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Abstract 
This study aims to investigate how students in the ninth grade and the final year of the 

Swedish upper secondary school discuss and argue about ethical dilemmas. The purpose is to 

implement the study in light of Carol Gilligan’s theory of moral development. The study 

consists of four different questions to answer throughtout the essay. The first three focuses on 

the differences between gender and grades. The last one focuses how the students would 

reason regarding the ethical dilemmas and how they motivate their response. To investigate 

this the students were presented with a questionnaire where they had to answer two ethical 

dilemmas and explain the reasoning behind it. In the questionnaire they had to answer both 

closed alternative questions aswell as open writing questions. The theory says that women 

reason with more care than men regaring ethical dilemmas and this essay intends to 

investigate this. The results showed no major difference between the genders, grades or the 

genders in respective grades, However there was a small difference between the genders in 

each dilemma, and the students in upper secondary school preseted a higher showing of care 

than the students in the ninth grade on the closed alterantives questions. The students showed 

ability to reflect in the dilemmas, although not many were able to reach the highest level of 

reasoning according to the theory of moral development by Carol Gilligan. One reason behind 

the results is the explanation that gender isn’t the factor contributing to your ability to reason 

and reflect with empathy and care. For the future it is important to include ethics into teaching 

about religion but also other subjects so that the students develop their own ethical compass 

and sense of moral.  
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1. Inledning 
Etik och moral är ett område som har länge varit populärt att utforska och senare i tiden har 

det även blivit mer frekvent att undersöka i förhållande till exempelvis psykologi, sociologi 

och didaktik. I skolans värld har etik och moral blivit ett moment i religionsundervisningen, 

men det stora fokuset ligger främst på världsreligionerna. När Lpo94 kom i kraft ändrades en 

del i religionsundervisningen och en del av undervisningen skulle koncentrera på att elever 

ska lära sig att reflektera i etiska dilemman och kunna ta egna ståndpunkter, påpekar Jenny 

Gren i sin ”Etik i pedagogiskt vardagsarbete” (2007, 33). Detta var efter att Skolverket hade 

publicerat en rapport där det kom fram att elever kunde resonera kring dilemman, men att de 

var mindre bra på att kunna tala om sin egna ståndpunkt (Gren, 2007, 33). Denna tanke har 

fortsatt då elever uppmuntras att diskutera och resonera i klassrummet även i Lgr11.  

I dagens samhälle talar vi ofta om etik och moral i vår vardag och hur vi ska agera gentemot 

andra människor. Tidigt i skolans värld talar pedagoger om för barnen hur man ska bete sig 

och uppföra sig mot andra människor. Ett populärt uttryck är att ”behandla andra såsom du 

själv vill bli behandlad”. Frågan är när utvecklar vi förmågan att sätta andra före oss själva? 

Och när börjar vi försöka kombinera vår själviska och osjälviska sida i våra beslut? Det är 

detta som Carol Gilligan berör i sin teori, hon menar att när vi utvecklar förmågan att kunna 

tänka på andra människor men också oss själva har vi uppnått den högsta nivån i den 

moraliska utvecklingen. Det är detta som denna uppsatsen syftar till att utforska. Hur 

resonerar ungdomar om vi betraktar deras reflektioner i etiska dilemman om vi betraktar 

svaren utifrån Gilligans teori om moralisk utveckling? 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars etiska och moraliska sätt att resonera 

utifrån etiska dilemman. Undersökningen kommer att fokusera på utvecklingen som har skett 

mellan årskurs nio till årskurs tre på gymnasiet, samt att jämföra om det finns skillnad mellan 

hur flickor respektive pojkar resonerar i etiska dilemman. Frågeställningarna utgår ifrån Carol 

Gilligans teori om omsorgsetik och om kvinnors moraliska utveckling, där hon menar att 

kvinnor resonerar utifrån ett mer känslo- och empatibaserat perspektiv. Uppsatsen kommer 
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därför att undersöka om detta gäller ungdomar och om flickor resonerar mer känslo- och 

empatimässigt i svåra etiska situationer än pojkar. Utöver detta kommer uppsatsen att 

undersöka huruvida det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i olika åldrar. Hypotesen 

man skulle kunna dra är att eleverna i den äldre årskursen rimligtvis bör uppvisa en större 

förmåga till reflektion kring de etiska dilemman i undersökningen. Utifrån Gilligans teori bör 

flickorna uppvisa ett större omsorgsetiskt resonemang än pojkarna. Syftet här blir att se om 

eleverna kan motivera och reflektera över det etiska dilemmat och hur djupt det resonemanget 

går. Om man får förståelse för hur ungdomarna resonerar kan man utifrån det strukturera och 

utveckla de religionsdidaktiska strategier som finns kring undervisningen av etik och 

livsfrågor.   

Uppsatsen skulle också kunna medföra en öppning för nya tankar inom det etiska fältet och 

kunna vara inspiration för andra kring det etiska forskningsläget och hur man kan hitta nya 

områden att utforska inom etiken. Det finns även tankar kring etikdidaktik, elevernas 

upplevelse av etikundervisningen och vad de uppmanas till att göra och tänka kring etik och 

moral samt livsfrågor som kan bidra till nya ingångar till etikforskning i skolans värld.  

Mina frågeställningar är: 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor, skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan flickorna och pojkarna? 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor, skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan årskurserna? 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor, skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan flickorna och pojkarna i nian respektive trean? 

- Uppvisar eleverna förmågan att kunna reflektera, resonera och motivera deras svar i de 

etiska dilemman som presenterats utifrån Gilligans teori om moralisk utveckling?  

Första frågeställningen kommer att behandla skillnader mellan flickor och pojkar i båda 

årskurserna tillsammans. Den andra frågeställningen kommer att jämföra högstadieelevernas 

svar med gymnasieelevernas svar på de etiska dilemman, vilket innebär att där läggs flickor 

och pojkars svar ihop tillsammans inom respektive årskurs. Den tredje frågeställningen 

kommer flickor och pojkars svar inom respektive årskurs att jämföras. Det är för att kunna se 

om det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i samma årskurs och därför jämförs svaren 

mellan könen för högstadieelever och gymnasieelever separat. Den sista frågeställningen 



3 

 

kommer att undersöka huruvida eleverna uppvisar att de kan resonera och reflektera i relation 

till problemen, och det kommer att undersökas utifrån Carol Gilligans teori.   

 

1.2. Carol Gilligans teori om omsorgsetik 

Carol Gilligan är en kvinna som har skapat en teori om den moraliska utvecklingen hos 

kvinnor, och denna teorin är skapad som en reaktion till hennes mentor och kollegas 

Lawrence Kohlberg teori om moralisk utveckling. Lawrence Kohlberg var en amerikansk 

psykolog som under sin levnad, och fortfarande, är känd för sin teori om den moraliska 

utvecklingen. Han gjorde undersökningar och utvecklade sin teori om hur moralen hos män 

respektive kvinnor utvecklades (Marie Doorey, 2019, Lawrence Kohlberg). En som 

kritiserade hans teori var en annan amerikansk psykolog vid namn Carol Gilligan. De var 

kollegor och Gilligan blev intresserad av Kohlbergs forskning, och det hon anmärkte på var 

att Kohlberg endast använde sig av manliga respondenter (The Information Architects of 

Encyclopaedia Britannica, 2018, Carol Gilligan).  

Utifrån det genomförde Gilligan sin egen undersökning som istället baserades på flickor som 

hon senare publicerade i sin bok In a different voice: Psychological Theory and Women´s 

Development. I sin forskning framhävde Gilligan att kvinnorna i studien uppvisade större 

ansvarskänsla och hade generellt mer tankar på andra människor (The Information Architects 

of Encyclopaedia, 2018, Carol Gilligan). Hon förklarade att kvinnor fick lägre poäng i 

Kohlbergs undersökning gällande den moraliska utvecklingen på grund av att det finns en 

könsrelaterad skillnad i den moraliska orienteringen (Rothbart, Hanley, Albert, 1986, 646). 

Idag har Gilligans forskning blivit grunden för den så kallade omsorgsetiken, vilket innebär 

att vid etiska dilemman ligger fokuset på omsorg för den som beslutet påverkar (K. Burton & 

P. Dunn, 2017, Ethics of care). Gilligan använde samma stadier som Kohlberg använde i sin 

teori, men hennes teori är baserad på altruism, omtänksamhet och hjälpsamhet gentemot 

andra, i motsats till Kohlbergs som baserades på utilitarism (Tutorialspoint, 2019). Gilligan 

skapade en modell med tre nivåer som utifrån kvinnors moraliska utveckling där använder 

som begreppen självisk och osjälvisk är fokuset, men att för nå den högsta nivån kan 

tillgodose båda behoven (Rothbart, Hanley, Albert, 1986, 647). Den högsta nivån av teorin 

kallas för den post-konventionella nivån och i Kohlbergs teori kunde kvinnor inte nå denna, 

enligt Gilligan har kvinnor svårare att nå denna nivån för att de bryr sig om relationen. 

Gilligan framhäver dock att det finns två sätt att betrakta den högsta nivån av den moraliska 

utvecklingen, vilket är antingen omsorgsorienterat eller rättvisorienterat (Tutorialspoint, 

https://www.britannica.com/editor/The-Information-Architects-of-Encyclopaedia-Britannica/12365882
https://www.britannica.com/editor/The-Information-Architects-of-Encyclopaedia-Britannica/12365882
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2019). Det är denna teori som uppsatsen baseras på och kommer användas på ett 

teoribeprövande sätt.  

I Carol Gilligans teori finns det precis som i Kohlbergs teori tre olika nivåer samt sex olika 

steg inom de tre nivåerna (Tutorialspoint, 2019). I den första nivån är jaget centralt, där man 

agerar utifrån sig själv, men på den första börjar individen sedan att reflektera över andra 

människor och bry sig om dem. Den andra nivån innebär att man bryr sig mycket om andra 

människor vilket kan leda till risken att glömma bort sig själv. I den tredje nivån har man 

förstått att man ska ta hand om sig själv, men också andra människor (Tutorialspoint, 2019). 

När ungdomarna har redovisat sina svar har dessa analyserats hur deras svar förhåller sig till 

dessa nivåer och om de kan uppvisa en reflektion utifrån andra perspektiv än sitt eget.  

 

Teoretiska begrepp: 

- Omsorg  

Begreppet omsorg kopplas ofta samman med social omsorg, som i denna uppsats bör skiljas 

åt. Social omsorg är inriktad mot en vårdtagare, men i denna uppsats är omsorgen riktad mot 

människor allmänt. Omsorg handlar om att försöka förstå andras känslor och upplevelser, 

men det kan också vara att lyssna, prata och visa intresse. För att visa omsorg behöver inte 

personen be om det, utan man ska kunna göra något för en annan person utan att de ber om 

det (Horn, 2008),  

- Moralisk utveckling 

Carol Gilligan skapade sin teori om moralisk utveckling som en reaktion mot Lawrence 

Kohlbergs teori om moralisk utveckling. I denna uppsats kommer moralisk utveckling att 

användas och syfta på Gilligans teori om moraliska utveckling. Det innebär att begreppet 

omsorg står i centrum och används frekvent genom hela uppsatsen. Sammanfattningsvis kan 

man säga att enligt Carol Gilligan sker en moralisk utveckling genom en förändring av jaget 

och inte genom kritiskt tänkande, som Kohlberg hävdade. När man accepterar att man bryr sig 

om både andra människor och sig själv har man nått den högsta nivån inom Carol Gilligans 

teori (Tutorialspoint, 2019).  
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1.3. Metod och genomförande  

Metoden för denna uppsats har varit en kvantitativ metod med inslag av kvalitativa moment, 

där metoden har utförts genom en enkätundersökning. Kvantitativa metoder handlar oftast om 

att forskaren vill göra någonting mätbart i siffror och den data som framställs kallas ofta 

hårddata (Larsen, 2018, 31). När man väljer metod i en undersökning kan man ofta blanda 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för att komplettera varandra. 

Enkätundersökningar kan innehålla öppna frågor för att få respondenten att resonera fritt. Den 

kvantitativa metoden innehåller ofta problemformuleringar och frågor samt att frågorna ofta 

är fasta och svaren är givna för respondenten att välja emellan. En kvantitativ 

enkätundersökning samställs oftast i diagram eller tabeller, men kan också generaliseras och 

jämföras (Larsen, 2018, 34). Kvantitativa metoder har fördelen att kunna göra fasta 

svarsalternativ och därmed hålla sig till undersökningsämnet, samt att man får en stor 

respondentsgrupp och kan generalisera resultatet om vissa krav uppfylls. Genom olika 

dataprogram finns även möjligheten att bearbeta materialet och göra avancerade statistiska 

analyser. Nackdelen är att man kanske inte får all information från frågorna man ställt och det 

kan vara svårare att dra slutsatser än vid en kvalitativ metod (Larsen, 2018, 35). I en 

kvantitativ metod använder man sig av enheter, vilket kan vara skolor, grupper eller enskilda 

personer. Exempel på dessa är en enhet som kan vara kön och från variabeln kön finns 

värdena kvinna och man (Larsen, 2018, 49).  

Den metod som har använts för att avläsa resultaten i relation till frågeställningar är 

Likertskalan, som används för att lättare kunna avläsas och kodas i ett senare skede. 

Likertskalans användning är att skapa svaren i en enkätundersökning utifrån en poängskala 

och ju högre poäng som ges, desto bättre uppfattas det som undersökts. Slutna frågor, där 

respondenten får alternativ att välja emellan, kan informationen som fås lätt kategoriseras och 

avläsas. (Bryman, 2018, 294). De stängda alternativen i enkäten som genomförts har därför 

fått en poäng satt till sig, och ju högre poäng alternativet har desto mer omsorg har 

alternativet. 

Jens Agerström, Kristina Möller och Trevor Archer har skrivit gjort en undersökning där de 

använde sig av två etiska dilemman för att undersöka hur olika element påverkar hur 

ungdomar resonerar kring etiska dilemman. En av faktorerna de undersökte var 

könsvariabeln. De använde sig av två etiska dilemman som baserades på två 

verklighetsbaserade fall kring vårdnadstvister (2006, 1266). I denna uppsats har metoden 

inspirerats av deras artikel, och i denna uppsats användes två olika dilemman varav en 
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baserades på ett rättsfall. Deras strategi för att kunna koda sina dilemman är en skala där ju 

högre poäng som respondenterna fick på enkäten, desto högre omsorgstänk uppvisade de 

(Agerström, Möller, Archer, 2006, 1267).  

 

1.3.1. Exempel av genomförande analys 

Det etiska dilemmat presenteras och utifrån det har eleverna fått fem olika svarsalternativ att 

välja emellan och varje svarsalternativ har en viss poäng knutet till sig baserad på hur 

omsorgsetiskt svaret är. Exempelvis i Fråga 1 (se bilaga) med rättsfallet finns det fem 

alternativ att välja på och graderingen här är att alternativ 5 är värd fem poäng, alternativ 4 är 

värd fyra poäng och sen fortsätter det så med alternativ 1 värd en poäng på skalan.  

1. Han döms till ett års fängelse 

2. Han döms till sex månaders fängelse 

3. Han döms till ungdomsvård i tre månader, men släpps innan han förflyttas till 

fängelset 

4. Han döms till ungdomsvård i tre månader och skyddstillsyn i ett år 

5. Han döms till skyddstillsyn i ett år och böter på 15000 kr 

Desto högre poäng som respondenten fått, desto mer omsorgs- och empatiorienterad resonerar 

respondenten. Ju lägre poäng respondenten fått, desto mer rättviseorienterad resonerar 

respondenten. 

Respondenten har sedan fått möjlighet att visa varför denne valt ett visst alternativ till de 

etiska dilemman som presenteras, svaren har sedan analyserats huruvida eleven kan reflektera 

kring sin egen ståndpunkt och hur denne förhåller sig till de andra alternativen. Det som har 

undersökts är förmågan att analysera och reflektera över det etiska dilemmat.  

Motivering av dilemman 

Eleverna ska även visa hur de resonerat i det etiska dilemmat och de får där skriva hur mycket 

eller hur lite de vill, men beroende på vad de skriver når de olika nivåer enligt Gilligans tre 

nivåer. Här kommer det därför att redovisas hur tolkningsprocessen av svaren har gått till i 

förhållande till de tre nivåerna. I denna redovisning har jag tagit svar från Fråga 2 (se bilaga). 

Nivå 3 

Jag tycke att 50-åringen ska hoppa i. Även fast hon inte kommer ha nytta av 

pengarna kommer fortfarande hennes familj och barn kunna ärva dem. 40-
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åringen var kapten så han är nog bra att ha vid sin sida ute på ett hav. 24-åringen 

har barn och familj hemma som är alldeles för unga för att deras mamma ska 

försvinna. 80-åringen förtjänar inte att dö på detta sätt. Han kan ha bra 

livserfarenheter. Jag är bara 15 år och har hela livet framför mig. Jag kommer 

kunna skaffa egna barn o familj i framtiden, och jag kanske blir framgångsrik i 

framtiden och kan jobba med att motverka sånna här saker 

Nivå 2 

  Mig själv för räddar hellre 4 pers liv än mitt egna. 

Nivå 1  

  Han [80-åringen] har minst att förlora.  

Om en respondent skriver ett svar i stil med nivå 1 fokuserar de främst på att någon förtjänar 

att dö, vilket blir ett själviskt svar enligt Gilligans teori och därför ligger dessa svar på nivå 1. 

Svaren på nivå 2 har istället ett fokus på andra och glömmer bort sig själv i sitt resonemang, 

de visar omsorg för andra men glömmer bort att ta hand om sig själva. De svar som har nått 

de högsta nivån har visat att de har omsorg för andra genom att tänka på framtiden, samhället 

och andras chans till överlevnad samtidigt som de också visar att de tänker på vad de själva 

kan göra och bidra med, nu eller i framtiden.  

Reliabilitet och Validitet  

I kvantitativa studier handlar validitet främst om att mäta det som ska mätas i undersökningen. 

För att vi ska kunna bedöma validiteten i en kvantitativ undersökning bör man betrakta 

slutsatserna som dras och om dessa är väl berättigade (Larsen, 2018, 59). Begreppsmässig 

validitet innebär att begreppen i undersökningen har en operationell definition som kan täcka 

upp den teoretiska delen på ett positivt sätt (Larsen, 2018, 60). Det innebär att abstrakta 

begrepp blir användbara i uppsatser.  

Reliabilitet är, tillsammans med validiteten, det som ökar trovärdigheten i en undersökning. 

En del av reliabilitet handlar om att när man genomför undersökningar ska man samla in data 

på samma sätt, under annan tidpunkt, alltså en liknande undersökning har gjorts under samma 

förutsättningar. Genom att göra detta kan man uppnå hög reliabilitet (Larsen, 2018, 61). Ska 

man studera förändring är upplägget av undersökningen vitalt, för att man ska kunna studera 

förändringen måste man genomföra undersökning på samma sätt, som tidigare undersökning 

är gjord. Inom reliabilitet finns också begreppet ekvivalens, vilket innebär att man jämför data 

från olika personer men att upplägget av undersökningen är detsamma. Hög reliabilitet 
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innebär här att det finns en hög konsensus mellan data som samlats in med samma upplägg i 

undersökningen som har rört olika personer. Om man uppnår hög reliabilitet inom 

kvantitativa undersökningar innebär det en mindre risk att få slumpmässiga mätfel (Larsen, 

2018, 61-62). I min undersökning har jag delvis tagit inspiration av poängsystemet och tanken 

av två olika etiska dilemman från Agerström, Möller och Archers artikel. Ekvivalensen i min 

undersökning är hög då jag har genomfört undersökningen på samma sätt i flera klasser och 

på två olika skolor (2006). I min undersökning har jag endast samlat in den information som 

behövs för att mina frågeställningar ska kunna besvaras, och de slutsatserna som dragits är 

grundade på de svar som har kommit in från eleverna.    

 

1.3.2.  Urval  

I mitt arbete har jag valt att studera elever i nionde klass samt elever som går tredje året på 

gymnasiet, då jag vill kunna se om man dels redan i nionde klass kan se en skillnad i den 

moraliska utvecklingen bland pojkar och flickor i skolan. Utöver detta vill jag även undersöka 

om eleverna i gymnasieskolan uppvisar en större moralisk utveckling än de yngre eleverna. 

Jag har valt att genomföra undersökningen på en högstadieskola i Mellansverige och en 

gymnasieskola i Mellansverige.  

De dilemman jag har valt att framställa och presentera för eleverna motiveras genom att Fråga 

1 (se bilaga) är mer verklighetsbaserad, medan Fråga 2 (se bilaga) är mindre rimligt att ske i 

verkligheten. Det är för att få en kontrast mellan dilemman och därmed få eleverna att kunna 

tänka utanför boxen i det andra exemplet. Fråga 1 är inspirerat av Agerström, Möller, och 

Archers artikel där de använde sig av två dilemman där båda dilemman innebar att 

respondenterna var domare i ett rättsfall (2006). Fråga 2 är ett känt dilemma som ibland 

används i undervisningen för ungdomar när det gäller etik och moral. Genom dessa två 

exempel får jag två helt skilda exempel och eleverna får möjligheten att utforska båda 

dilemman utifrån olika perspektiv.  

 

1.3.3. Forskningsetik inom kvantitativa studier 

Inom forskning finns också etiska principer som man bör följa för både sin egen roll som 

forskare och för deltagarna i undersökningens skull. Det finns fyra grundläggande krav inom 

forskning och de benämns oftast som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018, 170).  
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Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera deltagarna om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

undersökningen när som helst utan att behöva ge en anledning. Samtyckekravet innebär att 

deltagarna i studien har självbestämmanderätt över sitt deltagande i studien, men om 

deltagarna är minderåriga är det oftast förälders eller vårdnadshavare som godkänner 

medverkan. Konfidentialitetskravet är det som behandlar deltagarnas personliga information, 

vilket innebär att personuppgifterna som deltagarna lämnar behandlas med hög säkerhet och 

konfidentialitet. Obehöriga personer ska inte få tillgång till informationen. De uppgifter sedan 

samlas in från deltagarna får endast användas för forskningssyftet, vilket också kallas 

nyttjandekravet (Bryman, 2018, 170-171).  

En anledning till deltagarnas konfidentialitet inom forskningen är att om man kan identifiera 

deltagarna kan de ta skada av att informationen läcks ut, vilket gör det viktigt för 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet att uppfyllas. Detta är också viktigt i och med 

informationskravet då deltagarna ska känna sig säkra och om de skulle känna sig osäkra har 

de en möjlighet att kunna avsluta sitt deltagande (Bryman, 2018, 172-175). Forskning ska inte 

heller inkräkta på deltagarnas privatliv. Det finns en variant av undersökning som bryter mot 

dessa etiska principer och det är undersökningar under falska förspeglingar. Forskaren 

berättar då om sin undersökning, men inte den sanna historien utan beskriver ett helt annat 

syfte. Detta är för att deltagarna inte ska påverkas av undersökningens syfte och svara enligt 

vad forskaren undersöker utan besvara frågorna helt naturligt och utan en baktanke av vad 

forskaren undersöker (Bryman, 2018, 180-181).  

I studien som genomförts har deltagarna fått information om studiens syfte, men de har inte 

fått reda på exakt vad som kommer undersökas då det skulle kunna påverka elevernas svar 

och reflektioner på de etiska dilemman. När eleverna fått enkäten framför sig är första sidan 

ett försättsblad där undersökningen förklaras lite kort och eleverna får reda på vad som gäller 

kring deras svar och hur de kommer att hanteras. Deras samtycke samt att skolornas rektorer 

har givit deras tillåtelse gör att samtycket uppfylls då deltagandet även är frivilligt. De har 

också fått reda på att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta mitt i utan att 

förklara varför, samt att uppgifter de lämnar är helt konfidentiella och kommer endast att 

behandlas av mig och min handledare på Karlstads Universitet. Uppgifterna som de lämnar 

kommer också bara att användas i denna uppsats för forskningssyftet, vilket jag även 

informerade om.  
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1.4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer den tidigare forskning som genomförts på området att redovisas.  

 

1.4.1. Positiva resultat i förhållande till Gilligans teori 

Gilligans teori är utforskad av många olika forskare som har använt den på olika sätt och på 

olika åldrar. Flera undersökningar har visat att deras resultat stödjer Gilligans teori helt eller 

delvis. Elm, Kennedy och Lawton diskuterar i deras artikel ”Determinants of Moral 

Reasoning: Sex Role Orientation, Gender, and Academic Factors” de olika faktorer som 

påverkar hur människor resonerar i moraliska dilemman. Deras resultat visar främst på att 

utbildningsnivån hade den största påverkan, men att kön också var en viktig variabel (2001, 

258). I sin studie kom de fram till att i alla underkategorier visade flickorna ett högre 

resonemang i de etiska dilemman som presenterades för dem. Tidigare forskning har visat att 

kön inte alltid har spelat en roll vid moraliska resonemang, men enligt Kohlbergs forskning 

framhävs det att kvinnor har ett annat ramsystem när de resonerar kring etiska dilemman. I 

artikeln skrivs det att kvinnor också använder rättviseetik när de resonerar. Deras slutsats är 

att människor fortfarande resonerar utifrån könsbilden och inte utifrån ett beteendeperspektiv, 

men att det kan finnas en skillnad mellan män och kvinnor i moraliska resonemang. Det 

behöver dock inte vara den enda inverkan. Det skulle kunna även finnas andra faktorer som 

påverkar desto mer, ett exempel på dessa är utbildningsnivå (Elm, Kennedy, Lawson, 2001, 

259-261).  

Både Kohlberg och Gilligan hade sina teorier om killar och tjejers moraliska resonemang, 

men i Rothbart, Hanley och Alberts artikel ”Gender Differences in Moral Reasoning” har de 

provat Gilligans teori om att män i huvudsak resonerar mer rättvisetiskt än kvinnor (1986, 

645). I sin undersökning kom de fram till att rättviseetiska resonemang och omsorgsetiska 

resonemang återfanns hos både män och kvinnor. Vidare skriver de dock att det bland 

kvinnorna var mer vanligt att det fanns en bättre balans av omsorgsetiska argument än bland 

männen (Rothbart, Hanley, Albert, 1986, 651). Slutsatsen i relation till Kohlberg och Gillians 

teori är att det inte kan finnas ett unikt typ av ramverk för hur män och kvinnor resonerar, utan 

att deras arbete kan vara resultat av de unika förhållanden som deras undersökning tagit plats. 

Rothbart, Hanley och Albert skriver att i framtiden bör vi ta könsfaktorn i akt, men samtidigt 

förstå att den absolut inte är exklusiv i påverkan av människors moraliska resonemang (1986, 

652). Båda studierna som har presenteras är överens att kön inte är enda faktorn i moraliska 

resonemang, men att den definitivt är en variabel att ta i beräkningen. I min uppsats har jag 
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valt att undersöka könsvariabeln eftersom den är väl utforskad av tidigare forskare samt att 

flera olika källor visar att kön ofta har en betydande roll i moraliska resonemang.  

Forskarna Kalsoom, Ghulam Behlol, Munir Kayani och Kaini har gjort en liknande studie i 

sin artikel ”The Moral Reasoning of Adolescent Boys and Girls in the Light of Gilligan’s 

theory” till de tidigare nämnda artiklarna och kommer fram till ungefär samma slutsats, att 

tjejer är mer omsorgsorienterade än killar (2012, 22). M. Fumagalli et als. artikel uppvisar 

liknande resultat som tidigare studier, och de skriver att också männen i undersökningen var 

mer pragmatiska mot de dilemman som hade ett större fokus på känslor och andra människor 

(2009, 222). I diskussionen beskriver de att kvinnors resonerande visar mer på att de försöker 

undvika andra människors smärta och istället prioritera relationer och andra människors 

behov. Männen visade då tvärtom, med ett större fokus på rättvisa (M. Fumagalli et al. 2009, 

223).  

Skolverket har gjort en undersöknings- och utvärderingsrapport som heter ”Den 

medborgerligt-moraliska apsekten av SO-undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan” 

där syftet är att undersöka elevernas förmåga identifiera och förklara moraliska problem, där 

de sedan får motivera och föreslå problemlösningar. De har gjort sin utvärdering utifrån 

skolans värdegrund och det faktum att värdegrunden har fått en egen del i läroplanen sen Lpo 

94 kom i kraft (Dahlin, Kåräng, Osbeck, 1998), 7). De undersöker fyra olika aspekter kring 

elevers förmågor och har undersökt elever i årskurs fem, nio och trean på gymnasiet. En 

intressant aspekt kan anses vara att även om det skiljer cirka sju år mellan eleverna i femman 

och tre på gymnasiet ställer de båda åldersgrupperna ungefär lika mycket frågor, samt att alla 

elevegrupperna är det ungefär lika många känslomässiga svar(Dahlin, Kåräng, Osbeck, 1998, 

94). Det som stod ut bland de känslomässiga svaren var att frekvensen av känslomässiga svar 

var högst bland niorna i flera av de dilemman som de hade blivit presenterade (Dahlin, 

Kåräng, Osbeck, 1998, 96-99). Det visar sig också att en skillnad mellan könen gällande 

empati och känslostyrka fanns i svaren, då flickorna i undersökningen uppvisade mer 

känslostarka svar (Dahlin, Kåräng, Osbeck, 1998, 119). I slutdiskussionen skriver Dahlin, 

Kårang och Osbeck att skolan har i uppdrag att utgöra grunden för barns moraliska 

utveckling, för att när de sedan blir äldre ska få en större reflekterande moral (1998, 119, 130-

131). I min undersökning borde då eleverna i trean på gymnasiet uppvisa större och mer 

utvecklade resonemang kring de etiska dilemman, då de är äldre och bör ha en större 

utvecklad moral.  
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1.4.2. Delvis motsatt resultat till Gilligans teori 

Agerström, Möller och Archer skriver i sin artikel ”Moral Reasoning: The Influence of 

Affective Personality, Dilemma Content and Gender” att killar och tjejer inte uppvisade 

någon större skillnad i dilemman med fokus på rättvisa. Gilligans teori stöttas därför bara 

delvis, då teorin menar att tjejer resonerar mer omsorgsorienterat, vilket stämde i Agerström, 

Möller och Archers artikel. Det som inte överensstämde med Gilligans teori var att pojkar och 

flickor resonerade lika rättviseetiskt, och inte att killar resonerade mer rättviseetiskt vilket 

teorin hävdar (Agerström, Möller, Archer, 2006, 1272). I slutsatsen skriver författarna att det 

är möjligt att andra resultat hade kunnat framkomma om man ser till kontexten. Andra 

sammanhang hade kunnat få en annan effekt på könen än vad en universitetsbaserad 

undersökning hade kunnat få (Agerström, Möller, Archer, 2006, 1274). En fortsättning på 

detta är artikeln ”Gender Differences in Implicit Moral Orientation Associations: The Justice 

and Care Debate Revisited” skriven av Jens Agerström, Fredrik Björklund och Rickard 

Carlsson där de undersökt den moraliska orienteringen av respektive kön (2011, 10). De 

skriver att deras resultat inte stödjer Gilligans teori helt och hållet utan att det visade sig att 

männen uppvisade både omsorg och rättvisa, men mer med omsorg än rättvisan (Agerström, 

Björklund, Carlsson, 2011, 16). 

 

1.4.3. Det känslomässiga inom könen 

Ann Heberlein skriver i boken Etik: människa, moral, mening att inom omsorgsetiken är 

mödrande och modrande centrala begrepp som syftar till människans modersinstinkter (2011, 

243). Vidare skriver hon att mödrande fokuserar på den biologiska delen såsom förlossning 

och graviditet, medan modrande kommer från sociala sammanhang, vilket innebär att både 

män och kvinnor kan ha en modrande känsla (Heberlein. 2011, 243). Tidigare nämnd artikel 

visade på att män också resonerar omsorgsetiskt även om kvinnor har ett större omsorgsetiskt 

resonemang. Detta skulle kunna referera till att män har en modrande känsla eftersom den för 

att den inte kommer från det biologiska perspektivet. Johanna Gustafsson Lundberg skriver i 

Kön, teologi & etik: en introduktion att utifrån ett etiskt perspektiv pekar Gilligans forskning 

på den handlande personens egenskaper och de egenskaper som betonas mest är omsorg och 

empati (2011, 122). Nel Nodding är en filosof och omsorgetiker som påpekade att moraliska 

dilemman ofta betraktas med logik och matematiska uträkningar, och utesluter den 

känslomässiga aspekten. Detta kan kopplas till ett mer manligt sätt att förhålla sig till etiska 



13 

 

dilemman och därför hävdar Nodding att omsorg är ett centralt begrepp till etiken, för att 

komma ifrån det regel- och konsekvensetiska (Gustafsson Lundberg, 2011, 124).  

 

1.4.4. Skolors arbete med etik och moral 

Jenny Gren har skrivit boken Etik i pedagogiskt vardagsarbete och hon nämner att på 1990-

talet utförde Skolverket en utvärdering av den svenska grundskolan. 1998 kom en delrapport, 

”Vad är rätt och rättvist?”, där elever i nionde klass undersöktes i deras demokratiska 

duglighet med fokus på etiska dilemman. Slutsatsen blev att eleverna kunde resonera utifrån 

demokratiska värderingar, men att kunna prata och stå för sin egen värdegrund var desto 

svårare. Rapporten visade också att eleverna saknade en inre etisk vägledare (Gren, 2007, 33). 

När man utformade Lpo 94 var just etiken och hur man ska lära eleverna att kunna ta egna 

ståndpunkter och reflektera i etiska dilemman något som var på agendan (Gren, 2007, 33). 

Olof Franck och Malin Löfstedt skriver i sin bok Etikdidaktik att när skolan hade 

kristendomsundervisning fanns det en viss koppling med skolans uppgift att fostra elever till 

goda medborgare (2015, 21). Vidare skriver de att det är viktigt att låta eleverna få resonera 

kring etiska problem på en vardaglig nivå, och få se hur andra människor tänker kring etiska 

problem. Genom detta kan eleverna utveckla sin egen självständighet, samt lära sig att hantera 

och förstå svårare frågor på egen hand (Franck & Löfstedt, 2015, 19-20). Detta går i linje med 

skolans läroplan för gymnasieskolan, där det står att eleverna ska utveckla sin förståelse och 

respekt för andra människors levnadssätt (Ämne – Religionskunskap, Skolverket, u.å). 

 

1.4.5. Lärarens perspektiv på etikundervisningen 

Helena Anderström har skrivit en rapport kallad ”Lärares samtal om etik: Sociala 

representationer av etikundervisningen på mellanstadiet inom ramen för de 

samhällsorienterade ämnena” där hon har undersökt hur etikundervisning på mellanstadiet 

genomförs, samt vad lärarna har för innehåll och teman i undervisningen (2017, 2). I resultatet 

skriver Anderström att av de lärare som hon har intervjuat i fokusgrupper visar majoriteten att 

de arbetar med att utveckla barnens empatiska förmåga. Lärarna jobbar med detta för att det 

sociala samspelet mellan eleverna ska fungera (Anderström, 2017, 70). I etikundervisningen 

ingår det också för lärarna att uppfostra demokratiska medborgare i det svenska samhället, i 

vilket det ingår att lära eleverna att utveckla sin egen åsikt och kunna uttrycka den. Vidare 

berättar lärarna att de också försöker att förmedla förståelsen av människors lika värde, 
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jämlikhet och jämställdhet för att nämna några (Anderström, 2017, 80-81). Lärarna arbetar 

även med att eleverna ska kunna reflektera, resonera men också ta ställning i olika etiska 

frågor. Elevernas förmåga att kunna reflektera och motivera över sina ställningstagandet är 

också något som står i fokus för etikundervisningen (Anderström, 2017, 88-89). Denna 

undersökning är gjord på mellanstadiet, men redan där börjar undervisningen för eleverna om 

hur de ska uppföra sig och hur lärarna går tillväga. Det är viktigt att förstå hur lärare arbetar 

med etik och moral för att kunna förstå hur både eleverna och hur lärarna uppfattar momenten 

etik och livsfrågor samt hur didaktiken kring undervisningen går till. 

Det finns mycket forskning kring Gilligans teori, men forskningen är främst riktad mot 

studenter och äldre, vilket försvårar min undersökning då det inte finns mycket forskning om 

just skolungdomar i samma åldrar som jag har undersökt. Det finns en majoritet av forskning 

som stödjer Gilligans teori, men det finns även forskning som delvis stödjer och visar delvis 

motsatt resultat. Varför kvinnor hävdas vara mer känslomässiga i sina resonemang är svårare 

att veta, men en tanke finns att kvinnor har en större mödrande känsla från förlossning och 

graviditet, vilket män inte kan uppleva. Det ska istället finns begreppet modrande, som man 

får genom sociala sammanhang vilket innebär att både män och kvinnor kan ha en modrande 

känsla (Heberlein, 2011, 243). Elever i skolan ska lära sig att resonera och reflektera, vilket 

gör det viktigt för eleverna att få resonera över etiska dilemman i skolan på en vardagliga nivå 

(Franck & Löfstedt, 2015, 19-20).  
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2. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från min undersökning att redovisas. De första tre 

frågeställningarna baseras på elevernas svar på de etiska problemen utifrån deras val av de 

stängda alternativen. Den sista och fjärde frågeställningen baseras på elevernas motivering på 

de öppna frågorna. Dessa kommer att redovisas genom tabeller och diagram med en 

medföljande textförklaring.  

2.1. Skillnader mellan flickor och pojkar 

Den frågeställningen som syftas att besvaras här är: 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan flickorna och pojkarna? 

I respektive dilemman har varje alternativ av de stängda svaren fått en viss poäng satt till sig, 

och Fråga 1 gäller att alternativ 1 har en poäng kopplad till sig, alternativ 2 har två poäng 

kopplad till sig med fortsättning att alternativ 5 har fem poäng kopplad till sig. I Fråga 2 har 

det varit ett liknande system använts med undantaget att alternativ 2 har fyra poäng kopplad 

till sig och alternativ 4 har två poäng kopplad till sig. Detta gäller för de tre första 

frågeställningarna. I diagrammen visas antalet elever som har valt de olika alternativen till de 

etiska dilemman. 

Figur 1 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet  

 

Här har antalet elever och deras svar, i båda årskurserna, lagts ihop till ett diagram. Antalet 

flickor som totalt har svarat på första enkätsfrågan är 84 och antalet pojkar som har besvarat 

enkäten är 54. Om man räknar på detta procentuellt visar det sig att flickorna har en 
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totalpoäng av 289 på maxpoängen 420 och har därför uppnått cirka 69% av sin maxpoäng. 

Pojkarna har en totalpoäng på 203 av sin maxpoäng 270 och uppnår därmed cirka 75% av sin 

maxpoäng. Man kan även räkna snittpoängen på dilemmat, vilket visar vad i snitt eleverna har 

valt för alternativ. Flickornas snitt ligger på 3,45 i detta dilemma, och pojkarna har ett snitt på 

3,76.  

Figur 2 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet 

 

Det totala antalet av flickor som svarat på den andra enkätfrågan är 83 och antalet pojkar är 

54. Flickorna har uppnått en totalpoäng på 200 poäng av 415 och pojkarna har uppnått en 

totalpoäng på 107 av 270 möjliga. Vid omvandlande till procent har flickorna uppnått cirka 

48% av sin maxpoäng och pojkarna har uppnått cirka 40% av sin maxpoäng. Snittet för 

flickorna i detta dilemma är 2,4 och för pojkarna är det 1,98. 

I båda dilemman finns det skillnader även om det inte är markanta skillnader som redovisas. I 

första dilemmat har pojkarna fått en högre procentuell nivå av omsorg, medan flickorna har 

uppnått en högre procentuell nivå av omsorg i det andra dilemmat. Det sista som kommer 

redovisas här är sammanslagningen av elevernas poäng i de två etiska problemen. 

Figur 3 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet 
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Killarna har i båda årskurserna fått totalt 310 poäng medan flickorna har fått en totalpoäng på 

489. Pojkarnas maxpoäng, för båda dilemman och årskurser, är totalt 540. Flickornas 

maxpoäng, för båda dilemman och årskurser, är totalt 835. Procentuellt sett har pojkarna 

uppnått cirka 57% totalt av sin maxpoäng. Flickorna har procentuellt sett uppnått cirka 59% 

av sin maxpoäng. Det finns en skillnad mellan flickorna och pojkarna, men den är mycket 

liten.  

 

2.2. Skillnader mellan högstadie- och gymnasieelever 

Frågeställningen som kommer att besvaras här är: 

- Finns det några större skillnader i den moraliska utvecklingen i förhållande till årskurs 

utifrån hur eleverna har svarat på de etiska problemen? 

Diagrammen som redovisas nedan består av den sammanlagda poängen för flickorna och 

pojkarna i samma årskurs i respektive dilemma.  

Figur 4 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet 
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I Fråga 1 svarade totalt 77 elever från årskurs nio och 61 elever från sista året på gymnasiet. 

Maxpoängen för årskurs 9 fick totalt 266 poäng av sin maxpoäng 385 och treorna på 

gymnasiet fick 226 av sin maxpoäng 305. En omräkning till procent avslöjar att årskurs 9 har 

uppnått cirka 69% av sin maxpoäng och gymnasieleverna har uppnått cirka 74% av sin 

maxpoäng. Det skiljer endast 5% mellan årskurserna men i detta dilemma ligger 

gymnasieeleverna snäppet högre. Snittet för högstadieeleverna ligger på 3,45 och för 

gymnasieeleverna ligger snittet på 3,7.  

Figur 5 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet 

 

I det andra dilemmat deltog 77 högstadieelever samt 60 gymnasieelever i enkäten. 

Maxpoängen för högstadieeleverna var 385 och för gymnasieeleverna var det 300 poäng. 

Högstadieeleverna har totalt fått 173 poäng och gymnasieleverna har totalt fått 134 poäng. 

Om man räknar om detta till procent innebär det att högstadieeleverna har uppnått cirka 45% 

av sin maxpoäng och gymnasieleverna också har uppnått cirka 45% av sin maxpoäng. Snittet 

för högstadieeleverna är 2,25 och för gymnasieeleverna ligger snittet på 2,23.  

Figur 6 – Årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet 
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Högstadieeleverna har fått 439 poäng totalt på de etiska dilemman medan gymnasieeleverna 

har fått 360 poäng totalt. Det är rimligt eftersom det är fler högstadieelever som har svarat på 

enkäten. Om man räknar om detta till procent har högstadieeleverna uppnått cirka 57% av sin 

maxpoäng och gymnasieeleverna har uppnått cirka 60% av sin maxpoäng.  

 

2.3. Skillnader mellan könen inom respektive årskurs 

Frågeställningen som kommer att besvaras här är: 

- Uppvisas några större skillnader mellan årskurserna i deras reflektioner kring de etiska 

problemen om man jämför mellan respektive kön i årskurserna? 

I diagrammen som redovisas nedan visas poängen som eleverna har fått på de olika frågorna 

med stängda alternativ och vilket gör att man kan räkna ut vilket alternativ de har svarat. 

Poängen som är kopplad till alternativen innebär att ju högre poäng man har fått desto högre 

omsorg visar man i dilemmat. Först kommer svaren från årskurs nio att redovisas. 

Figur 7 – Årskurs 9 

 

 

I det första dilemmat var det 46 flickor och 31 pojkar som besvarade dilemmat. Det innebär 

att maxpoäng för flickorna var 230 poäng och för pojkarna var det totalt 155 poäng som 

kunde uppnås. Totalt har flickorna fått 155 poäng tillsammans och pojkarna har tillsammans 

uppnått 111 poäng tillsammans. Procentuellt sett har pojkarna här uppnått en högre poäng än 

flickorna, då pojkarnas poäng uppnår cirka 72% av maxpoängen medan flickorna endast 

uppnår cirka 67% av mäxpoängen. Snittet för flickorna är 3,37 och för pojkarna är snittet 

3,58.  
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Figur 8 – Årskurs 9 

 

I det andra dilemmat var det även 46 flickor samt 31 pojkar som deltog och svarade på 

dilemmat. Det betyder att även här var maxpoängen för flickorna 230 poäng och för pojkarna 

var det 155 poäng. Totalpoängen som har uppnåtts i detta dilemma för flickorna är 106 poäng 

och pojkarna har uppnått en totalpoäng av 67 poäng. Om man räknar på detta procentuellt har 

båda undersökningsgrupper fått ett liknande resultat. Flickorna fick cirka 46% av 

maxpoängen och pojkarna har fått cirka 43% av maxpoängen. Flickornas snitt ligger på 2,3 

och pojkarnas på 2,16.  

I det första dilemmat visade pojkarna på en större omsorg, medan i det andra dilemmat var det 

flickorna som visade på mer omsorg. Om man betraktar den procentuella skillnaden mellan 

grupperna är det inte många procents skillnad utan endast fem-sex procent som skiljer mellan 

grupperna och dilemman.  

Figur 9 – Årskurs 9 
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Om man lägger ihop poängen från de två dilemman får flickorna 261 av totalt 460 poäng och 

pojkarna 178 av totalt 310 poäng. Detta säger dock inte så mycket eftersom det har varit olika 

antal elever i grupperna, men om man istället ändrar till procent och lägger ihop poängen kan 

man se att flickorna har uppnått cirka 57% av sin maxpoäng och pojkarna också har uppnått 

cirka 57% av sin maxpoäng. På det stora hela blir det knappt någon skillnad mellan könen i 

årskurs nio, men om man betraktar dilemman var för sig har pojkarna fått högre 

omsorgspoäng på det verklighetsbaserade dilemmat medan flickorna fick en högre poäng i det 

dilemmat som inte var verklighetsbaserat.  

Nedan redovisas resultatet för eleverna som går tredje året på gymnasiet och deras svar på de 

etiska problemen med stängda alternativ.  

Figur 10 – Årskurs 3 på gymnasiet 

 

I första dilemmat var det 38 flickor och 23 pojkar som besvarade dilemmat. Det innebär att 

för flickorna var maxpoängen 190 och för pojkarna var maxpoängen 115. Flickorna uppnådde 

en totalpoäng på 134 poäng, medan pojkarna uppnådde en totalpoäng på 92 poäng. Om man 

ser till den procentuella skillnaden visar det att pojkarna uppvisar en nästan 10% större 

omsorg i detta dilemma än vad flickorna gör. Pojkarna har fått 80% av sin maxpoäng medan 

flickorna har fått 70% av sin maxpoäng. Snittet för flickorna ligger här på 3,53 och för 

pojkarna ligger snittet på 4.  

Figur 11 – Årskurs 3 på gymnasiet 
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I det andra dilemmat har 37 flickor och 23 pojkar deltagit. Pojkarna har uppnått totalt 40 

poäng av 115 som maxpoäng, och flickorna har uppnått 94 poäng med 185 som maxpoäng. 

Om man räknar detta procentuellt har pojkarna fått cirka 35% av sin maxpoäng och flickorna 

har fått cirka 51% av sin maxpoäng. Flickornas snitt ligger här på 2,54 och pojkarna ligger på 

1,74. I båda dilemman har det uppvisats en skillnad mellan pojkar och flickor i trean på 

gymnasiet där pojkarna uppvisade mer omsorg i det verklighetsbaserade dilemmat, medan 

flickorna uppvisade mer omsorg i det mer overkliga dilemmat.  

Figur 12 – Årskurs 3 på gymnasiet 

 

Om man lägger ihop poängen blir skillnaden större eftersom flickorna var desto fler som 

svarade på de etiska problemen. Flickorna har då istället en totalpoäng på 228 av maxpoängen 

375 och pojkarna har en totalpoäng på 132 av maxpoängen 230. Om man istället tar ut 

procenten visar det sig att flickor har uppnått cirka 61% av sin totala maxpoäng och pojkarna 

har uppnått cirka 57% av sin totala maxpoäng. Det är några procents skillnad, men det 

uppvisas inga större skillnader bland värdena.  
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2.4. Elevernas förmåga att resonera och reflektera 

Frågeställningen som kommer att besvaras här är: 

- Uppvisar eleverna förmågan att kunna reflektera, resonera och motivera deras svar i de 

etiska dilemman som presenterats utifrån Gilligans teori om moralisk utveckling?  

Nedan kommer elevernas förmåga att resonera utifrån Gilligans modell att redovisas. 

Gilligans teori om moralisk utveckling har tre nivåer och sex underkategorier, men i denna 

undersökning har endast nivåerna tagits hänsyn till. Först redovisas niornas nivå av 

resonemang. Nivå 1 är den lättaste nivån av resonemang, medan nivå 2 och 3 uppvisar en 

högre nivå av resonemang till dilemmat. Bland niorna är det 46 flickor och 30 pojkar som har 

motiverat sina svar på dilemman. Följande diagram redovisar niornas resultat i de etiska 

resonemangen.  

Figur 13 – Årskurs 9 

 

I det första dilemmat kan vi se att majoriteten av flickorna ligger på nivå 2 gällande deras 

resonemang kring dilemmat, medan majoriteten av pojkarna ligger på nivå 1 av resonerande. I 

båda grupperna är det bara ett fåtal som uppnår den högsta nivån av resonerade enligt 

Gilligans modell.  

Figur 14 – Årskurs 9 
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I det andra dilemmat kan vi se att majoriteten bland både flickor och pojkar ligger på nivå 1 

av resonerade och att nivå 2 och nivå 3 kommer sedan. Här finns det ett tydligt mönster att 

flickorna och pojkarna har resonerat relativt lika. Det framgår tydligt att bara ett fåtal elever 

har uppnått den högsta nivån av resonerande.  

Nästkommande diagram visar eleverna som går sista året på gymnasiet och deras resonerande 

och reflekterande i de etiska dilemman som de blivit presenterade för. I det första dilemmat är 

det 37 flickor och 22 pojkar som deltagit. I det andra dilemmat är det 37 flickor och 23 pojkar 

som har deltagit.  

Figur 15 – Årskurs 3 på gymnasiet 

 

I första dilemmat kan vi se att flickorna ligger högt på alla nivåer men att nivå 1 är den som 

flest har resonerat på, dock skiljer det bara en person mellan nivå 1 och nivå 3 i hur många 

som har resonerat på respektive nivå. Bland pojkarna ligger deras resonerande främst på nivå 

2, men att det också är relativt lika mellan nivå 1 och 3.  
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Figur 16 – Årskurs 3 på gymnasiet 

 

I det andra dilemmat ligger båda undersökningsgrupperna främst på den första nivån, men 

flickorna har sedan resonerat både på nivå 2 och 3 medan pojkarna endast har resonerat på 

nivå 3. I båda dilemman har både flickorna och pojkarna uppnått nivå 3. Det som syns tydligt 

i båda frågorna är att flickorna och pojkarna har uppnått en högre nivå av resonerande i det 

första dilemmat. 
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3. Diskussion 
I det sista kapitlet kommer frågeställningarna att besvaras med kortare svar samt en 

diskussion kring resultatet som framkom. Sedan kommer resultatet att anknytas till tidigare 

forskning för att avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

3.1. Skillnader mellan flickor och pojkar 

Den första frågeställningen som ska besvaras är: 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan flickorna och pojkarna? 

Ja och nej, både pojkarna och flickorna visar en nivå av omsorg även om det skiljer sig lite i 

de olika procentsatserna. Det var bara ett par procents skillnad i den sammanlagda poängen. 

Det finns mindre individuella skillnader i de etiska problemen, men totalt redovisar pojkarna 

och flickorna en relativt lika nivå av omsorg. Pojkarna redovisade en högre omsorg i det 

verklighetsbaserade dilemmat medan flickorna redovisade högre omsorg i det icke-

verklighetsbaserade dilemmat. Om man ser till snittpoängen ligger flickorna lägre i första 

dilemmat, men nästan en halv poäng högre i det andra dilemmat och flickorna har totalt i båda 

frågorna tillsammans ett högre snitt än pojkarna.  

Antalet flickor och pojkar som har svarat på enkäten i båda årskurserna skiljer sig med 30 

elever och därför har det blivit desto mer relevant att omräkna resultaten, inte bara denna 

fråga utan i alla frågor för att få en rättvis bild av resultatet. Pojkarna har en relativt 

genomgående omsorgsetisk förhållning till det första dilemmat, då de har valt att pojken i 

dilemmat ska få genomgå ungdomsvård samt ha skyddstillsyn ett år. De har sedan främst valt 

att pojken ska få skyddstillsyn och betala skadestånd som nästkommande alternativ och efter 

det har de valt att han endast ska genomgå 4 månaders ungdomsvård. Flickorna har allmänt 

varit mer hårda i sina svar, då deras nästkommande alternativ, efter alternativ 5, är att pojken 

ska få 6 månaders ungdomsvård samt fängelse de två sista månaderna av straffet. 

Genom enkätstudier får man inte lika ingående svar som man hade fått vid intervjuer med 

elever. Detta gör det svårare att förstå varför elever har resonerat som de har gjort, då vissa 

har skrivit mycket korta resonemang. En flicka på gymnasiet skriver i sin reflektion  
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Rättsväsendet ska inte ömka vid brott och ge honom ett lättare straff än vad 

lagen säger men med 6 månader är det kort tid i fängelse, tillräckligt för att 

skrämma honom för att verkliga vuxna brottvärlden men inte tillräckligt för att 

göra sig bekant med den.  

Flickan har valt alternativ 2, där pojken får 6 månaders ungdomsvård/fängelse, och hon 

skriver att pojken kan skrämmas om han hamnar i fängelse, och att det skulle kunna få honom 

att sluta med brott. Detta är en tanke som framkommit i svaren. En annan aspekt som 

framkommit bland respondenterna är tvärtemot, där flera istället fokuserar på pojken som 

individ och hur han kan påverkas negativt av fängelse. En annan flicka på gymnasiet skriver 

Det finns en stor risk att, speciellt unga, istället för att bli mindre kriminell i 

fängelset utvecklar sin kriminalitet. Det blir en form av stämpling vilket kan 

påverka killens syn av sig själv. Det är en större chans att han inte begår fler 

brott, och blir mindre kriminell om han slipper fängelse[.] 

Flera respondenter har tagit hänsyn till pojken i dilemmat och hur han påverkas av 

rättsdomen. Det har även funnits de respondenter som har haft tilltro till pojken och visat en 

glimt av hopp inför hans framtid och att han själv ska inse vad han har gjort. 

Eftersom att han tidigare blivit dömd men inte ändrat sitt beteende. Så verkar 

inte skyddstillsyn vara tillräckligt. Därför bör han dömas till först till 

ungdomsvård för att förhoppningsvis förstå vad han gjort. Men sedan släpps fri 

för när han är från och med 18 får han vara beredd på att komma i fängelse om 

han gör något mer[.] 

Detta var också en flicka på gymnasiet som skrev detta svaret. Dessa tre svar visar alla på 

olika syner hur man ska döma pojken i brottet. Pojken är den centrala personen som det skrivs 

om i dilemmat, och därför har det blivit naturligt att eleverna har fokuserat på honom. Vissa 

elever visar hopp inför pojkens framtid och de val han ställs inför, medan en annan syn istället 

vill skrämma pojken till att begå färre brott. En tredje synvinkel har varit pojkens syn på sig 

själv och hur den kan påverkas av straffet. En kille på gymnasiet har även uttryckt en 

psykologisk syn på dilemmat. 

Han verkar vara en ganska stökig kille, men en kille som ”bara” har snattat, 

trimmat sin moped och kanske hamnar i ett bråk med någon annan tycker jag 

inte förtjänar att åka i fängelse med tanke på hans unga ålder framför allt. En 

människas konsekvenstänk är inte fullt utvecklats förens i 25 års åldern så att 

skicka en 17-åring i fängelse tycker jag inte är nödvändigt. 
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Detta är också ett sätt att betrakta dilemmat, och fler variationer av svar framkommer från 

respondenterna.   

I det andra dilemmat fanns det flera som tog sig själva att hoppa och resonemanget bland både 

flickor och pojkar var liknande ”Det är bättre att rädda andra än att bara tänka på sig själv”. 

Detta är en motivering från en flicka i årskurs nio, vilket flera elever har skrivit med liknande 

formuleringar. Flera skriver även att de inte skulle kunna leva med att veta att någon annan 

fått offra sig för deras skull, och ha det på sitt samvete. De visar en stor osjälviskhet i dessa 

resonemang. Det som eleverna verkar värdera i det andra dilemmat i många fall är ålder och 

år, därför skriver de att 80-åringen bör hoppa. Det visar flera, men ett exempel av detta är en 

flicka i nian som skrivit detta.  

Eftersom att han[80-åringen] är äldst och har minst tid att leva kvar. Det är 

rättvisast mot alla att han får hoppa över bord. De andra är mycket yngre och har 

mer tid att leva. 

 

3.2. Skillnader mellan högstadie- och gymnasieelever 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor, skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan årskurserna? 

Nej, det finns skillnader mellan årskurserna men det är inga större skillnader. 

Gymnasieeleverna uppvisar aningen högre resonemang vid de etiska dilemman, men om man 

betraktar procentskillnaden är det inte mer än 5% som skiljer mellan årskurserna. 

Snittpoängen visar inte heller en större skillnad, då gymnasieeleverna ligger lite högre i första 

dilemmat men högstadieeleverna ligger aningen högre i det andra dilemmat. 

Totalt var det en minimal skillnad på 3% mellan årskurserna, men gymnasieleverna hade 

aningens högre omsorgspoäng i svaren på dilemman. Detta är ett rimligt resultat eftersom de 

har haft fler år på sig att nå högre i den moraliska utvecklingen, sedan är det inte en stor 

skillnad mellan dem vilket man kanske skulle kunna tro att det skulle vara. Det intressanta här 

är att högstadieeleverna verkar värdera skadeståndet och pengar högre än gymnasieeleverna i 

det första dilemmat. Det hade kunnat bero på att gymnasieeleverna kanske får hela sitt 

studiebidrag medan högstadieeleverna kanske får mindre pengar i månaden än dem eller inte 

får egna pengar alls. Det hade kunnat gjort att högstadieeleverna värderar pengar desto mer, 

vilket syns i ett citat från en enkät tidigare i diskussionen.   
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I det andra dilemmat är det desto fler högstadieelever som uppvisar en total osjälviskhet 

genom att de skulle offra sig själva, medan endast några få av gymnasieeleverna har svarat 

likadant. Många högstadieelever visar osjälviskhet, men glömmer också bort sig själva i detta. 

En flicka i årskurs nio skriver denna motivering:  

Jag skulle aldrig klara av att leva med att jag har beslutat vem som ska dö, så jag 

hade valt att själv lämna båten. Jag skulle även varit tydlig med att jag frivilligt 

väljer att lämna båten så ingen annan känner skuld.  

Den främsta anledningen till att de valt detta har flera respondenter skrivit att samvetet och 

skulden av att låta någon annan hoppa i är för stor. En annan anledning har ett fåtal elever, 

främst högstadieelever, att de skulle klara av att simma eller hålla kvar i båten bättre än de 

andra passagerarna. ”För att jag kan simma bra och fortfarande kan hålla mig i båten och inte 

drunkna. 80-åring kan ju vara vittne eller ha varit med om viktiga historiska händelser”, detta 

har en flicka i årskurs nio skrivit som motivering till det andra dilemmat. En annan anledning, 

från egna erfarenheter, är att i nian är gymnasiet nära och det är ett stort steg som kan 

uppfattas jobbigt. Om högstadieeleverna reflekterar utifrån den synpunkten innebär det att de 

kanske hellre hoppar i för att förändringen är stor. Gymnasieeleverna har eventuellt 

universitetet framför sig vilket kan ses som jobbigt, men det är också en början på ett nytt 

kapitel i deras liv utan att tvång att gå i skolan och de kan jobba och skaffa nya erfarenheter. 

Dessa är olika idéer och tankar som kan vara förklaringar till elevernas svar att själva hoppa i 

vattnet på det andra dilemmat, men vissa idéer syns tydligare än andra i elevernas 

reflektioner.  

 

3.3. Skillnader mellan könen inom respektive årskurs 

- Utifrån Carol Gilligans teori om den moraliska utvecklingen hos kvinnor, skiljer sig 

den moraliska utvecklingen mellan flickorna och pojkarna i nian respektive trean? 

Nej, i årskurs nio redovisas inga större skillnader mellan deras svar på de etiska dilemman. 

Det har deltagit fler flickor än pojkar i nionde klass, men med en helhetsbild är det inga större 

skillnader på de etiska dilemman, då det procentuellt endast blir en skillnad på upp till fem 

procent mellan grupperna. Flickorna uppvisade dock en högre nivå av etiskt resonerande i det 

första etiska dilemmat. Snittpoängen visar en större skillnad, men endast 0,2 poängs skillnad 

som störst.  
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Nej, eleverna i trean på gymnasiet uppvisar inga större skillnader i deras svar på de etiska 

dilemman som presenterats. Det visas mer markanta skillnader i jämförelse med niornas svar, 

men den högsta skillnaden procentuellt mellan grupperna var 16 procent vilket var i fråga 2. 

När man sedan lade ihop de etiska problemen var det endast fyra procents skillnad mellan 

grupperna, vilket inte visar en större skillnad mellan flickorna och pojkarna på gymnasiet. Om 

man ser till snittet på respektive frågeställning är däremot skillnaden högre då flickorna fick 

nästan en hel poäng högre än pojkarna i andra dilemmat, medan pojkarna fick ungefär en halv 

poäng mer i snitt än vad flickorna fick i det första dilemmat. 

Enligt Gilligans teori resonerar flickor mer omsorgsetiskt, men i det första dilemmat för 

årskurs nio är det pojkarna som har 5% högre omsorgsetiskt resonerade än flickorna. Detta 

motsäger teorin, men samtidigt kan man inte utgå endast från deras svar på de stängda 

alternativen på frågorna utan bör även jämföra deras resonemang på reflektionsdelen av 

frågorna. Jag har dock valt att utgå från de stängda alternativen för att det ger ett lättare 

jämförbart resultat mellan undersökningsgrupperna. Det man dock kan framföra är att flera 

flickor har valt det mest omsorgsetiska alternativet, men även flera flickor resonerar desto 

mindre omsorgsetiskt med det nästkommande mest svarade alternativ är alternativ 2, som 

menar att pojken ska få sex månaders ungdomsvård samt två månaders fängelse. Pojkarna har 

visat mycket omsorg och anser att pojken endast ska få skyddstillsyn och betala skadestånd. 

Det som nämndes i första frågeställningen gäller även här, då pojkarna verkar värdesätta 

pengar och pojken i dilemmats frihet desto mer. Det kan vi se genom denna motivering som 

en kille i årskurs nio har skrivit: ”För att han får bo hemma fast han får en ”daglig” koll. Samt 

en stor böter som kommer sätta sig på hans konto samt bak i huvudet”. Detta kan vara för att 

pojkarna kan identifiera sig bättre med pojken i dilemmat eftersom de också är pojkarna, 

medan flickorna kan ha desto svårare med detta och därför valde ett hårdare straff i dilemmat.  

I det andra dilemmat har både pojkarna och flickorna resonerat relativt lika och de flesta har 

valt det minst omsorgsetiska svaret, vilket är den 80-årige mannen. En tanke är att de delvis 

ville ta rast och bli klara snabbt när de gjorde enkäten samt att flera var trötta och inte orkade 

engagera sig tillräckligt för att tänka igenom sina svar. Det fanns dock undantag med elever 

som valde den 80-åringe mannen, men skrev då en reflektion med hög nivå, enligt Gilligans 

teori, till varför den äldre mannen borde hoppa i. Detta dilemma visade på desto mer svårighet 

kring moralisk utveckling, och visade också när det gäller situationer med andra 

förutsättningar kanske man börjar tänka desto mer på sig själv. Om man hade ändrat vissa 

förutsättningar för de andra passagerarna hade nog svaren varit annorlunda. Det hade även 
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varit intressant att se skillnaden mellan resultaten om man bytte ut den 80-årige mannen mot 

en annan person, och sedan genomförde samma undersökning.  

I likhet med årskurs nio uppvisade pojkarna i gymnasiet högre omsorg än flickorna i det första 

dilemmat. En faktor som kan ha påverkat svaren hos ungdomarna, som tidigare nämnt, är att 

det är en pojke i Fråga 1 och inte en flicka, vilket kan ha genererat ett annat resultat.  

I det andra dilemmat har även flickorna fått högre omsorgspoäng, i likhet med flickorna på 

högstadiet. Här är det också en större skillnad med 16% som skiljer pojkarna från flickorna. 

Det som gäller för både årskurs nio och gymnasieleverna är att flickorna har visade högre 

omsorg i det andra dilemmat och pojkarna visade högre omsorg i det andra dilemmat. Det 

som kan påverka är, som tidigare nämnt, att personen i det första dilemmat är en pojke. I det 

andra dilemmat är det svårare att se vad som skulle kunnat ha påverkat elevernas svar på 

frågan. Flickorna kan ha känt en större osjälviskhet och därför valt sig själva att hoppa över 

bord i dilemmat. Utöver detta är det svårt att identifiera vad som kan ha fått många att välja 

den äldre mannen, förutom att han är gammal och därför ett lätt val för eleverna att ta. 

 

3.4. Elevernas förmåga att resonera och reflektera 

- Uppvisar eleverna förmågan att kunna reflektera, resonera och motivera deras svar i de 

etiska dilemman som presenterats utifrån Gilligans teori om moralisk utveckling?  

Ja, majoriteten av eleverna uppvisar en förmåga att kunna resonera kring etiska dilemman, 

utifrån Gilligans teori om moralisk utveckling. Eleverna visar att de kan resonera även om det 

ligger på olika höga av resonemang.  

Alla elever har visat att de kan resonera, med undantag för ett par elever som inte svarat alls 

på motivering av val eller så har de skrivit ett icke-tolkbart svar. Första dilemmat har gett 

högre omsorgetiska svar, vilket om man ser till tidigare svar på enkäten är rimligt. En tanke är 

att det kan vara svårare att svara på etiska dilemman om de inte är verklighetsbaserade. 

Risken att eleverna hamnar i en situation som båten är inte stor, medan det första dilemmat 

kan vara lättare att relatera till eftersom man kanske har en kompis eller släkting, eller 

eventuellt du själv som stått inför rätt och kan därför resonera lättare kring detta.  

Gymnasieeleverna visar tydligt att de har en högre nivå av resonerade i det första dilemmat 

bland båda könen, men i det andra dilemmat är skillnaden inte lika tydlig. Bland flickorna på 

gymnasiet har ungefär lika många nått de tre olika nivåerna, men bland pojkarna hamnar de 
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flesta på nivå 2. I det andra dilemmat har pojkar på gymnasiet visat mer omsorgsetiskt 

resonerande, medan flickorna på gymnasiet har fler svar på nivå 3 men inte lika många på 

nivå 2 som flickorna på högstadiet. Det andra dilemmat märks har varit svårare för flera 

elever, och många har skrivit relativt kort varför de valt som de gjorde och utvecklar inte sin 

motivering. Det har varit ett problem i undersökningen, för hade jag sagt innan att de skulle 

skriva minst ett antal rader eller att de ska göra sitt bästa på enkäten hade nog en del svar 

blivit annorlunda. 

Hade jag gjort om enkäten hade jag eventuellt bytt ut det andra dilemmat eller bytt ut några av 

personerna. Det dilemmat har varit svårast att bedöma och svårast för eleverna, och det skulle 

kunna vara en anledning att flera kanske inte har skrivit mycket eller utvecklat sina svar, just 

för att de inte visste vad de skulle skriva. Elevernas resonerade stöds dock till stor del i denna 

del av undersökningen då eleverna på gymnasiet uppvisar aningens högre resonerade enligt 

Gilligans teori. Det som man även kan se är att man inte kan anta att flickor ska vara mer 

känsliga i dilemman, då pojkar även har den sidan att utforska och framhäva.  

Något som gäller för hela enkäten är att eleverna som svarade på den kanske inte har gjort det 

helhjärtat och därför kan ha skojat i sina svar eller inte tagit enkäten seriöst. En annan faktor 

som kan ha påverkat är att vissa elever kanske inte orkat svara på enkäten ordentligt och 

istället har gjort den väldigt snabbt och inte utförligt. Hade jag utformat enkäten som ett prov 

för eleverna att utföra hade jag eventuellt fått in fler utförliga svar, då de hade kunnat sett 

enkäten som mer seriös och försökt skriva mer på frågorna.   

 

3.5. Förhållande till tidigare forskning 

Om man ser till tidigare forskning visar majoriteten av forskningen som redovisas i mitt 

arbete att flickor visar mer empati och känslomässiga svar till olika etiska dilemman. Det 

finns även forskning som har visat delvis stöttade resultat till Gilligans teori. I förhållande till 

tidigare undersökningar är min undersökning inte ett exempel som visar ett särskilt stöd till 

Gilligans teori, då det inte visas markanta skillnader mellan könen. Det finns mindre 

skillnader, men i min undersökning visar pojkarna även att dem kan resonera känslomässigt 

och nå höga nivåer inom sina reflektioner. Tidigare forskning har framhävt att flickor 

generellt visar en högre nivå av resonemang än pojkar vid etiska dilemman, men i min 

undersökning gäller detta endast delvis. Flickor har nått höga nivåer av resonerade, men 

pojkar har också gjort detta. Elm, Kennedy och Lawson (2001) har skrivit att flickor också 
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resonerar rättviseetiskt och inte bara omsorgsetiskt, vilket i min undersökning kan stödjas 

genom reflektionssvaren då det finns flickor som i sina svar har resonerat mer rättviseetiskt än 

omsorgsetiskt. Det har även funnits flickor som har visat både omsorgsetiska och rättvisetiska 

resonemang i sina svar.  

Flera undersökningar inom tidigare forskning påvisar att kön är en variabel att ta i 

beräkningen vid undersökningar om just etiska resonemang, men att det inte är det enda 

variabeln att utgå ifrån. I min undersökning är det främst könsvariabeln som har undersökts 

samt årskursskillnaden mellan eleverna, därför blir det desto svårare att se vilka andra 

variabler som skulle kunnat spela in i deras svar. Elevernas bakgrund och trosuppfattning 

hade varit en annan faktor som hade varit intressant för fortsatt forskning undersöka. En 

intressant aspekt är att pojkarna i min undersökning har högre poäng på det första dilemmat, 

med stängda alternativ, medan flickorna har högre omsorgspoäng på det andra dilemmat. M. 

Fumagalli et als. artikel pekade på att flickor ville undvika att andra skulle få smärta (2009, 

223), vilket vi kan se i flickorna i årskurs nio som i det andra dilemmat valde många att själva 

hoppa i och därför inte kunna se andra människors lidande. Det finns likheter med tidigare 

forskning, men min undersökning visar inte lika tydligt stöd för Gilligans teori om moralisk 

utveckling som majoriteten av den tidigare forskningen gör.  

Även i Skolverkets rapport visade flickorna mer känslomässiga svar än pojkarna, vilket delvis 

stämmer om man ser till min undersökning även om flera pojkar också visade en högre nivå 

av resonemang enligt Gilligans modell (Dahlin, Kåräng, Osbeck, 1998, 119). De skriver även 

i rapporten att alla tre undersökningsgrupper hade snarlikt antal känslomässiga svar, och om 

man ser till min undersökning och de tre nivåerna är det inte många som nått den högsta nivån 

(Dahlin, Kåräng, Osbeck, 1998, 94). I Dahlin, Kåräng och Osbecks slutdiskussion skriver de 

att skolans uppdrag är att gjuta grunden för barns moraliska utveckling och när eleverna blir 

äldre kunna utveckla en större reflekterande moral (1998, 130-131). Utifrån mitt 

forskningsmaterial kan man se att detta stämmer, för eleverna på gymnasiet uppvisar en högre 

nivå av resonerade än eleverna på högstadiet. Det är en mindre skillnad, men det är en 

skillnad som stödjer Dahlin, Kåräng och Osbecks (1998) tankar om den moraliska 

utvecklingen hos skolungdomar.  

Agerström, Möller och Archers artikel hävdar att pojkar och flickor inte visade någon större 

skillnad i etiska dilemman som hade fokus på rättvisa, vilket kan jämföras med det första 

dilemmat i min undersökning som hade ett rättsfall att utgå ifrån (2006, 1272). I min 

undersökning visade dock pojkarna mer omsorgetiska svar enligt de stängda alternativen, 
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medan flickorna uppnått högre poäng i det andra dilemmat som fokuserade mer på 

människovärde. Författarna har även skrivit, som jag tidigare hävdat om min undersökning, 

att andra resultat hade kunnat framkomma om vi ser till kontexten av sammanhang och 

beroende på de dilemman som framställs (Agerström, Möller, Archer, 2006, 1274).  

I Heberleins bok skriver hon om modrande och mödrande där det skrivs att mödrande 

kommer genom biologin såsom förlossning och graviditet, därmed kan endast kvinnor ha en 

mödrande känsla. Modrande däremot anses komma från sociala sammanhang, vilket innebär 

att både män och kvinnor kan ha en modrande egenskap (2011, 243). Det hade kunnat varit en 

del av en förklaring till varför både män och kvinnor resonerar omsorgsetiskt. Gustafsson 

Lundberg skriver att Gilligans forskning framhäver att det är personen som agerar i dilemmat 

och den personens egenskaper som står i centrum när man agerar. I Gilligans forskning är de 

egenskaper som understryks främst omsorg och empati (2011, 122). Utifrån min 

undersökning skulle det kunna visa att människors resonerade i etiska dilemman handlar om 

deras egenskaper och inte vilket biologiskt kön de är. Både män och kvinnor skulle därför 

kunna ha en mödrande eller en modrande känsla och därmed kunna visa omsorg och empati.  

Redan när man utformade Lpo94 var etiken och elevernas egna åsikter i fokus och idag finns 

detta fokus på eleverna och deras reflektioner kvar i Lpg11, men också Gy 11 (Gren, 2009, 

33). Franck och Löfstedt menar i sin bok att det är viktigt för elever att få reflektera över 

etiska problem samt lyssna på andra människor och hur de tänker i liknande situationer. Det 

behövs för att elever ska bli självständiga och kunna resonera kring svårare frågor på egen 

hand, både nu och senare i livet (2015, 19-20). I religionskunskapsundervisningen finns det 

utrymme för etiska frågor inom både undervisningen om etik och moral, men också 

undervisning om religiösa trosuppfattningar. Det som min undersökning visar är att vi bör 

undervisa desto mer kring etiska frågor och våga öppna för diskussion. Alla ska få säga sin 

åsikt om de vill och läraren bör visa olika synvinklar att se ett problem. Eleverna i 

undersökning har visat att kan resonera, men att utifrån deras nivå av resonerande bör 

undervisningen ge utrymme för diskussion kring etik och moral. I Anderströms rapport 

skriver hon att lärare i mellanstadiet vill utveckla barnens empatiska förmåga (2017, 70). Det 

är något som även lärare i senare stadier av skolan bör fortsätta att sträva efter för att utveckla 

elevers förståelse av exempelvis jämlikhet och människovärde. Hennes undersökning tar plats 

i mellanstadiet men redan där arbetar lärarna med att elever ska utveckla förmåga att kunna 

reflektera och resonera kring etiska dilemman. Min undersökning visar att tankarna finns hos 
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många elever, men de som har svårare för det måste också nås. Genom att förstå elevernas 

tankegångar kan man hitta nya didaktiska strategier för hur undervisningen ska genomföras.   

Utifrån min undersökning hade en fortsatt undersökning kunnat studera elevernas svar på 

gamla nationella prov och se hur deras resonemang ser ut där, eftersom det är ett prov bör 

eleverna ta det seriöst och skriva allt de kan. Genom att studera äldre nationella prov hade 

man kunnat se vad det är som brister kring etik- och moralmomentet i skolan och utifrån 

framställa nya och fler didaktiska strategier för etikundervisningen. En annan ingång till 

fortsatt forskning är att göra intervjuer med både lärare och elever, och fråga hur de betraktar 

etikmomentet i skolan och se vilka mönster som finns. Det finns flera variationer av liknande 

forskning att genomföra, men det finns behov av att utveckla etikdidaktiken. I flera fall 

religionslärare går igenom detta moment snabbt och inte alltid ser hur man kan inkludera etik 

och moral i undervisningen om världsreligionerna, och därför bör etikdidaktiken utvecklas. 

 

3.6. Metod och teoripåverkan 

Metoden för mitt arbete har varit en kvantitativ enkätundersökning. Fördelen med min enkät 

har varit att jag kunnat få många svar och eleverna har fått svara korta svar samt kunnat 

utveckla desto mer på andra delen av frågorna. Tidigare i diskussionen har jag nämnt hur jag 

skulle ändrat min undersökning om jag skulle göra om den. Det finns mindre detaljer i de 

dilemman jag har framställt som skulle ändras och genom detta hade jag kunnat jämföra 

resultaten för att se om de blir liknande skillnader mellan de olika undersökningarna. Min 

metod har gjort att jag fått en stor undersökningsgrupp och har haft material att jobba med, 

men hade jag gjort exempelvis intervjuer finns det en chans att jag kunnat få mer utvecklade 

svar från båda niorna och treorna. Hela undersökningen hade fått en seriösare anblick och om 

man får möjligheten att samtala kan man få desto mer uttänkta och reflekterande svar. 

Fördelen med intervjuer hade varit de utvecklade svaren och det hade kunnat ge ett annat 

resultat, men mängden svar hade inte varit lika många och de hade varit svårt att kunna dra 

slutsatser med endast några få respondenter. Hur min undersökning är utformad är inspirerad 

av Agerström, Möller och Archers artikel (2006), och om man ser till mitt resultat och deras 

resultat kan man se en likhet att båda resultaten inte stödjer Gilligans teori fullständigt.  

Min initiala idé var att göra en observation av elever som i grupp diskuterade olika dilemman 

och sedan se vad de tillsammans kommer fram till. Detta insåg jag hade blivit komplicerat 

och svårt på flera sätt, men fördelen hade varit att kunna få flera elevers åsikter samtidigt. 
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Enkäten kan nå vissa tankar, men när det kommer att skriva ner det blir det svårare för dem 

och därför bör intervjuer vara en metod att fundera över. Jag hade även sett att man ändrat 

vissa karaktärer i det andra dilemmat och eventuellt berättat lite mer om dem för att eleverna 

ska få lite mer att reflektera kring. I det första dilemmat hade jag främst bytt kön på personen i 

rättsfallet. En intressant aspekt hade varit att skapa ett dilemma utifrån metoo-rörelsen eller 

klimatrörelsen med Greta Thunberg i spetsen. En annan inriktning fortsatt forskning hade 

kunnat tagit är att göra en liknande undersökning av Anderströms rapport. Hon intervjuade 

religionslärare i mellanstadiet, och att göra detsamma i för högstadiet samt gymnasiet hade 

man kunnat se den stora bilden av den svenska skolan och hur religionsämnet behandlas. 

Utifrån detta hade man sedan kunna betrakta hur undervisningen bör ändras och anpassas.  

Resultatet har givetvis påverkats av de teoretiska ”glasögon” jag har använt mig av. Med detta 

menar jag att teorin påvisar att flickor resonerar mer omsorgsetiskt än pojkar, men jag har sett 

att mitt resultat inte överensstämmer med den teoretiska modellen. Hade jag inte haft denna 

teori som utgångspunkt hade jag inte valt att fokusera på dessa årskurser eller valt att använda 

mig av just dessa etiska dilemman. Hade jag utformat ett annat syfte och undersökningen hade 

blivit annorlunda antingen gällande genomförande eller typen av dilemman och dess svar. 

Teorin har påverkat hur jag utformat min undersökning och hur jag har tolkat resultatet 

framförallt, eftersom allas reflektionssvar har tolkats utifrån Gilligans tre nivåer av 

resonemang. Om Gilligans teori fungerar redan tidigt i åldrarna är svårt att avgöra då det 

behövs mer forskning, men de studier som stödjer Gilligans teori är främst genomförda bland 

människor i äldre åldrar. Det kan vara att den moraliska utvecklingen inte har kommit lika 

långt tidigt i åldrarna. När flickor och pojkar skiljs åt, enligt den moraliska utvecklingen, kan 

därför vara svårare att avgöra om skillnaden syns senare i livet eller om den har hunnit 

komma långt nog för att se de skillnader som Gilligans teori hävdar.   
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Bilagor 
Bilaga A – Enkät 

 

Information om enkätundersökning 

 

 

Hej! 

Jag heter Pia Söderberg och jag studerar för tillfället till gymnasielärare i religion på Karlstads 

Universitet. Just nu skriver jag en C-uppsats. Den här enkäten kommer att vara en del av min 

undersökning till min C-uppsats och ska hjälpa mig att förstå ungdomars uppfattning om etik 

och moral.  

Det är helt frivilligt att fylla i enkäten och alla svar som kommer in är anonyma, det betyder 

att ingen kommer veta som har svarat på vad. Genom att besvara frågorna ger du samtycke till 

att jag får använda informationen i min uppsats. Vill du ej delta i undersökningen behöver du 

inte svara på några av frågorna.  

Enkätundersökningen innehåller totalt två frågor, men de är två lite större frågor som kräver 

att du läser och sedan svarar på frågan som ställs. Du svarar enskilt på frågorna.  

 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Student: 

Pia Söderberg, Ämneslärarprogrammet, XXX (har dolts här i uppsatsen av integritetsskäl) 

Handledare: 

Tomas Appelqvist, Universitetslektor, Tomaappe@kau.se 

mailto:Tomaappe@kau.se
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Enkät – Etiska dilemman 

Kön: 

Tjej 

Kille 

Annat 

 

Årskurs: 

 9:an  

 3:an på gymnasiet 

 

 

Du kommer att få läsa två olika etiska dilemman där du sedan kommer få fem 

svarsalternativ att välja mellan. Ditt uppdrag är att läsa dilemmat och sedan välja 

vilket av svaren som du skulle välja i situationen som presenteras. När du har 

valt ett svarsalternativ är din uppgift att motivera varför du har valt det svaret du 

gjorde.  
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Fråga 1. 

Tänk dig att du är domare i tingsrätten och du har fått ett känsligt fall framför dig. En 17-årig 

kille sitter i rättssalen och i detta fall är han misstänkt för misshandel av en annan kille i 

samma ålder. Det finns starka bevis för att det är han har som har begått brottet. Han är 

tidigare dömd för trimmad moped och snatteri, men då har han blivit dömd till skyddstillsyn. 

(Skyddstillsyn innebär att personen som dömts får bo hemma, men kontrolleras av frivården, 

en institution i samhället som övervakar människor som exempelvis har dömts till 

skyddstillsyn, där personen får gå och prata med en handläggare hur personen kan undvika att 

göra fler brott). Sedan en tid tillbaka har han blivit av med sin skyddstillsyn. Blir han dömd 

kommer straffet att bli mellan 6-12 månaders ungdomsvård, men inom 4 månader kommer 

han att bli 18 år gammal och tvingas flytta till fängelse. Därinne kommer han ha tillgång till 

fler kriminella människor och kan skaffa värdefulla kontakter inom den kriminella världen, 

men det kan också lära honom en läxa och han skärper sig därinne. Släpps han fri finns det en 

risk att han fortsätter att begå brott, men det finns också möjligheten att han ändrar sig och 

börjar sköta sig och inte begår fler brott. Som domare har du fem alternativ på domar att dela 

ut till 17-åringen. 

Ringa in ett alternativ 

1. Han döms till 12 månaders ungdomsvård, vilket senare blir fängelse 

2. Han döms till sex månaders ungdomsvård, vilket senare blir fängelse 

3. Han döms till ungdomsvård i sex månader, men släpps fri innan han förflyttas till fängelset 

4. Han döms till skyddstillsyn i ett år och böter på 15000 kr 

5.  Han döms till ungdomsvård i tre månader och skyddstillsyn i ett år  

Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 2.  

Föreställ dig att du är ute på en gummibåt mitt på Stilla havet med fyra andra människor på 

båten. Fartyget ni var på har sjunkit efter att ha gått på grund och det var endast ni fem som 

klarade er till gummibåten. Du känner inte dem som är kvar på båten, men vet lite kort om 

varje person. De som är på båten är en äldre man i 80-års åldern som råkade vara i närheten 

av gummibåten när båten gick på grund. En man i 40-års åldern som berättat att han var en av 

kaptenerna till den stora båten på gick på grund. En kvinna i 24-års åldern som berättat att hon 

har ett barn på två år hemma. En singel kvinna i 50-års åldern som precis har gått i 

förtidspension genom att ha vunnit på lotto. Den sista personen är du. Det är mycket vind på 

havet och ni ser att båten håller på att börja ta in vattnet. Ni förstår att tiden är knapp och att 

någon måste hoppa ur gummibåten för att resten ska klara sig annars kommer ni alla att 

drunkna. Ni vet också att ni är alldeles för långt från land för att man ska kunna klara att 

simma i land. Vem anser du ska hoppa överbord?  

Ringa in ett alternativ 

1. 80-åringen 

2. 50-åringen 

3. Du  

4. 24-åringen 

5. 40-åringen  

Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


