande organism vi kallar 

mänskligheten, medborgare och skolan – vår framtid. 

 

Under utbildningens gång har vi behandlat flertalet frågor rörande värdegrundsarbete. Det kan 

ha varit allt ifrån diskussion av stundande dilemman utifrån religion och kultur, eller vilken 

skönlitteratur som bör läsas i skolan, till arbete mot mobbing och kränkningar i skola eller på 

nätet. Det uppkommer som frågor i etik och moral. Komplexa frågeställningar som nog bör 

ventileras kontinuerligt. En viktig aspekt, som jag tycker på något sätt är grundläggande för all 

undervisning, är förståelsen av språket. Språket ger möjlighet till förståelse av omvärlden, 

vidgar perspektiven och gör människan till en mer tolerant varelse. Är det inte dit vi vill 

komma? Barnet, tonåringen, den unga vuxna ska få de språkliga förutsättningarna att forma sin 

egen tillvaro som ger hen tillfredsställelse i livet. Ett språk för att bygga broar, en läsförståelse 

som hjälp till självlärande och ett skriftspråk som gör tankarna rättvisa. Kunskap är frihet. 

Skolan måste jobba för sin samtida relevans, sitt engagemang i den tid vi befinner oss. 

Jag fick en ordentlig tankeställare när jag lyssnade på en föreläsare. Hon betonade detta med 

förändring. Det finns inget som egentligen är bestående, förutom att allting faktiskt förändras. 

Föreläsaren talade om att alla människor är individer och att vi är våra handlingar. Själv hade 

hon indianskt ursprung, men var född i Sverige. Under hela sin skoltid, hade hon varit flickan 

från en annan kultur. Lärarna tyckte de var välkomnande och öppensinnade när de var nyfikna 

på hennes rötter. I själva verket var hon uppvuxen i Vällingby. 

 

Detta blev ett så slående exempel, så jag började fundera kring mina egna föreställningar, 

ställningstaganden och antaganden. Jag vill tro och hoppas; att vara lärare och hålla i ett etik- 

och moralmoment handlar om att våga vara en förebild, att ta undervisningen till nästa steg, 

vara nyfiken och lyhörd. Vara en del av den värld som faktiskt hela tiden förändras. 

 



 

 

Vilka etiska och moraliska dilemman möter vi i vardagen? Vilka ämnen kan diskuteras som 

redskap för ett framtida liv i ett mångkulturellt Sverige, i en globaliserad värld i rörelse? Allt 

förändras och skolan bör likaså. Dessa funderingar ligger till grund för det studium jag 

genomfört. Hur förändrar vi? Hur förbättrar vi? Jo, genom kommunikation. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa mig i didaktiska grundfrågor. Varför samtal och 

diskussioner ska användas. Samt hur samtal och diskussioner kan utföras. De didaktiska 

frågeställningarna appliceras på religionsundervisningens moment etik och moral. Varför ska 

religionsundervisningen samtala om frågor inom området etik och moral? 

Samtalet/diskussionen definieras här som lärande metod och syftet är också att redogöra för 

varför läraren kan och ska använda samtalet som lärande metod. Jag ämnar knyta an detta till 

skolans övergripande värdegrundsarbete och ett demokratiskt tänkande. 

 

Studien har för avsikt att föra ett resonemang om samtals och diskussioners roll utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och begreppet kunskapssociologi. Vidare är syftet att undersöka 

anledningar till undervisning i etik och moral och hur och varför samtal och diskussioner ska 

bedrivas utifrån begreppen alteritetsetik och diskursetik. Slutligen är syftet att kunna ge 

riktlinjer för hur etik- och moralundervisningen med lärande samtal kan utföras.  

Frågeställningar 
 Varför ska eleverna samtala med varandra som lärande metod?  

 Varför ska religionsundervisningen samtala om frågor inom området etik och moral? 

 Hur kan samtalen genomföras?   

Material 
Materialet består av läroplan (GY11) ämnesrelaterad kurslitteratur, litteratur, artiklar, samt 

avhandlingar. 

 

För att svara på de frågor jag ställer om hur skolan kan arbeta med samtal och diskussioner 

inom religionsundervisningen, har jag gjort ett litteratur-studium. Följande böcker är mitt 

huvudsakliga underlag för undersökningen: Emmanuel Levinas, Totality and Infinity (1991), 

Jurgen Habermas, Den moraliska synpunkten (2008), Roger Säljö, Lärande i praktiken (2014), 

Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, Etik i arbete med människor (2014), Malin 

Löfstedt, Religionsdidaktik, mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2014), Peter L Berger och 

Thomas Luckman, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet (2008), Peter Kemp, Emmanuel Lévinas, En introduktion (2014). 



 

 

Metod 
Undersökningen baseras på en kvalitativ metod, med viljan att få mer kunskap om begreppen 

etik och moral och hur de kan ligga till grund för undervisning, samt former för detta, med 

fokus på samtal och diskussion. Den kvalitativa forskningen är en tolkande forskning, förklarar 

Johan Alvehus. Detta kan låta tämligen subjektivt att bygga forskning på, men han menar att 

den kvalitativa forskningen och tolkningen inte handlar om att bara själv få förståelse, utan att 

bidra med en mer generall bild av ett fenomen. Alvehus uttrycker att denna typ av forskning kan 

fungera som instrument för att utveckla sätt att betrakta omvärlden; att kunna få en mer 

nyanserad förståelse av samhället och människor i det. ”Kvalitativ metod kan alltså ses i ljuset 

av vilka ambitioner du som författare har med din studie, snarare än att den är bunden till vissa 

metodtekniker.”
1
 Jag har tagit fasta på Alvehus beskrivning av den kvalitativa metoden och 

använt mig av den på ett sätt som beskrivs nedan.  

 

I min undersökning har följande begrepp varit centrala: Diskursetik, alteritetsetik, 

sociokulturellt perspektiv och kunskapssociologi, religionsdidaktik, etik och moral, demokrati. 

Jag kommer nu redogöra för arbetsprocessen övergripande, samt varför jag valt att använda mig 

av begreppen.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jag ställde mig frågan om hur etik- och moralmomentet integreras i religionsundervisningen på 

gymnasiet. Jag ville ta reda på hur samtalen inom området för etik och moral kan se ut i ett 

didaktiskt perspektiv. Vad säger tidigare forskning om detta moment?  

Inledningsvis undersöktes vad styrdokumenten säger om detta.
2
 Hur skrivs det om etik- och 

moralmomentet i religionsundervisningen i samspel med kunskapskrav och förmågor? 

Sammantaget kan sägas att det ställs relativt höga krav på elevers resonerande och analytiska 

förmåga. Jag ville fördjupa mig i samtal och diskussioners relevans och utformning. Denna 

utgångspunkt – egentligen en blandning av begreppen etik och diskussion, diskussioner om etik 

och moral – hjälpte mig att hitta begreppet diskursetik. Begreppet visade sig ha stark koppling 

till mina inledande frågeställningar. Habermas var en av dem som myntade begreppet, 

diskursetik, som också blev en språngbräda för min vidare litteraturstudie. 
3
 

 

Begreppet diskursetik behandlar till stor del en slags utopisk bild av hur en diskussion ska gå 

till. Det innefattar både form och struktur, ett förhållningssätt till diskussionen. Det har också en 

tydlig demokratisk koppling, vilket förstärker begreppets relevans och ger det även en vidare 

                                                 
 
1 Alvehus (2013) s.23 
2
 GY11 (2011)  

3
 Jurgen, Habermas (2008)  



 

 

betydelse, i detta sammanhang mot skolans värdegrundsarbete. Nästa steg i litteraturstudien var 

att finna forskning som behandlade anledningar till att samtala och diskutera med elever.  

När jag läste om diskursetiken, utifrån Habermas litteratur, återkom uttrycket ”Den andre”. Jag 

sökte upp källan för detta uttryck och fick kännedom om filosofen Levinas tankar och teorier.
4
 

Därefter riktade jag in mig på Levinas forskning som behandlar mötet mellan människor, 

ansikte mot ansikte, och den etiska aspekten, vilken uppstår i mötet med en annan individ. Hans 

forskning berör hur människans etik uppstår och hur det moraliska handlandet formas. Att 

människors olikheter skapar utveckling. Ett till centralt begreppet för min fortsatta studie blev 

Levinas alteritetsetik.  

 

Habermas diskursetik och Levinas alteritetsetik kompletterade varandra och gav en plattform, 

likt en historisk grund för studien. Jag eftersökte dock ett något modernare och mer 

övergripande begrepp, vilket skulle innefatta – samtal och diskussioners relevans i ett didaktiskt 

perspektiv. Något som kunde bidra med att förtydliga den lärande aspekten av samtal och 

diskussioner. Jag möttes i många texter av begreppet sociokulturellt perspektiv och ofta 

förknippat med lärande; ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
5
 Jag bestämde mig för att även 

koppla det begreppet till min studie.  

 

Säljö behandlade begreppet sociokulturellt med inriktning mot lärande i praktiken, vilket gav 

underlag till frågeställningar om både hur och varför samtala och diskutera i undervisningen. 

Jag fick också mer förståelse för hur kunskap blir till och utvecklas hos olika människor. Säljö 

blev frontfigur för detta begrepp, men också annan forskning hjälpte till att fördjupa begreppet 

och ge fler perspektiv på ämnet i min studie – det om samtal och diskussioner inom området 

etik och moral. I denna fas av studien hade jag tre begrepp: Diskursetik, alteritetsetik och 

sociokulturellt perspektiv. Jag ville dock förtydliga den didaktiska vinklingen av ämnet; mer om 

kunskap och lärande.  

 

Ett begrepp jag fastnade för var kunskapssociologi.
6
 Begreppet fungerade som en utlöpare av 

det sociokulturella perspektivet och innefattade både sociala och språkliga aspekter av samtal 

och diskussion. Det förtydligade och konkretiserade samspelet mellan samtal, språk och 

lärande. Det gav en tydligare vinkling till språkutveckling kopplat till kunskap. Forskare vid 

namn Berger och Luckman blev den huvudsakliga källan för begreppet kunskapssociologi i 

denna studie.  

 

                                                 
4
 Levinas, Emmanuel (1991) 

5
 Säljö, Roger (2014) 

6
 Berger, Peter L och Luckman, Thomas (2008) 



 

 

Vidare sökte jag mig till forskning som var ännu mer riktad mot skolan och klassrummet. 

Viktiga sökord var bland annat muntlig verksamhet och etik och moral. Frelins forskning tar upp 

religionsdidaktik och berör frågor inom etik- och moral.
7
 Hennes forskning kunde bidra med 

något mer konkreta, didaktiska riktlinjer för undervisning om etik och moral. Hon betonade 

momentets relevans för elever och deras identitetsutveckling. Hon behandlar också olika 

förhållningssätt och arbetssätt inom momentet, bland annat vikten av ämnesval och elevers 

förutsättningar att kunna relatera till frågorna som diskuteras. Forskarna Henriksen och Vetlesen 

skrev om vad etik och moral är och begreppen applicerades i en verksamhetsnära kontext, i 

detta fall skolan och elevers etiska och moraliska utveckling.
8
   

 

Dessa forskare och författare utgör den teoretiska tyngdpunkten i min litteraturstudie. 

Tillsammans ger de underlag för svar på frågorna om varför och på vilket sätt muntlig 

verksamhet ska bedrivas i skolan. De tar också upp samtalet och diskussionens vikt för 

språkutveckling och lärande kopplat till religionsundervisningens moment etik och moral. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med att redogöra för vad religionskursers etik och moral ska innehålla och vad 

läraren har för riktlinjer och kravbilder. Här betonas vikten av analys och reflektion. Vidare 

behandlar uppsatsen vad forskning visar gällande undervisning i etik och moral, samt åsikter om 

hur denna kan utvecklas. Det finns förslag på en anpassning efter elever och samtid ur olika 

perspektiv. Undersökningen handlar om hur lärare kan arbeta med etik- och moralfrågor i det 

mångkulturella klassrummet, med fokus på samtal och diskussioner. Det påvisar olika 

förhållningssätt till samtalet/diskussionen som lärande metod. Den tar också upp 

kommunikationens höga relevans för språkutveckling och förståelse av olika kulturer och 

livsåskådningar. Avslutningsvis sker en form av sammanfattning av undersökningen, som också 

ger vägledning hur läraren kan tänka och arbeta med diskussioner inom området etik och moral. 

 

Bakgrund 

Etiska frågor och perspektiv är återkommande ingredienser i läroplanerna för grundskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I boken, Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning 

i teori och praktik, förtydligar Olof Franck och Malin Löfstedt att det finns en tydlig koppling 

till historien och den kristna läran och hur religionsämnet vuxit ur denna, i vilken en 

konfessionell förankrad etik, grundad i kristen tro och tradition stått i fokus. 
9
 ”Idag ska 

undervisningen om religion och etik vara icke konfessionell, men såväl som religioner som 

religiösa och icke religiösa livsåskådningar som studeras i ämnet religionskunskap inbegriper 

                                                 
7
 Frelin, Annelie (2012) 

8
 Henriksen, Jan-Olav, Vetlesen, Arne Johan (2014) 

9 Franck och Löfstedt (2015) s.9 



 

 

etiska ställningstaganden.”
10

 Etikundervisningen ska påvisa progression. Ju äldre eleverna blir, 

desto större förmåga ska skolan ge dem till etisk reflektion och moralisk argumentation. 

Etikundervisningen på gymnasienivå ska enligt GY11 innehålla följande: ”Den ska leda till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras 

utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse 

för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera 

och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund.”
11

 Eleverna skall också enligt läroplanen lära sig att tolka och 

analysera olika teorier och modeller inom normativ etik och hur vi ska använda oss av dessa. De 

ska även få ta del av andra etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara. Avslutningsvis visar styrdokumenten att religionsundervisningen ska 

innehålla analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
12

 Franck och Löfstedt 

hävdar att följande två förmågor har tydligast koppling till religionsundervisningens 

kunskapskrav: Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att 

undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och 

livsåskådningar. På samma sätt som för grundskolan finns i gymnasiets ämnesplan 

kunskapskrav som stämmer överens med det centrala innehållet. Franck och Löfstedt lyfter fram 

bland annat dessa att: Eleven kan beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och 

modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge argument i frågor. 

Eleven för resonemang om vad ett gott liv och gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och 

andra moraliska föreställningar (Betygsnivåerna redovisas inte här). Franck och Löfstedt menar 

att målet med etikundervisning bör vara att skapa ett etiskt och existentiellt underlag för att 

utveckla ett förhållningssätt till etik och moral, som rymmer klokhet, medkänsla, varsamhet och 

empati.
13

 

Förhållningssätt till styrdokumenten  
Franck och Löfstedt anser att det finns tre olika sätt, att som lärare, förhålla sig till 

styrdokumenten. Det första är att framhålla etikens grundfrågor, som basen för undervisningen 

och med dessa frågeställningar skapa innehållet i undervisningen. Det är relativt synbart och 

tydligt kopplat till det centrala innehållet och kunskapskraven. En annan väg att följa är att låta 

undervisningen om etik förankras i en levande moral applicerad i samtiden och i unga 

                                                 
 
10 Franck och Löfstedt s.9 
 
11 GY11 (2011) s.137 

 
12 GY11 s.138 

 
13 Franck och Löfstedt 



 

 

människors liv. Franck och Löfstedt exemplifierar detta förhållningssätt med att läraren 

ska ”lyfta upp dagens brännande frågor och samtala om dem, analysera argument och kritiskt 

granska olika positioner…”
14

 De tycker att på detta sätt kan vi inspirera till ett moraliskt 

sökande och en moralisk reflektion som engagerar och går på djupet utan att negligera det som 

står i kurs- och ämnesplaner. En tredje väg att gå är att uppmärksamma och visa på konkreta fall 

där religiösa och livsåskådningsmässiga traditioner väckt stort engagemang och gett upphov till 

diskussion. På så sätt kan de relativt teoretiska momenten som finns i det centrala innehållet 

göras mer relevanta och verklighetsförankrade. 

”När vi diskuterar hur etikundervisning i svensk skola kan och bör utvecklas, bör vi ha ett öppet 

sinne med utrymme för olika sätt att tänka.”
15

 Det är också viktigt att som lärare utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt till skolans styrdokument. Franck och Löfstedt uttrycker detta eftersom 

styrdokument och kursplaner är politiskt beslutade. 

Religion, etik och demokrati 
Björn Falkevall, Att undervisa i religionskunskap, sätter begreppen religion och demokrati i 

sammanhang med varandra. Han menar att det kan finnas en uppfattning om att dessa inte 

skulle  kunna vara förenliga, men han hävdar att så inte behöver vara fallet. Religionsfriheten 

har sin grund i människans värdighet och dess förverkligande, som i sin tur står för ett 

förverkligande av ett fritt, demokratiskt samhälle.
16

 Falkevall citerar Rekommendationen 1396 

(1999), paragraf 5: ”Demokrati har visat sig vara den bästa ramen för samvetsfrihet, 

trosutövning och religiös mångfald.”
17

 Han uppvisar åsikten och refererar åter till 

Rekommendationen; att demokratin har förmåga att garantera religionsutövning och samtidigt 

respektera varje enskild individ och det religiösa samfundet. 

Falkevall säger också att demokratin utgör det bästa skyddet mot otillåten indoktrinering. Ett 

annat sätt att se på relationen mellan religion och samhälle, är hur samhället ser på 

särförhållandet mellan stat och religion. Han påvisar dock att det finns skillnader i sekularismen. 

Det finns länder som har sekularism som en grundsten i samhällskroppen och som låter 

sekularismen vara en central del i samhällsstrukturen, medan det finns länder som anses 

sekulära, men inte har samma synsätt. Frankrike och Turkiet är exempel på första gruppen och 

länderna i Norden, som Sverige, är på den senare.
18
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I länder där staten visserligen är religiöst neutral men där sekularism som idé inte spelar någon framträdande roll i den 

offentliga debatten eller i samhällsstrukturen – som i de nordiska länderna – känner endast ganska få människor 

betänkligheter mot att skolflickor bär muslimsk huvudduk (men kan ha betänkligheter därför att huvudduken är eller kan 

ses som ett uttryck för kvinnoförtryck och brist på jämlikhet mellan kvinnor och män).19  

Falkevall avrundar avsnittet, demokrati och religion, med att konstatera att det demokratiska 

samhället har placerats med företräde framför religionen. På det viset blir de sekulariserade 

normerna sk supranormer, överordnade religiösa normer, trots att dessa kan på individnivå visas 

vara de innersta och mest väsentliga. ”Åsikts/trosfrihet är dock oangriplig eftersom de utgör 

grunden för demokrati.”
20

 Enligt Falkevall är lärarrollen ett redskap för denna åsiktsförmedling 

och det kräver kunskap i vad dessa värderingar och rättigheter innebär. 

Livsfrågor och etikundervisning 
Malin Löfstedt skriver i sin bok, Religionsdidaktik, mångfald, livsfrågor och etik i skolan, att 

det finns ett stort intresse hos barn och ungdomar att diskutera livsfrågor. Hon hänvisar till 

Nationella Utredningen, NU 03, som utförts av Skolverket, som ska påvisa bland annat olika 

utvecklingsbehov, och denna visar att det finns en vilja att samtala kring frågor om livet och 

existensen. ”En möjlig tolkning av de resultat som utredningen visar på är att livsfrågorna och 

etiken i praktiken inte utgör så stor del av religionsämnet som det enligt kursplanerna ska 

göra.”
21

Löfstedt tror att detta delvis kan bero på att lärare prioriterar faktabaserad 

religionsundervisning kring världsreligionerna och livsfrågor kommer i skymundan. Hon anar 

också att en orsak till denna prioritering är att lärare generellt kan finna det svårt att bedriva 

undervisning kring dessa frågor, det finns en osäkerhet, då de är personliga ämnen och känsliga 

områden. Hon betonar att flertalet elever i undersökningen vittnar om att de haft mycket 

undervisning om just världsreligionerna och om olika moraliska dilemman, dock har de 

existentiella frågorna uteblivit. 
22

 

Löfstedt fortsätter med att uttrycka att det finns flera skäl till att låta livsfrågorna ta större plats i 

religionsämnet. ”Ett viktigt skäl är att eleverna själva faktiskt efterfrågar detta. Det verkar finnas 

ett behov hos unga människor i högstadie- och gymnasieåldern att prata om viktiga frågor i livet 

i stort och smått.”
23

 Ett annat skäl, menar Löfstedt, är att genom att diskutera livsfrågorna, 

kommer eleverna i centrum för undervisningen, som kan fokusera på elevernas egen livsvärld, 

vilket ska vara en självklar del i ett modernt didaktiskt tänkande. Hon tror också att det kan 

skapa ett större intresse för ämnet. Att sätta frågorna i elevernas egen kontext, i relation till deras 
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eget liv, ökar chansen till engagemang och förståelse. Löfstedt lyfter slutligen fram ett starkt 

skäl till att utgå från livsfrågorna; det faktum att det är frågor som genomsyrar alla religioner 

och livsåskådningar. Det är också något som kan motverka exotisering. Exotisering av en 

religion innebär att läraren eller läromedlen kan framställa olika innehåll en religion eller 

livsåskådning har som annorlunda kanske till och med konstiga, istället för att visa på vad som 

är allmänmänskligt. Detta kan, enligt Löfstedt, göra att elever inte får förståelsen för traditioner, 

högtider osv, utan istället spä på fördomar. ”Genom att istället utgå från det gemensamma, 

exempelvis frågan om vad som är viktigt i livet, menar jag att vi också ökar möjligheten till 

förståelse för ”främmande” sätt att uppfatta och förstå världen.”
24

 

Ständig aktualitet  
Löfstedt sammanfattar och förtydligar att livsfrågorna fortfarande är aktuella i 

religionsundervisningen och har en väsentlig plats både i kursplaner och i elevernas önskan. 

Men problemet är att de ofta är frånvarande i undervisningen. Det gäller att hitta lämpliga 

metoder för att undervisa i ämnet, som kan vara känsligt för både lärare och elever. Hon tycker 

att ett sätt att komma vidare kan vara att koppla livsfrågorna till konkreta studieobjekt från 

populärkulturens värld. Hon säger att detta förhoppningsvis kan underlätta undervisningen kring 

allmänmänskliga och viktiga frågor. 

”Det är också så att den mänskliga närmiljö som påverkar individens skapande av ett jag bidrar 

till att forma individen till ett moraliskt subjekt.”
25

 I boken, Etik i arbete med människor, 

beskriver Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen, människans utveckling av etik och 

moral – och empati. De framhäver vikten av att barnet får sin subjektiva verklighet bekräftad i 

den vuxne; vad som med tiden låter någon utveckla ett harmoniskt och genuint jag beror på 

sättet att uppleva verkligheten. Det är viktigt att barn och ungdomar får känna att de är en unik 

person med eget jag, därmed ha en identitet. Detta utvecklar de med att ställa sig frågorna: Vad 

innebär bekräftelse och förståelse för en annan människas subjektiva verklighet? Hur skapas 

förmågan till inlevelse och följdaktligen empati? Men empati är också något som kan definieras 

som en mänsklig grundläggande förmåga. Den riktar sig mot den andres erfarenhetsvärld, 

känslor och tillstånd.
26

”Empati är inte själv en känsla, men utgör en förutsättning för att jag ska 

kunna utveckla bestämda känslor (medlidande, sympati och så vidare) gentemot andra.”
27

 

”Det är det som sker mellan de två i rummet för samspel och spannet mellan det som kan delas 

och det som förblir helt eget som det kommer an på – alltså ett intersubjektivt mellanrum för 
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utveckling, uppvisning och bekräftelse av parternas individualitet. I detta perspektiv är även den 

mest asymmetriska relation mellan givare och mottagare en allt igenom dialogisk relation.” 

Henriksen och Vetlesen visar att förståelse skapas inte bara av primära erfarenheter utan den 

bildas också av sekundära erfarenheter, dvs andras erfarenheter. Något som berättas eller läses 

och därav blir levande. Vi kan låta vår föreställningsvärld befolkas, skildrade av andra. Fantasin 

stimuleras och vidgas och vi kan genom konst och litteratur ”meduppleva” upplevelser. ”Utan 

empatisk förmåga att se andras subjektiva verklighet saknar vi förutsättningar för att överväga, 

välja och handla rätt med tanke på andra människors väl och ve. Det finns därför en nära 

förbindelse mellan empatiförmågan och det vi allmänt kallar ”moraliskt uppförande””.
28

 

 

Politisk förankring  
Carleheden, Utbildning och demokrati, ställer sig frågan om vi just nu är inne i en radikal 

samhällsförändring, en ny normativ epok.
29

 Med en radikalare demokratiförståelse, med en 

betoning på medborgarens autonomi. Hur kan detta överföras till skolpolitiken och sedan in i 

undervisningen? Vilka konsekvenser blir synbara av dessa normativa förändringar som ligger 

till grund för skolans fostran? Carleheden hänvisar till Habermas; att fostran handlar om att 

förankra demokratiska värden i personlighetssystemet. Han menar att det bör skiljas på kunskap 

och övertygelse. Det vill säga att faktiskt handla efter sin kunskap. Även om det kan vara svårt 

att tala om just kunskap när det kommer till värderingar. Carleheden betonar vikten av den 

politiska kulturen som innebär både formell och informell påverkan. Det finns alltså en stark 

koppling mellan värderingsbyggandet i samhällets institutioner och i vilken social sfär de sedan 

ska brukas.
30

 Användandet av de olika värdena är således även socialt betingade. Detta skapar 

en barriär mellan teoretisk kunskap och praktisk insikt. Det går alltså inte att förutsätta att den 

teoretiska kunskapen (vetenskapen om vad som är rätt eller fel) präglar handlingen.
31

 Barriären 

utförs av det icke självklara sambandet mellan dessa. Carleheden framhåller att teoretisk 

kunskap lärs ut på ett traditionellt sätt, vilket kan leda till att ämneskunskaperna hamnar utanför 

den praktiska diskursen. Men hur etableras värden i en vardag? Hur kan skolan få 

värdegrundsarbetet att bli praktik? Carleheden förmedlar en frustration av saknaden av svar på 

frågan HUR? Avslutningsvis uttrycker han en önskan om en förståelse för hur teoretisk kunskap 

blir praktisk insikt, vana och dygd.
32
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Undersökning 

Frågan om hur ett lärande samtal går till är stor, och svaren är många. Dock är det inte en 

mindre intressant fråga att undersöka. Skolan har en läroplan som till stor del uppmuntrar analys 

och reflektion. Religionsämnet har också diskuterats; dess relevans, utformning och inriktning. 

Jag vill återkoppla till inledningen, som tar upp förändring, eller med ett mer positivt ord 

utveckling, och hur detta kan inspirera, men också skrämma människor. Det finns inte heller 

bara ett sätt för människor att utvecklas, lära och förstå – men något som detta studium visar, är 

att det är väldigt svårt att göra det ensam. Vi behöver tala, diskutera och ifrågasätta samhället 

och varandra.  

 

Roger Säljö redogör för och resonerar om hur människor kan lära av varandra. Det 

sociokulturella perspektivet används i undersökningen för att skapa ett ramverk för samtalet och 

diskussionens roll i undervisningssyfte. Varför ska eleverna samtala med varandra som lärande 

metod? Säljö poängterar tidigt att lärande är individuellt, men i detta sammanhang, betonas den 

muntliga metodens mening och syfte med hjälp av det sociokulturella perspektivet. Han 

tillägger att skolan har en tendens att söka metoder som en slutgiltig lösning, en form av teknik 

för lärande. Säljö inleder kapitlet om det sociokulturella perspektivet av lärande på följande vis: 

 

Ett grundläggande antagande är att dessa gåtor om hur människor lär, och hur de utvecklar intellektuella och manuella 

färdigheter, aldrig kommer att lösas i den mening att vi får ett slutgiltigt svar. Inte heller kommer det någonsin att skapas 

en slutlig teknisk lösning i form av undervisningsmetoder eller teknologier som på ett mirakulöst sätt automatiserar dessa 

processer. Hur människor lär kan aldrig reduceras till en fråga om enbart teknik eller metod, vilket det ibland finns en 

tendens att göra särskilt inom skola och utbildning.33 

Detta kan verka abstrakt, men är även en viktig ingrediens i det studium som kommer att 

presenteras – mening med samtal, diskussioner – kommunikation. Varför ska då elever samtala 

och diskutera för att öka sitt lärande?  

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Säljö anser att många av de grundläggande insikter och färdigheter vi behöver tar vi till oss i 

andra sammanhang, i familjen och bland vänner, dvs i miljöer som inte har primärt syfte att 

förmedla kunskaper. Säljö uttrycker att många av de vardagliga situationerna är sammanhang 

där lärande sker genom interaktion mellan människor. Han fortsätter med att hävda att det är 

viktigt, även för skolans verksamhet, att granska sådan verksamhet och dess resultat utifrån en 

mer distanserad förståelse av vad lärande är och när och hur människor lär. 
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Kommunikation mellan och inom människor 
Säljö menar att med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär således en fråga 

om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår 

kultur och omgivning. Han förtydligar att hjärnan bara är en del i lärandet, de kunskaper och 

erfarenheter vi tillägnar oss och har, har mest att göra med vår kultur och omgivning. Hur vi tar 

till oss kunskaper som ger färdigheter är alltså inte uteslutande biologiskt, utan också socialt 

betingat. T ex begrepp av olika slag, samt poetiska uttryck har med innebörd och mening att 

göra – och de är kommunikativa uttryck inte biologiska. ”Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare.”
34

 

Detta, menar Säljö, är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv. Således kan ytterligare 

indikationer av samtalets relevans synliggöras, om att skapa mening, som kan definieras som 

lärande. Och kan föra undersökningen vidare i svaret på frågan om varför eleverna ska samtala 

med varandra som lärande metod.  

Från samtal mellan människor till samtal inom människor 
Säljö visar på vikten för var och en att möta olika människor. Han hävdar att individers sätt att 

uppfatta världen och agera i den, har ett nära samband med sociala och kulturella mönster i 

omgivningen. Både språk och hur vi tacklar situationer är saker som vi tar efter vår fysiska 

sfär. ”Kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och 

kommunikation är också länken mellan kulturen och människors tänkande.”
35

 Detta förtydligar 

relevansen av elevers möjlighet att samtala, kommunicera, lära av varandra. Med hjälp av Säljö 

tycker jag mig få en fördjupad insikt om samtalet som lärande metod.  Säljö uttrycker det på 

följande vis: Vi re-presenterar världen för oss själva och för andra med samma redskap. Med det 

menar han att kommunikation har en utsida som är vänd mot andra och en insida vänd mot oss 

själva. På det sättet är språket, kommunikationen i sig både social och reflekterande 

(psykologiskt), således lärande på två plan. Språket är länken mellan det yttre (kommunikation) 

och det inre (tänkandet).
36

 Det kan beskrivas som en mekanism och resurs för re-presentation, 

vilken vår omvärldsuppfattning blir till av; och utgör grunden för vårt tänkande och 

kommunikation. 

Säljö säger också att tänkande är något som även sker mellan människor. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det naturligt att anta att tänkande även kan vara en kollektiv process, som äger rum 

mellan människor, likväl som inom dem. ”Det som håller samman ett samtal eller en 
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konversation är just att vi ger och tar mening enligt vissa gemensamma spelregler, att vi tänker i 

grupp.”
37

  

På det sättet Säljö beskriver och förespråkar det sociokulturella perspektivet, kan det appliceras 

på olika undervisningsmodeller. I detta fall samtal och diskussioner – och hur viktigt det faktiskt 

kan vara för elever att få dessa möjligheter. Han visar på en yttre och inre process, ett 

kommunikativt samspel som är en stor bidragande faktor för ett gott lärande. Det 

socialkulturella perspektivet utger således en del av den plattform som ger svar på frågan: 

Varför ska eleverna samtala med varandra som lärande metod?  

Jag kommer att föra min studie vidare med stöd i kunskapssociologin. Framträdande forskare 

som jag väljer att ansluta mig till är Berger och Luckman och deras idéer om hur individens 

sociala verklighet, formar och utvecklar språket och förståelsen av omvärlden. Med deras 

forskning får jag stöd i min fråga huruvida eleverna ska samtala med varandra som lärande 

metod och vikten av detta som ett led i förståelse av olika religioner och kulturer.  

Kunskapssociologi - Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet 
Berger och Luckman, Kunskapssociologi, hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet, säger att kunskapssociologin ska undersöka de processer som 

skapar ”verkligheter”.
38

De menar att det som människan uppfattar som sin verklighet, är en 

historiskt- och kulturellt betingad verklighet, vilken ser olika ut beroende på den faktiska 

kontext man växer upp i. I sitt blogginlägg, kommenterar anonym källa, med sina argument 

grundade i Berger och Luckmans litteratur, att kunskapssociologin går ut på att studera dessa 

processer som leder fram till en sådan verklighet. Det beskrivs vara en slags universell 

verklighet, som har skapats i olika steg, både i ett historiskt och ett individuellt förlopp. De 

hävdar att skapandet av institutioner är av central betydelse. 

Berger och Luckman intresserar sig främst för vardagslivets verklighet – en subjektivt tolkad 

verklighet, som har inre samband och sammanhang som är meningsfulla. Det är en 

fenomenologisk studieinriktning, vilken analyserar verkligheten subjektivt sedd, således från 

individens perspektiv.
39

 De är intresserade av det sociala. Hur människors uppfattningar 

påverkas av den miljö de befinner sig i; hur olika gemensamma referensramar formas i mötet, 

för att vi ska kunna leva tillsammans. ”I denna sociala verklighet som delas av människor intar 

språket en särställning. Språket är ett teckensystem, som finns objektivt utanför individen och 
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det uppfattas också av individen som självklart.”
40

 Dock hävdar Berger och Luckman att språket 

också innebär begränsning för vad individen kan uttrycka och förstå i olika kontexter. Det finns 

språk för olika samhällsgrupper och fält inom dessa, t ex jurister, läkare, snickare. De menar att 

språket är något som alltid finns med oss och kan inte byta sin verklighet, utan språket som vår 

verklighet definieras av, är bestående.
41

 

Som nämnts ovan, menar Berger och Luckman, att viktigt i skapandet av den gemensamma 

sociala verkligheten är just skapandet av institutioner. Mänskliga institutioner förklarar de vara 

en slags typifiering av handlingar som kräver både historicitet och kontroll. Institutioner bildas 

av människor, men när de väl blivit etablerade, så kontrollerar de mänskliga handlingar. De 

fungerar som en social kontroll över olika beteenden. De hävdar att människan inte vill eller kan 

leva i kaos, utan skapar successivt rutiner som passar det vardagliga livet, det sammanhang de 

befinner sig i. Det visar på en trygghetskänsla i det förutsägbara.  ”Typifierade handlingar som 

utförs på generationer på detta sätt blir institutionaliserade. ”Kvinnorna lagar mat, männen går 

ut och jagar.”
42

 Detta innebär att den institutionella ordningens objektiva innebörd kan många 

gånger tas för givet och det är först när individen har svårigheter att anpassa sig, eller har en 

vilja att ifrågasätta och förändra det ”socialt överenskomna” som problem uppstår. Exempel är 

att nya generationer vill skapa sina egna institutioner och de gamla ifrågasätts. Detta 

resonemang kommer att utvecklas under rubriken Exempel på samtida diskurs.  

Kommande stycke redogör för Emmanuel Levinas filosofiska tankar och ställningstaganden när 

det kommer till mötet och samspelet mellan människor – kommunikationen - vilket utgör en 

viktig del av det teoretiska ramverk som detta litteraturstudium bygger på.  

Emmanuel Levinas -  Totality and Infinity 
I Emanuel Levinas bok, Totality and Infinity, skriver han om något han kallar ansiktets etik. Hur 

ansiktet påverkar oss vid ett möte, varför det är viktigt att mötas och att ansiktet är ett redskap i 

byggande av etik.
43

 Levinas visar att det hela börjar med en människas blick, som säger ”döda 

mig inte”. Han menar att genom blicken uppenbarar sig ansiktet som något helt separat, vilket 

inte kan sammanblandas med objekt eller som omvärld. Ansiktet är inte ögonens färg, näsans 

form eller hudens ton, utan ansiktets viktigaste instrument, är blicken.
44

 

                                                 
40 Berger och Luckman (2008) 

41 Berger och Luckman  
42 Berger och Luckman s.74 

43 Levinas (1991) 
 
44 Levinas  



 

 

Ansiktet och språket 
Vid ett möte med en annan individ, ser vi Den Andre. Levinas beskriver Den Andre som 

odefinierbar.
45

 Vi vet egentligen bara det vi ser, ansiktet vi då möter. Han hävdar att ansiktet är 

det som är mest närvarande. Det är ett maktredskap, såväl som en vädjan att bli sedd, förstådd 

och behandlad väl. Ansiktet vägrar också att bli ägt, eller behärskat. På det sättet kan det aldrig 

bli helt förstått och begripligt.
46

 När vi möter någon, ansikte mot ansikte, berörs vi av blicken 

och på vilket sätt är något vi inte kan styra eller kontrollera. Hur Den Andre berör oss är inte 

beroende av någon kvalitet som skulle skilja personen från mig. Ett möte med någon kan 

ogiltigförklara olikheter. Sedan är det språket som bryter barriärer. Språket kan också utveckla 

vårt tänkande om Den Andre. Språket tar bort genusperspektivet, grupptillhörighet, klass osv. 

Språket är den största kraften i varandet och i historien.
47

 

Emmanuel Levinas alteritetsetik 
Emmanuel Levinas alteritetsetik grundar sig på mottaglighet till den andra människan. Enligt 

Levinas uppstår etiken i mötet med en annan individ, alltså Den Andre. Etiken blir till i 

mänskliga relationer. Levinas anser att Den Andres olikhet/alteritet är själva grunden för det 

etiska mötet. Han förklarar att förutsättningarna för ett etiskt möte är att man har en öppenhet 

för den Andre människans annanhet, och att jag i mitt själv ska värna om Den Andres annanhet. 

Det är således viktigt att låta alla individer tycka och handla utifrån sig själva. Så fler ord som 

beskriver det etiska mötet är välkomnande, gästfrihet och ansvar.
48

 Att som lärare möta elever 

utifrån Levinas alteritetsetiska tankar, handlar om att möta den Andres annanhet med ett genuint 

intresse och nyfikenhet och tillåta Den Andre att vara just olik. 

”Emmanuel Levinas främsta bidrag till filosofin är den fenomenologiska analysen av etiken, där 

ansikte mot ansikte – relationen mellan Det Egna och Den Andre utgör grunden.”
49

 Nina 

Kaltiala skriver i sin artikel, Därför måste vi låta oss störas av den Andre, att Levinas anser att 

ansiktet är människans främsta instrument. Det är först vid mötet som vi kan få en uppfattning 

om vem den andra människan är och det vi då möter är ett ansikte. Hon fortsätter och beskriver 

Levinas tankar, som menar att ansiktet är en manifestation av den etiska fordran om att möta 

Den Andre.  Han förtydligar att Den Andre är en annan Frihet som jag inte har makt över eller 
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kan behärska. Det är egentligen bara ansikte mot ansikte som ett ”riktigt” möte sker. ”Genom 

talet och blicken vänder vi oss till varandra.”
50

 

 

Levinas förklarar att integration är ett ömsesidigt arbete där både den som kommer som ny och 

den som tar emot får lov att omforma sina konturer. Livet kan inte levas enskilt och livet 

förändras hela tiden.
51

 Han menar också att gå den Andre till mötes är aldrig lätt. Den Andre är 

en främmande som kan ”rubba cirklar” och utmana de invanda mönstren. Levinas analys av det 

budskap ett ansikte utstrålar, är central i den moderna etiken men håller på att glömmas av den 

moderna människan. Han förtydligar att Den Andres ansikte inte kan ägas eller ”bli ett byte” 

som man underlägger sig. ”Längst inne i blicken hos Den Andre finns något som berättar om 

vår gemensamma vilsenhet, vårt sökande, vår utsatthet, vår rädsla för våldet...”
52

 Kaltiala 

avslutar med att visa på Levinas starka tilltro till språket. Han anser att det är genom språkets 

öppenhet för det främmande och det oväntade som respekten mellan människa och människa 

uppstår. 

 

Kommande stycke redogör kort för begreppen etik och moral som ingår i 

religionsundervisningen. Begreppen sampelar till stor del, men skillnaden är ändå viktig att reda 

ut, när det kommer till argumentation och analys, vilket kursinnehåll och kunskapskrav 

beskriver som essentiellt. Nedan redogör jag ganska kort för vad dessa två begrepp står för. 

Sedan följer ett resonemang om varför dessa färdigheter är viktiga att angripa i skolan – 

kopplade till skolans fostransuppdrag. Jag stödjer nedanstående redogörelser på Säljös meningar 

om detta, samt J. Landhal, forskare vid Uppsala Universitet, vars åsikter är hämtade från en 

artikel i en pedagogisk tidsskrift.
53

  

Definition av vad som innefattar frågor inom etik och moral 
Etik är ett begrepp som innefattar vad som är gott eller ont (värderingsfrågor), medan moral 

svarar på vad som är rätt eller fel (handlingsfrågan). Det kan menas att etiken är kopplad till 

karaktären och moralen reglerar vårt beteende. Skolan har till uppgift att ge en reflexiv diskurs 

till båda begreppen. Ett medvetandegörande av de egna värderingarna och handlingarna, och 

utifrån det stoppa eller utveckla olika karaktärsdrag.
54
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Fostransuppdraget har ökat i sin omfattning. Läraryrket har fått en mer social karaktär. Det är på 

grund av skolans ökade mångkulturalitet, flerspråkighet och geografiska upptagningsområden. 

Landahl uttrycker argument, som jag tycker, knyter an till frågorna om varför skolan ska 

samtala om frågor inom etik och moral. Han gör det med riktning mot den mångkulturella 

elevgruppen. Och hur kulturella olikheter är både anledning till och drivkrafter för dessa samtal. 

Elevsammansättningen kan vara något mer komplex, vilket innebär ett större utrymme för 

socialt knutna frågeställningar.
55

 Likt Carleheden betonar Landahl, i sin artikel, 

demokratibegreppet, och dess betydelse i skolans fostransuppdrag. Det är således viktigt att 

skolan har en trygg stomme, där demokratibegreppet är väl förankrat, med en öppenhet för nya 

tankegångar och ett solidariskt bemötande. Det poängteras att det är en skillnad mellan 

uppfostran och fostran.
56

 Fostran handlar om att veta vem man är i den värld man befinner sig. 

Skapa en teoretisk plattform och ge ett normativt medvetande och utbildningen ska också ge 

eleverna kunskaper och färdigheter, samt i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor.  

 

Sammanfattningsvis hjälper Landahl till att förtydliga vad som menas med skolans 

fostransuppdrag. Jag har med det för att få en mer övergripande betydelse av momentet etik och 

moral i religionsundervisningen, samt förankra det i värdegrundarbetet. Jag vill lyfta fram 

begreppet moralisk medvetenhet och hur det här sammankopplas med demokratibegreppet. Det 

har alltså att göra med om skolan ska ge eleverna verktyg för det demokratiska samtalet, och 

samtalen i sig är led i att skapa moralisk medvetenhet hos eleverna. Dessa påståenden knyter jag 

till frågeställningen om varför elever ska samtala med varandra som lärande metod. Kommande 

stycke utvecklar med hjälp av bland annat begreppet inkludering, varför lärare kan se samtalet 

som lärande metod. 

Inkludering och social träning 
Som en utlöpare från det sociokulturella perspektivet, kommer detta stycke att betona begreppet 

inkludering, vilket smalnar av och konkretiserar ämnet samtal som lärande metod, samt lyfter 

fram fördelar med interaktion och kommunikation mellan elever. Landahl utvecklar 

resonemanget genom att nämna vikten av social träning, som innebär att umgås med andra 

människor, att handskas med konflikter, visa hänsyn, och återigen upphöjer han skolan som en 

arena för samarbete, med betoning på begreppet inkludering.
57
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Inkludering är inte bara ett begrepp för social interaktion, utan också en form för 

kunskapsinhämtning, ett redskap för språklig utveckling. Samtidigt visar inkluderande 

arbetsmetoder på individutveckling, både språkligt och socialt/kulturellt. Inställningen är att 

samarbete stärker den verbala, såväl som den skriftliga förmågan. Kulturell mångfald ger också 

en förståelse och tolerans. Det kan också bidra till en större dynamik, en klassrumssituation med 

pluralitet i åsikter och uttryck.
58

 

 

Både Säljö och Landahl visar på fördelar med att elever ska få möjlighet att samtala och 

diskutera olika spörsmål i undervisningssyfte. De synliggör olika begrepp som främjar lärande – 

både verbalt och skriftligt. Det som dock betonas är hur kommunikation ger förståelse för andra 

människor som i sin tur skapar en individutveckling. Säljo och Landahl behäftar argument för 

samtalet som lärande metod och att det är viktigt för eleverna att få testa sina åsikter för att 

utveckla de språkliga förmågorna - förståelse och medvetenhet.  

 

I kommande stycke låter jag Annelie Frelin belysa sin uppfattning om inkludering och vikten av 

att skapa goda förutsättningar för samtal. Vidare ger hon väsentliga riktlinjer för detta. A Tham 

uttrycker åsikter om elevinflytande med koppling till fostran och demokrati. Det sker också en 

kortare historisk inblick i skolans fostransuppdrag och bakomliggande orsaker. Manuel Castells 

väcker tankar om hur samhället ser ut idag och skolans växande ansvar för att utveckla kritiskt 

tänkande.  

 

Inkludering, elevinflytande och demokrati  
Även Annelie Frelin betonar i sin bok, Lyhörda lärare, Professionellt relationsbyggande, 

inkluderingsbegreppet. Det är lärarens ansvar att utforma verksamheter så att eleverna utvecklar 

en känsla för samhörighet och solidaritet.
59

 Det ska finnas en medvetenhet och ett aktivt arbete 

för att motverka diskriminering och kränkande behandling.  Detta kan delvis uppnås genom att 

skolan ska gestalta undervisningsgemenskaper. Att utifrån rutiner skapa trygghet och 

möjligheter för olika gruppkonstellationer att utvecklas – som grupp och på en individnivå.
60

 

Uppgiften ska vara i enighet med undervisningsformen. Läraren måste ta hänsyn till det 

eleverna redan vet och kan.
61

 Då finns chans till en gemensam positiv upplevelse av skolarbetet. 

Man kan anta att detta kräver god planering av läraren; att ha ett stimulerande klimat, både med 

hjälp av uppgifterna och genomförandet. Uppgiften ska främja ett gemensamt lärande. 
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Elevinflytande är en viktig del i värdegrundsarbetet. Det ger inspiration och en känsla av 

delaktighet. Det stärker vetskapen om att det går att påverka sin egen situation.
62

 Tham ställer 

sig frågan: Hur skapas engagerade individer i ett nutida samhälle? Det handlar om att 

upprätthålla en demokratisk värdegrund, ett driv och en ansvarskänsla som medborgare. 

Utbildning ska främja elevers lärande, men också förmedla och förankra de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället 

bygger på. Fostran ska leda till fria och självständiga människor och verka för jämställdhet 

mellan kvinnor och män.
63

 Jämställdheten ska prägla all undervisning och ett demokratiskt 

förhållningssätt kan tränas med hjälp av elevernas rätt att tycka och tänka kring sin egen 

utbildning, samt skolan som arbetsplats. En demokratisk undervisning bör vila på en objektiv 

grundval och syfta till att skapa en kritisk medvetenhet hos de unga.
64

 Självständighet och 

samarbetsvilja betonas, inte lydaktighet och följsamhet, vilket formulerades efter Andra 

Världskriget. I sin enkelhet, sin skarphet, ett förebyggande arbete för att inte något liknande 

skulle få ske igen. Skolan skulle verka som en hörnsten i samhällsbygget och motverka krig. 

Här formas grunden för den moderna skolan, vikten av att se kritiskt på politik och religion – 

genomskåda ideologisk och nationell överhet.  

 

Med dagens kommunikationsvägar och all tillgänglig information på Internet, skapas nya 

förutsättningar, möjligheter och krav. Med inspiration från Manuel Castells, diskuteras en ny 

dimension, med ett större behov av källkritiskt tänkande. Han menar att Internet är en kraft i 

rörelse, en plats för grupper att växa och påverka; vilka kan arbeta för eller emot rådande 

samhällsnormer och reglerande instanser. Kunskap motverkar indoktrinering. ”...förebygga 

slentrianmässigt vanetänkande och undfallenhet för ensidig propaganda.”
65

 

 

Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram några nyckelpåståenden av Frelin och Tham, vilka bidrar 

till delar av syftet i denna uppsats – skolans övergripande värdegrundsarbete och ett 

demokratiskt tänkande. Jag vill betona en av Frelins tankar om elevinflytande och demokrati. 

Hon lyfter värdet av rutiner för samtal och diskussioner, som skapar trygghet – vilket är en 

förutsättning för att eleverna ska samtala med varandra. Hon betonar också betydelsen av att 

eleverna får vara med och påverka undervisningen, bli en del av sitt eget lärande. Att bli en del 

av processen är således ett steg in i ett demokratiskt tänkande. Tham förklarar ytterligare 

sammakopplingen mellan elevers rätt att påverka och hur de ansluter sig till ett demokratiskt 

förhållningssätt. Tham menar att det demokratiska förhållningssättet skapar kritisk medvetenhet 

                                                 
62 Tham, A. (1998) 

63 Tham, A  
64 Tham, A. 

65 Castells (2010) 



 

 

hos eleverna. Skolans ska leda till självständiga individer, såväl som jämställdhet mellan 

kvinnor och män.  

Undervisning och demokrati 
Jag kommer nu att utveckla frågeställningen om samtalet som lärande metod och resonera kring 

hur skolan och i detta fall religionsundervisningens etik- och moralmoment kan hanteras. 

Inledningsvis pekar Carleheden på skolans övergripande ansvar vid förmedlandet av värden och 

värderingar, vilka till stor del präglar vår kultur – vårt etiska förhållningssätt och vårt moraliska 

handlande. Carleheden refererar till Habermas, vilken är en av primärkällorna i denna 

undersökning. Detta avsnitt bidrar till att undersöka frågan om varför religionsundervisningen 

ska samtala om frågor inom området etik och moral.  

 

”Undervisningen är med andra ord alltid i någon mening också en form av politisk socialisation 

eller fostran.”
66

 Undersökningen handlar om att överföra värden till eleverna; kunskap om 

värden med tanken att eleverna ska handla utifrån dem, därför kan undervisningen, enligt 

Carleheden, definieras som fostrande. Skolan kan liknas vid ett instrument tillhörande 

samhället, staten, som ett sätt att föra in uppväxande i de normativa övertygelserna. 

Skolan demonstrerar regler för hur skolarbetet ska skötas och hur man ska bete sig, som ett led i 

ett förberedande inför en social/kulturell och professionellt deltagande i samhällsbygge. Ett 

upprätthållande av rådande normer inom samhällets olika instanser. Genom att hänvisa till 

Habermas, kan det liknas vid ett moraliskt regelverk som ska finnas som stöd för det kommande 

mötet med medborgerliga förväntningar och krav.  

 

Kommande stycke förmedlar Habermas teorier kring detta, vilka jag använder som stöd för svar 

på frågorna om varför samtal som lärande metod ska användas, samt hur de kan appliceras i ett 

undervisningssammanhang.  

Jurgen Habermas - Den moraliska synpunkten 
Som en utveckling av Kants pliktetik, skriver Jurgen Habermas i sitt verk, Den moraliska 

synpunkten, om diskursetiken. Medan Kant ansåg att var och en kunde handla moraliskt rätt 

utifrån sig själv (monologisk moral), betonar Habermas vikten av samspelet, samtalet mellan 

människor, för att uppnå det moraliskt rätta handlandet.
67

 

Diskursetiken försöker ta hänsyn till att det är många parter inblandade i en moralisk situation 

och den vill säkra att dessa parter och deras synpunkter, intressen och värderingar kommer till 

tals. De definierar ordet diskurs som en dialogbaserad diskussion. Våra moraliska uppfattningar 

utvecklas genom meningsskiljaktigheter och diskussion med andra. De menar således att 
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moralen inte är något vi bygger upp på egen hand. Men de uttrycker också att en fungerande 

dialog ska uppfylla vissa bestämda villkor. ”En grundläggande princip i diskursetiken är att alla 

människor är likvärdiga.”
68

 Alla har alltså rätt att delta i och ta upp en diskussion och debatt – 

rätt att bli hörda. 

I diskursetiken är principen om lika värde knuten till principen om självbestämmande. 

Habermas hävdar att trygghet är att ge varandra frihet att bestämma över sitt eget liv. Om någon 

tar ifrån någon denna frihet, handlar det om maktutövning. Henriksen och Vetlesen förklarar att 

Habermas vill säga, att genom den etiska diskursen kan vi meddela varandra vilka skäl vi har 

för att välja det ena eller det andra handlingsalternativet. Genom kommunikation får vi skälen 

till våra förslag prövade och diskuterade, så att både vi själva och andra kan få insikt och 

förståelse i frågan. Således är den moraliska aktören inte någon som agerar enbart ensam. 

Människor, ska enligt diskursetiken, genom gemenskap och dialog med varandra ha kommit 

fram till goda lösningar som de är överens om. Habermas framför en vilja och tro att; bara vi är 

villiga att lyssna på varandras skäl och respektera varandras uppfattningar, kommer vi också 

uppnå etisk enighet. 
69

 

”Kommunikationen i en praktisk diskurs sker alltså utifrån erkännandet av att alla är 

jämbördiga.”
70

 Det är viktigt att lyssna till andras åsikter och uppfattningar, även våga pröva 

sina egna. Om någon inte låter sig formas av andras uppfattningar, bryts förutsättningarna för 

diskursen. Det handlar om att tillåta sig själv att se om uppfattningarna är de rätta, inte bara 

övertyga andra om att de är de rätta. Öppenhet är därför en av de grundläggande ingredienserna 

i diskursetiken. ”Genom att inte hålla något dolt respekterar jag andras förmåga att självständigt 

bilda sig en uppfattning som är lika mycket värd som den jag själv har.”
71

 Om något hålls dolt 

minskar dialogens trovärdighet och blir mindre förnuftig. Hemligheter kan också vara en form 

av maktutövning. ”En lärare som deltar i en diskurs med elever kan till exempel inte indirekt 

skapa ett intryck av ”du måste vara enig med mig, för annars får du inte bra betyg” utan att bryta 

mot diskursens förutsättningar. ”
72

 Henriksen och Vetlesen förtydligar att utan öppenhet och 

med dolt tvång, finns inte diskursetiken. 

En klar styrka hos diskursetiken är, att den gör det möjligt för människor med olika åsikter och 

uppfattningar, att mötas och tillsammans få fram handlingsregler som alla kan enas om. Detta är 
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ytterst relevant i en, som idag, mångkulturell värld, där människor har olika oförenliga 

intressen. Det är således viktigt att komma överens så att en grupp inte får privilegier som andra 

grupper upplever som diskriminering, förtryck eller tvång. Henriksen och Vetlesen menar att 

samhället behöver en samlande värdegrund och detta vill diskursetiken bidra till.
73

 

Kollektiv autonomi  
I sin demokratiteori utgår Habermas från en intersubjektiv idé om språket som kommunikation 

och frågar sig hur politiska rättigheter relaterar till andra rättigheter. 
74

 Enligt Habermas 

diskursteoretiska synvinkel är liberala rättigheter och politiska rättigheter 

sammanflätade. ”Även om moraliska rättigheter har ett moraliskt innehåll hänförs inte dess 

rötter till moralen, utan den kommunikativa friheten.”
75

 Habermas menar att mänskliga 

rättigheter ökar sitt värde intersubjektivt, genom kommunikativt snarare än strategiskt 

handlande. Habermas demokratiteori vilar på idén att individ och kollektiv är lika 

ursprungliga. ”Människor kan inte göra bruk av sina individuella rättigheter om de inte själva 

samtidigt genom en gemensam praktik av kollektiv autonomi – kan analysera vilka intressen 

som är berättigade och komma överens om vilka överväganden som måste göras vid beslut om 

när lika fall ska behandlas lika eller olika fall olika.”
76

 Habermas hävdar att den enskilda 

individens röst blir berättigad tillsammans med andra, den definieras vid mötet. Således är också 

kollektivet beroende av allas röster för att vara autonomt. Han ger exempel att lagar stiftas av 

människor, till människor, med diskursiva medel, genom kommunikativ makt. 

Diskursteorins koppling till mänskliga rättigheter och folksuveränprincipen, har sitt ursprung i 

sin språkliga motsvarighet i det kommunikativa handlandets grundläggande begrepp; fakticitet 

och giltighet.
77

 Sammanfattat innebär det att kommunikativt handlande ageras i syfte att nå 

konsensus. ”För att förstå vad Habermas menar med praktisk (kommunikativ) rationalitet måste 

vi koppla ihop de centrala dragen hos demokratins ovan med hans idéer om språket.”
78

 

Kommunikativt handlande   
Enligt Habermas utgör språket metoden för interaktion. Genom språket interagerar individen 

med andra människor. Detta kallar han kommunikativt handlade. Normer mellan deltagarna 

påverkar kommunikationen, och de påverkas av deltagarnas förväntningar, de i sin tur ger 

upphov till en form av social ordning. Han poängterar att det kommunikativa handlandet skapas 

i dialog mellan människor oavsett social tillhörighet och förutsätter jämlikhet. Att handla 
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kommunikativt kräver att individen i kommunikationen prövar olika uppfattningar ur dessa 

betingelser. Habermas förtydligar hur han anser att en diskussion ska genomföras. Först och 

främst ska var och en kunna deltaga i diskussionen. Detta innebär att alla ska ha möjlighet att 

kommentera varje påstående, att få uttala sina åsikter, önskemål och behov. Ytterligare ska 

ingen av de andra parterna förhindra den andres utövande. Målen för kommunikativ handling är 

således sanning, riktighet och sannfärdighet.
79

 Diskussionen ska även bygga på individers vilja 

att uppnå ömsesidig förståelse, dvs att övertyga varandra med argument istället för att försöka 

övertala varandra. Habermas använder begreppet livsvärld, för det han anser vara ramen för det 

kulturella, sociala och personliga. Det kan sägas att livsvärldens beslut och handlingar baseras 

på normer, värderingar, människors känslor och förhoppningar.
80

 

Nedan följer det avslutande stycket i undersökningsdelen. Det tar upp vad som kan fungera som 

underlag för samtida, lärande samtal och diskussioner. Underlaget har en koppling till 

religionsmomentet etik och moral, men kan också appliceras på andra skolämnen, exempelvis 

svenska och samhällskunskap. Det anknyter också till skolans värdegrundsarbete och den 

uttalade genusmedvetenhet styrdokumenten kräver.  

Exempel på samtida diskurs  
Ett aktuellt och debatterat ämne i olika medier är frågor rörande genus. Hur påverkar genus 

företeelser i samhället? Att föra samtal om genus, är inte det lättaste, många gånger ett ganska 

laddat ämne, dock inte mindre viktigt att ta i. Skolan har en chans att inte bara ta upp 

genusfrågan, utan också få den mångfacetterad. Jag menar att diskussioner om genus inte 

behöver stanna i vad som anses manligt eller kvinnligt, eller bara hitta faktorer som påvisar att 

kvinnan är underställd mannen, utan det finns flera sätt att angripa begreppet och få det 

förankrat i verkligheten. Följande skribenter redogör för några åsikter de har om hur skolan kan 

tänka kring genusfrågan, bland annat i religionsundervisningen.  

”Uppdraget att arbeta med genusperspektiv i religionsundervisningen är i 2011:års skolplan 

mycket tydligare knutet till utvecklingen av den unga människans identitet än tidigare.”
81

 I 

artikeln Vad hände med genusperspektiv i det svenska undervisningssammanhanget? - Tre 

utmaningar för genus- och religionsundervisning idag, beskriver Johanna Gustafsson Lundberg 

hur genusperspektivet ofta finns med i undervisningen, men inte alla gånger fungerar som 

menat, utan kan istället bidra till att förtydliga och förstärka könsskillnader, fast målet 

egentligen är att normalisera och utveckla. Hon förtydligar därför vikten av att behandla dessa 

frågor ur ett intersektionellt perspektiv. Sammanfattningsvis handlar perspektivet om hur man 
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ska se till olika kategorier, såsom kön, sexualitet och etnicitet. De ska inte förstås separerade 

från varandra, utan de ska studeras tillsammans och hur de på ett komplext sätt är invävda i 

varandra.
82

 På det sättet konstituerar och förändras de ständigt. Ett exempel är att kategorin 

kvinna förändras i samspel med t ex sexualitet och etnicitet. Att vara kvinna innebär således 

olika saker i Sverige och Sydafrika. För att dra paralleller till kunskapssociologin, så påverkar 

dessa kategorier vilka förväntningar som finns på dem, utifrån den samhälleliga kontexten; de 

sociala förväntningar som präglar kvinnans verklighet. 

”Dagens religionssociologiska landskap präglas av ett slags paradox där man å ena sidan talar 

om en successivt dominerande sekularisering och å andra sidan finner begrepp som religionens 

återkomst.”
83

 Gustafsson Lundberg hänvisar till forskning som indikerar nya utmaningar för 

undervisning. Den handlar om att religiositet håller på att åter flyttas från den privata sfären till 

den offentliga. ”Vissa t ex etikforskaren Elisabeth Gerle beskriver hur denna förskjutning av 

religion från det privata in i det offentliga tydliggör potentiella värdekonflikter mellan religiösa 

och sekulära livstolkningar och genusfrågorna är ett exempel på detta.”
84

 Hon anser att 

värdekonflikterna ofta baseras på förhållandevis oföränderliga föreställningar om religiöst 

respektive sekulärt som härrör ur en modern föreställning om religiöst och sekulärt. 

När vi klassificerar ett problem i syfte att förändra detta, riskerar klassificeringen i sig själv att 

reproducera problemet. Vilket bekräftar vissa föreställningar, snarare än att ändra dem. Fredrik 

Bondestam beskriver i antologin, Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt, det på 

följande vis: ”En undervisning som inte problematiserar sitt innehåll och den situation som 

undervisningen bedrivs i ur ett genusperspektiv riskerar att återskapa föreställningar om man 

och kvinna som två olika kategorier med särskilda bestämningar.”
85

 De tycker att om vi inte 

diskuterar konsekvenserna av sådana föreställningar, vilka de beskriver som djupt liggande 

tankefigurer om kön, riskerar undervisningen att bekräfta essentiella föreställningar om kön. De 

talar om en radikal öppenhet, som handlar om att prova nya icke-diskriminerande praktiker och 

medvetet utmana föreställningar om de olika kategorierna.
86

 

Både Bondestam och Gustafsson Lundberg hyser en förhoppning om att kontinuerlig diskussion 

och reflektion ska göra något med vårt sätt att se på samhällen och olika skeenden omkring oss 

– att ha ett kritiskt vetande om världen. ”Hur religion förhåller sig till dessa olika aspekter av 
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mångfald är något eleverna ska kunna analysera efter att ha tagit del av undervisningen.” 

Frågorna kring genus ska således kunna relateras till de olika religionerna både på en 

samhällelig och individuell nivå. 

 

Sammanfattning/slutdiskussion 
Varför ska eleverna samtala med varandra som lärande metod? För det första uttrycker Säljö att 

många av de vardagliga situationerna är sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan 

människor. ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är 

också genom kommunikation som de förs vidare.”
87

  I detta fall kan ytterligare indikationer av 

samtalets relevans synliggöras, om att skapa mening kan definieras som lärande. ”Kulturella 

föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och kommunikation är också 

länken mellan kulturen och människors tänkande.”
88

 Säljö beskriver samtalet (språket) som en 

mekanism och resurs för re-presentation, vilken vår omvärldsuppfattning blir till av; och utgör 

grunden för vårt tänkande och kommunikation. Berger och Luckman hävdar att språket också 

innebär begränsning för vad individen kan uttrycka och förstå i olika kontexter. De menar att 

språket är något som alltid finns med oss och kan inte byta sin verklighet, utan språket som vår 

verklighet definieras av, är bestående. Dock är språket verktyget för utveckling och fördjupad 

förståelse för omvärlden.  

Levinas fördjupar argumenten för elevers interaktion med språket och blicken som verktyg. 

Grundläggande för Levinas alteritetsetik är mötet, ansikte mot ansikte. Blicken är människans 

starkaste verktyg vid skapande av etik. Vid ett möte berörs vi av ansiktet och blicken, hur vi 

berörs är inget vi kan styra över. Det primära är blickens vädjan, att inte dödas, att bli rätt 

behandlad. Levinas menar att vid ett möte kan förutfattade meningar genast ifrågasättas. Yttre 

faktorer är egentligen inte relevanta och de bestämmer heller inte hur vi påverkas vid ett möte. 

Enligt Levinas uppstår etiken vid mötet med en annan individ, Den Andre. Etiken blir således 

till i mänskliga relationer. Att ha en öppenhet för Den Andres annanhet- alteritet – är 

förutsättningen för att uppnå etiskt tänkande. Det är viktigt att låta Den Andre vara just olik. 

Nästa steg blir språket, som är ett medel för att utveckla mötet. Likaså här förespråkar han 

öppenhet och nyfikenhet. Med språkets hjälp kan möten leda till lärande, och förståelse för 

andra människor. Det är genom språkets öppenhet för det främmande och det oväntade som 

respekt uppstår. 
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Varför ska detta appliceras i religionsundervisningens etik- och moralmoment? Styrdokumenten 

säger att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar 

och trosföreställningar. Det poängteras att eleverna ska utveckla respekt och förståelse för olika 

sätt att tänka och leva. Detta behöver inte ha religiösa ingångar, utan samtal inom området etik 

och moral ska innehålla frågor gällande etnicitet, kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund osv. 

Begreppet mångkulturalitet innefattar mycket och ett klassrum är alltid mångkulturellt, i den 

meningen att alla individer har olika erfarenheter och tankemönster som färgar deras sätt att 

förhålla sig till samhället och olika företeelser runt om dem. Styrdokumenten visar också på att 

eleverna ska kunna se analytiskt på argumentation, utifrån olika utgångspunkter, inklusive sina 

egna ställningstaganden. Frank och Löfstedt menar att denna typ av undervisning ska ge ett 

existentiellt underlag, ett bidrag till att utveckla ett förhållningssätt till etik och moral, som 

rymmer klokhet, medkänsla, varsamhet och empati. De hävdar därför att det är effektivt att låta 

undervisningen om etik förankras i en levande moral, applicerad i samtiden och i elevernas liv. 

När det kommer till att uttrycka åsikter i klassrummet såväl som i samhället, är demokrati ett 

centralt begrepp. Björn Falkevall, som skriver om olika viktiga ingredienser i 

religionsundervisningen, påvisar att demokrati är den bästa ramen för samvetsfrihet, 

trosutövning och religiös mångfald. Demokratin kan även främja religionsutövning och 

respektera varje enskild individs olika trosuppfattning. Enligt Falkevall är här lärarrollen 

relevant och ett redskap för åsiktsförmedling. Ett ansvar som också kräver kunskap i vad dessa 

värderingar och rättigheter innebär, som sammanfattat är demokrati. Filosofen Habermas 

uttrycker åsikter om fostran och att det handlar om att förankra demokratiska värden i 

personlighetssystemet. 

Hur kan samtalen genomföras? Malin Löfstedt skriver om religionsdidaktik och vikten av att 

samtala om etik och moral ur ett mångkulturellt perspektiv. Även hon lyfter fram att 

etikundervisningen ska fokusera mer på livsfrågorna. Eleverna ska få möjlighet att diskutera 

olika frågor utifrån sina egna livsvärldar och hon hävdar att detta är ett modernt didaktiskt 

tänkande. Att sätta frågorna i elevernas egen kontext, i relation till deras eget liv, ökar chanserna 

till engagemang och förståelse. Det motverkar också exotisering. Hon tycker att detta är ett sätt 

för skolan att komma vidare med undervisningen. Hon lyfter också fram möjligheten att koppla 

etikundervisningen till konkreta studieobjekt ur samtiden, även ur populärkulturens värld. Hon 

tror att det kan underlätta undervisningen kring allmänmänskliga frågor. 

Henriksen och Vetlesen berör också ämnesdidaktiska frågor med fokus på etik och moral. De 

visar på vikten av att samtala, diskutera och utbyta erfarenheter. Förståelse skapas inte bara av 

primära erfarenheter, utan den bildas också av sekulära erfarenheter, dvs det andra människor 

berättar, deras erfarenheter. Det handlar om att möta människor och lyssna till dem, vilket 

berikar den egna föreställningsvärlden. Även Säljö förmedlar någon form av grundläggande 



 

 

åsikt och övergripande ställningstagande, att kulturella föreställningar och redskap förs vidare 

genom kommunikation och kommunikation är också länken mellan kulturen och människors 

tänkande. Språket är länken mellan det yttre (kommunikation) och det inre (tänkandet). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan det antas att tänkandet också kan vara en kollektiv process, som 

äger rum mellan människor. Inkludering är inte bara ett begrepp för social interaktion, utan 

också en form av kunskapsinhämtning och ett redskap för språklig utveckling. Ett inkluderande 

förhållningssätt kan bidra till en inspirerande klassrumssituation med pluralitet av 

föreställningar och åsikter. Annelie Frelin uttrycker att det är lärarens ansvar att utforma 

verksamheten så att eleverna kan utveckla en känsla för samhörighet och solidaritet. Hon anser 

att en avgörande faktor är att skapa rutiner som ger eleverna tryggheten att våga utvecklas. 

Läraren måste ta hänsyn till var eleverna befinner sig, vad det redan vet och kan och givetvis 

vad de inte vet och kan. Uppgifterna ska främja ett gemensamt lärande. Både Frelin och Tham 

förespråkar elevinflytande som en del av det demokratiska tänkandet. Ett viktig led i detta 

arbete kan vara att eleverna är med och påverkar sitt eget lärande, sin egen skolsituation.  Elever 

ska känna sig delaktiga och därmed formar vi en medvetenhet hos eleverna – ett kritiskt 

tänkande.  

Habermas, grundare av diskursetiken, betonar vikten av samtalet med andra. Han anser att det 

inte går att handla moraliskt rätt utifrån bara sig själv, utan det är sker i samspel. En 

grundläggande princip för diskursetiken är att alla människor är likvärdiga. Alla har alltså rätt 

att delta och ta upp diskussion. Har rätt att bli hörda. Habermas lyfter fram att tryggheten finns i 

friheten. Den att få bestämma över sitt eget liv. Men en viktig ingrediens i friheten är också att 

lyssna till andra. Genom kommunikation får människor sina åsikter och förslag prövade, vilket 

ska leda till ökad insikt i och förståelse av frågan. Habermas framför också en tro på att viljan 

att lyssna på varandra och respektera varandra, kommer att leda till etiskt tänkande och 

moraliskt handlande. 

Inom diskursetiken framhålls ord som erkännande och jämbördighet. Det handlar om att ingen 

person står över den andra. Det handlar heller inte om att övertyga andra om att du har rätt, utan 

diskussionen ska gynna alla, vilket ska leda till att allas åsikter blir prövade och utvecklade. I 

klassrumssituationen är det således relevant att läraren hjälper till att skapa ett öppet klimat, 

dock vara försiktig med att framföra åsikter som kommer att anses vara de rätta, eftersom 

läraren har en överordnad position gentemot eleverna. Diskursetiken har ingen hierarki, utan 

bygger på deltagarnas rätt att uttrycka sig, samt lyssna på de andra. Det är viktigt att komma 

överens, så att en grupp inte får privilegier som andra upplever som diskriminerande, förtryck 

eller tvång. Habermas hävdar också att den enskilde individens röst blir berättigad tillsammans 

med andra. Individer definieras av möten och åsikter förtydligas med kommunikation. Som ett 



 

 

led i demokratidebatten, förtydligar Habermas, att kollektivet är beroende av allas röster för att 

vara autonomt. 

Det framgår också att både Habermas och Levinas visar på hur tänkande och kommunikation 

skapas tillsammans med andra. Det är en rättighet att förändras, utvecklas. Men det är inte alltid 

lätt. Att möta andra kan göra oss tvungna att ifrågasätta oss själva, ett möte kan ”rubba våra 

cirklar” och det kräver mod. Dock är förändring inget som kan stoppas. Människor förändras, 

samhällen och världen är i ständig rörelse. Men språket finns med oss. Inom alla grupper, 

samhällsklasser, och möten. Språket är och har genom historien varit vårt mäktigaste vapen. 

Berger och Luckman menar att språket är något som alltid finns med oss och kan inte bryta sin 

verklighet, utan språket som vår verklighet definieras av är bestående i sitt nu. Men språket i sig 

kan utvecklas och likaså kan individer med hjälp av det. De behandlar detta ur ett 

kunskapssociologiskt perspektiv och lyfter också relevansen av att individer formas efter den 

kontext de befinner sig och språket och tänkandet likaså. Därför är det viktigt att eleverna får 

utvecklas utifrån sin egen verklighet. Att mångkulturaliteten i sig kan vara ett instrument för 

givande diskussioner. Olikheter ska främjas, göras sedda och respekteras. Det är också tydligt 

att språket kan vara en begränsning för individer. Språket utvecklas till stor del genom sociala 

kontakter. Klassrummet ska arbeta för att minska sociala skillnader och stärka det sociala 

verktyg som språket är. Det talas därför om en radikal öppenhet, som handlar om att prova icke-

diskriminerande praktiker och medvetet utmana föreställningar om olika företeelser i samhället. 

Genom att utmana rådande värderingar och normer, blir kanske också sociala skillnader, 

språkliga skillnader inte lika tydliga. Med öppenhet till Den Andre, till åsikten, blir det språkliga 

uttrycket sekulärt och kan sedan kontinuerligt utvecklas i samspel med andra. 

Slutligen kan följande punkter sammanfatta hur lärare kan förhålla sig till samtal och 

diskussioner inom området etik och moral. 

 Livsfrågor – Utgå från elevernas egna erfarenheter och verkligheter. 

 Skapa rutiner för diskussioner - Eleverna ska ofta och kontinuerligt få diskutera   

olika frågor. Eleverna bör känna en trygghet i formen för diskussion. 

 Värdesätt mötet ansikte mot ansikte - Börja med mindre grupper där eleverna får  

känna av Den Andres närvaro och hitta nivån för kommunikation genom en öppenhet för 

olikhet, alteritet. 

 Öka stegvis antalet i grupperna - Målet är att hela klassen ska diskutera och alla 

ska få sin röst hörd. Tanken är att uppnå diskursetik. 



 

 

En del av ett större arbete 
Avslutningsvis vill jag säga att undersökningen inspirerat och gett mig mer kunskap om hur 

läraren kan arbeta med etik- och moralmomentet. Men framförallt har jag fått en djupare insikt i 

samtalen och diskussionernas relevans. Med den metod jag använt, samt den utvalda litteraturen 

har jag fått riktlinjer för kommande undersökningar och analyser inom religionsämnet, såväl 

som andra skolämnen. Dock är undersökningen till största del baserad på två filosofers verk, 

Levinas och Habermas, vilket också format struktur, innehåll och resultat. Jag beskriver studien 

som grundläggande, övergripande och tankeväckande. Min förhoppning är att kunna utveckla 

studien och använda den också inom svenskämnet. Den kan kompletteras med empiriska 

studier, observationer och intervjuer, för att få en mer praktisk och verksamhetsförankrad 

inriktning av exempelvis diskursetiken.  

…finns det anledning att ge ett värde åt insikter som hjälper oss att formulera om gamla problem på nya sätt, att se nya 

aspekter av det vi trodde vi redan visste även om detta inte kan verifieras empiriskt. Att se något är förutsättningen för att 

överhuvudtaget kunna diskutera det i andra termer…89 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor: 
Habermas, Jurgen (2008) Den moraliska synpunkten, Göteborg: Daidalos AB. 

Levinas, Emmanuel (1991) Totality and Infinity. An Essay on Exteriority, Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers. (E-bok) 

Litteratur: 
Alvehus, Johan (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: Liber AB 

Berger, Peter L och Luckman, Thomas (2008) Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet, Stockholm: Wahlström&Widstrand 

Carleheden, Mikael (2002) Fostran till frihet. Skolans demokratiska värdegrund ur ett 

habermasianskt perspektiv, (vol. 11 nr. 3 s. 43-72) Utbildning och demokrati, Örebro. 

Castells, Manuel (2010) The rise of the Network society, Chichester West Sussex UK: A John 

Whileys&Sons Ltd Publication. 

Erman, Eva (2004) Deliberation och mänskliga rättigheter, Stockholms universitet. 

Falkevall, Björn (2013) (red.) Att undervisa i religionskunskap: En ämnesdidaktisk introduktion, 

Stockholm: Liber AB 

                                                 
89 Alvehus s. 125 



 

 

Franck, Olov (red.) Fredrik Bondestam (2007) Genusperspektiv i skolan – om kärlek, kön och 

makt, Lund:Studentlitteratur AB 

Franck, Olov och Löfstedt, Malin (2015) Etikdidaktik – Grundbok om etikundervisning i teori 

och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 

Frelin, Annelie (2012) Lyhörda lärare. Professionellt relationsbyggande i förskola och skola, 

Stockholm: Liber AB 

Gustafsson Lundberg, Johanna, (2013) Vad hände med genusperspektivet i det svenska 

undervisningssammanhanget? - Tre utmaningar för genus- och religionsundervisning idag, 

Religion och livsfrågor (nr 4), Göteborg. 

GY11 – Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

Stockholm: Skolverket 

Henriksen, Jan-Olav, Vetlesen, Arne Johan (2014) Etik i arbete med människor, Lund: 

Studentlitteratur AB 

Kaltiala, Nina (2011) Därför måste vi låta oss störas av den Andre, DN Kultur. 

Kemp, Peter (1992) Emmanuel Lévinas – En introduktion, Göteborg: Daidalos AB 

Landahl, Joakim (2006) Auktoritet och ansvar – Lärarens fostrans – och omsorgsarbete i 

historisk belysning. Stockholm: Arbetslivsinstitutet  

Löfstedt, Malin (2015) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (2010) Människor och makter 2.0, Högskolan i 

Halmstad (s. 17-22) 

 

Säljö, Roger (2014) Lärande i praktiken, Ett sociokulturellt perspektiv, Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Tham, A. (1998) Jag vill ha inflytande över allt: en bok om elevinflytande i skolan, Stockholm: 

Statens skolverk.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

1 

 

 


