
 1 

Teologiska institutionen 

Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 15hp 

Höstterminen 2019 

Handledare: Ulf Zackariasson 

 

 

 

 

        Etik och moral i religionskunskapen 

 En analys av läroböcker för religionskunskap 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melina Aslan 

970326 

Melina.aslan.8594@student.uu.se 

 



 2 

Sammanfattning: 

Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett 

eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen. Framförallt behandlas 

etik och moral inom religionskunskapen. På det vis etik och moral framställs inom 

religionskunskapen kan dock skifta. Av den anledningen är syftet med den här uppsatsen att 

undersöka hur etik- och moralområdet framställs i kursen religionskunskap 1. 

Undersökningen har med hjälp av en innehållslig idéanalys, granskat skolans styrdokument 

och tre läroböcker som används i undervisningen av religionskunskap 1. Analysen i uppsatsen 

har huvudsakligen utgått från två olika teorier. Den första teorin utgörs av Robert Audis 

synsätt om etiken som universalistisk och den andra teorin av Carl-Henric Grenholms 

uppfattning om etiken som kontextualistisk. I analysen av skolans styrdokument framgår att 

religionsundervisning ska ske på icke-konfessionella grunder, men någon tydligare riktlinje 

om hur etik och moral ska framställas i undervisningen kan inte utrönas. Vidare innehåller 

läroböckerna olika formuleringar beträffande etik och moral som antingen kan tolkas utifrån 

ett universalistiskt eller ett kontextualistiskt synsätt. Således tar läroböckerna inte någon 

tydlig ställning i frågan utifrån vilket synsätt etik och moral ska förstås, utan behandlar etik 

och moral både utifrån det universalistiska och det kontextualistiska synsättet. I och med 

avsaknaden av tydliga riktlinjer i styrdokumenten och de varierande framställningarna i 

läroböckerna, kan anses att lärare inom religionskunskap 1, åläggs ett praktiskt ansvar att 

tydliggöra relationen mellan etik -och moral och religion.  
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1.Inledning  
1.1 Introduktion  
I antologin Religionsdidaktik skriver Malin Löfstedt i sitt bidrag ”Etik, moral och det goda 

livet” att hon i sin verksamhet som religionslärare fått en del frågor av elever gällande etikens 

roll i religionskunskapen. Eleverna ställer frågor som exempelvis på vilket sätt etiken hör ihop 

med religion eller varför man överhuvudtaget läser etik i religionsämnet (Löfstedt 2011, s. 

113). Det var inte länge sedan jag själv gick i gymnasiet och frågor som dessa dök upp under 

etik- och moralmomentet i religionskunskapen. Som student i tros-och 

livsåskådningsvetenskap vid universitetet har liknande frågor dykt upp. Dessutom tvekar jag 

inte på att jag själv kommer behöva ta ställning till dessa funderingar under mitt kommande 

yrkesliv som religionslärare.  

 

Frågan om etikens roll och ursprung är något som diskuterats länge bland både dåtida och 

samtida filosofer. För en del tänkare kopplas etiken automatiskt till en religiös disciplin och 

för andra kan etiken betraktas som en filosofisk disciplin som är autonom, alltså oberoende av 

religiösa föreställningar och/eller en tro på gud.   

 

Vidare skriver Löfstedt i sin artikel att etik kan innebära mycket i skolans värld. Det kan 

exempelvis röra frågor om lärares yrkesetik. Etiken kan även innebära frågor beträffande 

skolans allmänna värdegrundsarbete. Detta är frågor som rör alla på skolan. Men framförallt 

kan etiken i skolan handla om etik i religionsämnet och det är detta som denna uppsats tar 

fasta på. I tidningen Religion & Livsfrågor, temanummer Att förstå etik och finna 

förhållningssätt från 2010 skriver Malin Löfstedt att etiken är central främst inom 

religionsämnet men trots detta saknas det forskning och diskussion om etikens roll i 

religionsämnet. Det finns mycket forskning idag om religionsdidaktik både inom en 

internationell och svensk kontext men om etikens didaktik finns det inte lika mycket skrivet 

om. Löfstedt har upptäckt att etiken får ett litet utrymme i läroböcker i relation till det 

utrymme den har i kursplanen. Löfstedt har även sett att i det utrymme som etiken får i 

läroböcker beskrivs etiken ofta i instrumentella termer, det vill säga som en hjälp för individer 

att göra rätta val och rätta handlingar. Etiken handlar om mer än det menar Löfstedt; det är 

även en del av en större livsåskådning. Endast ett fåtal läroböcker koncentrerar sig på 

kopplingen mellan religion och etik i någon större utsträckning (Löfstedt 2010, s. 8–9).   
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I boken Etikdidaktik skriver Malin Löfstedt och Olof Franck att etikens centrala roll i 

religionskunskapen har en historisk förklaring. Idag ska undervisningen i religionskunskap 

och etik vara icke-konfessionell. Ser man till historien har etiken i ämnet vuxit fram från den 

dåvarande konfessionella undervisningen i kristendomskap, där etiken var förankrad inom 

den kristna tron och tradition. Vidare hade den tidigare konfessionella undervisningen en 

tydlig koppling till moralisk fostran (Franck o Löfstedt 2015, s. 21). Detta kan man se spår av 

än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det 

bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild 

betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 

samhället” (Skolverket 2011).  

 

Idag ska all undervisning i religionskunskap bedrivas icke-konfessionellt. Detta betyder att en 

undervisande lärare inte ska stödja eller ta ställning till religiösa övertygelser eller någon 

tradition i undervisningen (Franck o Löfstedt 2015, s. 27). Detsamma gäller för 

etikundervisningen även om man behandlar etiken i relation till religiösa och 

livsåskådningsbaserade traditioner (Franck o Löfstedt 2015, s. 43). Olof Franck skriver att 

skälet till att etikundervisningen bedrivs inom religionskunskapen antyder på att etik uppfattas 

som mer eller mindre beroende av religion (Franck o Löfstedt 2015, s. 32). Ett annat skäl för 

etikens plats i religionsvetenskapen är att religionslärare anses vara lämpligast att undervisa 

om ämnet, eftersom de är utbildade för det. Ett ytterligare skäl grundar sig i det faktum att 

religiösa traditioner och livsåskådningar omfattar en hel del moraliska värderingar (Franck o 

Löfstedt 2015, s.129).  

 

Med bakgrund av det som nämnts ovan har mitt intresse för etikens roll i 

religionsundervisningen vuxit. Jag har som mål med uppsatsen att undersöka hur etik och 

moral behandlas i kursen religionskunskap 1. Det material som har valts ut för att granska 

detta är skolans styrdokument och tre läroböcker vilka kommer presenteras nedan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vilka förutsättningar som finns för 

etikundervisningen i skolans styrdokument och dels hur etik och moral framställs i läroböcker 

för religionskunskap 1. Utgångspunkten för uppsatsens syfte är därmed att granska tre 

läroböcker som används i undervisningen för religionskunskap 1, men även analysera skolans 
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styrdokument för att se vilka förutsättningar som finns för etik- och moralområdet inom 

religionskunskap 1.  

 

Etik som kunskapsområde är väldigt brett och sträcker sig inte bara över religionsämnet i 

skolan. Däremot har etiken inom religionskunskapen en särskild roll och plats i kursplanen för 

ämnet, i jämförelse med andra ämnen. Etikundervisningens koppling till religionskunskapen 

har en lång tradition i svensk skola. Den konfessionella undervisningen som bedrevs i 

kristendomskunskapens namn hade ett tydligt fostransuppdrag som skulle ske på kristna 

värderingar om vad som var rätt och fel (Franck o Löfstedt 2015, s. 21). Kopplingen till 

kristendomen kan man se än idag i läroplanen, vilket varit omdiskuterat eftersom 

undervisningen ska ske på icke-konfessionella grunder. Däremot är det centralt för 

religionskunskapen att etiken även knyts an till andra religioner och livsåskådningar. 

 

Uppsatsen fokuserar just på relationen mellan etik/moral och religion. Av den anledningen är 

även syftet med uppsatsen att undersöka etikens roll i religionsundervisningen och hur 

relationen ser ut mellan etik och religion i styrdokument såväl som läroböcker. Uppsatsens 

frågeställning lyder: Hur framställs relationen mellan etik/moral och religion i läroböcker för 

religionskunskap 1?   

  

1.3 Forskningsöversikt  
Religionskunskap är ett ämne som behandlar dels olika religioner och livsåskådningar och 

dels etik. I dagsläget finns det åtskillig forskning inom religionsdidaktik när det kommer till 

religionskunskap, däremot finns inte lika mycket forskning om etikens didaktik. För att förstå 

etikens relation till religion, menar vissa forskare att det krävs mer forskning om etikens 

didaktik än vad som finns idag. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom etik i 

religionsundervisningen. De som berörs är bland annat Olof Franck som är docent i 

religionsfilosofi. Francks bidrag till forskningsöversikten är artikeln ”Gränsöverskridande 

värden i icke konfessionell etikundervisning: ämnesidentitet och multidisciplinärt lärande i 

ämnet religionskunskap” som utgavs 2011. Det andra bidraget till forskningsöversikten är 

Philip L. Barnes artikel ”What has morality to do with religious education” som utgavs 2011. 

Till sist presenteras en forskning som utförts av skolinspektionen 2011; Den heter ”Mer än 

vad du kan tro”. 
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Olof Franck diskuterar i sin artikel bland annat den senaste läroplanen för religionskunskap i 

grundskolan som kom 2011. Franck menar att det står tydligt och detaljerat i läroplanen om 

vilka etiska frågor som ska beröras i religionsundervisningen. Vid närmre undersökning av 

läroplanerna för skolan framgår tydligt att religionsundervisningen har ett särskilt uppdrag att 

förmedla en etikundervisning. Vidare anser Franck att etikens centrala roll i 

religionsundervisningen riskerar att etiken förknippas enbart med religionskunskapens natur. 

Franck menar även att etiken kan få ett särskilt intimt förhållande med kristendomen eftersom 

kristendomen särskrivs bland formuleringar i läroplaner för religionskunskap (Franck 2014, s. 

189). De frågor som berörs i Francks artikel handlar just om vilka bidrag religionskunskapen 

kan ge för skolans etikundervisning och för vår samtid. Franck hänvisar till styrdokument som 

föreskriver att etiken inte ska begränsas endast till ett område som tillhör religionskunskapen. 

Detta innebär att etikundervisningen skall vara multidisciplinär och att etik är ett 

tvärvetenskapligt kunskapsområde (Franck 2011, s. 190). Vidare söker Franck svaret på i 

vilken mening etikmomenten i det icke-konfessionella ämnet religionskunskap kan sägas 

avvika från andra samhällsorienterande ämnen. Franck utför en jämförande granskning på 

etikens roll i religionskunskapens läroplan för grundskolan med etikens roll i resterande 

samhällsorienterade ämnen i skolan. Dessa är geografi, samhällskunskap och historia.  

 

I sin granskning av religionskunskapens läroplaner i grundskolan visar Franck att det finns en 

särskild rubrik för etiska frågor och perspektiv som ska tas upp i undervisningen. Den etik 

som representeras i det centrala innehållet är icke-konfessionell och har en sekulär hållning. 

Fokus ligger främst på vardagsmoral och etiska begrepp. I årskurs 9 ska begrepp inom en 

samhällelig och global nivå belysas. Vidare hänvisar Franck till en formulering i det centrala 

innehållet för årskurs 7–9 som uttrycker att etiska frågor och människosynen i vissa religioner 

och livsåskådningar ska belysas (Franck 2014, s. 192). När etiken lyfts fram i relation till 

religioner och livsåskådningar ska det dock ske på ett icke-konfessionellt plan.  Det innebär 

att undervisningen ska förhålla sig neutralt vid diskussioner om etikens relation till religiösa 

traditioner och traditioner som har sekulära grunder. Franck menar även att formuleringen i 

det centrala innehållet för årskurs 7–9 som berör etik i relation till religion har ingen 

motsvarighet i förhållande till vad som framgår av kunskapskraven. Han drar således 

slutsatsen att etik i relation till religion ska vara föremål för undervisningen men är inte ett 

nödvändigt kunskapskrav för att eleverna ska kunna få betyg E i ämnet (Franck 2014, s. 193).  
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Francks granskning över de resterande samhällsorienterade ämnenas kursplaner har visat att 

ämnena har en särskild etisk profil. Geografins profil är kopplad till hållbar utveckling, 

historieämnets etiska profil knyts till historisk empati och samhällskunskapens profil är 

medborgarperspektivet som är riktat mot samhälleliga strukturer och relationer (Franck 2014, 

s. 197). Enligt Franck har det centrala innehållet i religionskunskap, där etik berörs, breda 

kontaktytor gentemot de resterande samhällsorienterade ämnena. Däremot, formulerar Franck 

religionskunskapens etiska profil i termen av multikulturell etisk kompentens. Föreställningar 

om vad som är ett gott liv och vem som är en god människa ska i religionskunskapen bygga 

på att dessa frågor kan tolkas olika. Vidare menar Franck att den etiska profilen i 

religionskunskap är förankrad i att etiska frågor och perspektiv behandlas i ljuset av den 

mångfald som föreligger i det mångkulturella, mångreligiösa, existentiellt och värdemässigt 

pluralistiska samhället (Franck 2014, s. 198).  

 

Franck betonar vikten bland lärare att vara medvetna om vilken plats etiken har i det ämne 

som man undervisar i. Som lärare bör man veta hur kunskapsområdet framställs i 

styrdokumenten. Etiken i ett ämne bör inte separeras från innehållet i ämnets övriga 

undervisningsmoment (Franck 2014, s. 200). Den här uppsatsen granskar inte etiken som Olof 

Franck gör i sin forskning. Uppsatsen lyfter istället fram etiken i relation till endast 

religionskunskapen och inte övriga samhällsorienterade ämnena. Dessutom riktar sig 

uppsatsen mot gymnasiet. Men Francks synpunkter och sätt att lyfta upp etiken som ett 

multidisciplinärt kunskapsområde är enligt min mening av stor relevans för att förstå 

betydelsen av uppsatsens syfte. Etik är ett brett ämne och kan innebära många saker, men 

uppsatsens fokus är att se vad etiken har för relation till religion inom religionskunskapen. 

Det blir särskilt intressant att undersöka hur det ser ut i läroböckerna i förhållande till Francks 

redogörelse av religionskunskapens etiska profil.  

 

En annan forskare inom området är Philip L. Barnes. I artikel ”What has morality to do with 

religious education” lyfter Barnes fram aspekter inom skolan i Storbritannien. Eftersom det 

råder en icke-konfessionell religionsundervisning i Storbritannien såväl som i Sverige kan 

anses att Barnes forskning har många viktiga synpunkter som är av relevans för den här 

uppsatsen. Barnes presenterar olika artikelförfattare som har haft ett inflytande på 

religionsundervisningens utveckling i Storbritannien. Dessa artikelförfattare företräder en 

hållning där etik och religion är helt skilda discipliner. Under upplysningstiden var det viktigt 

för en del moralfilosofer att prata om moraliska principer utan religiösa termer (Barnes 2011, 
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s. 132). Barnes menar att omvandlingen från en konfessionell till en icke-konfessionell 

religionsundervisning har påverkat etikundervisningens minskade roll inom 

religionskunskapen (Barnes 2011, s. 135). Barnes anser att det är oroväckande att en del anser 

att religionskunskapen bara ska handla om religion och inte moral. Han menar att 

moralstudier inom religiösa traditioner är viktiga för religionsundervisningen, dels för att 

moralen är en central praktik inom religiösa traditioner och dels för att det kan bidra till en 

positiv personlig utveckling i form av öppenhet och respektfullhet. På så vis kan även 

moralstudier inom religionskunskapen kan bidra till ett mer tolerant och förstående samhälle 

(Barnes 2011, s. 131).  

 

Barnes forskning är särskilt intressant för uppsatsen eftersom uppsatsen syftar till att granska 

hur relationen mellan religion och etik ser ut i läroböcker för religionskunskap. I den svenska 

kursplanen för religionskunskap 1 i gymnasiet står det att etiska frågor ska belysas i relation 

till världsreligionerna (Skolverket 2011). Barnes forskning är även relevant för uppsatsens 

teoretiska ramverk där olika teorier om etikens roll lyfts upp. Dessa teorier kommer 

presenteras närmre nedan.  

 

En annan forskning som har relevans för uppsatsen är en rapport från skolinspektionen som 

heter ”Mer än vad du kan tro”. Det är en studie som har baserats på 113 observerande 

lektioner runt om i gymnasieskolor i Sverige och enkätundersökningar riktade till elever och 

lärare. Studien utgick från följande frågeställningar: Får eleverna undervisning i enlighet med 

kurs-/ämnesplanen? Och, skapas förutsättningar för hög måluppfyllelse? Det som 

förekommer i denna studie är främst resultat om etikens område från rapporten.  

 

Forskningens resultat har bland annat visat att undervisningen i religionskunskap är särskilt 

bra när olika moment får berika varandra. Dock visar studien att flera lärare genomför 

undervisningen som separata delar vilka sedan knyts ihop i kursens slutskede 

(Skolinspektionen 2011, s. 10). Observationerna och enkäterna visar även att frågor om hur 

religioner och livsåskådningar tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla får 

betydligt mindre plats än fakta om religioners historiska kännetecken. När undervisningen i 

för hög grad består av generella kännetecken om religioner och livsåskådningar tappar många 

elever intresset för ämnet. Av den anledningen medför ämnets innehåll att elever tappar 

entusiasm eftersom de snarare är intresserade av att veta hur det är att leva som en religiöst 

troende (Skolinspektionen 2011, s. 11). Dessutom har majoriteten av undervisningarna som 
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granskats visat att etiken oftast behandlas som ett fristående moment i kursen. En konsekvens 

av detta är att eleverna går miste om kunskaper om etiska frågor utifrån religiösa perspektiv. 

Å andra sidan kan diskussioner om etiska dilemman utifrån religioner bidra till de olika 

religionerna generaliseras. Skolinspektionens forskning pekar även på att de flesta lärare 

missar att återkoppla till etiska resonemangsmodeller vid analys över religioner. Även detta 

leder till att eleverna inte utvecklar förståelse för etiska resonemang utifrån religioner 

(Skolinspektionen 2011, s. 12).   

 

Ett annat viktigt resultat ur forskningen är att ett tematiskt arbetssätt i religionskunskaps 

kursen är fördelaktigast för både elever och lärare. Arbetar lärare på detta sätt upplevs en 

mindre tidspress för lärare att hinna med alla moment i kursen. Om man tvärtom arbetar med 

kursens moment som separata delar alltså religioner, livsåskådningar och etik var för sig, 

upplever lärarna en större tidspress att hinna med de delmoment som kursen ska innehålla. 

Som en oönskad följd minskas elevers möjlighet att uppnå kunskapskraven och syftet med 

kursen uppnås inte. I de värsta fallen har en del lärare uppgett att tidspressen gjort det tvunget 

att utesluta undervisning om etik. Skolinspektionen uppger även att en del läromedel har detta 

separata upplägget (Skolinspektionen 2011, s. 13). Vid vissa skolor får eleverna arbeta med 

ett tematiskt upplägg genom att integrera normativa etiska modeller med religiösa traditioner 

(Skolinspektionen 2011, s. 14).  

 

Skolinspektionens forskning är av särskilt intresse för uppsatsen eftersom den visar på hur 

etiken i relation till religion kan påverkas i praktiken av didaktiska skäl. Forskningen skiljer 

sig i stort sätt från den här uppsatsens syfte och metod. Uppsatsens syfte är att granska hur 

etik och moral behandlas i relation till religion och metoden för det är en innehållslig 

idéanalys av läroböcker. Detta skiljer sig från Skolinspektionens forskning som utförts av 

observationer och enkäter. Eftersom uppsatsen inte lyfter fram granskning från praktiken är 

det särskilt intressant att lyfta fram vissa aspekter från skolinspektionens studie. Studien 

belyser viktiga aspekter som kan vara värda att ha i åtanke vid granskning av läroböcker som 

utförs i den här uppsatsen. 

 

1.4 Metod  
Metoden i den här uppsatsen är innehållslig idéanalys. Syftet med en innehållslig idéanalys är 

att beskriva, reda ut och tolka idéer som kommer till utryck i en text (Beckman 2015, s. 14). 
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Eftersom syftet med uppsatsen är att redogöra för etikens roll i religionsundervisningen och 

hur området behandlas i relation till religioner är det av stor relevans att analysera skolans 

styrdokument och läromedel som används i undervisningen. Det är således skolans 

styrdokument och tre läromedel jag valt ut som står i fokus för analysen i uppsatsen. Det kan 

finnas en risk med en innehållslig idéanalys att man övertolkar materialet så att det skal passa 

in i uppsatsens syfte. En annan risk är att man lätt kan parafrasera materialet vilket innebär att 

man återger exakt vad som står i en text. Detta är inte syftet med en innehållslig idéanalys då 

man ska vara självständig och använda sig av ett eget analysspråk (Grenholm 2006, s. 216). 

För att undvika detta formuleras ett teoretiskt ramverk i uppsatsens andra kapitel som 

fungerar som ett slags ”analysglasögon” när materialet granskas. Man kan också kalla det för 

en ”analysapparat” som är till hjälp för att svara på frågeställningen självständigt (Beckman 

2015, s. 20). Genom detta hjälpmedel till analysen kommer behandlandet av etik och moral i 

relation till religion i styrdokument såväl som läroböcker granskas.  

 

Uppsatsens fokus är endast på religionskunskap 1 för gymnasiet. Det är den kursen som 

kommer vara mest förkommande i mitt kommande yrkesliv som religionslärare i gymnasiet. 

Styrdokumenten är omfattande och berör mycket som inte är relevant för den här uppsatsen. 

Det har således gjorts ett medvetet urval bland formuleringar i styrdokumenten som är av 

relevans för uppsatsen. Det som tas upp från styrdokumenten är därav formuleringar som 

berör området etik och moral. Detta gäller även för läroböckerna som analyseras. Läroböcker 

omfattar inte bara etik och moral utan oftast allt som ingår i det centrala innehållet för 

religionskunskap 1. Det som granskas i läroböckerna är dels de kapitel som avses att handla 

om etik och moral samt delar ur andra kapitel som kan tänkas beröra området. Med 

uppsatsens omfång i åtanke, utförs inte en fullkomlig analys av läroböckerna. Det är tre olika 

läroböcker som granskas i uppsatsen, dessa presenteras i uppsatsens materialavsnitt. Urvalet 

av läroböckerna har utifrån ett utskick av frågor till religionslärare runt om i Sverige valts ut. 

Av de mottagande svaren på vilka läroböcker som lärare i religionskunskap använder, förkom 

de utvalda läroböckerna mest. Därav drar jag slutsatsen att dessa böcker är vanligt 

förekommande i religionskunskap 1.   

 

Den första delen av analysen är av mer deskriptiv stil då den avses att redogöra vilka 

förutsättningar för etik och moral som finns för religionsundervisningen i skolans 

styrdokument. Det teoretiska analysverktyget tillämpas men fokus ligger på att klargöra 

etiken och moralens plats i styrdokumenten.  
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1.5 Teori 
Som tidigare nämnts innehåller uppsatsen ett teoretiskt ramverk vars syfte är att fungera som 

en analysapparat för uppsatsen. Det teoretiska ramverket presenteras kort i det här avsnittet 

men förklaras mer ingående i det avsnitt som är avsatt för det teoretiska ramverket. I detta 

avsnitt definieras centrala begrepp för uppsatsen. Syftet med detta är att klargöra och ge en 

förståelse för hur begreppen används i uppsatsen. 

 

Det teoretiska ramverket som valts för denna uppsats omfattar huvudsakligen två olika synsätt 

på etiken.  Ett av synsätten utgår från den amerikanske filosofen Robert Audi. Han är 

professor i filosofi vid University of Notre Dame och inriktar sig bland annat på etik. Det 

andra synsättet utgår ifrån Carl-Henric Grenholm, som är teolog och professor i etik vid 

Uppsala universitet. Sammantaget är det Audis och Grenholms olika synsätt på etiken som 

appliceras i analysen av läroböckerna och skolans styrdokument. Med hjälp av det teoretiska 

ramverket kan uppsatsens frågeställning besvaras och därmed även syftet för uppsatsen 

uppfyllas.  

 

Etik, moral och normativ etik är begrepp som utgör en central del av uppsatsens analys. Dessa 

begrepp är inte alltid självklara och kräver en närmre förklaring på hur de kommer förstås i 

uppsatsen. Först och främst ska begreppen etik och moral klargöras och därefter begreppet 

normativ etik som utgör en stor del av kursplanen inom etik och moralmomentet för 

religionskunskap 1 (Skolverket 2011).  

 

Enligt nationalencyklopedin kommer etik från grekiskan och betyder ”sedlig”. Även ordet 

moral kommer från grekiskan och betyder ”sed”. Etik och moral uppfattas ofta som 

synonymer, men enligt nationalencyklopedin skiljer sig begreppen från varandra. Med etik 

avses den teoretiska reflektionen över moralen och dess grund och med moral avses 

människans praktik (Hermerén, Larsson & Holte 2019). Filosofen Torbjörn Tännsjö 

presenterar i sin bok Grundbok i normativ etik sin syn på etik och moral. Han menar att 

normativ etik är moralläror utan hänvisning till någon religion och/eller gud. Vidare hävdar 

Tännsjö att normativa etiska modeller har utvecklats på sekulariserade grunder, under en 

modern tid. Med modern tid menar Tännsjö i början av 1500-talet (Tännsjö 2012, s. 22). 

Angående begreppen etik och moral anser Tännsjö att de kan ha samma mening och innebära 

samma sak. Vidare skriver Tännsjö att det kan falla naturligt att använda etik i vissa 

sammanhang och moral i andra. Enligt Tännsjö existerar det inte något systematiskt 
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språkbruk för begreppen etik och moral som skiljer dess meningar från varandra (Tännsjö 

2012, s. 27). I den här uppsatsen används begreppen i enlighet med hur Tännsjö uppfattar 

begreppen och deras förhållande till varandra.  

 

1.6 Material 
Det primära materialet som ska granskas i uppsatsen är skolans styrdokument samt tre 

läroböcker för religionskunskap 1 i gymnasiet. Skolans styrdokument innefattar allt som har 

med skolans verksamhet att göra. Vidare är skolans styrdokument något som skolan i sin 

helhet måste ta ställning till. Det gäller främst lärare och annan skolpersonal, men även 

elever. Styrdokumenten innehåller skollagen, skolans värdegrund och kursplaner för alla 

ämnen samt tillhörande kommentarmaterial. För den här uppsatsen är materialen som 

granskas avsedda för religionskunskap 1 i gymnasiet. De läromedel som granskas och urvalet 

från skolans styrdokument är således sådant som berör kursen som uppsatsen är inriktad på. 

Anledningen till detta urval är dels för att jag utbildar mig till ämneslärare och kommer 

undervisa i gymnasienivån. Därutöver är religionskunskap 1 den kursen som de flesta 

klasserna i högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieskolor kommer att studera.  

 

Alla styrdokument för skolan granskas inte i uppsatsen. Sådant som skollagen är mer 

övergripande för all verksamhet på skolan och är inte relevant för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning. Kursplanen utgör också en del av skolans diskurs men är mer 

specifikt för religionskunskapen. I den innehåller ämnets syftesbeskrivning, centrala innehåll 

och kunskapsmål. Det är kursplanen som avgör undervisningens innehåll och vilka mål 

undervisningen skal leda fram till, som man kan se i kunskapsmålen för ämnet. Kursplanen 

för religionskunskap skapar även förutsättningar för de innehåll läroböcker kan tänkas ha.   

 

Läroböckerna som granskas är En människa, tusen världar av Robert Tuveson utgiven 2015, 

En mosaik av Olov Jansson och Lina Karlsson utgiven 2011 och till sist Religion 1 för 

gymnasiet av Lennart Göth, Katarina Lycken Ruter och Veronica Wirström utgiven 2018. Det 

sekundära materialet för uppsatsen är Robert Audi och Carl-Henric Grenholms teorier om etik 

och religion. Dessa teorier fungera som ett analysverktyg längs uppsatsens analysdel.  
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1.7 Avgränsning  
Givetvis finns det en hel del läromedel som används av religionslärare för religionskunskap 

runt om i Sverige. Läromedel inbegriper en hel del olika medel för undervisningen så som allt 

inom media, populärkultur, film, serier samt läroböcker. Det vore överväldigande för 

uppsatsens utformning att ta sig igenom allt läromedel som används för etik och moral av 

religionslärare. Därav har det gjorts ett medvetet urval att avgränsa materialet till tre 

läroböcker. Urvalet av läroböckerna har baserats på svar från ett antal förfrågningar som 

skickats ut till religionslärare runt om i Sverige.  

 

Dessutom finns det andra ramfaktorer som sätter sin prägel på religionsundervisningen. 

Lärares kompetens, skolans geografiska läge och elevgruppers sammansättning är några 

exempel på ramfaktorer som kan påverka undervisningen. Inte minst har lärare en stor 

påverkan över vad som lärs ut i undervisningen. Den svenska skolan är målstyrd vilket kan 

innebära ett stort tolkningsutrymme för lärare att sätta sin egen prägel på det som lärs ut, så 

länge kunskapsmålen nås. Dessa ramfaktorer som har nämnts ovan utgör en betydelsefull 

påverkan på hur etik och moral lärs ut i undervisningen men bearbetas inte i uppsatsen.  

 

En annan avgränsning som gjorts i uppsatsen är valet av skolans styrdokument som granskas. 

Som jag nämnt tidigare utgörs en del av styrdokumenten för skolan av en mer övergripande 

form, relativt till den här uppsatsen. Därav har endast kursplanen för religionskunskap 1 och 

skolans värdegrund valts ut att granskas eftersom dessa är mer specifikt för etik och 

moralområdets förutsättningar i undervisningen.  

 

Valet av det teoretiska ramverket fungerar också som en avgränsning som gjorts för 

uppsatsens analys. Utan det teoretiska ramverket skulle materialet kunna granskas på ett helt 

annat sätt. Det skulle kunna dras flera slutsatser om materialets innehåll och risken hade 

kunnat bli att materialet övertolkas. Hade andra teorier valts ut för analysen hade jag troligtvis 

tolkat materialet annorlunda. Urvalet av det teoretiska ramverket ligger till grund och styr 

analysen för uppsatsen.   

 

1.8 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen mer ingående. 

Detta kapitel utgörs av Robert Audi och Carl-Henric Grenholms respektive bidrag till det 
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teoretiska ramverket. Deras teorier kommer presenteras och i kapitlets sista del kommer en 

kort sammanställning av dessa redogöras. Det tredje kapitlet är avsedd för uppsatsens 

analysdel. Här analyseras skolans värdegrund, kursplanen för religionskunskap 1 och de 

utvalda läroböckerna. Därefter följs uppsatsen av kapitel fyra med en jämförande analys av 

läroböckerna och en diskussion över analysen. Kapitel fem är en sammanfattande del av 

uppsatsen och till sist i kapitel sex förekommer en referenslista på uppsatsens källor.  

 

2. Teoretiskt ramverk: Etik och religion  
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som ämnar att vara ett redskap för 

uppsatsens analys. Jag vänder mig till Robert Audi och Carl-Henric Grenholm för att kunna 

tolka, förstå och beskriva det innehåll som styrdokumenten och läroböckerna ger utryck åt 

beträffande etik och moral i religionskunskap 1. Som nämnts tidigare har Audi och Grenholm 

olika synsätt på etik och etiken i relation till religion. Robert Audis bidrag synliggör ett 

tankesätt där etiken är autonom. Med det menas att etiken är oberoende av religiösa 

föreställningar och en tro på gud. I kontrast till Audi lyfter Grenholm fram den kristna etiken. 

Författarens tes är att kristen etik är en etik bortom humanismen och att den kristna etiken har 

ett unikt innehåll som inte går att nås av det mänskliga förnuftet. Etiken är enligt honom 

beroende av kulturella och sociala sammanhang.  

 

2.1 Robert Audi: Etikens autonomi  
Robert Audis bidrag till det teoretiska ramverket baseras på hans bok Democratic Authority 

and the Separation of Church and State, publicerad av Oxford University Press 2011. Syftet 

med boken är att belysa olika perspektiv på kopplingen mellan etik, religion och politik. 

Boken är ett redskap för den som föredrar kyrkan och staten som separerade men även för de 

som lever i en pluralistisk demokrati. Enligt Audi bygger en sund demokrati på en politisk 

filosofi där etiken är oberoende av religion (Audi 2011, s. 10). Audis syn på etik bygger på att 

etiken är autonom. Etik är en naturlig inneboende kunskap bland människan som är 

oberoende av annan kunskap eller ett rättfärdigande för någon övertygelse som existerar i ett 

annat kunskapsområde (Audi 2011, s. 11). Däremot kan etikens autonomi aldrig vara absolut. 

Det finns en del moralisk kunskap som vi kan veta naturligt, exempelvis att något är gott eller 

ont. Moralisk kunskap är dock något som är beroende av erfarenheter. Vi kan exempelvis inte 

veta att det är fel att ljuga utan att ha upplevt konceptet av det. Vi kan heller inte veta att 

något är fel utan att veta vad som är en felaktig handling, exempelvis ett rån, mord eller att 
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bryta ett löfte. Däremot visar inte dessa förhållanden, att etiken är beroende av någon religion 

för att nå moralisk kunskap (Audi 2011, s. 12). Audis poäng är att etik är autonom i relation 

till just religion. Enligt Audi kan vi få moralisk kunskap genom sunt förnuft. Etik är alltså 

något naturligt och sekulärt tillgängligt för alla människor, och enligt Audi kan människan 

genom sitt förnuft och intuitiva tänkande komma fram till moraliska sanningar. Det är genom 

vår rationalitet och reflektion som vi kan finna prima facie skyldigheter, alltså moraliska 

skyldigheter såsom att inte ljuga eller att handla gott. Han menar att detta är förpliktelser som 

är naturliga för det mänskliga tillståndet.  

 

Men hänsyn till vad som framgått ovan, kan sägas att Audi har en universalistisk syn på 

etiken. Alla människor kan nå fram till moraliska sanningar genom sitt förnuft och intuitiva 

tänkande. Kunskap om moraliska sanningar beror inte på någon kunskap om religiösa 

sanningar eller en tro på en gud. Audi bejakar däremot inte ett anti-religiöst synsätt på etiken. 

Religiösa övertygelser kan vara en bra vägledning för moralen. Om moraliska sanningar 

existerar och om gud är allvetande och allgod, bör gud logiskt sätt ha kunskap om dessa 

sanningar och en vilja att människan ska handla utefter dessa sanningar. Förhåller man sig till 

detta resonemang kan även tänkas att bibeln innehåller indikationer till moraliska sanningar, 

vilka är inspirerade av gud. I denna kontext menar Audi att bibelns indikationer av moraliska 

sanningar måste vara goda eftersom de härstammar från en allvetande och god gud. Däremot 

skulle inte dessa sanningar skilja sig från de moraliska sanningar vi kan få från vårt intuitiva 

tänkande och som är tillgängliga för oss av ”natural reasons” (Audi 2011, s. 17). Detta leder 

till Audis ståndpunkt att etiska antaganden gjorda av ”natural reason” ska ha företräde över 

etiska antaganden gjorda på religiösa grunder i en offentlig debatt (Audi 2011, s. 79). Audi 

menar att religion kan ha en moralisk auktoritet men att den kan komma från olika källor som 

kan vara till hjälp för att tolka exempelvis heliga texter. Eftersom Audi anser att etiken är 

autonom kommer etiska principer dyka upp av ”natural reasons” för religiösa individer, som 

inte är baserade på religiösa föreställningar (Audi 2011, s. 19).  

 

Audi menar att religiösa föreställningar kan användas som moralisk vägledning men den 

vägledningen kan man hitta på annat sätt bortom religionen också. Det är inte guds befallning 

av något som gör någonting rätt utan gud befaller något för att det är rätt menar Audi (Audi 

2011, s. 29).  
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2.2 Grenholm: Bortom humanismen 
Den andra delen av det teoretiska ramverkets bidrag till uppsatsen baseras på Carl-Henric 

Grenholms bok Bortom humanismen, en studie i kristen etik som publicerades 2003. 

Grenholms syfte med boken är att dels formulera olika utformningar av kristen etik samt att 

undersöka hur dessa utformningar förhåller sig till det universalistiska anspråk som utgörs av 

humanistisk etik (Grenholm 2003, s. 15). Grenholm ställer bland annat frågan om hur kristen 

etik ska förhålla sig till den humanistiska etiken som har ett universalistiskt anspråk och hur 

den kristna etiken ska förhålla sig till den kritik som riktas mot den humanistiska etiken, av 

postmoderna kritiker. Den kritik som postmoderna tänkare riktar mot humanistisk etik är på 

dess universalistiska anspråk och företräder istället en kontextuell etik. Den universalistiska 

etiken går ut på att det finns en rationell grundad etik som går att nå genom människans 

förnuft medan den kontextualistiska etiken går ut på att moraliska uppfattningar präglas av 

vår sociala kontext (Grenholm 2003, s. 17).  

 

Grenholms studie visar att det inom den nutida kristna etiken förekommer olika utformningar 

av en etisk kontextualism. Den etiska kontextualism som råder i kristen etik är dock inte 

enhetlig och innefattas av olika uppfattningar om kontexter som påverkar våra 

moraluppfattningar (Grenholm 2003, s. 242). Grenholm redogör för en del utformningar, men 

i följande exemplifieras den narrativa dygdetiken. Den narrativa dygdetiken är utformad av 

teologer som Stanley Hauerwas och James McClendon. De bejakar en kontextualistisk 

ståndpunkt till etiken. Hauerwas menar att all etik är relativt till dess tid och plats. Skilda 

kulturer, religiösa traditioner och historiska epoker är sådant som etiken präglas av. Kristen 

etik utformas inom en bestämd social gemenskap och präglas av sin egen tradition och 

berättelser (Grenholm 2003, s. 99). Hauerwas avisar tanken om att människan har en frihet 

med dess rationella överväganden att utforma sin egen moral. I detta hänseende får kyrkan en 

stor betydelse för den kontext som den kristna etiken utformas i. Det är inom den kyrkliga 

gemenskapen man kan odla goda karaktärsegenskaper och där berättelsen om gud och Jesus 

formar de som tillhör den gemenskapen (Grenholm 2003, s. 100). Vidare menar Hauerwas att 

genom att man lyssnar till berättelser om Jesus, kan man utvecklas som människa. Hauerwas 

menar att den kristna etiken är en narrativ etik där olika berättelser har en avgörande 

betydelse för etikens innehåll inom den kristna traditionen. Berättelser om gud och guds 

gärningar med människor på jorden, avslöjar verklighetens natur och ger människan insikt om 

vad det innebär att vara människa (Grenholm 2003, s. 110). Detta leder Hauerwas till hans 

ståndpunkt om att kristen etik är en uppenbarelsebaserad etik. Vetskapen om guds handlande i 
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Kristus ger människan insikt om vad som är rätt och gott, den skiljer sig även från annan 

kunskap eftersom den har ett unikt innehåll som inte går att erfara inom andra kontexter 

(Grenholm 2003, s. 114).  

 

Grenholm instämmer med Hauerwas ståndpunkt om att våra moraliska uppfattningar är 

präglade av de kulturella och sociala sammanhang vi befinner oss i. Etiska modeller utgör 

delar av skilda traditioner och är därav inbäddade i skilda livsåskådningar (Grenholm 2003, s. 

120). Grenholm menar dock att Hauerwas omfattar en renodlad kunskapsteoretisk relativism 

som han har invändningar mot. Enligt en renodlad kunskapsteoretisk relativism är alla 

grunder för moraluppfattningar i skilda traditioner särskilda för olika kontexter och 

traditioner. Grenholm menar dels att detta kan medföra ett allt för okritiskt ställningstagande 

till den egna traditionens moraluppfattningar. Vidare menar Grenholm att det kan försvåra en 

dialog mellan kontextgränserna, om varje tradition har en etisk rationalitet som skiljer sig från 

varandra och att detta kan medföra stora svårigheter i ett pluralistiskt samhälle (Grenholm 

2003, s. 122).  

 

Grenholm anser den kristen etik vara präglad av dess sociala och kulturella kontext. Vilken 

kontext som den kristna etiken inbegriper är dock inom olika utformningar. Den narrativa 

dygdetiken och uppenbarelsebaserade etiken har utgjort två exempel på utformningar som 

Grenholm presenterat. Grenholm bejakar även den kritisk som kommer från postmoderna 

tänkare vars kritik riktar sig mot den etiska universalismen. Grenholm hävdar att det 

föreligger skilda moraluppfattningar inom olika traditioner och sociala kontexter (Grenholm 

2003, s. 251).   

 

Slutligen redogör Grenholm för det unika i kristen etik. Det unika för kristen etik är enligt 

Grenholm förankrat i den människosyn som finns inom den kristna traditionen. En gemensam 

uppfattning är att människan är skapad av guds avbild, att människan är en fri varelse med en 

särskild förmåga till självmedvetande och utgivande kärlek. Alla människor har ett lika värde 

och bör inte bara behandlas som medel utan som ändamål. Erfarenheten av guds kärlek kan 

öka benägenheten och motivationen att handla rätt och kärleksfullt mot andra. Den kristna 

etiken odlar även goda karaktärsegenskaper (Grenholm 2003, s. 264). Uppenbarelsen i Kristus 

framställs även som unikt för kristen etik. Det är Jesus Kristus som anses vara den sanna 

människan och guds avbild vilket gör att berättelser om honom fördjupar förståelsen av 

innehållet i kristen etik. Sådant som Kristus självutgivande och gränslösa kärlek uppfattas 
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som ett ideal för etiken. Vidare utgörs den kristna människosynen av att människan 

förverkligar sig själv genom att offra sitt liv för andra (Grenholm 2003, s. 265). Den kristna 

etiken innebär även en djup insikt över människans brister och ofullkomlighet. Grenholm 

skriver att, ingen människa kommer lyckas leva ett liv i helt överensstämmelse med de krav 

som ställs upp inom den kristna traditionen, men för detta har man inom kristen tro en gud 

som alltid kommer förlåta människans ofullkomlighet (Grenholm 2003, s. 267).  

 

2.3 Sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk  
I detta avsnitt klargörs viktiga huvudpunkter för analysen inom respektive Robert Audi och 

Carl-Henric Grenholms bidrag till det teoretiska ramverket. Dessa huvudpunkter är viktiga att 

ta med i läsandet av kommande analysdel i uppsatsen.  

 

2.3.1 Robert Audi  

Vi har sett Robert Audis synsätt på etiken som en domän som är oberoende av annat 

kunskapsområde. Etiken är autonom. Enligt Audi kan människan med sitt förnuft och 

rationella överväganden, nå fram till moraliska sanningar, utan några religiösa föreställningar 

och en tro på gud. Detta leder Audi till en universalistisk syn på etiken. Människan kan 

genom vad Audi kallar för ”natural reasons” som kan liknas med ”sunt förnuft”, nå moraliska 

överväganden. Audi menar dock att religioner kan fungera som en bra vägledning för 

människans moral men de moraliska överväganden som baseras på en religiös föreställning 

kan även nås av ”natural reasons”. I detta hänseende står Audi för en separation mellan stat 

och kyrka. Audi menar även att det är sundare att i en offentlig debatt resonera för något på 

sekulära grunder. Dessa grunder är något som finns tillgängligt och kan nås av alla 

medborgare.  

 

2.3.2 Carl-Henric Grenholm  

Enligt Carl-Henric Grenholm utformas etiken av en viss kontext. Etiken är beroende av 

sociala och kulturella sammanhang. Etikens kontext har olika utformningar och exempel som 

tagits upp ovan är en narrativ dygdetik och uppenbarelsebaserad etik. Grenholm bejakar den 

kritik som riktas mot uppfattningar om att etiken är universalistisk. Den universalistiska synen 

på etik går ut på att gemensamma moraliska uppfattningar går att nå genom människans 

förnuft och rationella överväganden. Grenholm står för att olika traditioner kan ha unika 

etiska ställningstaganden men trycker även på vikten att det ska gå att ha en dialog över 
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kontextgränserna. Det har även framförts exempel på vad Grenholm anser är unikt för kristen 

etik. Det unika för kristen etik är främst förankrat i människosynen som finns inom 

traditionen.  

 

3.1 Analys 
Uppsatsens analysdel är uppdelat i två block. I det första blocket klargörs idéer som 

genomsyras i skolans formella diskurs. Inom skolans formella diskurs analyseras skolans 

värdegrund för att utröna vilka förutsättningar den ger för skolan i allmänhet men 

religionskunskapen i synnerhet. Den andra delen av skolans formella diskurs, vilken tillhör 

det första blocket av analysen, utgörs av kursplanen för religionskunskap 1. Kursplanens 

innehåll är mer specifik för undervisningens förutsättningar inom ämnet. Det första blocket i 

analysen besvarar följande frågor: Vilka ramar lägger styrdokumenten för läroböckernas 

innehåll och vad leder det eventuellt till att man skall förvänta sig av läroböckerna? 

Analysdelens första block är av deskriptiv karaktär, vilket syftar till att presentera de allmänna 

och specifika förutsättningar som finns för religionskunskapen, framförallt för etik och 

moralområdet inom religionskunskapen.   

 

I analysdelens andra block analyseras tre läroböcker som presenterats ovan. Här används 

Robert Audi och Carl-Henric Grenholms bidrag till det teoretiska ramverket som analytiskt 

verktyg, för att svara på frågan: Hur framställs relationen mellan etik/moral och religion i 

läroböcker för religionskunskap 1?   

 

3.1.1 Skolans värdegrund  

Skolans värdegrund innehåller de värden som ska genomsyra hela skolans verksamhet. Den 

ska följas och tillämpas av all personal och alla elever på skolan. I skolans värdegrund finns 

även en del hänvisningar till skollagen, vilken innehåller de grundläggande juridiska 

bestämmelserna för skolans verksamhet. Under rubriken grundläggande värden i skolans 

värdegrund framgår en formulering som berör etik:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
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rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell (Skolverket 2011, skolans värdegrund och uppgifter. Min kursivering).  

 

Formuleringen i värdegrunden är i överrensstämmelse med Grenholms teori om att den 

kristna etiken har någonting unikt att bidra med. Grenholm framställer unika värden som 

uppstår inom den kristna tron. Ett värde som Grenholm framställer unikt för kristen tradition 

är självutgivande kärlek, vilket är något som kan kopplas samman med värdegrundens krav på 

generositet. Värdegrundens formulering som hänvisades till ovan, går även ihop med 

Grenholms tanke om att etiken är beroende av en viss social och kulturell tradition. I detta 

fallet är det den kristna traditionen som ska bidra till vissa värden i första hand. I ljuset av 

detta är min tolkning av formuleringen att dessa värden inte skulle kunna gå att nå utan den 

kristna traditionen.  

 

Under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” i skolans värdegrund står det: 

 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i utbildningen. 

Undervisningen i olika ämnen ska behandla detta perspektiv och ge en grund för och 

främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt 

mot sig själva och andra (Skolverket 2011). 

 

I formuleringen framgår det att etiken inte bara är ett kunskapsområde för religionskunskap. 

Vad som menas med det etiska perspektivet är oklart men det framgår att elever ska 

självständigt kunna ha detta som grund för egna ställningstaganden inom alla ämnen i skolan. 

I enlighet med detta kan tolkas att etisk reflektion inte endast är något för religionskunskapen 

utan något som går att uppnå utan att relatera till religiösa traditioner. Detta kan vidare 

kopplas till Audis teori om att etiken är oberoende av religiösa föreställningar.  

 

3.1.2 Kursplan för religionskunskap 1  

Redan i religionskunskapens ämnesbeskrivning framgår det att religionskunskapen bland 

annat handlar om hur människor formulerar och förhåller sig till etiska frågor. Det står även 

att ämnet behandlar trons och etikens betydelse för individers upplevelser av mening och 

tillhörighet. En anmärkning i formuleringen är att tron och etiken hålls isär. Det kan uppfattas 
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som att tro är en sak och etik något annat. Hade begreppen förts samman till ”trons etiska 

betydelse” hade det bara varit fråga om etikens betydelse inom en viss tro.  

 

I ämnets syftesbeskrivning framkommer det att undervisningen ska syfta till att eleverna ska 

utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. 

Vidare utrycker kursplanen att det är den kristna traditionen som står till grund för det 

svenska samhället. I och med detta framgår att kristendomen har en särskild betydelse i 

sammanhanget. Dessutom står skrivet att eleverna ska utveckla kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. I det centrala 

innehållet för kursplanen gällande etik och moralområdet, framgår att religionskunskap 1 ska 

behandla följande:  

Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara.  

Samt,  

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden (Skolverket 

2011, centrala innehåll för religionskunskap 1).  

Om man ser till kunskapskraven för betyget E verkar det inte finnas något krav som 

motsvarar vad som framgår av kursplanen, gällande att kunna förmedla etiska utgångpunkter 

inom någon religiös föreställning. I kunskapskraven står det:  

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och 

modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla 

argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar (Skolverket 

2011, kunskapskrav för religionskunskap 1). 

 

Det är således värt att notera att eleverna inte ska kunna framhålla etiska frågor med 

utgångspunkt i religioner för att få betyget E. Det är även intressant att detsamma gäller för de 

högre betygen, men är inte någon fråga denna uppsats ämnar att ta fast på.   
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Vilka förutsättningar skapar styrdokumenten för läroböcker i religionskunskap 1 och vad kan 

man förvänta sig för innehåll i läroböckerna utifrån vad som står skrivet i styrdokumenten? 

Det som har framgått av de undersökta styrdokumenten är att värdegrunden och kursplanen i 

viss mån skiljer sig från varandra. Det finns inga strikta regler eller tillvägagångssätt som 

författare till en lärobok i religionskunskap 1 behöver följa i sin framställning av etik och 

moral. Styrdokumenten kan förenas med både Audis och Grenholms teorier om etik och 

moral. Därav finns det ett utrymme för läroboksförfattare att framställa etiken som både 

kontextualistisk och universalistiskt. En förväntning som uppstår för läroböckernas innehåll är 

således att de kan vara lagda mot olika håll och följer inte en tydlig uppfattning om etik och 

moral, för att det inte finns en sådan formulering i styrdokumenten. Läroboksförfattare får 

sålunda en någorlunda fri väg att ta i framställningen av etik och moral. Det som kan 

förväntas från läroböckerna är att normativ etik får en särskild plats men även att etiken tas 

upp i förhållande till religion.  

 

3.2 Analys: Läroböcker 
Analysen har som syfte att svara på uppsatsens frågeställning: Hur framställs relationen 

mellan etik/moral och religion i läroböcker för religionskunskap 1? Till hjälp för att tolka det 

som tas upp i läroböckerna gällande denna fråga, används det ovan presenterade teoretiska 

ramverk som baseras på Robert Audi och Carl-Henric Grenholms olika synsätt på etiken. 

Analysen belyser även tre aspekter som läroböckerna kan tänkas att betona. Dessa aspekter är 

moralens uppkomst, moralens motivation och moralens vetande eller vägledning. Den första 

aspekten går ut på hur läroböckerna framställer var etiken kommer ifrån. Kommer moralens 

ursprung från religion eller finns det andra källor till moralen? Den andra aspekten handlar 

om varför människan kan tänkas vilja handla rätt. Är det exempelvis möjligt för någon att 

vilja och orka handla rätt utan föreställningar om straff/belöning? Till sist handlar den tredje 

aspekten om hur vi kan nå moraliskt vetande. Vilken eller vilka alternativa vägledningar för 

moraliskt vetande lyfter böckerna fram?  

 

3.2.1 Lärobok 1 
I detta avsnitt granskas läroboken En människa, tusen världar skriven av Robert Tuveson, 

utgiven 2015. Boken har nio kapitel varav det första kapitlet är ett inledande kapitel om 

religionskunskap 1. Det andra kapitlet som kommer efter inledningen är avsett för etik och 



 24 

moral sedan följer resterande kapitel upp med ett avsnitt för religion och vetenskap samt ett 

varsitt kapitel om världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism). 

Det sista kapitlet handlar om livets faser såsom pubertetsriter, bröllopsriter och 

begravningsriter. Utgångspunkten för den här delen av analysen är det andra kapitlet i boken 

som behandlar etik och moral. En granskning av relevanta delar ur resterande kapitel kommer 

endast delvis behandlas och utgör inte någon huvudfokus för analysen. Kapitlet om etik och 

moral inleds av en beskrivning på vad etik och moral är och följs sedan upp av frågan om man 

kan lära sig etik och moral. Det tredje avsnittet i kapitlet är avsett för normativa etiska teorier 

som följs upp av en analysmodell av dessa. Sedan tas etik och livsåskådningar upp följt av 

centrala värden inom livsåskådningars etik. Till sist knyter kapitlet ihop säcken med frågor 

om vad elever fått med sig av kapitlet samt diskussions och fördjupningsfrågor.  

 

Som nämndes ovan, inleds bokens kapitel ”etik och moral” med frågan om vad etik och moral 

innebär. Detta är en fråga som kan få ett stort inflytande på hur eleverna uppfattar området. 

Här finns en chans för författaren att fånga upp det mest centrala som eleverna bör få med sig 

under bokens resterande delar. I detta avsnitt kan först noteras att författaren gör skillnad på 

etik och juridik. Författaren beskriver att vad som är rätt eller orätt i juridisk mening, inte 

behöver vara rätt eller orätt inom etiken. Detta utgör ett exempel på vad etiken inte innebär. 

Däremot framgår det att etiken är människans reflektioner över vad som är rätt och fel i olika 

situationer. Boken tar också upp etiska riktlinjer som kan hittas i läroplanens värdegrund 

(Tuveson 2015, s. 31). I och med att etiken är en del av religionskunskapsämnet kan det 

ifrågasättas varför det inte finns en koppling till religion för att besvara det inledande kapitlet 

om vad etik och moral är. Kapitlets inledning bör rimligen tolkas i enlighet med Audis synsätt 

på etiken, det vill säga, att etiken är oberoende religion. 

 

I det andra avsnittet av kapitlet ställer författaren frågan om vi människor föds med en moral 

eller om det är något vi måste lära oss från omgivningen. Författaren svarar på detta genom 

att koppla frågan till hur en religiös person skulle svarar på frågan och genom teorier som 

kommer från vetenskapsmän angående etikens uppkomst hos människan. De kommentarer 

som lämnas för att svara på hur en religiös person skulle kunna tänka är:  

 

En religiös person kanske säger att vi har en moral för att Gud har gett oss den och att vi 

belönas när vi gör det goda och bestraffas när vi gör det onda, både här i livet och efter 

döden. Här är det en fråga om tro (Tuveson 2015, s. 32).  
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Ännu en tolkning av formuleringen är att etiken är beroende av religion eftersom etikens 

uppkomst härstammar från gud, som givit etiken till människan. Formuleringen i boken visar 

även att människan får en etisk motivation av religion med anledning av dess bestraffande och 

belönande funktion. Boken presenterar efteråt olika vetenskapliga teorier som hävdar att 

moralen antingen är något biologiskt medfött eller något vi lär oss av omgivningen. Trots det 

lilla omfånget religion får i frågan jämfört med de vetenskapliga teorierna, erbjuder läroboken 

olika synsätt. Det är frågor som diskuteras av både Audi och Grenholm i det teoretiska 

ramverket. Grenholm anser att etiken är något som präglas av vår omgivning och att religiösa 

traditioner erbjuder specifika moraliska uppfattningar medan Audi har en universalistisk syn 

på etiken. Enligt Audi har alla människor förmågan att nå etisk insikt genom sitt förnuft, 

vilket är exempel som tas upp i läroboken genom de vetenskapliga teorierna. Vidare i 

avsnittet skriver författaren ”Oavsett orsaken till att vi har en moral är det viktigt att poängtera 

att den utan tvekan är möjlig att påverka. En faktor som inverkar på vår moral är vår ålder och 

vår omgivning” (Tuveson 2015, s. 34). Författaren ger exempel på vilka personer och 

omgivningar som kan prägla en människas moraluppfattningar såsom lärare, klasskamrater, 

media, och det politiska läget. Det ges även ett exempel på att religion kan påverka en 

individs moraluppfattningar. Ser man till Audis teori går det ihop med hans uppfattning om 

att religion kan vara en bra vägledning för moralen. Audi anser dock inte att religion är 

orsaken till att människan har en moral. Bokens formuleringar ligger mer i linje med 

Grenholms tankesätt. Han fokuserar inte på varför människan har en moral och förnekar det 

universella. Grenholms uppfattning är att moralen alltid påverkas av sammanhanget, som 

boken också framför. När det kommer till hur vi kan nå moraliskt vetande presenterar boken 

även här olika synsätt. Författaren tar upp både exempel på hur religion och mer vardagliga 

sammanhang som är frikopplade från religion, fungerar som vägledning för moralen.   

 

Den delen i kapitlet som handlar om normativ etik behandlar pliktetik, konsekvensetik, 

dygdetik, sinnelagsetik och situationsetik. Här kopplar boken etik till religion två gånger. Den 

ena kopplingen görs i samband med formuleringar om pliktetik. Författaren presenterar kort 

för det generella i den pliktetiska modellen. För en pliktetiker finns det vissa handlingar som 

alltid är rätt och andra som alltid är fel. Författaren gör en koppling till religion genom att 

skriva att en pliktetiker kan hänvisa till religiösa regler för att veta om en handling är rätt eller 

fel (Tuveson 2015, s. 38). Den andra kopplingen som görs till religion i den normativa etiken 

är i samband med sinnelagsetiken. Inom sinnelagsetik är det avsikten med handlingen som 

gör den rätt eller fel. Här kopplas modellen till religion genom att man inom en del religiösa 
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traditioner anser att man har en god avsikt om man behandlar andra människor som man själv 

vill bli behandlad (Tuveson 2015, s. 48). Detta visar på ett samband mellan etik och religion 

eftersom en religiös person enligt pliktetiken kan hämta moralisk vägledning av regler som 

utformats inom religionen. Dessutom finns det enligt sinnelagsetiken önskvärda avsikter inom 

religion, som människor bör handla utefter. Detta visar på att vissa normativa etiska modeller 

har ett starkare samband till religion än vad andra har.   

 

I kapitlets analysmodell som presenteras efter avsnittet som handlar om normativ etik 

hänvisar författaren till det centrala innehållet i kursplanen för religionskunskap 1. Ett centralt 

innehåll som avser etik och moral i relation till religion som redan nämnts ovan, är att 

eleverna ska kunna analysera etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen och 

världsreligionerna. De förutsättningarna som eleverna har getts för att kunna göra detta är det 

som presenterats ovan. Eleverna har enligt min tolkning endast fått exempel i boken där de 

normativa etiska modellerna som plikt och sinnelagsetik, har först samman med religioner på 

ett generellt plan.  

 

Kapitlets sista del behandlar de delmoment i kursplanen som handlar om etik och moral i 

relation till religion. I denna del tar författaren upp värden som är centrala och gemensamma 

för världsreligionerna och icke-religiösa livsåskådningar. Ett exempel är humanismen. 

Författaren integrerar även de normativa etiska modellerna med världsreligionerna. 

Företrädare för de olika världsreligionerna beskrivs som att de kan ha en konsekvens-, plikt-, 

dygd- och sinnelagsetiskt tänkande. Sinnelagsetiken kopplas i boken till den gyllene regeln, 

att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad (Tuveson 2015, s. 56). 

Solidaritet, generositet och medkänsla är dygder som författaren menar är mest centrala för 

världsreligionerna (Tuveson 2015, s. 58). Betraktelsesättet att centrala värden kan föras 

samman och bilda gemensamma nämnare som viktiga för religiösa och icke-religiösa 

livsåskådningar, ligger i linje med Audis synsätt på etiken, eftersom enligt Audi kan 

moraliska sanningar nås av alla människor. Däremot, kan det från Grenholms perspektiv 

sägas att det inte finns några unika värden för religioner om man slår ihop gemensamma 

värden mellan religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.  

 

Som beskrivits ovan kopplar författaren samman de flesta normativa etiska modellerna med 

världsreligionerna. Vid ett tillfälle pekar dock författaren på att pliktetiken och 

konsekvensetiken har ett särskilt samband med religionerna genom följande formulering:  
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I grunden resonerar nog många troende pliktetiskt. Man gör alltid det som enligt 

religionerna är det rätta för att det är ens plikt. Men kanske blir man också motiverad av 

de goda konsekvenserna av de rätta handlingarna. Judar, kristna och muslimer tänker sig 

att goda handlingar belönas både här i livet och efter döden (Tuveson 2015, s. 60). 

 

Författaren utesluter inte buddhism och hinduism utan refererar även till dessa religioner i sin 

text. I formuleringen kan man se ett ytterligare exempel på en betoning av att religioner kan 

vara källan till moralisk motivation. Att troende vill handla moraliskt riktigt eftersom sådant 

handlande kan belönas i ett senare skede. I boken görs det även skillnader på etiska teorier 

mellan religionerna. En sådan skillnad är miljöetiken inom och mellan världsreligionerna. 

Författaren refererar till en del i bibeln som kan ha en antropocentrisk uppfattning, där 

människovärdet är högre än djur och natur. Det refereras även till en del i bibeln där en 

uppfattning om människovärdet är likställt med djur och naturvärdet (Tuveson 2015, s. 63). 

Liknande referenser görs med skrifter från resterade världsreligioner.  

 

I kapitlets avslutande reflektioner menar författaren att alla normativa etiska teorierna går att 

koppla till samtliga världsreligionerna. Men författaren generaliserar ändå genom att koppla 

samman en normativ etisk modell mer till en viss religion. Författaren beskriver exempelvis 

kristendomen som mindre lagbunden i förhållande till sin religion, än judendomen och islam. 

Det viktiga inom kristendomen är enligt författaren det kärleksfulla sinnelaget och drar 

således slutsatsen att kristna företrädare är sinnelagsetiker. Vidare hänvisar författaren 

ytterligare en gång till den gyllene regeln och betonar regeln som särskilt viktig inom den 

kristna traditionen, även om den appliceras i samtliga världsreligioner. I kontrast till 

kristendomen anser författaren att judendomen, islam och hinduismen är pliktetiska 

religioner. Författaren motiverar det på följande vis: Som jude måste man följa Moses lag och 

som muslim anses ortopraxi vara viktigare än ortodoxi. För hinduer är det av stor vikt att följa 

sin dharma, vilket är den plikt som tillges en människa beroende på kön, ålder och 

kasttilhörighet. Till sist anses i boken att buddismen, likt kristendomen, vara sinnelagsetisk. 

Författaren tillägger att det inom samtliga världsreligioner finns dygdetiska inslag (Tuveson 

2015, s. 66).  

 

Författaren betonar att företrädare inom samma religiösa tradition kan leva i olika etiska 

världar. Ens etiska reflektion inom en viss religion präglas av ens sammanhang. Därav finns 
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det olika tolkningar av etik inom och mellan religioner. Författaren skriver bland annat ”Hur 

man tolkar beror på vilken etisk värld man lever i” (Tuveson 2015, s. 67).  Dessa 

formuleringar förenas tydligt med Grenholms kontextualistiska ställningstagande eftersom 

han understryker att moraliska uppfattningar präglas av en viss tradition och sociala 

sammanhang.  

 

Efter etik och moralkapitlet följs boken upp av några kapitel som är specifikt avsedda att 

behandla världsreligionerna var för sig. I varje kapitel finns en underrubrik som heter 

”människosyn” där författaren återkopplar till de normativa etiska modellerna och 

sammankopplar vissa av modellerna med världsreligionerna. Sammankopplingen av de 

normativa etiska modellerna utförs på liknande sätt som i kapitlet om etik och moral, men 

inom människosyns avsnittet diskuteras även människans moraliska ansvar inom religionerna. 

 

I boken beskrivs att inom judendomen och kristendomen anses människan ha ett förnuft och 

en fri vilja. Detta innebär att människan har ett fullt moraliskt ansvar (Tuveson 2015, s. 116 & 

153).  Vad gäller islam, beskriver författaren att vissa muslimer hävdar att människan har en 

fri vilja, men andra muslimer anser att den är begränsad med hänsyn till att gud har 

förutbestämd allt. Därav anser en del muslimer att människan har ett moraliskt ansvar, medan 

andra muslimer anser att möjligheterna att påverka det sker är begränsade (Tuveson 2015, s. 

192). Inom hinduismen beskrivs den fria viljan hos människan som begränsad. Författaren 

menar att nuet präglas av det tidigare livet men att det finns en chans att påverka framtiden 

genom att följa ens plikter (Tuveson 2015, s. 233). En liknande syn på människans fria vilja 

formuleras inom buddhismen. I kapitlet som behandlar buddhismen kopplar författaren 

samman en normativ etisk modell som inte gjorts tidigare i kapitlet om etik o moral. Den 

normativa etisk modellen är pliktetiken som formuleras i samband med föreskrifter som gäller 

för alla buddhister (Tuveson 2015, s. 268).  

 

3.2.2 Lärobok 2 

I denna del granskas läroboken En mosaik. Den är skriven av Olov Jansson och Linda 

Karlsson och gavs ut 2011. Boken är uppdelad i tre delar, den första delen heter Kultur och 

religion. Här beskriver författarna vad kultur och religion är. Den andra delen heter Religioner 

och livsåskådningar. I denna del går författarna igenom alla världsreligioner, nya religiösa 

rörelser och sekulära livsåskådningar. Den sista delen i boken är ”Att vara människa” och det 
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är under denna del som ett avsnitt om etik fått sin plats. Etikområdet är alltså ett kapitel inom 

bokens del som redogör aspekter av att vara människa. Bokens sista del behandlar även 

sådant som identitet, kärlek och döden, men dessa delar berörs inte framöver i uppsatsen. 

Analysen fokuserar på det nämnda avsnittet om etik.  

 

Avsnittet inleds med rubriken ”den moraliska människan”. Jansson och Karlsson (2011, s. 

187) beskriver bland annat att människan har ett ansvar att ta ställning till moraliska frågor 

under livets gång. Redan under inledningen upplevs en tydlig ståndpunkt bland författarna 

som lyder:  

 

I vårt etiska tänkande utgår vi ofta från de kulturella traditioner och livsåskådningar som 

vi känner till. Hur vi ser på människans värde eller människans förhållande till djuren och 

naturen hänger samman med vad som i vår kultur uppfattas som gott och rätt (Jansson & 

Karlsson 2011, s. 188).  

  

Efter formuleringen ovan beskriver författarna etisk realism och etisk relativism för att svara 

på frågan om vilken grund etiken vilar på. Etisk realism beskrivs som en tanke om att alla 

människor har genom sitt förnuft en etisk förmåga. Etiska värden gäller för alla människor 

och har gjort i alla tider. Den etiska relativismen framställs som en tanke om att det etiska 

tänkandet är föränderligt. Enligt synsättet skapar människan egna värden och etiken kan vara 

olika inom skilda kulturer (Jansson & Karlsson 2011, s. 188). Dessa synsätt på etiken är likt 

det vi har sett i uppsatsens teoretiska ramverk. En rimlig tolkning är att Audi tillhör den etiska 

realismen som boken redogör för och Grenholm den etiska relativismen. Grenholm står 

däremot inte för en renodlad relativism (Grenholm 2003, s. 122). Författarna i boken erbjuder 

två olika synsätt för etikens uppkomst men enligt min tolkning verkar boken luta sig mer mot 

det ena synsättet än det andra. Med formuleringen i boken som refererades till ovan kan man 

se att boken förhåller sig mer till redogörelsen om etisk relativism. Det är även rimligt att 

författarnas formulering förenas med Grenholms etiska kontextualism, som menar att 

människan får etisk insikt genom att utgå från kulturella traditioner och livsåskådningar. I 

boken framgår det mer hur människan får moralisk vägledning än moralens uppkomst. Vidare 

i inledningen av kapitlet görs ingen specifik koppling mellan etik och religion.  

 

Bokens kapitel följs upp med ett avsnitt om normativa etiska teorier. Författarna går här 

igenom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Enligt författarna är det dessa modeller som är 
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klassiska och har som syfte att uppnå goda handlingar. När den pliktetiska modellen beskrivs, 

görs en koppling i boken mellan etik och religion. Enligt den pliktetiska modellen är en 

handling god om den följer vissa regler och principer. Författarna kopplar lite kort till religion 

i beskrivningen av pliktetik med formuleringen ”Inom religionerna har den typen av 

pliktetiska synsätt utvecklats på grundval av gudomliga bud och förbud (Jansson & Karlsson 

2011, s. 191). I formuleringen finns en betoning på etiken som beroende av religion i och med 

att religiöst troende har den ”gudomliga lagen” som moralisk vägledning. I det stora hela 

berörs den normativa etiken kort och den enda kopplingen som görs till religion är vid 

beskrivandet av pliktetiken. Den resterande delen av kapitlet behandlar etik i religioner och 

livsåskådningar samt etik i samhället.  

 

Författarna skriver att både sekulära och religiösa livsåskådningar har ett etiskt innehåll, det 

kan exempelvis vara principer om vad som är gott och rätt. Vidare menar de att det är i myter, 

riter och skrifter som etiken kommer till utryck inom religioner. Författarna ställer även en 

intressant fråga som lyder: Finns det ens inom varje religion någon gemensam etisk 

grundsyn? Jansson o Karlsson svarar både ja och nej på den frågan. Min tolkning är dock att 

de lutar mer åt att det inte finns någon gemensam etisk grundsyn inom varje religion. De 

menar att det kan finnas gemensamma tankar inom och mellan religioner men att tolkningar 

som görs inom en religiös tradition, tolkas olika. Författarna menar att man inom en religion 

kan hämta inspiration för både godhet och ondska. Företrädare för en religiös tradition kan 

alltså ta olika ståndpunkter i etiska frågor. Vidare skriver författarna ”En slutsats av detta är 

att kultur och lokala traditioner ofta betyder mer för etikens utformning än heliga texter” och 

”Det finns alltså ingen automatisk koppling mellan religionstillhörighet och etik. Även om det 

finns etiska principer inom en religion är det inte säkert att individerna förverkligar dem” 

(Jansson & Karlsson 2011, s. 192). Fortsättningsvis skriver författarna att det alltid, genom 

olika tider funnits gemensamma tankar om omsorg för människor och hänvisar till den 

gyllene regeln. Författarna tar upp exempel på kommentarer från religiösa skrifter såväl som 

sekulära teorier som företräder den så kallade gyllene regeln. Det går således att göra en 

tolkning på författarnas formuleringar här som är i överensstämmelse med Audis teori. I Detta 

hänseende tycks författarna mena att det finns moraliska utgångspunkter som är gemensamma 

för alla människor, att etiken är universalistisk som Audi också menar. Det går samtidigt att 

tolka formuleringarna som förenliga med Grenholms teori om att moralen påverkas av 

kulturella och sociala sammanhang. Författarna avvisar dock inte tanken om att det kan finns 



 31 

unika etiska principer inom religioner men de menar på att människor i slutändan tolkar dessa 

olika.  

 

Författarna förenar judendomen, kristendomen och islam som religioner med likartade etiska 

grundtankar. Gemensamma värden för religionerna menas vara kärleken för människan som 

grundas i tanken att alla är lika mycket värda. Omsorg för de svaga, fattiga och utsatta är ett 

krav som också förenar de etiska utgångpunkterna inom religionerna. Författarna 

problematiserar även de heliga skrifterna inom religionerna och betonar att de kan finnas 

delar i skrifterna som verkar motsäga tankarna om rättvisa och kärlek. Författarna skriver 

”Våld kan tillåtas, men bara om det motverkar något som är ännu värre” (Jansson & Karlsson 

2011, s. 194). På liknade sätt som författarna förenar judendomen, kristendomen och islam 

förenas även hinduismen och buddhismen. Här betonas karmaläran vilket är läran om att 

människan är ansvarig för sina handlingar. Synen på djur och natur likställs med värdet av 

människan inom båda religionerna. Författarna menar även att detta är religioner som betonar 

icke-våld men att det samtidigt kan finnas företrädare som kan motivera våld genom att hävda 

att själen är odödlig. En koppling till sinnelagsetik görs även med buddhismen. Att det är 

handlingens avsikt som avgör om en handling är rätt eller fel (Jansson & Karlsson 2011, s. 

195). Sinnelagsetiken har däremot inte redogjorts i tidigare delar av boken där normativa 

etiska modellerna presenterades.  

 

Ett annat område i bokens kapitel där man behandlar etik i relation till religion är i avsnittet 

som heter ”människolivets okränkbarhet och den svenska lagstiftningen”. Människolivets 

okränkbarhet menas vara en vägledning för etiken. Det är ett värde som genomsyras i det 

svenska samhället (Jansson & Karlsson 2011, s. 199). Frågor om dödsstraff, abort och 

dödshjälp lyfts upp i frågan om människans okränkbarhet. Intressanta kopplingar till religion i 

dessa frågor lyfts även upp av författarna. I frågan om dödsstraff hänvisas till principen ”öga 

för öga, tand för tand” som är framträdande i bibeln. Principen innebär att en kränkning ska 

mötas så långt som möjligt, lika med det som kränkningen medfört. Detta innebär även att 

man inte kan utkräva hårdare straff än det man själv lidit. Angående detta skriver författarna:  

 

I några länder hänvisar man till religion när man försvarar dödsstraffet. Men eftersom 

länderna har olika dominerande religioner, så kan man inte förknippa dödsstraffet med 

någon enskild religion (Jansson & Karlsson 2011, s. 200).  
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Vidare nämns religion eller mer specifikt kristendomen i frågan om abort. Författarna 

presenterar argument som stödjer abort och som den svenska lagstiftningen för abort grundar 

sig på. Dessa är argument som ämnas grunda sig på människans okränkbarhet. De argument 

som presenteras mot abort och som även syftar till att vila på grunder för människans 

okränkbarhet redogörs utifrån en del kristna företrädare. Författarna hänvisar till den katolska 

kyrkans ståndpunkt i abortfrågan. Företrädare inom den katolska traditionen beskrivs vara 

mot abort med skäl för människans okränkbarhet. Något som har ett möjligt liv har rätt att 

leva. Någon vidare koppling till religion i frågan om dödshjälp finns inte i boken. Man kan 

också se att de kopplingar som har funnits till religion i frågan om dödsstraff, abort och 

dödshjälp har varit generella och innefattat till mestadels uppfattningar inom kristendomen. 

En rimlig tolkning är även att en del samhällsfrågor kopplas mer till religion än andra. 

 

I övriga delar av boken finns enstaka kopplingar till etik i kapitlen som är avsedda för 

världsreligionerna. I dessa kapitel finns det underrubriker som heter ”att vara människa”. 

Författarna skriver att man inom judendomen anser att människan är god i grunden, eftersom 

gud skapat människan. Människan har en fri vilja och ett förnuft som gör att man kan skilja på 

gott och ont. Vägledningen för att föra den goda skapelsen vidare finns i Toran, som betyder 

läran på hebreiska (Jansson & Karlsson 2011, s. 58). Författarna beskriver att människosynen 

i kristendomen är liknande den som finns i judendomen. Inom kristendomen har man däremot 

en syn på människan som fördärvade av synden. Trots detta har människan med sitt förnuft, 

förmågan att skilja på gott och ont. Därav beskriver författarna att människan har ett moraliskt 

ansvar (Jansson & Karlsson 2011, s. 82). Även inom islam ses människor som goda till sin 

natur, och har ett förnuft och en fri vilja, som också innebär ett moraliskt ansvar (Jansson & 

Karlsson 2011, s. 108). Inom hinduismen betonas respekten för allt levande på vår jord. 

Vidare görs det ingen närmare koppling till etik och hinduistisk tradition (Jansson & Karlsson 

201, s. 132). För buddhismen redogör författarna att det är handlingens avsikt och följderna 

av dessa som är av betydelse. Utför man en handling med goda avsikter blir följderna goda 

(Jansson & Karlsson 2011, s. 153).  

 

3.2.3 Lärobok 3  

I detta avsnitt granskas läroboken ”Religion 1: för gymnasiet”, utgiven 2018. Den är skriven 

av Lennart Göth, Katarina Lycken Ruter och Veronica Wirström. Boken har sammanlagt 12 

kapitel, varav det fjärde kapitel är avsett för etik. I det första kapitlet presenteras 
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religionsämnet och i kapitel två går författarna in i ämnet religion och identitet. Det tredje 

kapitlet behandlar vetenskap i relation till religion. De kapitel som kommer efter etikkapitlet 

är ämnade åt världsreligionerna och andra livsåskådningar. För denna uppsats står kapitlet om 

etik i fokus.  

 

Kapitlet om etik kan delas upp i tre delar. I första delen beskriver författarna begreppen etik 

och moral. Författarna skriver ”Man handlar moraliskt och tänker etiskt” (Göth, Ruter & 

Wirström 2018, s. 69). Människan tillges förmågan att kunna känna sig in i andra människors 

situationer menar författarna. Detta verkar vara något som tas för givet i boken och leder 

således till uppfattningen om att människan vill handla rätt och hjälpa andra människor. Min 

tolkning är att boken står för en universalistisk syn på etiken, där alla människor har en 

förmåga att tänka etiskt. Men människans tillvaro beskrivs även som ambivalent. Att det inte 

alltid är självklart för en, hur man ska handla moraliskt. Författarna menar följaktligen att etik 

och moral kan vara användbart för att kunna reflektera och förstå ett gott och rätt handlande 

(Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 68). Moralen är alltså något som uppstår hos alla 

människor men som kan behöva vägledning.   

 

Innan författarna förklarar de normativa etiska modellerna, introduceras dessa kort. Här finner 

jag en intressant formulering som lyder ”För att få hjälp att tänka etiskt kan man använda 

olika modeller” (Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 69). Modellerna som sedan redogörs för är 

dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik. De beskrivs som verktyg för att skapa 

förutsättningar för ett gott liv och samhälle. Detta kan tyda på en uppfattning om att 

människan inte kan tänka moraliskt fullt ut utan att tillämpa olika teorier som utformats 

genom olika tider. Med anledning av att människan kan vara ambivalent i vissa valsituationer, 

som författarna nämnt tidigare, kan det vara av stor betydelse att få hjälp med den etiska 

reflektionen. Trots att det i boken inte refereras till religiösa traditioner för moralisk 

vägledning, utan endast normativa etiska modeller, är en möjlig tolkning att även religiösa 

traditioner kan bidra till vägledning eftersom människan uppfattas vara ambivalent i etiska 

valsituationer (Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 69). Detta är en ståndpunkt som i sådana fall 

går att förena med både Grenholm och Audis synsätt eftersom båda anser att religion kan vara 

en bra vägledning för moralen. Författarna hänvisar dock bara till normativa etiska teorier 

som vägledning för moralen, vilka enligt Torbjörn Tännsjö, vilar på sekulariserade grunder 

(Tännsjö 2012, 22). Oavsett vilken vägledning som människan finner för etiken lutar sig 
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boken mer åt Audis universalistiska syn på etiken gällande moralens uppkomst, eftersom 

boken beskriver att moraliska uppfattningar nås genom människans förnuft.  

 

I kapitlets andra del framställer författarna de normativa etiska modellerna. De förklarar 

modellernas innebörd genom att ställa dem mot olika sorters problem. Här belyser författarna 

religion i samband med regeletiken (kan även kallas för pliktetik) med följande formulering: 

”Ofta finns det någon viktig auktoritet bakom regeln, inom många religioner hänvisas till 

exempel till gudomliga regler och principer” (Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 74). Vidare 

kopplas religion till centraletik och signaletik. Författarna menar att centraletiken är de 

sammanställda grundreglerna inom en religion och livsåskådning. Ett exempel på en sådan 

regel som tas upp i boken är vad författarna väljer att kalla för ömsesidighetprincipen som 

innebär att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Denna grundregel 

menas finnas inom de flesta religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Det som ingår i 

centraletiken kan även vara andra grundregler inom en religion som exempelvis att vara ärlig, 

rättvis och skydda liv. Signaletiken är enligt författarna uppsatta regler och ordningar inom en 

religion som signalerar en grupptillhörighet. Detta kan exempelvis vara genom regler om 

klädsel, mat och beteende. Vidare menar författarna att signaletiken kan skilja sig mycket 

mellan religioner, medan centraletiken är gemensam mellan de flesta religionerna (Göth, 

Ruter & Wirström 2018, s. 75). Här kan man följaktligen se att boken beskriver etiken som 

beroende av uppsatta regler för att veta vilka handlingar som är rätt. Inom religioner är det 

gud som har auktoritet och som satt upp gudomliga regler vilka etiken är beroende av. Ett 

moraliskt vetande kan alltså hämtas från guds uppsatta regler. Men boken ger även exempel 

på regler som existerar inom icke-religiösa livsåskådningar, där det kan vara frågan om en 

annan auktoritets uppsatta regler än gud.  

 

I den tredje delen av kapitlet används de etiska modellerna i olika exempelsituationer. 

Författarna hänvisar till den gamla lagregeln ”öga för öga och tand för tand” som står skrivet i 

bibeln. Författarna förklarar vad regeln innebar när den kom till och lämnar frågan öppen om 

hur regeln skulle te sig i dagens samhälle (Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 81).  

 

I resterande delar av boken finns liknande kopplingar mellan etik och religion i ett kapitel 

som heter Abrahamitiska religioner. Där ingår judendomen, kristendomen och islam. Här 

beskriver författarna att gud har skapat människan med en förmåga att veta vad som är gott 

och ont enligt traditionerna. Boken presenterar här ett synsätt där religionen är moralens 
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ursprung. Att det är gud som är källan till att moralen finns. Författarna skriver även att 

människan har fått en fri vilja som gör att man kan välja att handla utifrån det onda eller goda. 

Denna fria viljan innebär att människan själv har ett ansvar för sina handlingar. Författarna 

beskriver däremot att människosynen inom kristen tradition ser människan som mer benägen 

till att välja det onda. Inom judendomen och islam uppfattas människan ha en vilja att alltid 

handla utefter det goda (Göth, Ruter & Wirström 2018, s. 96).  

 

Vidare i kapitlet tar författarna upp centraletiken och signaletiken. De menar att när det 

kommer till det viktigaste principerna om hur en människa ska vara och handla har 

religionerna det mesta gemensamt. Gemensamt för religionerna är centraletiken och en 

princip som författarna refererar till är ömsesidighetsprincipen, vilken innebär att man ska 

behandla andra som man själv vill bli behandlad. Vad gäller signaletiken beskriver författarna 

att det är de regler som stärker den kollektiva identiteten. Detta kan synas på matregler och 

klädregler, vilka religionerna har en del skillnader och likheter på (Göth, Ruter & Wirström 

2018, s. 99).   

 

4. Jämförelse och diskussion  
I detta avsnitt kommer jag diskutera och ta fasta på det som granskningen av styrdokumenten 

samt läroböckerna har visat vad det gäller behandlandet av etik o moral i religionskunskap 1. 

Eftersom tre olika böcker har varit föremål för granskningen kommer det vara nödvändigt att 

jämföra de resultat som läroböckerna har gett. Syftet är inte att recensera böckerna eller att 

komma fram till vilken bok som är bäst att använda i religionskunskapen utan att jämföra och 

diskutera läroböckerna och styrdokumenten.  

 

I analysen har det framkommit att skolans styrdokument saknar ett tydligt ställningstagande 

vad det gäller behandlandet av etik och moral. I skolans värdegrund står det skrivet att skolan 

ska förmedla värden som är i överrensstämmelse med den etik som förvaltas inom den kristna 

traditionen. I denna bemärkelse framgår att etiken är beroende av religion. Mer specifikt 

hänvisas till att det är Kristendomen som har något unikt att bidra med till etiken. Denna del 

av skolans värdegrund visar på en kontextualistisk syn på etiken. Samtidigt så står det med i 

skolans värdegrund att det etiska perspektivet ska vara till grund för många typer av frågor i 

utbildningen. Det står skrivet att det etiska perspektivet ska genomsyra alla ämnen på skolan 

och inte bara religionskunskapen. Olof Francks studie som presenterades i 

forskningsöversikten visar att även andra samhällsorienterade ämnen som samhällskunskap, 
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historia och geografi har olika etiska profiler som är kopplade till de specifika ämnena 

(Franck 2011). Å ena sidan framgår av skolans värdegrund att etiken är beroende av religion, 

men å andra sidan kan tyckas att etiken framställs som oberoende av religion, i och med att 

det skrivs om etik utanför religionskunskapens ramar.  

 

Enligt kursplanen ska både teorier och modeller inom normativ etik och etiska frågor med 

utgångspunkt i världsreligionerna vara föremål för undervisningen. De styrdokument som 

granskats för skolan och religionsundervisningen har inte visat en tydlig väg för författare till 

läroböcker att förhålla sig till i etik och moralmomentet. Det finns utrymme för både 

beskrivningar av etiken som beroende eller oberoende av religion. Däremot ät det viktigt för 

läroboksförfattare att bejaka en icke-konfessionell grund i boken. Om läroböckerna skulle ta 

ställning till etiken som beroende eller oberoende religion hade det varit en konfessionell 

fråga. Detta hindrar dock inte böckerna att luta mer mot ett visst håll än det andra i en del 

aspekter.  

 

I skolinspektionens granskning som presenterades i forskningsöversikten, visade det sig att 

om man arbetar med religionskunskapskursen på ett tematiskt sätt, upplever lärare mindre 

tidspress över att hinna med kursens innehåll. Ett tematiskt arbetssätt är när man låter kursens 

moment få berika varandra. Detta arbetsupplägg möjliggör det för elever att uppfylla målen 

för kursen i en större utsträckning. Det traditionella sättet att arbeta med kursens moment är 

att pricka av områden en för en, alltså världsreligioner, livsåskådningar och etik. Med denna 

arbetsmetod riskerar lärare i värsta fall att inte hinna med etikområdet under kursens gång. I 

det följande, är det relevant att nämna kort hur upplägget ser ut i läroböckerna som valts ut för 

uppsats.   

 

 I lärobok 1 är etik och moralkapitlet redan i bokens andra kapitel, innan boken följs upp av 

världsreligionerna. I detta kapitel finns ett avsnitt som handlar om etik i religioner och 

livsåskådningar. Här integrerar författaren normativ etik, som presenterats i början av kapitlet, 

med religioner. I bokens resterande kapitel som handlar om världsreligionerna, återkopplar 

författaren till det som diskuterats i etik och moralkapitlet. Här integrerar författaren ännu en 

gång modeller och teorier inom normativ etik med världsreligionerna, på liknande sätt som 

gjordes i etik och moralkapitlet. Detta visar på att etik och moralområdet finns med som en 

röd tråd längs bokens gång. I sista delen av lärobok 2 presenteras etik och moral momentet i 

ett avsnitt som heter ”att vara människa”. Etikavsnittet kommer alltså efter boken behandlat 
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världsreligionerna. I bokens tidigare kapitel som går igenom världsreligionerna finns det 

således inga kopplingar till etikavsnittet i boken. Här fokuserar boken mer på människosynen 

inom religionerna. Likt lärobok 1, finns det en del i avsnittet för etik som behandlar etik i 

religion. I lärobok 3 behandlas etik och moral i början av boken, innan världsreligionerna 

redogörs för. I etikkapitlet förklaras innebörden av centraletiken och signaletiken, vilka 

författaren återkopplar till i de kommande kapitel om världsreligionerna. Läroböckerna har ett 

tematiskt upplägg som till viss del skiljer dem åt. Lärobok 1 och 3 har sina respektive 

etikkapitlet i början av boken vilka sedan återkopplas till i senare kapitel som behandlar 

världsreligionerna. Till skillnad från lärobok 3, har lärobok 1 och 2 ett avsnitt i sina 

etikkapitel som behandlar etik i religion. Lärobok 3 tar endast upp religion, i viss mån, i 

redogörelsen för centraletik och signaletik. Således behandlas inte explicit etik i religion, utan 

etik och religion kopplas samman, i samband med redogörelsen för den pliktetiska modellen 

som ingår i momentet för normativ etik.  

 

Förväntningarna av läroböckernas innehåll som uppstod efter granskningen av skolans 

styrdokument blev besvarade. Gemensamt för läroböckerna är att de har tämligen vaga 

redogörelser över relationen mellan etik/moral och religion. Läroböckerna förhåller sig 

generellt sätt någorlunda neutralt i frågor som rör moralens uppkomst, motivation och 

vetande. Läroböckerna gör inte tydliga ställningstaganden gentemot dessa aspekter utan 

erbjuder istället två sätt att se på dessa aspekter, utifrån olika perspektiv som kan vara i 

överensstämmelse med både Audi som har en universalistisk syn på etiken och Grenholm 

som har en kontextualistisk syn på etiken. De tre olika aspekterna som rör moralen behandlas 

olika mycket i läroböckerna. Ett exempel på detta är aspekten om moralens motivation, som 

betonas i en bok, men inte i de andra. Av den anledningen kommer det vara svårt att belysa 

och jämföra alla aspekter för samtliga läroböcker.  

 

Hur moralens uppkomst motiveras och i vilken grad den tas upp, skiljer sig en del, i de olika 

läroböckerna. I två böcker betonas aspekten mer. Lärobok 1 presenterar olika uppfattningar 

över moralens uppkomst som visar både på etikens beroende och oberoende av religion. Här 

tas det upp hur en religiös person uppfattar moralens uppkomst, vilket är att moralen givits av 

gud till människan. Men lärobok 1 redogör även för moralens uppkomst utifrån vetenskapliga 

teorier som antingen menar att moralen är något som är medfött hos människan, att det ligger 

i människans natur eller att moralen uppstår hos människan av dess omgivning. Boken tar inte 

ställning till moralens uppkomst utan menar att oavsett hur den uppkommit, går den att 
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påverka. I denna bemärkelse lyfter boken fram exempel på vardagliga situationer som präglar 

människans moraluppfattningar. Boken tar alltså inte ställning till moralens uppkomst, 

däremot verkar boken ha en kontextualistisk uppfattning över moralen eftersom det framgår 

att moralen påverkas av sammanhanget. I lärobok 2 tas moralens uppkomst upp på liknande 

sätt. Här presenteras dock etisk realism och etisk relativism. Den etiska realismen innebär att 

människan har genom sitt förnuft en etisk förmåga och att etiska värden gäller för alla 

människor. Detta ligger i linje med en universalistisk syn på etiken, det vill säga, en etik som 

är oberoende av religion. Enligt den etiska relativismen är etiken olika inom skilda kulturer 

och går således att förändra. Här pratar man om etiken som beroende av ett sammanhang. I 

lärobok 2 kunde jag inte heller se ett tydligt ställningstagande till moralens uppkomst. 

Däremot kunde jag se att den lutade mot den etiska relativismen eftersom det framkommer i 

en formulering att människan utgår från de kulturella traditioner och livsåskådningar i det 

etiska tänkandet. I lärobok 3 presenteras inte olika teorier eller synsätt på moralens uppkomst. 

Boken tar för givet att människan har en förmåga att tänka empatiskt och vilja hjälpa andra 

människor. Moralen beskrivs som universalistisk. Däremot beskrivs människans moraliska 

förmåga som ambivalent. I denna bemärkelse hävdar boken att människans moral behöver 

vägledning.   

 

Sammantaget, presenterar läroböckerna olika synsätt på moralens uppkomst. Dock framgår 

inga tydliga ställningstaganden i frågan gällande moralens uppkomst, vilket var förväntat efter 

granskningen av styrdokumenten. Det böckerna är överens om är däremot att moralen går att 

påverka och kräver således någon form av vägledning. Vilken vägledning till moraliskt 

vetande det är som betonas i böckerna, kommer utredas i det följande.  

 

Gemensamt för läroböckerna är att normativa etiska modeller och teorier redogörs för och 

beskrivs som vägledning för moraliskt vetande. Författarna till läroböckerna beskriver först 

vad teorierna och modellerna innebär för att sedan kunna applicera dem i vardagliga eller mer 

allvarliga situationer där människan behöver välja hur en ska handla moraliskt rätt. Normativ 

etik beskrivs som ett redskap för människan att kunna reflektera etiskt och stå för egna 

ställningstaganden i etiska valsituationer. Enligt Torbjörn Tännsjö (Tännsjö 2011, s. 22) är 

teorier och modeller som utformats inom normativ etik, oberoende av religion. I grunden kan 

det stora omfånget för normativ etik i läroböckerna visa på att etiken ses som universalistisk. 

Att etiskt förnuft går att nå av alla människor och beror inte på religion. Däremot presenterar 

även läroboksförfattarna ett etiskt synsätt där etiken är beroende av religion, utifrån religiöst 
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troende genom att integrera normativ etik med religion. Detta gör författarna på olika sätt men 

skillnaderna är inte stora. Vi har sett att i samtliga läroböcker presenteras pliktetik, 

konsekvensetik och dygdetik. Lärobok 1 och 2 redogör även för sinnelagsetik. Samtliga 

läroböcker kopplar den pliktetiska modellen med religioner. Detta görs på ett allmänt sätt som 

innefattar alla religiösa traditioner. Enligt läroböckerna innebär pliktetiken att det alltid finns 

handlingar som är rätt eller fel. Det är inte konsekvenserna eller avsikten med en handling 

som avgör om den är rätt eller fel utan det finns uppsatta regler som visar på om en handling 

är rätt eller fel. Läroböckerna formulerar på liknande sätt att religiösa företrädare handlar 

utefter pliktetiken eftersom de hänvisar till gudomliga regler och handlar utefter dessa. Detta 

visar på etiken som beroende av religion i och med att det är inom den religiösa traditionen 

man företräder som man kan få svar på om en handling är rätt eller fel.  

 

Lärobok 1 skiljer sig till viss del från resterande läroböcker på så sätt att den kopplar alla 

normativa etiska modeller som boken presenterat med religion och inte bara den pliktetiska 

modellen. Författaren till läroboken förknippar exempelvis även den konsekvensetiska 

modellen med religiöst troende. Författaren skriver att alla religiöst troende handlar utefter 

konsekvensetiken eftersom religiösa företrädare tänker på livet efter döden och hur livet på 

jorden påverkar detta. Det är frågan om straff eller belöning efter det världsliga livet. I detta 

hänseende betonar lärobok 1 en aspekt som inte betonas i resterande läroböcker. Denna aspekt 

belyser etiken som beroende av religion då religioner ger moralisk motivation för människor 

att vilja eller orka handla moraliskt.    

 

5. Sammanfattning 
I detta avslutande avsnitt är det på sin plats att återvända till uppsatsens frågeställning: Hur 

framställs relationen mellan etik/moral och religion i läroböcker för religionskunskap 1? För 

att kunna besvara frågan har uppsatsen använt sig av en innehållslig idéanalys som metod. 

Det som har granskats i uppsatsen är skolans styrdokument och tre läroböcker för 

religionskunskap 1. Till hjälp för att tolka idéer som uppkommit från materialet har uppsatsen 

använt sig av Robert Audi och Carl-Henric Grenholms respektive bidrag till uppsatsens 

teoretiska ramverk. Audi ser etiken som universalistisk och Grenholm har ett kontextualistiskt 

synsätt på etiken.  
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I uppsatsens granskning av skolans styrdokument, skolans värdegrund och kursplanen för 

religionskunskap 1 har framgått att det inte finns tydliga riktlinjer för hur etiken ska 

framställas. Skolans undervisning skall ske på en icke-konfessionell grund men några 

riktlinjer för i vilken mån etiken ska framställas som beroende eller oberoende av religion 

finns inte. Vidare framgår heller inga riktlinjer för etiken som universalistisk eller 

kontextualistisk. Det framgår tydligt att normativ etik samt etik i relation till religioner ska 

vara föremål för undervisningen, men inte riktigt hur det ska framställas i undervisningen. Ur 

styrdokumenten finns alltså förutsättningar för läroboksförfattare och lärare att bemöta frågan 

på olika sätt. Det finns utrymme för både tolkningar av etiken som både kontextualistisk och 

universalistisk. Dessa iakttagelser från skolans styrdokument har bekräftats i granskningen 

över läroböckerna. Läroböckerna tar inga ställningstaganden i frågan om etiken är beroende 

eller oberoende av religion, utan fokuserar istället på hur man kan se etiken från olika 

perspektiv. Vidare kan de aspekter av moralen som presenterats i analysen av läroböckerna 

inte endast tolkas från ett och samma etiska synsätt. I en och samma bok har dessa aspekter 

om moralen belysts på olika sätt. Således har jag funnit att vissa aspekter av moralen i en och 

samma bok går att tolka universalistisk medan andra går att tolka kontextualistiskt.   

 

Ser man det ur en didaktisk synvinkel är det förståeligt att det uppstår frågor över etikens roll 

i religionskunskapen bland elever. Granskningen visar att den normativa etiken får en stor 

plats i läroböckerna och att det är den som utgör grunden för etik och moralområdet. Etiken 

beskrivs i instrumentella termer där normativa etiska modeller appliceras i olika sorters 

dilemman där människan behöver stå inför valsituationer som uppstår i vardagen. Etiken blir 

på så vis relativt livsåskådningsoberoende. Vidare får de normativa etiska modellerna ett 

försteg i etik och moralmomentet jämfört med etik i religioner. Det är utifrån den normativa 

etiken som religioner får en plats i etik och moralområdet. Religionerna kategoriseras utefter 

de normativa etiska modellerna. Dessutom har läroböckerna visat att en del normativa etiska 

modeller är mer knutna till religion än andra. I samtliga böcker kopplas religion till 

pliktetiken. En av tre böcker som granskats integrerar även resterande normativa etiska 

modeller med religioner. Granskningen har även visat att relationen mellan etik/moral och 

religion framställts på varierande sätt och behandlats i olika omfattningar. I förhållande till 

detta ser jag att lärare för religionskunskap 1 åläggs ett ansvar att kunna presentera etik och 

moralområdet på ett tydligt sätt, som gör att elever får en förståelse över varför det är viktigt 

att läsa om etik i religionskunskapen och hur etiken hör ihop med religion. En intressant 

fördjupning i denna studie hade varit att utgå ifrån olika religionslärares perspektiv. Hur ser 
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egentligen religionslärare inom religionskunskap 1 på etikens plats i religionskunskapen och 

relationen mellan etik/moral och religion? En intressant fråga hade även varit hur lärare 

behandlar relationen mellan etik/moral och religion och om det finns andra läromedel än 

läroböcker som belyser detta på ett bra sätt. Lärare i religionskunskap kan möjligtvis ersätta 

läroböcker med andra intressanta läromedel som film, tidningar, serier och debatter i olika 

plattformar, när etik och moralområdet ska behandlas. Oavsett tillvägagångssätt och 

tillgängliga läromedel, har lärare en utmaning att finna en balansgång i hur de undervisar om 

etik i relation till religion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 42 

6. Referenslista  
 
Primärmaterial: 

 

Göth, Lennart, Ruter Lycken, Katarina & Wirström, Veronica (2018). Religion 1 för 

gymnasiet. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Jansson, Olov & Karlsson, Linda (2011). En mosaik: religionskunskap 1. Stockholm: 

Bonnier. utbildning.  

 

Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket.  

 

Skolverket (2011). Ämne religionskunskap. Stockholm: Skolverket.  

 

Tuveson, Robert (2015). En människa, tusen världar: religionskunskap 1. Stockholm: 

Gleerups.  

 
Sekundärmaterial: 

 

Audi, Robert (2011). Democratic authority and the separation of church and state. New 

York: Oxford University Press.  

 

Barnes, L.Philip (2011). What has morality to do with religious education?. Jornal of Belefs 

& Values, 32(2), s. 131–141 

 

Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och 

idéer. Stockholm: Santérus.  

 

Franck, Olof (2014). Gränsöverskridande värden i icke konfessionell etikundervisning: 

ämnesidentitet och multidisciplinärt lärande i ämnet religionskunskap. Nordidactica- Jornal 

of Humanities and Social Science Education, 2014(1), s. 188–211.  

 

Grenholm, Carl-Henrik (2006). Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning. Lund: 

Studentlitteratur.  



 43 

Grenholm, Carl-Henric (2003). Bortom humanismen: en studie i kristen etik. Stockholm: 

Verbum 

 

Hermerén, Göran, Larsson Albin, Hans & Holte, Ragnar (2019). Nationalencyklopedin, etik. 

Nationalencyklopedin, etik. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lån

g/etik(hämtad 2019-11-30)  

 

Löfstedt, Malin (2011). Etik, moral och det goda livet. I: Malin Löfstedt, I. (red.) 

Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur, s. 113–123.  

Löfstedt, Malin (2010). ”Etiken och religionsämnet” i Religion & Livsfrågor Tema: Att förstå 

etik och finna förhållningssätt, 2010:2. http://www.flr.se/tidningar/rol-1002.pdf  [2019-12-02]  

Skolinspektionen (2012). Mer än vad du kan tro. Stockholm: Skolinspektionen. 

Tännsjö, Torbjörn (2012). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales.  

 

Franck, Olof & Löfstedt, Malin (2015). Etikdidaktik: grundbok om etikundervisning i teori 

och praktik. Lund: Studentlitteratur  

 


