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Abstract 

The aim of this study was to investigate what the phenomenon of ethical competence can 

mean and what function reading of fiction might mean for the development of ethical 

competence. Furthermore, it has also discussed what conclusions one can draw from this for 

ethics education in the religious studies subject.  

In order to answer the essays aim, the aim has been divided into two main questions and a 

discussion question. The main questions were: what is ethical competence? What does the 

reading of fiction mean for the development of ethical competence? The discussion question 

was: what conclusions can be drawn from the answers from question 1 and 2 in relation to 

ethics education in religious studies? The basic data to answer the essay questions consists of 

two theories on reading and which importance fiction has. The material was then examined 

and analyzed with a sort of qualitative text analysis.  

The results of the study show two different theories about what ethical competence can mean. 

The theories show different, but similar, conclusions on how the reading of fiction can be seen 

as a source if a person wants to develop its own ethical competence. It was also discussed 

whether ethical competence should be seen as part of the ethics education or not. The results 

of this discussion was that it’s possible to argue that the development of ethical competence of 

students should be seen as an integral part of ethics education as ethical competence contains 

elements that should be seen as part of the general education mission (fostransuppdrag) that 

the school in Sweden has. 
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1. Inledning 

 
På motsvarande sätt som etikundervisning förefaller vara marginell i relation till 

religionskunskapsundervisning är etikdidaktisk forskning ovanlig inom 

religionsdidaktik. Fältet kompenseras i viss mån av forskning på det 

värdepedagogiska området även om sådana studier sällan uppmärksammat 

didaktiska frågor.
1 

Detta skriver Christina Osbeck i en artikel om etikdidaktiskt forskning på Skolverkets 

hemsida. Den etikdidaktiska forskningen är idag ett i stort sett obeforskat fält som faller 

mellan värdepedagogik och religionsdidaktik. Att det finns så lite forskning kring 

etikundervisning inom religionskunskapsämnet är intressant, om än på det sättet att det borde 

forskas mer om det. Det finns varken studier om etikundervisning på grundskolenivå, eller 

gymnasienivå, där den senare är den del av skolvärlden denna uppsats fokuserar på. Denna 

del av religionskunskapsundervisningen borde, i min mening, ses som kanske den viktigaste. 

Detta för att det är i etikundervisningen lärare och elever diskuterar frågor om rätt och fel, 

livet och döden (även om det sistnämnda även diskuteras i andra delar av 

religionsundervisningen) och där eleverna får utveckla sin moraliska och etiska ståndpunkt. 

Det är i etikundervisningen vi som religionskunskapslärare lägger en grund till vad eleverna 

kan om etik och moral. 

Vad handlar då etikundervisningen på gymnasiet om? Tittar man på ämnesplanen för 

religionskunskapsämnet så står det att eleverna ska utveckla sina kunskaper om etiska 

förhållningssätt och olika tolkningar gällande dessa. Eleverna ska även utveckla förmågan att 

använda etiska begrepp, teorier och modeller samt en förmåga att undersöka och analysera 

etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.2 Etikundervisningen handlar om att 

eleverna ska fördjupa och bredda sina kunskaper om etiska teorier, men det står inget om att 

den inkluderar en bedömningsbar moralisk eller etisk utveckling hos eleverna. De 

kunskapskrav som ställs på eleverna handlar om teorier, inte om vad eleverna själva tar med 

sig från undervisningen eller hur en lärare skulle kunna bedöma huruvida hens elever 

utvecklas till ”goda människor” eller inte. Etikundervisningen, om den följer ämnesplanen för 

religionskunskap i gymnasieskolan, handlar då om att utveckla elevers kunskaper om teorier. 

                                                             
1Osbeck, Christina. Skolverket. Etikdidaktiskforskning närmast obefintlig. 2016-02-02. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-
larande/etikdidaktisk-forskning-narmast-obefintlig-1.220077, (Hämtad: 2017-01-02) 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011, s.137 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-larande/etikdidaktisk-forskning-narmast-obefintlig-1.220077
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/relationer-larande/etikdidaktisk-forskning-narmast-obefintlig-1.220077
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Men vad skulle hända om man istället fokuserade på elevers etiska utveckling i 

undervisningen? Fenomenet ”etisk kompetens” skulle då vara av intresse att ha med i 

ämnesplanen för religionskunskap. Men vad innebär egentligen etisk kompetens? Och hur kan 

eleverna utveckla detta? Det är utifrån dessa frågor jag har valt att undersöka vad etisk 

kompetens kan innebära för etikundervisningen. 

I en annan artikel på Skolverkets hemsida skriver Osbeck om skönlitteraturens funktion i 

klassrummet. Läsning av skönlitteratur har flertalet gånger visat sig bidra till elevers etiska 

utveckling och hon skriver 

Skönlitteratur kan ur ett sådant perspektiv ses som en resurs genom att vi har 

möjlighet att ta del av världar, perspektiv och språk som vi annars aldrig skulle 

möta. I skönlitteraturen möter vi nya berättelser, föreställningar, antaganden och 

uttryckssätt som ger oss möjlighet till en rikare och mer nyanserad förståelse av både 

oss själva och vår omvärld.3  

Det Osbeck pekar på i sin artikel är något som jag anser vara av intresse för min 

undersökning, nämligen den om skönlitteraturens roll i undervisningen. Enligt det Osbeck 

säger så kan elever möta nya berättelser och antaganden som ger dem en förnyad förståelse av 

sina egna och andras tankar. Av egen erfarenhet vet jag att läsning av skönlitterära verk kan 

ge något mer än ren läsnjutning, det kan även ge en tankeställare om rätt och fel. Då jag, som 

90-talist, är uppvuxen med Harry Potter och hans värld så kan jag enkelt se samband mellan 

min läsning av Harry Potter-böckerna under mina tidiga år som läsare och hur jag har 

utvecklats som person under min uppväxt. Det är utifrån denna utgångspunkt jag har valt att 

skriva en uppsats om etisk kompetens och skönlitteratur, samt vilken roll dessa borde ha i 

etikundervisningen i religionskunskapsämnet på gymnasiet. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Osbeck, Christina. Skolverket. Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens. 2016-04-25. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-
amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670 
(Hämtad 2016-11-21) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/religionskunskap/undervisning/skonlitteratur-i-klassrumsarbetet-bidrar-till-etisk-kompetens-1.249670


6 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad etisk kompetens kan innebära samt att se 

vilken funktion skönlitteratur kan ha för utvecklingen av etisk kompetens. Primärmaterialet 

för denna undersökning består av två teorier om läsning och skönlitteraturens betydelse. 

 Vad är etisk kompetens?  

 Vilken funktion har läsning av skönlitteratur för utveckling av etisk 

kompetens? 

 Vilka slutsatser kan man dra av svaret på fråga 1 och 2 i förhållande till 

etikundervisning i religionskunskap? 

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning där en innebörd av vad fenomenet etisk 

kompetens kan vara tas upp, sedan presenteras forskning om skönlitteraturens roll i skolan 

samt att det redogörs för skolans fostransuppdrag och hur detta hör samman med 

etikundervisningen i religionskunskapsämnet. Efter detta kommer en metod och materialdel 

där det redogörs för vilken metod uppsatsens material har undersökts utifrån. I denna del ingår 

även rubriker om författarna till materialet och vilket urval som har gjorts. Sedan presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt som består av en teori om den etiska betydelsen av elevers 

läsning av litteratur. Efter detta kommer en forskningsöverblick över forskning som rör den 

etiska betydelsen av elevers läsning av litteratur, litteraturens roll i moralisk utveckling, 

skönlitteraturens roll i religionskunskapsundervisningen samt en kort sammanfattning av en 

pågående studie kring fenomenet etisk kompetens och dess roll inom etikundervisningen. 

Därefter följer uppsatsens analys med ett antal teman kopplade till uppsatsens frågeställningar 

som rubriker. Efter detta kommer en diskussion kring analysens resultat utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 

av slutsatser samt med en sammanfattning av uppsatsen som helhet, med en referenslista som 

avslut. 

 

 



7 
 

2. Bakgrund 

2.1 Etisk kompetens 

Etisk kompetens är ett vida omdiskuterat fenomen och att skolan ska undervisa i etik är inte 

självklart. Det finns skilda förståelser av vad etisk kompetens betyder och om det ska vara en 

del av skolans etikundervisning. Detta är något som exempelvis diskuteras av forskarna till 

studien ”What May be Learnt in Ethics?”4 Då uppsatsens frågeställningar ämnar undersöka 

vilken funktion skönlitteratur kan ha för utvecklingen av etisk kompetens så kan det ses som 

viktigt att ge ett exempel på en förståelse av vad etisk kompetens kan innebära. En förståelse 

av vad etisk kompetens kan innebära är det Olof Franck och Malin Löfstedt skriver om i 

boken Etikdidaktik – grundbok om etikundervisning i teori och praktik. Författarna beskriver 

en förmåga, som de inte benämner som etisk kompetens, men som innehåller ”[…] en 

förmåga till etisk reflektion och till att underbygga vad som kan beskrivas som ’goda 

omdömen’.” hos eleverna.5 Denna förmåga handlar, enligt författarna, om 

[…] att gå på djupet, att se saker och ting från olika infallsvinklar, att utveckla en 

känsla och en empati för medmänniskor och en vilja att medverka till att människor 

ska finna mening och lycka, vilket på sikt också blir ett steg på vägen mot ett gott 

samhälle.6 

En tolkning av vad fenomenet etisk kompetens innebär i skolan är då att elever ska utveckla 

en förmåga att reflektera etiskt, att utveckla empati för sina medmänniskor för att på sikt 

utvecklas till bättre människor. Utveckling av etisk kompetens hos elever kan ses som en del 

utav det allmänna fostransuppdraget som den svenska skolan har gentemot sina elever, och 

som återfinns i läroplanen, där begrepp som tolerans tas upp.7  

2.2 Läsning av skönlitteratur i skolan 

Magnus Persson ställer i Den goda boken frågan om det överhuvudtaget går att legitimera 

litteraturläsning i skolan utan att hänvisa till litteraturens goda? I den svenska skolan har det 

länge setts som att läsning av litteratur, i undervisningen, ska leda till att elever ska utveckla 

förmågor som empati, tolerans samt ett demokratitänk. Persson ser en koppling mellan 

                                                             
4 Osbeck, Christina (red). Göteborgs Universitet. What May be Learnt in Ethics? 2016-09-19. 

http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ethico, (Hämtad 2016-12-29) 
5 Franck, Olof & Löfstedt, Malin, Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s.7 
6 Franck & Löfstedt. Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, s.8 
7 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s.5 

http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ethico
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läsning och utveckling av läsaren (elevens) moral. Litteraturen ses här som något gott som ska 

leda till att eleverna blir goda människor.8 Han pekar på att litteraturundervisningen både har 

ett demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag. Persson talar om litteraturundervisning inom 

svenskämnet men jag menar att det även går att applicera på när litteratur används inom 

religionskunskapsämnet. Han menar här att läsning ska ge eleverna förmågan ”[…]att hantera 

kulturella, politiska och etiska skillnader[…]”9 vilket i sig är demokratiska förmågor. Perssons 

tes är att läsning inte ska leda till att utveckla goda elever utan att det ska utveckla elever med 

demokratiska förmågor.10 Det denna uppsats ämnar undersöka är huruvida läsning av 

skönlitteratur kan leda till en ökad etisk kompetens hos läsare (vilka kan vara elever), dvs. 

huruvida läsning bland annat kan utveckla goda människor (eller elever), vilket går emot 

Perssons tes. Men goda elever och elever med goda demokratiska förmågor kan ses som att de 

betyder samma sak, vilket i så fall skulle få Perssons tes att understryka det denna uppsats 

ämnar att undersöka. 

2.3 Skolans allmänna fostransuppdrag 

Skolväsendet i Sverige har något som ofta benämns som ett allmänt fostransuppdrag från 

förskolenivå till gymnasienivå. Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” i 

läroplanen för gymnasieskolan står det att  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.11  

Undervisningen ska vidare, i alla ämnen, vara icke-konfessionell och leda till att eleverna 

utvecklar förmågor som respekt, förståelse och tolerans mot andra människor. 

Huvuduppdraget för gymnasieskolan är att se till att skapa möjligheter för att elever ska ta till 

sig och skapa egna kunskaper.12 Under rubriken ”Normer och värden” står det att:  

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

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling.13 

Skolans allmänna fostransuppdrag handlar alltså om att, aktivt och medvetet, påverka 

eleverna till att lära sig de värderingar det svenska samhället gemensamt tillhandahåller. Detta 

                                                             
8 Persson, Magnus, Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, S.16 
9 Persson. Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning, s.26 
10 Persson. Den goda boken: samtida föreställningar om litteratur och läsning, s.26 
11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s.5 
12 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s.5-6 
13 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s. 11 
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är något som ska genomsyra skolans värld och hör inte specifikt till ett enskilt ämne. Det står 

inget konkret i läroplanen om hur det allmänna fostransuppdraget ska utföras i praktiken eller 

hur man ska veta om det utförs eller inte. Det skulle kunna vara så att man behöver mer 

undervisning om etiska principer, diskussioner kring etiska frågor i klassrummet eller så 

kanske det behövs fler moraliska förebilder i allmänhet i skolans värld. Men en sak är säker 

och det är den att det allmänna fostransuppdraget ska genomsyra all undervisning som sker i 

den svenska skolan. 

2.3.1 Skolans allmänna fostransuppdrag och etikundervisningen 

Skolans allmänna fostransuppdrag är en del av alla ämnen inom skolan, men finns särskilt 

inskrivet i det centrala innehållet för kurserna i exempelvis historia och svenska i gymnasiet.14 

Olof Franck och Malin Löfstedt skriver i boken Etikdidaktik att alla vuxna i skolans värld har 

ett gemensamt ansvar för att diskutera och arbeta med frågor kring elevernas moraliska 

hållningar. De menar att det är ett moraliskt ansvar som har lite med att betygsätta eleverna 

men mycket med att eleverna själva ska utvecklas etiskt. De skriver ”Det moraliska 

vuxenansvaret ska snarare kanaliseras genom samtal, dialog och kommunikation.”15 Det som 

författarna väljer att benämna som ”det moraliska vuxenansvaret” kan ses som en del av 

skolans allmänna fostransuppdrag då det innehåller att eleverna ska utveckla en viss sorts 

värderingar inom etikundervisningen i religionskunskapsämnet. Författarna menar vidare att 

inom etikundervisningen bör fostransuppdraget ses som viktigare än bedömning i vad elever 

lär sig i etikundervisningen. De skriver ”[…] lärare ska markera när en elev inte handlar 

utifrån en moralisk observans och bör också positivt uppmärksamma när elever handlar på 

motsatt sätt.”16 De pekar vidare på att det är meningsfulla samtal mellan lärare och elever som 

leder till att elever utvecklas som etiskt tänkande individer, inte hot om sämre betyg när elever 

uttrycker något som inte är i enlighet med skolans värdegrund.17  

2.4 Etikundervisning i religionskunskapsämnet 

Etikundervisning kommer i denna uppsats handla om den etikundervisning som bedrivs inom 

religionskunskapsämnet på gymnasiet. I beskrivningen av vad som ska behandlas i etik inom 

religionskunskapsämnet så står det att ämnet  

                                                             
14 Skolverket. Värdegrund i förskola och skola. 2016-12-20. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund, (Hämtad: 2016-12-27) 
15 Franck & Löfstedt. Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, s.173 
16 Franck & Löfstedt. Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, s.172 
17 Franck & Löfstedt. Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, s.170-171 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
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[…] behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och 

handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och 

existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers 

upplevelse av mening och tillhörighet.18  

Om ämnets syfte står det:  

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar kunskaper om […] etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa.19 

Undervisningen ska vidare ge eleverna förmågorna att  

[…] använda etiska begrepp, teorier och modeller. (samt) Förmåga att undersöka 

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

livsåskådningar.20 

Etikundervisningen i religionskunskapsämnet ska ge eleverna förmågorna att lära sig att 

använda etiska begrepp, teorier och modeller samt att de ska utveckla en förmåga att 

undersöka och analysera etiska frågor i relation till en religion eller en livsåskådning. 

Författarna till Etikdidaktik skriver även att det bör ifrågasättas vad som egentligen ska 

bedömas när det kommer till etikundervisningen. Är det vad eleverna visar för skicklighet i 

klassrummet eller om eleven i verkligheten praktiserar det förhållningssätt som hen visar att 

hen har kunskaper om i klassrummet?21  

Som en avslutning till bakgrunden kan det sägas att det fostransuppdrag som den svenska 

skolan har gentemot sina elever är en del av all undervisning som sker i skolan, även och 

kanske framförallt inom etikundervisningen. I etikundervisningen diskuteras frågor om rätt 

och fel, mänskliga värden och andra etiska frågor i relation till religion eller livsfrågor. Det är 

bland annat i denna undervisning som elever får kunskaper om etik och moral samt utvecklar 

förmågan att respektera andras åsikter. Skolans fostransuppdrag kan alltså ses som en stor del 

har att göra med den etikundervisning som sker i religionskunskapsämnet. 

 

 

 

                                                             
18 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011,s.137, 
(min kursivering) 
19 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s.137 
20 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, s.137 
21 Franck & Löfstedt.  Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori och praktik, s. 170-171 
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3. Metod & material 

Under denna rubrik kommer det att redogöras för vilket material uppsatsen har undersökt 

samt vilken metod som uppsatsens material har analyserats utifrån. 

3.1 Material och urval 

Två böcker ligger till grund för uppsatsens analys, Martha Nussbaums Love’s Knowledge från 

1990 och Joseph Hillis Millers The Ethics of Reading från 1987. Författarna är olika till sina 

tillgångavägsätt och har olika akademiska bakgrunder, vilket var en viktig utgångspunkt i 

valet av material till uppsatsen. Att Nussbaum är filosof och professor i juridik och etik 

medan Miller är litteraturforskare medför att deras perspektiv på etik och litteratur är olika. 

Nussbaum är vida känd för sitt arbete inom moralfilosofin och vilken roll skönlitteratur har 

för människans etik. Miller är kanske mest känd som litteraturkritiker där hans huvudfråga har 

handlat om hur en författarens verk kan säga något om hen som person, men han är även 

Professor Emeritus i litteraturvetenskap. Deras utgångspunkter är som nämnts olika, men 

deras tillvägagångsätt i hur de läser och analyserar romaner är inte så olika som man kan tro. 

Båda författarna undersöker romaner som att de redan i förväg vet att läsningen av romanerna 

har ett etiskt värde, men mer om detta i analysen. 

3.1.1 Martha Nussbaum och Love’s Knowledge (1990) 

Martha Nussbaum, född 1947, är en amerikansk filosof och professor i juridik och etik.22 

Nussbaum arbetar nu på avdelningen för juridik och etik vid University of Chicago men har 

femtiosex olika hedersexamina från universitet världen över, däribland USA, Storbritannien 

och Finland. Love’s Knowledge: essays on philosophy and literature är bara en av många 

böcker som Nussbaum har författat. Andra exempel på publicerade böcker av Martha 

Nussbaum är The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy 

(1986), Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010) och Creating 

Capabilities: The Human Development Approach (2011).23 

Love’s Knowledge är en samling essäer som behandlar temat ”filosofi och litteratur.” Det 

Nussbaum gör i Love’s Knowledge är att hon undersöker frågan ”Hur bör man leva?” utifrån 

läsning av skönlitteratur. Boken är en studie om etik och skönlitteraturs kopplingar till 

                                                             
22 Greenstreet, Rosanna. The Guardian. Q&A Martha Nussbaum. 2007-10-27. 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/oct/27/weekend7.weekend, (Hämtad 2016-11-21) 
23 The University of Chicago. The Faculty: Martha C. Nussbaum. 

http://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum, (Hämtad: 2016-11-21) 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/oct/27/weekend7.weekend
http://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum
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varandra utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv. Nussbaum argumenterar i sin teori för att det 

finns ett samband mellan litteratur, i form av romaner, och moralisk filosofi. Hon utgår från 

den filosofiska frågan ”Hur bör man leva?” 

3.1.2 Joseph Hillis Miller och The Ethics of Reading (1987) 

Joseph Hillis Miller, född 1928, är en amerikansk litteraturforskare, kritiker och Professor 

Emeritus i litteraturvetenskap. Millers arbete är främst sammankopplat med Yale-skolan och 

dekonstruktivismen. Hans forskning var i början fokuserad på språk och retorik men fokus 

skiftade sedan till den växelverkan som går att se mellan litteratur och litteraturteori.24 Han 

har publicerat ett antal verk inom litteraturforskningen, exempelvis The Disappearance of 

God: Five Nineteenth-Century Writers (1963), Reading Narrative (1998) och Others (2001).25 

The Ethics of Reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin är en 

litteraturstudie där Miller undersöker utdrag ur ett antal författares verk, däribland Henry 

James och Immanuel Kant. I The Ethics of Reading undersöker Miller ett verk per författare 

och det han undersöker är hur dessa författare läser sina egna verk. Temat han undersöker är 

den etiska aspekten av läsning, om det finns en sådan och hur den kan se ut. Miller analyserar 

det undersökta materialet utifrån tanken om att det finns ett etiskt djup i romanernas innehåll 

som endast går att få fram genom läsning av romanen. 

3.2 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har det använts en viss kvalitativ textanalys för att 

analysera de två böcker som utgör uppsatsens material. En kvalitativ textanalys kan vara olika 

saker. Den sorts kvalitativa textanalys som denna uppsats metod utgår ifrån tar utgångspunkt i 

det som skrivs om en kvalitativ textanalys i boken Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad.26 Denna kvalitativa textanalys går ut på att genom att man 

läser textens delar och dess helhet noggrant, med tanke på när, var och varför en text är 

skapad, för att sedan ta fram det väsentliga innehållet av texten. Anledningen till att denna 

kvalitativa textanalys har valts är för att det är det centrala i helheten av det undersökta 

materialet som anses vara det viktigaste. Delarna av helheten ses inte i sig själva vara 

detsamma som helheten utan att vissa delar av texten är viktigare än andra för att få fram 

                                                             
24 The Editors of Encyclopaedia Britannica. Enclopaedia Britannica. J. Hillis Miller. 2008-05-08. 

https://global.britannica.com/biography/J-Hillis-Miller, (Hämtad: 2016-11-21) 
25 UCI Faculty Profile System. J. Hillis Miller. 2009-12-10. 

http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=2786, (Hämtad 2017-01-04) 
26 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010. 

https://global.britannica.com/biography/J-Hillis-Miller
http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=2786
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helheten i vad materialet argumenterar för. Metoden går ut på att man läser texten aktivt och 

ställer frågor till texten för att se om texten, eller läsaren, kan besvara dessa frågor.27 

Något som Björn Vikström pekar på i Den skapande läsaren - hermeneutik och 

tolkningskompetens är att man vid läsning av facktexter, vilket materialet till denna uppsats 

bör räknas som, måste tänka på att texter efter publicering lever sitt egna liv och kan tolkas 

och tillämpas annorlunda än författaren till texten hade tänkt från början. Tanken på att en text 

bör ses helt skild från sin författare är en vanlig tanke när man tolkar skönlitteratur eller lyrik, 

men vid läsning av facklitteratur har man sällan kunnat motivera detta tankesätt.28 Materialet 

till denna uppsats går därmed inte att helt särskilja från dess författare som individer, vilket är 

en faktor att ha i åtanke under analysen av materialet. En kritik till metodvalet kan vara att 

man, genom att fokusera på vissa delar av materialet, missar delar som egentligen kan vara av 

relevans för undersökningen. Men man kan samtidigt säga att genom att läsa igenom hela 

materialet och sedan fokusera på utdrag så skyddar man sig mot denna kritik då man har tittat 

på materialets helhet innan man väljer vilka delar man ska fokusera på. Utifrån denna uppsats 

undersökning kan det sägas att efter att ha läst igenom allt material togs endast det som var 

väsentligt för fenomenet etisk kompetens samt vad författarna ansåg om läsning av 

skönlitteratur fram. Dessa delar kan ses som representativa för helheten då båda författarnas 

verk handlade om etik och läsning av skönlitteratur. 

3.2.1 Genomförande 

Undersökningen av materialet har gått till som så att jag först har läst igenom materialet och 

markerat delar som är av intresse för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Analysen har sedan baserats på dessa teman, kategoriserade under huvudrubriker som kopplar 

till uppsatsens frågeställningar. En diskussion av de framtagna teorierna återfinns sedan i en 

diskussionsdel. 

3.3 Avgränsning 

I uppsatsen undersöks hur skönlitteratur kan utveckla etisk kompetens hos elever. Med elever 

avser uppsatsen att främst fokusera på de elever som går i gymnasiet, d.v.s. ungdomar mellan 

16-19 år. När begreppet ”elever” används i uppsatsen syftar det på ungdomar i åldern 16-19 år 

som går i gymnasiet. Avgränsningen att endast undersöka två teorier har gjorts på grund utav 

                                                             
27 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, s.210 
28 Vikström, Björn, Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens, Studentlitteratur, Lund, 2005, 
s.87 
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det stora omfång som materialet fick av två teorier. Om en tredje teori hade undersökts hade 

det kanske hjälpt att ännu tydligare understryka vad etisk kompetens kan innebära men det 

hade istället gjort uppsatsen alltför omfattande. 
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4. Teori 

Uppsatsens teori är kopplad till religionsdidaktiken, skolforskning och forskning om 

läsningens etiska aspekt. Teorin handlar om elevers läsning av skönlitteratur och vilken etisk 

aspekt denna läsning kan få för eleverna. Den handlar varken om filosofi eller 

litteraturvetenskap vilket är det material som uppsatsens undersökning tar sin grund i. Att 

teorin utgår från religionsdidaktiken, skolforskning och forskning om läsningens etiska aspekt 

motiveras av uppsatsens tredje frågeställning som handlar om etikundervisning inom 

religionskunskapen samt att uppsatsen i sin helhet har ett religionsdidaktiskt fokus. Den 

teoretiska utgångspunkten är byggd på Lesnicks teori om ett ramverk för den etiska 

betydelsen av läsning av litteratur som hon presenterar i artikeln ”Forms of Engagment: The 

Ethical Significance of Literary Teaching”.29  

4.1 Lesnick: etiskt engagemang som metod för litteraturläsning 

Lesnicks teori om etiskt engagemang som metod för litteraturläsning utgår ifrån en studie hon 

har gjort i två olika engelska som andraspråksklassrum. I studien undersöker Lesnick vilket 

etiskt engagemang som går att återfinna hos elever efter att de har läst skönlitteratur. Lesnick 

delar upp det etiska engagemang som hon kunde återfinna hos elever i två delar: mellan de 

gränser som eleverna bekräftar och de gränser som eleverna utmanar i sin läsning av 

skönlitteratur. Med detta menar hon att hennes studie visar att elever sätter upp påhittade 

gränser mellan sig själva och det de utläser i litteraturen och sedan antingen bekräftar 

gränserna eller utmanar dem.  

När eleverna bekräftade de påhittade gränserna mellan sig själva och litteraturen så gjorde de 

det antingen genom vad Lesnick kallar för “bedömande” (judging) eller genom att eleverna 

”distanserade sig” (distancing). ”Bedömande” innebar att eleverna själva namngav etiska 

begrepp, gjorde egna värderingar eller beskrev en karaktärs moraliska egenskaper som en del 

av att tolka litteratur. Att eleverna ”distanserade sig” innebar istället att de på något sätt 

skapade avstånd mellan sig själva och en karaktär vilket oftast gjordes av elever när det kom 

till att de skulle diskutera en text.  

 

När det kom till att eleverna utmanade de gränser de själva hade satt upp mellan sig själva och 

en text eller karaktär så tar Lesnick upp fyra former av engagemang. Det första var 

                                                             
29 Lesnick, Alice. ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy Teaching” I Ethics and Education, 

Vol.1, nr.1, 2006 



16 
 

”empatisering” (empathizing) vilket Lesnick kunde urskilja när elever antingen skrev eller 

pratade på sätt som visade att de kunde sätta sig in i en annan person (eller karaktärs) sätt att 

se på en sak. Det andra var att ”ansluta sig” (affiliating) vilket inträffade när elever satte sig 

själva i samband med samt gjorde anspråk på att ingå i samma grupp som en fiktiv karaktär i 

en diskussion. Det tredje var ”blottning” (disclosing) vilket Lesnick kunde se när elever 

delade med sig av sina individuella, och personliga, historier och synsätt till andra elever som 

en del av deras reaktion på det de hade läst. Den fjärde och sista formen av engagemang 

Lesnick tar upp är ”motstånd” (resisting) vilket var när elever uttryckte någon slags åsikt eller 

synpunkt som inte var välkommen av varken texten, läraren eller den aktivitet som pågick i 

klassrummet.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Lesnick. ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy Teaching”,s.34 
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5. Tidigare forskning 

Då denna uppsats tema rör sig mellan religionsdidaktiken och litteraturforskningen är det av 

intresse se vad som tidigare har sagts om litteraturens betydelse inom 

religionskunskapsundervisningen, men även på vad som har sagts om den etiska betydelsen 

av läsning. Det är även relevant att peka på att det idag knappt finns någon forskning kring 

etisk kompetens, vad den innebär och hur den kan användas. Etikdidaktik är ett, än så länge, 

bitvis outforskat område. Ett projekt som pågår just nu är det på Göteborgs Universitet med 

fokus på vad fenomenet kan innebära inom etikundervisningen, mer om detta kan ni läsa 

nedan. 

5.1. Den etiska betydelsen av litteraturundervisning 

Alice Lesnick skriver i artikeln ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy 

Teaching” om den etiska betydelsen av klassrumsbaserad litteraturundervisning. Artikeln är 

byggd på en studie av författaren där hon har gjort observationer i två olika engelska som 

andraspråksklassrum i USA under åren 1996-1997. Studien är fokuserad på ämnet 

litteraturkunskap. Huvudfrågan som studien har för avsikt att besvara är “Vad är den etiska 

betydelsen av läs- och skrivkunnighets praxis i två engelska som andraspråksklassrum?” 

(”What is the ethical significance of literacy practices in two secondary English 

classrooms?”)31  

Lesnick beskriver etik som ett område där människor inte bara delar erfarenheter utan även 

växer som människor i relation till varandra. Hon menar att genom att inse att man kan dra 

lärdom av varandra så kan man även inse att man kan dra lärdom från litteratur. Hon pekar på 

att det är särskilt viktigt att se den etiska betydelsen i övningar i läs- och skrivkunnighet i 

klassrummet och speciellt i elevers uppfattning av litteratur. Lesnick menar även att tidigare 

studier har tagit för lätt på den komplexa inlärningen elever kan få av litteratur. Hon fortsätter 

med att säga att tidigare studier har missat att utnyttja komplexiteten hos elevers erfarenheter, 

den känsla av ansvar som de har som människor och deras trossystem när de kommer i 

kontakt med dem som finns representerade i litteratur.32  

Lesnick kommer, i sin studie, fram till att elevers sätt att använda etik är olika på grund av det 

faktum att eleverna i sig själva är olika varandra. Hon menar att om lärare sätter sig in i den 

etiska mall som elever lever i och utgår från, så finns det en större chans att 

                                                             
31 Lesnick. ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy Teaching”,s.31-32 
32 Lesnick. ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy Teaching”,s.29-30 
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litteraturundervisning leder till att eleverna blir bättre förberedda på att bli etiskt engagerade 

människor. Det är även viktigt att lärare själva definierar vad ”etik” och ”etiskt” innebär i just 

den kontext de undervisar, exempelvis inom studier av litteratur. Hon pekar även på det 

faktum att etiska interaktioner (hos elever) uppstår genom läsning, skrivning och i 

konversationer i skolan vilket gör att det är en viktig faktor inom litteraturundervisning.  

Lesnick urskiljer ett visst ramverk av begrepp som beskriver det som återfinns inom den 

etiska betydelsen av praktiskt klassrumsbaserad litteracitet. Det är utifrån detta ramverk som 

uppsatsens teori sedan bygger på. Hon skriver att det ramverk hon har funnit karaktäriseras av 

sex olika former av engagemang hos eleverna där de sätter upp gränser mellan sig själva och 

andra. De begrepp hon tar upp är ”judging”, ”distancing”, ”empathizing”, ”affiliating”, 

”disclosing” samt ”resisting”. Lesnick menar att hon har kunnat urskilja dessa sex former av 

engagemang hos eleverna genom att i sin studie har gått igenom dataanalys, läsning och 

konsultation med deltagarna i studierna. Dessa former av engagemang kan ses som ett verktyg 

i att urskilja vilken etisk betydelse litteratur kan ha för elever.33 Mer om detta går att läsa 

under rubriken ”Teori”. 

5.2 Litteraturens roll i moralisk utveckling 

I artikeln ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development 

in the act of reading” inleder författaren Amanda Cain med att beskriva Aristoteles sätt att se 

på litteratur som ett verktyg för att utveckla moralisk dygd hos unga. Cain skriver att för 

Aristoteles så innebär frågor om moralitet hur en person ska agera i livet, hur en person ska 

känna och kanske framför allt hur en person komma fram till hur de ska agera utifrån en viss 

position.34 

Cain redogör sedan för ett antal författares syn på hur litteratur och läsande kan leda till en 

utveckling av den egna moralen. Cain redogör för vad Sven Birkerts menar är de etiska 

aspekterna av läsning, att unga läsare lever sig in i böckernas karaktärers liv och genom detta 

vill agera och bli som de karaktärer de läser om. Läsaren ser karaktärerna som ett slags ideal 

och använder deras beteende som en slags guide för hur de själva ska bete sig i olika 

situationer. En annan författare, Wayne C. Booth, menar att läsaren måste ifrågasätta sin 

relation till och varför de sympatiserar med en berättelse eller karaktär och sin upplevelse av 

                                                             
33 Lesnick. ”Forms of Engagement: The Ethical Significance of Literacy Teaching”,s.34 
34 Cain, Amanda. ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development in the act 

of reading” I Journal of Moral Education, Vol.34, nr 1, 2005, s.172 
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denna. Booth argumenterar för att läsaren måste inse att deras reaktion av läsningen av en bok 

eller berättelse har fler dimensioner än en, den har en mänsklig, social och moralisk 

dimension genom att läsaren tar emot den gåva, som läsningen är, av författaren.35 Booth 

menar vidare, utifrån filosofen Charles Taylor, att:  

[…] narratives, by virtue of their ability to implant or reinforce patterns of desire, 

allow readers to develop a flexible, growing but ultimately self-directed, moral 

path.36  

Det Booth pekar på är att narrativet i en berättelse ger läsaren en chans att utveckla en egen 

moralisk väg. Slutligen så jämför Cain det Aristoteles säger om moralisk utveckling med de 

litterära diskussionerna av tidigare nämnda författare. Cains slutsats är att  

The literary thinkers in particular see the vehicle of reading and the willingness and 

ability of the reader to expose him or herself to authorial intent as a highly effective 

form of emotional training.37 

Hon fortsätter med att säga att det är viktigt för lärare att ha i åtanke att vissa dygder är 

särskilt känsliga under en persons ungdomstid när de överväger vad och hur en elev ska läsa. 

Cain avslutar artikeln med att säga att det har, av ett flertal tänkare under de senaste tvåhundra 

åren, kommit fram till att det finns en koppling mellan engagerad läsning och moralisk 

utbildning. 38 Cains egna bidrag till den grund dessa tänkare har lagt är att påpeka vikten av 

valet av litteratur och att läraren bör ha en stor roll i vad eleverna läser i klassrummet om 

läsningen ska utveckla eleverna etiskt. 

5.3 Skönlitteratur i religionsundervisningen 

Att använda skönlitteratur i religionsundervisningen kan göra så att man levandegör ämnet för 

eleverna vilket Gudrun Fagerström, universitetslektor i litteraturvetenskap, skriver i artikeln 

”Skönlitteratur i religionsundervisningen”. Fagerström menar att ett arbete med skönlitteratur 

i religionskunskapsundervisningen kan hjälpa elever att få svar på existentiella frågor. 

Skönlitteratur bör alltså ses som ett bra hjälpmedel om man tittar på religionskunskapsämnets 

lära av och lära om-aspekt. Hon pekar dock på att det kan vara svårt för lärare att hitta lämplig 

                                                             
35 Cain. ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development in the act of 
reading”,s.177-179 
36 Cain. ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development in the act of 
reading”, s.179 
37 Cain. ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development in the act of 
reading”,s.181 
38 Cain. ”Books and becoming good: demonstrating Aristotle’s theory of moral development in the act of 
reading”,s.181 
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litteratur till sin undervisning, men att detta säkerligen går att lösa. Fagerström skriver vidare 

att  

Det är säkerligen inom det mer personliga skiktet av religionsämnet, det som rör 

elevens egna livsfrågor, som skönlitteraturen har sin största potential genom att idéer 

och föreställningar förmedlas genom fiktiva gestalters röster, genom intrig och 

symbolik. Å ena sidan kan den skönlitterära berättelsen konkretisera abstrakta idéer, 

å andra sidan kan det litterära språket, i likhet med det religiösa, vara flerbottnat och 

därigenom berätta något om tillvarons mångtydlighet.39 

Genom läsning av skönlitteratur i religionskunskapsklassrummet kan eleverna, enligt 

Fagerström, få hjälp att konkretisera sina abstrakta idéer om exempelvis rätt och fel, men även 

få hjälp med att besvara sina egna, personliga, livsfrågor. Fagerström fortsätter med att 

påpeka att genom de identifikationsmöjligheter som eleverna får genom läsning av 

skönlitteratur kan leda till att deras känsla för både empati och tolerans kan öka. Hon ger 

exempel om att läsa skönlitteratur om förintelsen, och att elever i dessa ställs inför etiska 

frågor om gott och ont. Fagerström avslutar med att säga att för att skönlitteratur inte ska få en 

negativ roll inom religionskunskapsundervisningen så är det viktigt att samtal om litteratur 

sker lärarlett. Ett exempel på hur skönlitteraturen kan få en negativ roll är om de romaner 

eleverna läser innehåller värderingar som inte tillhör de skolan vill förmedla. För att 

litteratursamtalen ska vara nyttiga så menar Fagerström att det är viktigt att det finns en lärare 

med som kan föra samtalet framåt. 40 

5.4 ”What May be Learnt in Ethics?” 

För närvarande (2015-2017) pågår det ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet 

signerat Christina Osbeck m.fl. som heter ”What May be Learnt in Ethics? Varieties of 

Conceptions of Ethical Competence to be Taught in Compulsory School”. Projektets 

utgångspunkt handlar om olika tolkningar av vad fenomenet etisk kompetens syftar till. Syftet 

med studien 

[…] är att identifiera och klargöra skilda konceptioner av etisk kompetens samt 

kritiskt analysera dem i relation till varandra och i relation till etisk teori så som 

varande potentiellt innehåll i en obligatorisk skolas etikundervisning.41 

                                                             
39 Fagerström, Gudrun. ”Skönlitteratur i religionsundervisningen” i R & L: religion & livsfrågor : aktuellt för 

undervisningen, Föreningen Lärare i religionskunskap, Solna, 2009:1, s.10 
40 Fagerström. ”Skönlitteratur i religionsundervisningen”, s.11 
41 Osbeck, Christina (red). Göteborgs Universitet. What May be Learnt in Ethics? 2016-09-19. 

http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ethico, (Hämtad 2016-11-14) 

http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ethico
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I beskrivningen av studien står det att etikundervisningen i den svenska skolan har kritiserats 

från skilda håll och att läroplanens förståelse av etisk kompetens framstår som oklar. Trots 

denna oklarhet omkring vad etisk kompetens innebär eller kan innebära så har man infört 

nationella prov i etik i grundskolan. Det faktum att det nu finns nationella prov i etik menar 

författarna visar att diskussionen om vad etikundervisning är och vad den syftar till återigen 

har aktualiserats. Författarna menar att både de nationella proven och läroplanens förståelse 

av fenomenet etisk kompetens innehåll måste undersökas samt ställas i relation till andra 

förståelser av fenomenet, både inom etisk teori och i empiriska sammanhang. De menar även 

att lärare och elever såväl som andra länders läroplaner och nationsövergripande 

policydokument kan ha andra idéer om vad etisk kompetens innebär. 

Enligt den tidigare forskningen finns det ett samband mellan läsning av skönlitteratur och 

etisk utveckling hos läsaren. Forskningen visar ett flertal samband, där exempelvis Cain pekar 

på ett flertal författare som menar att läsning av skönlitteratur kan hjälpa elever att hitta sin 

egna moraliska väg. Att det finns ett samband mellan läsning av skönlitteratur och etisk 

utveckling hos läsaren verkar vara en vedertagen sanning hos många forskare. Men varför har 

det inte forskats mer kring läsning av skönlitteratur inom etikundervisningen? I denna uppsats 

undersökts inte bara vad etisk kompetens kan innebära och vad skönlitteratur kan tillföra till 

en utveckling av etisk kompetens utan det diskuteras även hur detta kan användas i 

etikundervisningen inom religionskunskapsämnet. 
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6. Analys 

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att Martha Nussbaum och Joseph Hillis Millers har 

olika utgångspunkter till läsning och etik. Det faktum att Nussbaum är etiker och Miller är 

litteraturvetare gör att de har två skilda ingångspunkter till vad läsning betyder för dem samt 

vilket sätt de analyserar syftet med läsning. Miller ser läsningen som en del av det arbete han 

gör som litteraturvetare, den är väsentlig för att hans arbete ska fungera. För Nussbaum är 

läsningen en del av det hon gör som etiker, men inte den mest väsentliga. Utifrån dessa 

utgångspunkter kommer jag att redogöra för vad Love’s Knowledge och The Ethics of 

Reading säger om de teman uppsatsens frågeställningar bygger på.  

6.1 Skönlitteraturens funktioner 

Både Nussbaum och Miller skriver om läsning av romaner, och att det finns en etisk aspekt av 

denna läsning. Under denna rubrik kommer det att tas upp dels vilken slags litteratur 

Nussbaum och Miller skriver om i det undersökta materialet, dels vilka funktioner de menar 

att litteratur kan ha för läsaren eller författaren samt vilken koppling de menar att man kan se 

mellan läsning av skönlitteratur och etik. 

6.1.1 Den etiska regeln i läsning 

När Miller talar om den etiska aspekten av läsning av böcker nämner han ett flertal gånger det 

han kallar för en persons “I must” (en persons måste), vilket han menar är sådant som 

människor måste göra för att agera etiskt. Ett sådant ”måste” måste gå att hitta i litteraturens 

karaktärer för att den ska ha en etisk aspekt.  Med en persons ”måste” syftar Miller på något 

personen ser som att hen måste göra för att vara en etiskt agerande person.42 Att en text har en 

etisk aspekt kan tolkas som att Miller menar att den ger läsaren något mer än bara en 

berättelse, att romanen har ett djup som går djupare än romanens handling. Den etiska 

aspekten av en roman är alltså den etiska kunskap som läsaren kan ta till sig för att utveckla 

en etisk handlingsförmåga. Detta kan ses som ett genomgående tema i The Ethics of Reading, 

d.v.s. den etiska regeln43 som man, enligt Miller, kan återfinna i vissa romaner.44 Den etiska 

regeln är något som karaktärerna i en roman kan förkroppsliga och som läsaren sedan kan ta 

till sig genom läsning av romanen. En etisk regel som läsaren kan ta med sig kan handla om 

                                                             
42 Miller, J. Hillis, The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, Columbia University 

Press, New York, 1987, s.9-10 
43 Miller använder begreppet ”the ethical law” i sin teori, men jag har valt att översätta ordet ”law” till regel 
istället för lag då ordet regel syftar mer till det Miller beskriver istället för det direktöversatta ordet ”lag”. 
44 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.9-10 
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hur en person bör agera i vissa situationer i livet, inte specifikt vad som är rätt eller fel utan 

mer ett rättesnöre som läsaren kan leva utifrån. Miller påpekar dock att han inte talar om 

någon slags levnadsregel när han talar om den etiska regeln i en roman, utan att den är 

specifik för romanen själv och inte ska ses som en universell regel. Han menar istället att 

själva läsningen frivilligt ska leda läsaren till att ta till sig den etiska regeln som finns inom 

texten, till sig själv. Läsningens resultat för läsaren bör därför bli att textens vilja, eller textens 

regel, blir läsarens vilja, eller regel.45 Miller menar att detta händer på grund av romanens 

förmåga att påverka oss som människor och att vi vill bli påverkade av det vi läser, mer om 

detta kan ni läsa nedan. Här ser vi hur viktig läsningen är för Miller, han poängterar om och 

om igen läsningens påverkan på läsaren. En intressant tanke är att det läsningen ger läsaren, 

eller läsningens resultat för läsaren, ska bli att textens regel blir något läsaren sedan ska se 

som sin egen regel. Detta går att koppla till uppsatsens huvudfråga, den om vad etisk 

kompetens kan innebära.  

Miller fortsätter med att säga: 

The critic or reader is tempted to make this one text the ground of a universal 

legislation for all mankind as readers, though the text neither offers nor claims any 

authority for that move. […] We respect or ought to respect not the example but the 

law of which it is an example, the ethical law as such.46 

Det han tar upp här är skillnaden mellan att respektera ett exempel av en regel och att 

respektera regeln som sådan, där Miller menar att man bör respektera regeln som sådan och 

inte ett exempel av regeln. Miller påpekar också att läsaren ibland kan se en viss texts etiska 

regel eller regler som en universell regel, vilket han då menar är fel. Den etiska regeln, enligt 

Miller, kan aldrig vara universell utan bör endast ses som den etiska regeln för just den roman 

den återfinns inom. Att respektera en etisk regel som återfinns i en roman istället för att 

respektera ett exempel av denna regel är något Miller gärna skiljer på. Den etiska regeln i ett 

specifikt exempel av skönlitteratur är individuell, men liknande regler går att återse i olika 

former i andra skönlitterära verk.  

Då Miller studerar utdrag ur ett antal verk i ”The Ethics of Reading” så ger han ett flertal 

exempel på när andra författare visar på samma tes som han driver, dvs. den om att det finns 

en etisk aspekt av läsningen. En sådan författare är Immanuel Kant som även han, enligt 

Miller, menar att det finns en moralisk lag i litteratur som ger läsaren en uppfattning om rätt 

och fel utifrån romanens kontext. Miller skriver att Kant menar på att auktoriteten i en roman 

                                                             
45 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.18-20 
46 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.121 
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beror på närheten till den etiska regel som finns inom romanen i sig. Kant fortsätter med att 

säga att i den mån som romanen följer denna regel så kan romanen i sig ses som etiskt 

bildande. Funktionen av berättelsen som sådan blir därmed att förmedla en etisk regel, som vi 

ska respektera på samma sätt som vi respekterar en person som lever utifrån en etisk lag eller 

regel.47 I ett senare kapitel tar Miller upp Henry James syn på den etiska regeln i en text. 

James säger: 

[…]it’s the strange and difficult notion that reading is subject not to the text as its 

law, but to the law to which the text is subject. This law forces the reader to betray 

the text or deviate from it in the act of reading it, in the name of a higher demand 

that can yet be reached only by way of the text.48 

Det James pekar på här, enligt Miller, är hur läsaren måste se bakom texten, eller läsa mellan 

raderna, för att kunna förstå textens etiska regel. James säger i ett tidigare stycke att läsning 

som sådan inte är enkelt, men att det är viktigt för läsaren att förstå helheten av texten för att 

förstå textens etiska regel. I Millers material undersöker han, som tidigare nämnts, ett flertal 

exempel på verk och författare som han anser att läsning av kan ge något vi kan sammanfatta 

som etisk kompetens. De exempel Miller tar upp, som Kant eller James, visar på bredden i 

vilka fält Miller diskuterar vad läsning kan ge en läsare när det kommer till etik. 

Nussbaum skriver också om etiska regler i texter, men skiljer här på generella regler och 

universella regler, där den universella regeln är den som är konkret och enklast går att finna i 

en text. Den universella regeln, enligt Nussbaum, är applicerbar på texter som liknar varandra 

och kan ses om väldigt konkreta och enkla att följa.49 En tanke kring detta, att Miller och 

Nussbaum ser olika på vilka sorts etiska regler som går att återfinna i en text, kan vara att de 

menar liknande saker men uttrycker sig olika. Med detta menas att både Miller och Nussbaum 

menar att det går att återfinna etiska regler i vissa skönlitterära romaner. Båda säger även att 

det går att återfinna liknande etiska regler inom romaner, men skillnaden ligger i huruvida de 

hävdar att det finns en universell etisk regel eller inte. Miller skriver att det inte finns en 

universell regel för alla romaner då alla romaner är olika medan Nussbaum anser att det går 

att göra en generalisering mellan romaner som liknar varandra. Miller säger dock även att det 

kan finnas romaner som har liknande regler, men han vill inte säga att det finns universella 

etiska regler i romaner. Som nämnts tidigare så menar dock båda författarna att etiska regler 

som går att återfinna i romaner kan efterlikna varandra, även om Miller inte vill säga att det 

                                                             
47 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.25 
48 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.120 
49 Nussbaum, Martha Craven, Love's knowledge: essays on philosophy and literature, Oxford Univ. Press, Cary, 

NC, 1992, s.67 
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finns en universell regel som går att applicera på all litteratur så menar han ändå att de 

(reglerna) kan likna varandra. Detta är en skillnad mellan Nussbaum och Millers teori kring 

den etiska regeln, och en mycket intressant sådan.  

Utifrån det undersökta materialet skulle man kunna säga att vissa delar av det Nussbaum och 

Miller säger kring den etiska regeln i läsning går att applicera på det som fenomen etisk 

kompetens försöker ringa in, dvs. den etiska utvecklingen en person går igenom för att 

utveckla en etisk kompetens. Här syftar jag mest på den roll Miller menar att den etiska regeln 

i en roman har, då den är ett genomgående tema i The Ethics of Reading. Den etiska regeln i 

sig själv är inte en del av det vi i denna uppsats kallar för etisk kompetens, utan det är det 

”måste” som en karaktär visar, som kan ses som en del av den etiska kompetensen. 

Karaktärens ”måste” är det som läsaren tar till sig av läsningen, det karaktärens ”måste” är 

blir då det läsaren ser som sitt ”måste”, eller som en del av sitt måste efter avslutad läsning av 

romanen. Detta kan ses som en av dimensionerna av vad etisk kompetens kan innebära enligt 

Millers teori. Det Miller kallar för en romans ”måste” som läsaren bör ta till sig kan kopplas 

till det engagemang som Lesnick kallar för ”empatisering” i sin teori. ”Empatisering” innebär 

att eleverna satte sig in i hur en karaktär, eller person, såg på en sak och tog till sig detta vilket 

är ungefär det Miller menar att läsaren bör göra för att ta till sig en romans ”måste”. I 

Nussbaums teori har den etiska regeln inte en lika stor roll i vad fenomenet etisk kompetens 

innebär som den har i Millers, vilket är en av skillnaderna mellan författarnas teorier. 

6.1.2 Att läsa för livet, eller läsningens etik 

Nussbaum pekar på romanens möjlighet till att påverka läsarens känslor samt att när man 

kopplar samman romaner med moralfilosofi så kan man se de etiska frågor en text kan ställa 

till sin läsare.50 Moralfilosofin, som är något av ett huvudämne för Nussbaums forskning, går 

alltså att sammanföra med läsning av romaner. Nussbaums syn på vad moralfilosofi innebär 

handlar om att man inom moralfilosofin ska undersöka vilket slags liv en människa ska leva 

för att leva ett gott liv. Genom att föra samman romaner och moralfilosofi så menar 

Nussbaum att man sätter ihop romanen med något som ställer etiska frågor och att läsaren på 

detta sätt kan sammankoppla detta med sin egen förståelse av etik. Romanen som sådan, 

menar hon, har en kärleksfull koppling mellan sig själv och läsaren.51 Att Nussbaum tar upp 

moralfilosofin som något som talar om etik är inte konstigt, det är vad moralfilosofin ämnar 

                                                             
50 Nussbaum. Love's knowledge: essays on philosophy and literature, s.40 
51 Nussbaum. Love's knowledge: essays on philosophy and literature, s.24 
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undersöka, men att hon kan se ett sådant klart samband mellan den teoretiska moralfilosofin 

och en roman är något som behöver sägas mer om. Det är skillnad på teoretisk moralfilosofi 

och en roman. Moralfilosofin tillför alltså något etiskt till läsningen av romanen, samtidigt 

som Nussbaum säger att romanen själv har ett etiskt innehåll. Det moralfilosofin tillför är 

frågan om vilket slags liv en människa bör leva för att leva ett gott liv. Nussbaum menar att 

man, genom att tillföra en moralfilosofisk frågeställning till sitt liv och det man läser, så kan 

läsaren utvecklas etiskt av sin läsning. Detta motsäger alltså tanken om att det är endast 

romanens etiska regel som ger läsaren ett etiskt innehåll, Nussbaum menar därmed att det 

finns fler sätt än ett för en människa att utvecklas etiskt. 

Nussbaum menar att vi människor, som läsare, har en slags tillit till de romaner vi läser och 

att vi ska få något ut av att läsa dem. Hon skriver:  

We do “read for life,” bringing to the literary texts we love (as to texts admittedly 

philosophical) our pressing questions and perplexities, searching for images of what 

we might do and be, and holding these up against the images we derive from our 

knowledge of other conceptions, literary, philosophical, and religious.52 

Att “read for life” (läsa för livet) är något av ett genomgående tema i Love’s Knowledge. 

Nussbaum menar att relationen, dels mellan läsaren och litteraturen men även mellan 

litteraturen och filosofin, är viktig för vad läsningen ger läsaren i slutändan. Som tidigare 

nämnts så hävdar hon att människor söker sig till litteraturen, och dess föreställning om gott 

och ont eller andra etiska problem, för att få moralisk vägledning i hur de bör leva sina liv.53 

Detta är något även Lesnick pekar på i sin teori, att elever som läser romaner antingen tar till 

sig det som står i romanen, genom att exempelvis sätta sig in i hur en viss karaktär reagerade i 

vissa situationer eller genom att göra anspråk på samma mentalitet som en viss karaktär 

uttryckte. Denna moraliska vägledning som Nussbaum skriver om handlar om vad innehållet i 

en roman, både berättelsen i sig själv och i dess karaktärer men även i den etiska regel 

romanen kan ha, kan ge läsaren. Att en roman ger moralisk handledning för dess läsare, dvs. 

handledning i hur läsaren själv kan utveckla den egna moralen eller det egna etiska tänkandet 

(den etiska kompetensen), är något hon har gemensamt med Miller. Detta är även något 

Lesnicks teori visar då hon har kunnat se att elever både tar till sig det som står i ett 

skönlitterärt verk, men att eleven även sätter upp gränser mellan sig själv och det hen läser. 

Miller menar även han att romanen är en bra källa för det han kallar för “the ethics of 

reading”, men han säger även att man kan utvinna den ur poesi, filosofi, politiska texter eller 

                                                             
52 Nussbaum. Love's knowledge: essays on philosophy and literature, s.29 
53 Nussbaum. Love's knowledge: essays on philosophy and literature, s.124  
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till och med i litteraturkritik.54 Läsningens etik55 menar Miller är den aspekt av läsning där det 

uppstår en reaktion hos läsaren i den meningen att det hen reagerar på är omöjligt att motstå 

för läsaren. Den reaktion som läsaren får av texten kan vara olika, men alltid personlig då 

läsaren själv måste ta ansvar för den reaktion hen får av läsningen. Läsningens etik ger helt 

enkelt konsekvenser för läsaren som kan vara både sociala, politiska och historiska.56 Att 

Miller menar att läsning av romaner kan ge sociala konsekvenser för läsaren är något att 

diskutera vidare. De sociala konsekvenserna av läsningen av romaner, är utifrån min tolkning, 

att läsningen leder läsaren till att utveckla sin etiska handlingsförmåga. Det läsaren lär sig av 

läsningen är inte bara något som kan ses som strikt akademiskt, utan också något som får 

personen att utveckla sättet de agerar på i sociala sammanhang. Detta går att koppla till det 

Lesnick beskriver som ”blottning”, vilket handlar om att elever inte bara tar till sig det som 

står i romanen för att klara ett prov utan att eleven istället reagerar och uttrycker nya synsätt i 

sociala sammanhang, exempelvis i klassrummet efter läsningen. Det Miller pekar på i sin teori 

bekräftas här av det Lesnick har undersökt i sin studie, att läsning av skönlitteratur kan 

utveckla hur läsaren sedan agerar i sociala sammanhang. 

Genomgående i The Ethics of Reading försöker Miller själv att utveckla en egen läsningens 

etik som ska vara så sann som möjligt. Med ”så sann som möjligt” menar han att läsningen 

ska vara så trogen romanens etiska innehåll som det går. Denna sanning är en slags tävling vi 

inte kan förlora eftersom vi är skyldiga till att alltid få rätt svar av vår läsning då vi själva har 

en bild av vad vi vill få ut av romanen innan vi börjar läsa den.57 Han menar dock att det kan 

vara svårt för en läsare att få till läsningens etik rätt, och att det krävs övning i att läsa för att 

klara av det.58 Detta på grund av vissa romaners oläsbarhet. Med en romans oläsbarhet menar 

Miller, med hjälp av den text han undersöker av Paul de Man, att texter inte kan läsa sig själva 

och därmed blir oläsbara. Texten, eller romanen, kan alltså inte själv ta del av sin egen vishet, 

utan måste ta hjälp av läsaren för att få ut något av vad texten handlar om.59 Tankegångarna 

låter kanske lite långsökta, men det kan tolkas utifrån det Miller säger, att man inte kan förlita 

sig på romanen för att få ut något etiskt innehåll. Man måste istället förlita sig på att läsaren 

själv utvinner en etisk aspekt ur sin läsning vilket kan innebära en förmåga att agera mer 

etiskt i det verkliga livet. Som jag förstår Miller så menar han att det krävs en viss nivå av 

                                                             
54 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.2 
55 Min översättning av ”the ethics of reading” 
56 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.43 
57 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.53 
58 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.10 
59 Miller. The ethics of reading: Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, s.45 
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läsförståelse hos läsaren för att kunna dra nytta av denna sorts etiska aspekt av läsningen. 

Etisk kompetens kan därmed inte uppnås av alla som läser skönlitterära verk, utan endast av 

dem som har en viss nivå av läskunnighet. Vilken nivå detta är, det är svårare för mig att 

uttolka ur det Miller skriver då han inte beskriver något om vilken nivå av läsförståelse som 

krävs. Men det Miller säger är alltså att läsaren, utifrån att läsa romaner, kan lära sig att agera 

mer etiskt i det verkliga livet. Den etiska aspekten av läsning är alltså den kunskap läsaren tar 

med sig för att sedan applicera den på hur hen agerar i sitt dagliga liv. Denna dimension: att 

det skulle krävas en viss nivå av läsförståelse hos en läsare för att få ut den etiska aspekten av 

läsningen är en skillnad mellan teorierna.  

Som etiker menar Nussbaum att det inte går att separera litteratur som form från ett filosofiskt 

innehåll. De hör samman när man letar efter sanningen. I bokens andra kapitel är hennes 

slutsats att litteratur, i den form hon har undersökt (dvs. romaner), har en viktig roll att spela 

gällande moralfilosofin.60 Romaner kan påverka sina läsares känslor och vara värdefulla 

källor för information om olika värderingar vilket moralfilosofin inte kan. Nussbaum pekar på 

att romanen, och dess narrativ, både har ett värde för sin påverkan på läsarens känslor men att 

den även har en viktig roll i att ge kunskap om olika värderingar till läsaren.61 Nussbaum 

säger även: 

We read it suspending skepticism; we allow ourselves to be touched by the text, by 

the characters as they converse with us over time. We could be wrong, but we allow 

ourselves to believe.62 

Människor som läsare tillåter sig, enligt Nussbaum, att frivilligt bli påverkade av en texts 

innehåll. Vi ser romanen som en gammal vän som vi kan be om råd och på samma sätt som vi 

bedömer andra utifrån vilka vänner de har så bedömer vi andra personer utifrån vilka böcker 

de läser.63 Här tar Nussbaum upp två intressanta aspekter, dels den om att läsare kan se en 

roman som en gammal vän men även den om att vi bedömer andra personer utifrån vilka 

böcker de läser. Vilka böcker vi läser blir här en viktig del i vårt identitetsskapande. Att vi 

utvecklar vårt etiska tänkande genom att läsa skönlitterära romaner är något både Nussbaum 

och Miller framhäver i sina teorier, men detta är ytterligare en aspekt att ta hänsyn till 

nämligen den om att vi skapar och utvecklar den egna identiteten genom läsning av romaner. 

Även Nussbaum tar upp författaren Henry James och hans tankar kring romanen och läsarens 
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63 Nussbaum. Love's knowledge: essays on philosophy and literature, s.234 



29 
 

vänskap. James menar, och Nussbaum håller med, att karaktärerna och romanen i sin helhet, 

blir våra vänner när vi läser romanerna. Karaktärernas syn på livet påverkar oss som läsare 

och vi förlitar oss på att deras guidning i romanerna hjälper oss att förstå läsningens etik.64 

Vidare säger Nussbaum att varje läsare har ett bagage som de tar med sig in i läsningen av en 

roman, och att det är utifrån detta bagage vi som läsare låter oss påverkas av det romanen vill 

säga oss, både i allmänhet men även i en etisk aspekt.65 Detta är värt att titta närmare på när 

man talar om att läsning av skönlitterära romaner kan ge etisk kompetens. Det Nussbaum 

säger här är att det inte bara är läsningen av romanen som ger den etiska utvecklingen, utan 

även vilket bagage läsaren tar med sig in i läsningen. Med den etiska utvecklingen menar 

Nussbaum den mentala utvecklingen av etiken hos läsaren, dvs. utvecklingen av den egna 

etiken. Enligt Nussbaum så är det alltså inte bara läsningen, utan även vilket bagage 

(erfarenheter och tankar kring saker och ting) som läsaren har innan som leder till den etiska 

utvecklingen hos läsaren. Mer om Nussbaum och Millers tankar kring det narrativa i en roman 

och dess påverkan på läsaren finner ni under nästa rubrik. 

I de båda undersöka teorier som är materialet för denna uppsats skriver författarna om en viss 

sorts litteratur som källa för etiska regler, moralfilosofi eller etisk mognad hos läsarna. Båda 

författarna menar att det är den skönlitterära romanen man bör läsa om man vill utveckla den 

egna etiken. Den egna etiken är något som båda författarna ser som en viktig del av en 

persons liv. Att utveckla den egna etiken är viktigt och går att göra genom läsning enligt 

författarna. Detta är en, av många, vedertagna tankar. Att en viss sorts litteratur, romaner, kan 

ge läsaren något mer än bara läsglädje är inte bara något som Nussbaum och Miller pekar på, 

utan något även Magnus Persson skriver om i Den goda boken. Enligt Persson så har det 

längre varit en vedertagen tanke att läsning av skönlitterära verk leder till att läsaren, eller 

eleven, utvecklas till en bättre människa vilket båda Nussbaum och Miller skriver under på. 

Även Amanda Cain pekar på att läsning av skönlitteratur kan leda till etisk utveckling hos 

sina läsare. Miller menar även att det finns en ytterligare dimension av läsningens etik, den 

om att det krävs en viss läskunnighet av läsaren för att ta till sig den etiska regeln och de 

etiska kunskaper en roman kan innehålla. Denna dimension är inte något Nussbaums teori 

nämner, utan hon pekar snarare på att läsarens känslor och hur dessa påverkas av läsningen är 

en viktig del i hur läsaren tar till sig ”läsningens etik.” Detta är en klar skillnad i vad 

Nussbaum och Millers teorier menar kan återfinnas inom fenomenet etisk kompetens. 
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6.1.3 Det narrativa, romanen och läsaren 

Nussbaum menar att narrativet i en roman förkroppsligar människors begär och hon insisterar 

på att det finns vissa former av mänsklig förståelse som är oreducerbart narrativa i sin form. 

Den mänskliga förståelsen av en roman behöver studeras utifrån en litterär diskurs där man 

kopplar samman narrativet i en text och människans egna begär. Hon menar att utan att göra 

dessa kopplingar så kan man inte förstå vad läsaren av en roman egentligen får ut av den.66 

Narrativet är alltså, enligt Nussbaum, en av de viktigaste delarna av romanen när det kommer 

till vad en läsare får ut av läsningen av romanen. Att inte dra kopplingar mellan det romanen 

berättar och läsarens egna personliga begär går alltså inte, enligt Nussbaum. Vad menar hon 

då med ”människans begär”? En tolkning kan vara att när Nussbaum skriver om ”människans 

begär” så menar hon det människor vill ha, och i detta fall det människor (läsare) vill ha ut av 

den roman de läser. Som nämnts tidigare så säger hon att det läsaren vill ha av texten är 

moralisk guidning, så det begär hon beskriver är alltså det efter något i romanen som ska leda 

till att läsarens etiska kompetens utvecklas.  

När Miller tar upp narrativets påverkan på läsaren kopplar han det till den etiska regeln han 

anser finns i en romans berättelse. Han menar att det inte kan finnas någon etisk aspekt av en 

roman utan berättandet som finns i den narrativa delen av en roman. Han utvecklar detta med 

att säga att berättaren i en roman endast har tillgång till den etiska regeln genom romanens 

huvudperson och kan endast uppleva den genom huvudpersonens erfarenheter av den etiska 

regeln. Narrativet, enligt Miller, är det som hjälper språket i en roman att få en etisk aspekt.67 

Likheterna mellan Nussbaum och Millers teorier gällande narrativets betydelse är, som vi kan 

se ovan, rätt så stor. Båda författarna trycker på att narrativet i en roman är det som ger en 

roman en etisk aspekt, vilket i sig kanske inte är särskilt konstigt då narrativet är en stor del av 

det som utgör en roman. Den etiska aspekten, som nämnts tidigare, är den etiska 

handlingsförmåga som läsaren tar till sig genom läsningen. Skillnaden ligger snarare i 

detaljerna i denna del av teorierna, då Miller även skriver om berättaren och karaktärernas roll 

samt än en gång pekar på hur viktig den etiska regeln i en roman är för läsarens utveckling. 

Dock är det viktigt att klargöra att båda teorierna understryker hur viktig en romans narrativ är 

för, om man ska använda Millers ord, läsningens etik. Narrativet är det som utgör romanen 

och det som läsaren tar till sig i sin jakt efter den etiska kompetensen. 
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Nussbaum säger även att litteratur kan ha en viktig roll när det kommer till motivation och 

kommunikation hos en läsare. Hon menar att romanens tema, där författaren visar vad som är 

viktigt och vad som är mindre viktigt, ger läsaren viktiga kunskaper i hur hen bör tänka och 

tycka. Det Nussbaum pekar på är att det finns olika sorters texter som kan ge olika sorters 

svar till sina läsare och att det går att argumentera för att detta är motsägelsefullt. Det 

motsägelsefulla ligger i att det finns flera sorters texter som kan ge läsaren samma svar på 

samma fråga, men att det är romanen som ger det rätta svaret.68 Det Nussbaum pekar på här är 

att det är läsning av romaner som ger läsaren det hen behöver för att utveckla sin emotionella 

kompetens, vilket är en del av Nussbaums teori om fenomenet etisk kompetens. Enligt 

Nussbaums teori är det endast läsning av skönlitterära romaner som kan ge detta. Detta är en 

signifikant skillnad i Nussbaum och Millers teorier, där Miller som nämnts tidigare, även 

säger att läsning av exempelvis poesi kan ha ett etiskt värde i sig. Det narrativa, för 

Nussbaum, är en del av det som påverkar läsarens emotionella band till romanen men även 

hur läsaren kan utvecklas emotionellt av att läsa romanen. Att läsningen har en emotionell 

påverkan är en viktig del av Nussbaums teori. Läsarens emotionella utveckling är en stor del 

av det Nussbaums teori om etisk kompetens handlar om. Den emotionella utvecklingen hos 

läsaren är inte en särskilt stor del av Millers teori utan han menar, än en gång, att det 

narrativas etiska aspekt är det läsaren tar till sig när hen utvecklar en förmåga att handla etiskt. 

Det är den etiska handlingsförmågan som är i fokus i Millers teori. 

6.2 Läsning = utveckling av etisk kompetens? 

Under denna rubrik kommer det att redogöras för vilka av de funktioner som Nussbaum och 

Miller anser att läsning av skönlitteratur kan ha som är av relevans för en utveckling av etisk 

kompetens. Detta görs för att kunna besvara uppsatsens andra frågeställning ”Vilken funktion 

har läsning av skönlitteratur för utveckling av etisk kompetens?” 

6.2.1 Den individuella aspekten av läsning 

Båda författarna hävdar att läsning i form av att en individ läser en text, eller en roman, har en 

etisk aspekt som leder till att läsaren utvecklar en etisk handlingsförmåga utifrån sin läsning 

eller att läsaren utvecklas emotionellt. Miller menar att den etiska aspekten av läsning alltid är 

individuell och specifik för individen själv. Den etiska betydelsen av läsningen är, i sig själv, 

en källa till kognitiv mognad hos en läsare, men måste alltid ses som individuell för läsaren 
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själv.69 Miller hävdar vidare att läsning fyller tomrummet i en roman med något unikt för 

varje individuell läsare. Läsaren skapar själv en bro mellan den verkliga världen och romanen 

i sig, där hen kan utläsa något som är unikt för hen själv och som inte kan förutspås av 

författaren.70 Varje läsning av en roman är, enligt Miller etisk i den form att läsaren utvecklar 

en etisk handlingsförmåga av sin läsning, då läsaren själv måste ta ansvar för vilka 

konsekvenser läsningen av romanen får för den egna individen på ett personligt plan.71 Det 

Miller säger är alltså att en persons läsning av en roman alltid är specifik för läsaren själv, och 

att den etiska handlingsförmåga personen utvecklar därmed också är unik för denna person. 

Nussbaum säger inget om den individuella aspekten av läsning på samma sätt som Miller gör, 

men hon menar att litterära verk kan väcka frågor hos läsare (individer) om det egna jaget och 

läsarens personliga identitet.72 Hon hävdar även att en romans form, vilken sorts genre och 

vilka ordval en författare har gjort under tiden hen har skrivit texten, leder till att en roman får 

en etisk aspekt som kan utveckla läsarens emotionella förmåga. Även det Nussbaum säger om 

att en roman kan ha en etisk aspekt kan tolkas in under det en utveckling av fenomenet etisk 

kompetens kan tänkas innehålla. Nussbaum menar att läsaren som individ lär sig något om 

livets relationer av en text. Narrativet som form berättar om ett slags eftersträvansvärt liv för 

läsaren och det är detta, tillsammans med genre, ordval och meningsuppbyggnad, som 

påverkar läsaren som individ.73  

Den individuella aspekten av läsning av romaner menar Nussbaum och Miller utvecklar två 

olika förmågor som en del av fenomenet etisk kompetens. Nussbaum pekar igen på den 

emotionella utvecklingen som en del av den etiska kompetensen. Hon säger här att den 

individuella aspekten av läsningen kan utveckla läsarens personliga identitet och hur den ser 

på sina relationer till andra människor, dvs. att den utvecklar läsarens känslor. Miller pekar 

istället på att den individuella aspekten av läsning utvecklar en etisk handlingsförmåga hos 

läsaren. Denna utveckling är alltid individbaserad och sker på olika sätt hos olika läsare. Han 

menar att läsaren själv måste ta ansvar för vilka konsekvenser läsningen leder till för den som 

läser den, dvs. vilka förmågor som läsaren utvecklar genom sin läsning. Lesnick hävdar i sin 

teori att eleverna utvecklade något som hon kallar för ”empatisering” när de läste ett 

skönlitterärt verk. Detta innebar att eleven utvecklade en kompetens som innebar att de kunde 
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sätta sig in i vad en karaktär, eller en annan person i klassrummet, tyckte och tänkte och sedan 

diskutera detta i klassrummet. Denna utveckling kan ses som en del av det Miller beskriver 

som att en läsare tar till sig av den etiska kunskap som finns i en roman för att sedan agera 

mer etiskt i verkligheten. Lesnicks teori bekräftar därmed det Miller pekar på i sin teori. Det 

finns alltså en klar skillnad i vad Nussbaum och Miller menar att den individuella aspekten av 

läsning av en roman ger läsaren, men båda pekar på att utvecklingen som sker är individuell. 

6.2.2 Romanen som källa till etisk kompetens 

Om en person med praktisk insikt av vad etik handlar om blir en läsare av en roman med 

etiskt innehåll så menar Nussbaum att denne person utvecklar sina känslor när hen stöter på 

nya situationer hen tidigare inte har reflekterat över, i en text. Nussbaum pekar på att det är 

läsarens reaktion på innehållet i en roman snarare än vad hen tänker om den, som kommer att 

guida hen till rätt utveckling av den egna moralen.74 Ett centralt tema för Nussbaum när hon 

talar om etik och moral är kärlek, och hon pekar även på att en läsare, utifrån kunskapen hen 

får av en roman, kan lära sig att förstå det hon saknar i sitt hjärta utifrån den etiska 

verkligheten som presenteras för hen i en roman. Om läsaren tidigare har agerat mot sitt bättre 

vetande i vissa situationer så kan en romans kunskaper hjälpa hen att inse detta och sedan lära 

hen att agera annorlunda i framtiden.75 Ett annat centralt tema i Love’s Knowledge är 

Aristoteles syn på etik och moral. Nussbaum menar att Aristoteles syn på praktisk vishet är ett 

exempel på vad hon menar händer när en läsare läser en roman och tar till sig av dess 

innehåll.76 Allt detta, det som läsaren får ut och lär sig av en roman samt det Nussbaum 

skriver om Aristoteles syn på praktisk vishet, är en del av vad fenomenet etisk kompetens 

enligt Nussbaums teori kan innebära. Läsaren får helt enkelt hjälp i sin emotionella utveckling 

genom att läsa romaner, vilken i sin tur är en del av etisk kompetens enligt Nussbaums teori. 

Vidare säger Nussbaum att man kan se på läsning av en roman som ett äventyr för läsaren. 

Romanen kan innehålla värdefulla aspekter av mänsklig moralisk upplevelse (här syftar hon 

på det karaktärerna i romanen upplever) på ett annat sätt än traditionella böcker om 

moralfilosofi kan ge en läsare. Hon tar upprepande gånger upp hur moralfilosofin kan ta hjälp 

av skönlitterära romaner, något som kanske inte är av full relevans för denna uppsats 

frågeställningar, men ändå är ett intressant sidospår att ta upp. Romanen kan utveckla en 

läsares förmåga till att konfrontera sitt engagemang i läsningen och vilka tankar och känslor 
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läsningen sedan ger.77 Här pekar Nussbaum på något som är intressant, att läsningen av en 

roman inte bara kan utveckla den etiska kompetensen utan även utveckla hur läsaren ser på 

det egna engagemanget i sin egen läsning vilket i sig inte är en del av vad etisk kompetens 

innebär enligt Nussbaums teori. Att skilja på att läsaren både kan utveckla etisk kompetens av 

att läsa romaner och att hen utifrån denna utveckling kan ifrågasätta vad det är hen läser är en 

ytterligare dimension av den etiska kompetensen. Läsaren utvecklar inte bara en etisk 

kompetens från läsningen, utan även genom att ifrågasätta det hen läser. Hon argumenterar för 

att läsning av litteratur kan förbättra en persons förståelse av etisk teori. Nussbaum skriver:  

Insofar as great literature has moved and engaged the hearts and minds of its readers, 

it has established already its claim to be taken seriously when we work through the 

alternative conceptions.78 

Här pekar hon på att en viss sorts litteratur, ”great literature”, har förmågan att påverka och 

engagera hjärtana hos de läsare som läser dessa romaner. I tidigare stycken säger Nussbaum 

att vissa sorters romaner kan ses som dessa sorters ”stora verk” och att det är utifrån dessa 

verk hon anser att man bör ta romaner på allvar när det kommer till den etiska aspekten av 

läsning.79 Som det nämns tidigare så argumenterar Nussbaum även för att läsningen (av 

romaner) kan besvara läsares frågor om hur de ska leva sina liv.80 Att läsning av romaner kan 

hjälpa till att besvara läsares frågor om hur de ska leva sina liv säger något om huruvida 

Nussbaums teori menar att läsning av romaner kan leda till etisk kompetens hos läsaren. 

Frågor kring hur man som människa ska leva sitt liv, eller exempelvis vad som händer efter 

döden är frågor som hör till etikens område. Att läsa en roman leder då, enligt Nussbaums 

teori, till att man utvecklar sitt etiska och emotionella tankesätt vilket i sin tur leder till att 

man utvecklar den etiska kompetensen.  

Men vad säger då Miller om romanen som källa till etisk kunskap? Med etisk kunskap menas 

då den etiska kunskap läsaren tar med sig efter läsning av en roman, något som för Miller 

handlar om en utveckling av en etisk handlingsförmåga. Miller menar att vi, när vi läser 

romaner, ser på dessa som en säker plats för kunskap om vad som skulle kunna hända om vi 

själva levde våra liv utifrån vissa etiska principer. Som tidigare nämnt så menar Miller att vi 

ser på innehållet i en roman som ett exempel på en etisk regel vi vill leva utifrån.81 Än en 

gång ser vi hur Miller tar upp en romans etiska regel som en viktig del av romanens innehåll. 
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Den etiska regelns innehåll är en del av hur etisk kompetens kan förstås enligt Millers teori. 

Förståelsen av en romans innehåll måste utgå från att vi, som läsare, inser att den har en viss 

etisk regel inom sig. Han kallar denna förståelse för ”the ethical moment.” Det kan återfinnas 

i fyra olika dimensioner av en roman: hos författaren när hen skriver romanen, i berättaren i 

romanen, i de karaktärer som finns inom berättelsen i romanen samt hos en läsare när hen 

läser romanen. Med ”the ethical moment” menar Miller att det finns en etisk aspekt av en 

romans innehåll och att denna kan te sig olika beroende på om man tittar på den från 

exempelvis författaren eller läsarens sida.82 Den etiska aspekten, som har tagits upp tidigare, 

kan tolkas som en del av det läsaren använder för att utifrån läsningen av en roman utveckla 

den egna etiska kompetensen. Att förstå en romans etiska värde är lika viktig som att förstå en 

romans innehåll enligt Miller. Han menar vidare att båda delarna alltid sker, även om läsaren 

eller författaren för den delen, inte vill att det ska ske.83 Detta kan tolkas som att Miller menar 

att en romans innehåll är lika centralt som att den har ett etiskt värde för läsaren eller 

författaren, även om de själva kanske inte vill inse detta värde eller innehåll. Att en roman ska 

ha ett innehåll för både läsaren av romanen såväl som för författaren är i sig själv självklart 

enligt min åsikt, men tanken på att den även kan ha ett etiskt värde som skiljer sig mellan 

läsaren och författaren är en intressant tanke. Detta går tillbaka till det Miller skriver om att 

varje läsning av en roman är individuell, något även Nussbaum skriver under på, och att det 

etiska värdet av en text därmed inte kan ses som allmängiltig utan har en individuell nivå. 

Nussbaum skriver att det är läsarens reaktion på innehållet i en roman som utvecklar läsaren 

emotionellt. Detta är ytterligare en del av läsarens emotionella utveckling som är den största 

delen av Nussbaums teori om etisk kompetens. Hon menar att om läsaren, sedan tidigare, vet 

vad etik är för något och sedan läser en roman med ett etiskt innehåll så utvecklar läsaren den 

egna etiska kompetensen. Läsning av skönlitteratur kan leda till att läsaren utvecklar sitt 

etiska och emotionella tankesätt. Huvuddelen av Nussbaums teori om etisk kompetens är 

kopplat till läsarens utveckling av sitt emotionella tankesätt, men vi ser här att hon även kan 

se att man kan utveckla ett etiskt tankesätt i läsningen av romaner. I Lesnicks teori kan vi se 

att hon visar på att läsning av skönlitteratur leder till att elever (läsare) utvecklas emotionellt 

genom att antingen ta till sig eller sätta sig emot innehållet i den roman de läser. Lesnick 

pekar på olika sorters engagemang som eleverna visar efter att ha läst en roman, där ett sorts 

engagemang är det hon beskriver som ”blottning” vilket innebär att eleven, efter läsning av en 
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text, kunde dela med sig av sina personliga erfarenheter som en del av en reaktion på vad 

eleven hade läst i romanen.  

Förståelsen av det Miller kallar för ”the ethical moment” är även det en del av den etiska 

kompetensen enligt hans teori. ”The ethical moment” innebär en förståelse hos författaren, 

berättaren och karaktärerna i romanen, samt hos läsaren att det finns en etisk aspekt av 

läsningen av just denna roman. Det Miller pekar på är en förförståelse hos läsaren i att hen 

kommer att lära sig något av etiskt värde genom att läsa denna text. Detta är ytterligare en del 

av Millers teori om vad fenomenet etisk kompetens kan innebära, en del som handlar om 

läsarens förförståelse till att den roman hen läser har ett etiskt värde som hen kan ta till sig 

genom att läsa den. Detta går till viss del att koppla till Lesnicks teori om att elever sätter upp 

gränser mellan sig själva och den litteratur de läser då det Miller pekar på handlar om att det 

finns en förförståelse hos läsaren att läsningen har ett etiskt värde. Att den bara går att koppla 

till viss del menar jag för att Lesnicks teori inte behandlar elevernas syn på romanen innan de 

läser den, utan endast vad de utvecklar samt tänker och tycker kring den efter att ha läst den 

men man kan tro att eleverna har en viss förförståelse för vad de ska läsa. 
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7. Diskussion 

Under denna rubrik ämnar jag att diskutera vilka slutsatser man kan dra av de ovan 

diskuterade frågeställningarna i förhållande till etikundervisning i religionskunskap. Kan en 

utveckling av etisk kompetens genom läsning av skönlitteratur ge etikundervisningen i 

religionskunskapsämnet något?  

7.2 Lesnick, skönlitteratur och etisk kompetens 

Den teori som denna uppsats bygger på handlar om elevers sätt att läsa skönlitteratur och vad 

de får ut av denna läsning. Utifrån Nussbaums och Millers teorier kan vi se att båda hävdar att 

läsning av vissa skönlitterära verk kan ge läsaren de verktyg hen behöver för att utveckla etisk 

kompetens. Båda författarna pekar dock på att läsning av skönlitteratur inte är den enda källan 

till en utveckling av etisk kompetens hos en person. Millers teori påpekar att det krävs en viss 

läskunnighet för att få ut den etiska kunskapen ur ett skönlitterärt verk och menar även att 

läsning av exempelvis poesi kan utveckla läsarens etiska kompetens. Nussbaum menar att 

moralfilosofin kan ha en viss roll i en persons etiska utveckling men hon säger dock att 

läsning av skönlitterära verk bör ses som den enklaste källan till etisk kompetens. Man kan 

därmed säga att båda teorierna pekar på att läsning av skönlitteratur kan ses som en källa för 

en utveckling av etisk kompetens, men att det inte är den enda källan. 

Enligt Lesnicks teori så sätter elever upp gränser mellan sig själva och det de läser för att 

sedan antingen bekräfta gränserna eller utmana dessa. Lesnick menar att elever antingen tar 

till sig (och bekräftar) det som står i romanerna, eller sätter sig emot (och utmanar) det som 

står i romanerna, vilket både Nussbaums och Millers teori bekräftar. Elever, utifrån Lesnicks 

teori, är kritiska till vad de läser och bestämmer sig för att antingen hålla med och ta till sig av 

läsningen eller kritisera och motsätta sig det innehåll som återfinns i romanen. Detta pekar 

även Nussbaum på när hon talar om det hon kallar för att läsa för livet (read for life). Det 

eleverna gör kan ses som en del av det Miller kallar för ”the ethics of reading” där han menar 

att det måste uppstå en reaktion mellan läsaren och det hen läser. Miller poängterar även att 

läsningen alltid är individuell, och att läsaren själv måste ta ett ansvar för det hen läser, vilket 

Lesnick i sin tur pekar på att elever gör när de läser romaner.  

Även Nussbaum pekar på individens roll i läsningen av en roman, och hon menar att litterära 

verk kan väcka frågor om det egna jaget och läsarens personliga identitet. Detta kan ses som 

en del av det som Lesnick beskriver som ”empatisering” och att eleverna ”ansluter sig” till 

innehållet av en roman. Både Miller och Nussbaum pekar på att en romans narrativ har en stor 
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påverkan på huruvida en roman har en etisk aspekt eller inte, och det är romanens narrativ 

som Lesnick menar är de som får eleverna att bli påverkade av romanen. Både Nussbaum och 

Miller menar att den etiska aspekten i en roman finns, men Nussbaum pekar på att den leder 

till en emotionell utveckling hos läsaren medan Miller menar att den leder till en utveckling 

av en etisk handlingsförmåga hos läsaren. Kopplar man detta till Lesnicks teori, som tar sin 

grund i faktiskt undervisning, kan man se att läsning av skönlitteratur i klassrummet kan leda 

till en del av det Nussbaums och Millers teorier säger att etisk kompetens kan innebära. 

Lesnicks teori tar upp ett antal former av engagemang som hon kan se hos elever när de läser 

skönlitteratur där elever sätter upp gränser mellan sig själv och litteraturen för att sedan 

antingen utmana eller bekräfta dessa gränser. Utifrån det som står i analysen kan vi se att det 

som Nussbaums och Millers teorier tar upp, i koppling till Lesnicks teori, handlar speciellt om 

tre av de fyra engagemang som Lesnicks teori pekar på att elever kan ta till sig efter läsning 

av skönlitteratur. Dessa tre är att eleverna ”empatiserar”, att eleverna ”ansluter sig” eller att 

eleverna ”blottar sig” för det etiska innehållet i en text. Det fjärde engagemanget, ”motstånd”, 

där eleverna (eller läsaren) uttrycker någon slags åsikt som inte var välkommen av exempelvis 

läraren, har inte gått att återfinna i Nussbaums eller Millers teorier. Detta kan vara bero på att 

undersökningen inte har gjorts i ett klassrum eller på en riktig läsares reaktioner av läsning av 

ett skönlitterärt verk. Undersökningen har istället fokuserat på att ta fram vad etisk kompetens 

kan innebära, och där engagemanget ”motstånd” inte är en del av varken Nussbaums eller 

Millers teorier. 

Avslutningsvis kan det sägas att Lesnick har kunnat se att elever utvecklas etiskt av sin 

läsning, både i hur de tänker och tycker kring det tema romanen handlar om, men även i en 

etisk aspekt där de antingen tar till sig de etiska aspekterna av läsningen eller motsätter sig 

den etiska regeln i en roman. Detta är sedan något som både Nussbaums och Millers teori 

bekräftar, att läsning alltid påverkar läsaren och att denna påverkan kan leda till en utveckling 

av delar av fenomenet etisk kompetens. 

7.1 Etikundervisning, skolans fostransuppdrag och etisk kompetens 

I analysen av Martha Nussbaums Love’s Knowledge och Joseph Hillis Millers The Ethics of 

Reading går det att se att båda teorierna kommer fram till att läsning av skönlitterära romaner 

kan ge läsaren kunskaper för att utveckla etisk kompetens. Vad etisk kompetens sedan innebär 

skiljer sig mellan teorierna, men det som kommer tas upp nu handlar om hur 

etikundervisningen bör eller inte bör leda till en utveckling av etisk kompetens hos eleverna. I 
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uppsatsens analys har två definitioner av vad etisk kompetens kan innebära framkommit, en 

teori av vardera författarna. I denna uppsats avses det inte att definiera vad fenomenet etisk 

kompetens bör vara, utan utgår ifrån de två definitionerna som återfinns i Nussbaums och 

Millers teorier. Bör man då använda skönlitteratur i etikundervisningen inom 

religionskunskapsämnet? 

Frågan är kanske inte bara om skönlitteratur bör vara en del av etikundervisningen, utan även 

om vad etikundervisningen egentligen ska innehålla och vad som ska bedömas inom denna 

del av religionskunskapsämnet. Detta är något som inte bara diskuteras av Olof Franck och 

Malin Löfstedt i Etikdidaktik utan även i det pågående forskningsprojektet ”What May be 

Learnt in Ethics?” Bör en utveckling av etisk kompetens hos eleverna vara något man 

eftersträvar som undervisande lärare? I ämnesplanen för religionskunskap på gymnasienivå 

står det inget om att elever ska utveckla en etisk kompetens, kanske framförallt för att det är 

ett omdiskuterat och odefinierat fenomen, men även för att man är osäker på om det går att 

bedöma. Men, det står inte heller hur man ska undervisa i etik inom religionskunskapsämnet. 

Lärare får själva bestämma vad ämnet ska innehålla, utifrån att eleverna får undervisning 

kring de centrala målen och kunskapskraven.  

Min fråga är då: bör skönlitteratur användas inom etikundervisningen och mitt svar är, ja det 

bör den. Även om etisk kompetens inte är en del av målen eller kunskapskraven, så innehåller 

fenomenet, om man utgår ifrån Nussbaum och Millers teorier, det vi som lärare bör vilja att 

våra elever tar med sig från etikundervisningen efter avslutad undervisning. Vi vill att 

eleverna ska utvecklas emotionellt (Nussbaums teori) och vi vill att eleverna ska utveckla en 

etisk handlingsförmåga (Millers teori). Det som står i målen och kunskapskraven för 

religionskunskapsämnet är i grund och botten kanske det som etisk kompetens till viss del vill 

ringa in, att eleverna utvecklas etiskt. Min tanke är då att det bör bli ännu tydligare i ämnets 

syfte, mål och kunskapskrav hur lärare kan få eleverna att utveckla sin etiska kompetens. Ett 

sätt att göra det kan vara det både Nussbaum och Miller har som grunder för sina teorier, att 

läsa skönlitteratur. I dagens ämnesplan för religionskunskap i gymnasiet finns det inget om 

huruvida eleverna bör läsa skönlitterära verk i sin undervisning, något jag utifrån uppsatsens 

resultat, vill mena är givande för undervisningen och framförallt för eleverna. 

Genom läsning av skönlitteratur så kan vi inte bara levandegöra ämnet, se det Fagerström 

skriver under tidigare forskning, utan även ge eleverna identifikationsmöjligheter och 

förmågor till att bli mer etiskt kompetenta. Detta menar jag bör ses som en del av det 

allmänna fostransuppdrag som den svenska skolan har, från förskolenivå till gymnasienivå. 
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Som det nämnts tidigare så har skolan ett allmänt fostransuppdrag där eleverna ska utveckla 

förmågor såsom respekt, tolerans och förståelse för andra människor. Gymnasieskolans 

huvudsyfte är sedan att elever ska ta till sig och skapa egna kunskaper efter avslutad skolgång. 

Etikundervisningen bör ses som en del av detta allmänna fostransuppdrag där eleverna får lära 

sig inte bara om etiska modeller och teorier, utan att de själva utvecklas till att bli etiskt 

kompetenta människor. 

Det Cain säger om att det är många tidigare tänkare som har sett en koppling mellan 

engagerad läsning och moralisk utveckling får mig att fundera på varför detta inte är en större 

del av etikundervisningen idag. Att så många olika tänkare har kommit fram till att läsning av 

skönlitteratur kan leda till att elever utvecklas etiskt borde ses som ett underlag för att det 

skulle finnas med i etikundervisningen. Inte bara för att levandegöra undervisningen, som 

Fagerström pekar på, utan även för att eleverna bör och ska kunna utvecklas etiskt av den 

undervisning de har fått under sin skolgång. Det går även att tänka sig att det inte endast är 

läsningen av skönlitteratur som får eleverna att utvecklas etiskt, utan att det är i diskussionen 

kring det de har läst som de utvecklar etisk kompetens. Nussbaums och Millers teorier pekar 

på vikten av att en person ska läsa skönlitteratur för att utveckla sin etiska kompetens men 

Lesnick hävdar vidare att det är i samtalet kring romanen som utvecklingen sker. En slutsats 

kan därmed vara att det inte endast är läsning av skönlitteratur som borde vara en del av 

etikundervisningen, utan även diskussionen av vad det skönlitterära verket innehåller. 

Avslutningsvis kan det konstateras att vad fenomenet etisk kompetens kan innebära är något 

som är svårt att definiera, men att det i denna uppsats har framkommit två teorier om hur 

fenomenet kan förstås. I framtiden hoppas jag på en större koncensus i vad fenomenet 

innebär, vad det innebär och vad det kan betyda för en persons (eller elevs) etiska utveckling. 
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8. Slutsatser och sammanfattning 

Under denna rubrik kommer det först att sammanfattas de slutsatser som har dragits kring de 

frågeställningar det i uppsatsen har ämnats undersöka för att sedan sammanfatta 

undersökningen i sin helhet. 

8.1 Vad är etisk kompetens? 

8.1.1 Etisk kompetens enligt Nussbaum 

Nussbaums teori om etisk kompetens har ett antal mindre delar, men kanske framförallt en 

stor del som hon hela tiden återkommer till. Till de mindre delarna hör hennes tankar kring att 

personen kan utveckla etisk kompetens genom att förstå etiska regler, utveckla sin etiska 

handlingsförmåga eller ställa moralfilosofiska frågor till livet. Den största delen av hennes 

teori handlar om att en person måste utveckla och förstå sina känslor för att kunna utveckla 

etisk kompetens. 

8.1.2 Etisk kompetens enligt Miller 

Millers teori om etisk kompetens har tre delar. En del av Millers teori handlar om det han 

kallar för en persons ”måste”. Detta så kallade ”måste” är det en person anser att hen måste 

göra för att agera etiskt. Den andra, och största delen av hans teori handlar om en etiks 

handlingsförmåga, vilken är en förmåga där en person inte bara tänker etiskt utan även agerar 

etiskt i sin vardag. Den sista delen av Millers teori handlar om något Miller kallar för ”the 

ethical moment” vilket innebär att en person har en förförståelse till att hen kan utvinna något 

av etiskt värde genom exempelvis läsning av en roman. 

 

8.2 Vilken funktion har läsning av skönlitteratur för utveckling av etisk 

kompetens? 

Enligt Nussbaum och Millers teorier så är läsningen av skönlitterära verk en väsentlig del av 

en utveckling av etisk kompetens. Läsning av skönlitteratur har som funktion att läsaren kan 

ta till sig det hen läser för att utveckla delar av den etiska kompetensen. I Nussbaums teori 

handlar det om att läsningens funktion är att den påverkat läsaren emotionellt och på det sättet 

utvecklar och förstår de känslor hen får utav läsningen vilket i sin tur leder till att hen förstår 

den etiska aspekten av romanen. I Millers teori kan läsningen ses som ett verktyg för att 

utvinna den etiska kunskapen ur en roman, vilket i sin tur leder till att läsaren tar till sig den 

etiska kunskapen och utvecklar en etisk handlingsförmåga. 
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8.3 Vilka slutsatser kan man dra av svaret på fråga 1 och 2 i förhållande till 

etikundervisning i religionskunskap? 

Utifrån Nussbaums och Millers teorier om fenomenet etisk kompetens kan man dra slutsatsen 

att dagens etikundervisning till viss del leder till att elever kan utveckla etisk kompetens. Att 

eleverna själva ska utvecklas etiskt går inte att återfinna i ämnesplanens syfte, mål eller 

kunskapskrav men man kan säga att etikundervisningen i sin helhet leder till att elever kan 

utveckla etisk kompetens som den förstås utifrån delar av Nussbaums och Millers förståelser 

av fenomenet. Det går vidare att hävda att en utveckling av etisk kompetens hos eleverna bör 

ses som en väsentlig del av etikundervisningen, då etisk kompetens innehåller delar som bör 

ses som en del av det allmänna fostransuppdrag som den svenska skolan har. Genom att 

etikundervisningen låter eleverna utveckla etisk kompetens så utvecklar lärare även eleverna 

till att bli bättre människor och vi kan därmed säga att fostransuppdraget uppnås. Det kan 

även sägas att det inte bara är av läsningen av skönlitteratur som etisk kompetens kan 

utvecklas hos en elev, utan även i diskussionen kring vad skönlitteraturen handlar om. 

Slutligen kan det även konstateras att mer forskning i etikdidaktik och särskilt kring 

fenomenet etisk kompetens bör göras i framtiden för att se hur stor del läsning av 

skönlitteratur bör eller kan ha inom etikundervisningen 

8.4 Sammanfattning 

Detta är en uppsats om vad fenomenet etisk kompetens kan betyda, vad läsning av 

skönlitteratur kan innebära för en utveckling av etisk kompetens och vad man kan dra för 

slutsatser av detta för etikundervisning i religionskunskapsämnet. Sammanfattningsvis kan 

man säga att det undersökta materialet, Martha Nussbaums Love’s Knowledge och Joseph 

Hillis Miller The Ethics of Reading, visar på två liknande teorier kring vad etisk kompetens 

kan innebära. Båda teorierna pekar på att läsningen av skönlitteratur kan ses som en källa till 

utvecklingen av etisk kompetens. Vidare har uppsatsen diskuterat huruvida utvecklingen av 

etisk kompetens bör ses som en del av etikundervisningen eller inte, och vilken roll den 

utvecklingen i sådana fall borde ha. Som avslutning kan det sägas, än en gång, att det idag 

inte finns särskilt mycket forskning kring fenomenet etisk kompetens vara eller icke-vara 

inom etikundervisningen. Det råder inte heller någon konsensus kring vad etisk kompetens 

innebär. Man kan hoppas att det forskningsprojekt som nu pågår på Göteborgs Universitet ska 

ge ringar på vattnet och få fler forskare att inse vad etisk kompetens kan ha för betydelse för 

etikundervisningen. 
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