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Sammanfattning 

I detta examensarbete utreds hur sex olika läroböcker framställer och presenterar etik och moral. 

Studien syftar till att undersöka vad etik och moral är enligt de undersökta läroböckerna och till 

att se vilket utrymme etik och moral får i förhållande till världsreligionerna och andra 

livsåskådningar i materialet. För att granska utrymmesaspekterna används en kvantitativ analys, 

där en sammanställning av antalet sidor och vilken typ av etik som framskrivs fokuseras. I tillägg 

till detta används en kvalitativ analysmetod för att undersöka vad etik och moral egentligen är 

enligt läroböckerna samt hur etik och moral framställs och vad denna framställning gör med 

textens innehåll. Den kvalitativa analysmetoden utgår från en framställningstypologi som Niklas 

Ammert1 har framtagit för att granska läroboksinnehåll och denna sätts i kontrast till den rådande 

etikdidaktiska forskningen och till ämnesplanen för Religionskunskap 1 för gymnasiet och genom 

detta undersöks också om en selektiv tradition framträder i materialet.  

 

Etik och moral får i de undersökta läroböckerna likvärdigt utrymme som världsreligionerna var 

för sig.  Det totala utrymmet världsreligionerna upptar utgör nästan hälften av antalet sidor i varje 

lärobok, vilket inte rimmar med ämnesplanens lika stora fokus vid såväl etik och moral som vid 

världsreligionerna. Av den kvalitativa studien framkom att begreppen etik och moral inte används 

som synonymer, utan istället görs det en åtskillnad mellan vad etik innebär och vad moral 

innebär. Etik står i läroböckerna för det teoretiska medan moral får stå för handlingarna. I 

materialet visas också att det är den normativa etiken som behandlas, vilken får stå som 

representant för hela den filosofiska disciplin som etiken är. Särhållandet mellan etik och moral 

och världsreligionerna och andra livsåskådningar blir på samma sätt tydligt i analysen, vilket kan 

vittna om en selektiv traditon av religionskunskapsämnet, och bidrar till att den kunskap som 

erbjuds av böckerna blir normativ i den mån att det skett ett urval av det som ska förmedlas och 

att läsaren på så sätt endast får tillgång till viss information i ämnet. Samtidigt hakar vi i vår 

undersökning i de flesta forskares uppfattning om att etik och moral är en viktig grund för att 

förstå religiositet. Detta gör de flesta läroböckernas framställning problematisk då etik och moral 

inte sätts i relation till religionerna och livsåskådningarna, och om det väl görs blir resultatet 

normativt och statiskt.  

 

Nyckelord: Religionskunskap, Gymnasieskolan, Läroboksanalys, Religionsdidaktik, Etikdidaktik, 

Etik och Moral 

  

                                                 

 
1 Ammert, 2011.  
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Inledning 

I detta examensarbete kommer religionsundervisning på gymnasiet utifrån den nya läroplanen 

(Lgy11) att ligga i fokus, där läroböcker kommer att få stå i centrum för analysen. Genom att ha 

läst väsentlig litteratur inom området framkom det att läroboken är det läromedel som 

fortfarande har den mest centrala rollen i undervisningssammanhang.2 Då etikämnet ofta 

undervisas separat och därmed utanför den religiösa kontext som framkommer genom 

diskussioner om världsreligionerna, har vi valt att fokusera vårt examensarbete häri och med 

denna studie bidra till den religionsdidaktiska forskningen.3 I uppsatsen kommer en kritisk 

granskning av hur sex läroböcker i religionskunskap framställer etik och moral att göras och 

vilket utrymme dessa begrepp får i materialet. Vår undersökning kommer att bidra till den 

bristande etikdidaktiska forskningen som Malin Löfstedt understryker är otillräcklig.4  

Rapporten är som helhet skriven gemensamt. Dock har Sara Lundberg ansvarat för och skrivit 

avsnittet ”Tidigare forskning – en översikt” under kapitlet ”Litteraturöversikt” samt de tre första 

analyserna under kapitlet ”Analys av de sex läroböckerna”. Caroline Åhrman har ansvarat för och 

skrivit kapitlet ”De analysverktyg vi utgår från” samt de sista tre analyserna i kapitlet ”Analys av 

de sex läroböckerna”. Åhrman har också ansvarat för avsnittet ”Ämnesplanen för 

Religionskunskap 1- Etik och moral” i kapitlet ”Bakgrund”. Resterande kapitel har skrivits i 

samråd.  

 

Vi vill tacka Johan Wickström för värdefulla kommentarer och handledning under arbetets gång. 

Vi vill också tacka förlagen Interskol, Sanoma Utbildning och Studentlitteratur som var vänliga 

och bidrog med ett varsitt exemplar av de läroböcker vi har analyserat. 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bild av den rådande etik- och religionsdidaktiska forskningen. 

Vi kommer också att presentera lärobokens roll i skolan och knyta samman detta som en 

bakgrund till vår undersökning. 

Religion och etik i forskningsdidaktik 

År 2014 skriver Christina Osbeck i artikeln ”Etikdidaktisk forskning närmast obefintlig” att 

religionsundervisningen inte fokuserar på etik som ämne, utan att det i stor utsträckning hamnar i 

                                                 

 
2 Skolverket, 2006, s. 129 ff. 
3 Skolinspektionen, 2012. 
4 Löfstedt, 2011, s. 114. 
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skymundan för att göra plats åt världsreligionerna. Osbeck menar att etik är ett viktigt inslag i 

elevernas liv och att värdepedagogik vardagligen bedrivs i skolan då oväntade händelser inträffar. 

Det eleverna behöver är dock en vidare bredd, poängterar Osbeck, vilket det i kursplanen står att 

eleverna ska få genom religionsundervisningen. Det som behöver vidareutvecklas är att ge en 

mångfacetterad bild av hur en kan tänka kring etiska dilemman, eftersom det i kursplanen bland 

annat står att eleverna ska kunna argumentera kring moraliska föreställningar.5 

Ytterligare en publikation med fokus på religionsundervisningen är Skolinspektionens rapport 

”Mer än vad du kan tro – Religionskunskap i gymnasieskolan” där en kvalitetsgranskning har 

genomförts av kurserna Religionskunskap 1 och A på 47 gymnasieskolor i Sverige.6 I rapporten 

framkommer bland annat att religionsundervisningen till största del följer de riktlinjer som har 

satts, men att lärarna upplever det som svårt att hinna med alla moment i kursen. Ett område 

inom religionskunskapen, vilket ofta undervisas separat och inte i förhållande till 

världsreligionerna eller andra livsåskådningar, är etik. Detta isärhållande bidrar till att eleverna inte 

får de verktyg som behövs för att analysera de existentiella frågor som religionerna försöker att 

besvara. I många fall är undervisningen också frikopplad från teoretiska begrepp och utgörs 

istället av elevernas egna ställningstaganden i moraliska dilemman, vilket kan leda till oönskade 

generaliseringar av världsreligionernas synsätt. 7 

I likhet med Skolinspektionens undersökning skriver Malin Löfstedt i ”Etiken i 

religionsämnet”, i tidningen Religion & Livsfrågor temanummer Att förstå etik och finna 

förhållningssätt från 2010, att trots att etiken har en betydande roll i läroplanerna för grundskolan 

och för gymnasiet återfinns ämnet knappt i läroböckerna.8 Här framkommer också att etiken som 

ämne inte nyanseras i den ringa omfattning där den presenteras, utan att den blir statisk och 

förenklad. Hon framhåller att etiken beskrivs i instrumentella termer, det vill säga som hjälp för 

individen att göra rätta val och handla rätt. I motsvarighet till Osbecks artikel, menar Löfstedt att 

mer forskning på området etikens didaktik är väsentlig för att ämnet ska kunna implementeras i 

den vardagliga undervisningen, detta för att ge etiken en prägel av religionsdidaktisk karaktär.9 

Av det som har framhållits ovan går det att konstatera att en etikdidaktisk forskning i högre 

grad behöver lyftas i undersökningssammanhang. En intressant faktor i sammanhanget är på 

vilket sätt etik skrivs fram i läromedel ämnade för religionskunskap och om det går att dra 

paralleller till Osbeck, Skolinspektionens rapport och Löfstedts uttalanden. Läromedel har 

fortfarande en stark ställning i undervisningen, vilket fastslås i Skolverkets rapport ”Läromedlens 

roll i undervisningen” från 2006. Ett av rapportens resultat är att läroboken är det läromedel som 

är dominerande i ett flertal ämnen. En av orsakerna till lärobokens legitimerade ställning, enligt 

                                                 

 
5 Osbeck, 2014. 
6 Skolinspektionen, 2012. 
7 Skolinspektionen, 2012. 
8 Löfstedt, 2010, s. 8ff. 
9 Löfstedt, 2010, s. 8ff. 
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rapporten, är lärarnas uppfattning av att läroböcker förväntas följa styrdokumenten och motsvara 

dess innehåll. Trots detta visar Skolverkets undersökning att innehållet i ett flertal läroböcker inte 

korrelerar med läroplanens värdegrund och kursplanernas mål och därför borde läroböckernas 

dominerande ställning i större utsträckning ifrågasättas.10 I likhet med Skolverkets rapport gjorde 

tidskriften Skolvärlden år 2014 en undersökning vilken visar att 8 av 10 lärare inte hinner 

kvalitetsgranska de läromedel som används i undervisningen. Detta blir ödesdigert då 

Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner år 1991 och den 

tidigare förhandsgranskningen av läromedel försvann helt. Idag ligger det helt på lärarens ansvar 

att värdera och granska de läromedel som används, vilket i praktiken inte hinns med.11  

Med detta i ryggen kan vi konstatera att det behövs en mer omfattande läromedels- och 

religionsdidaktisk forskning på läroböcker. Mot bakgrund av det som har presenterats ovan samt 

den nya ämnesplanen i religionskunskap, finner vi det intressant att som framtida lärare i 

religionskunskap undersöka på vilket sätt etik och moral presenteras i aktuella läroböcker som 

vänder sig mot religionsämnet i gymnasieskolan. En intressant faktor i sammanhanget blir 

därmed att studera på vilket sätt läroböcker anpassade till gymnasieämnet Religionskunskap 1 

presenterar etik och moral samt vilket utrymme detta område får i förhållande till andra delar i 

läroböckerna. 

Ämnesplanen för Religionskunskap 1 - Etik och moral 

I vår studie kommer ämnesplanen Religionskunskap 1 för religionsundervisning på gymnasiet att 

fungera som ett bollplank för vår undersökning i den avslutande sammanfattande diskussionen. 

Eftersom att vi kommer att göra läroboksanalys på läroböcker ämnade för Religionskunskap 1 är 

det väsentligt att presentera kursens syfte och centrala innehåll i enlighet med Skolverkets 

formulering. Ämnet religionskunskap för gymnasieskolan är indelad i tre kurser; 

Religionskunskap 1, Religionskunskap 2 samt Religionskunskap – specialisering. Alla tre kurser 

delar samma syfte men skiljer sig åt i innehåll och kunskapskrav. Nedan presenteras de punkter i 

det centrala innehållet i ämnesplanen för Religionskunskap 1 som rimmar med vår undersökning. 

Redan i Skolverkets inledande beskrivning av ämnet religionskunskap för gymnasieskolan 

betonas att undervisningen ska behandla etikens innebörd för den enskilda människans 

upplevelse av mening och tillhörighet. Betydelsen av etikens plats i religionsundervisningen 

återkommer sedan i ämnets syftesbeskrivning där undervisningen ”ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om […] etiska förhållningssätt och olika tolkningar 

när det gäller dessa”.12 Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att bredda deras 

kunskaper om individers moraliska ställningstaganden och hur förhållningssätt kan förklaras 

                                                 

 
10 Skolverket, 2006, s. 129 ff. 
11 Stridsman, 2014. 
12 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 



 

 8 

utifrån olika religioner och livsåskådningar. Undervisningen ska även ge tillfällen för eleverna att 

analysera begrepp samt resonera och argumentera. Religionskunskapsundervisningen ska därmed 

ge eleverna möjlighet att utveckla deras ”förmåga att använda etiska begrepp, teorier och 

modeller” samt ”undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar”.13 

I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 står det specifikt att kursen bland annat ska 

behandla; 

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. 

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

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.14 

Som det framgår av ämnesbeskrivningen för Religionskunskap 1 är etik och moral en central del 

av religionsämnet som undervisningen ska belysa. Skolverkets beskrivning av religionsämnet 

kommer därmed att relateras till och jämföras med i vår sammanfattande diskussion om vad etik 

och moral är enligt de undersökta läroböckerna. 

                                                 

 
13 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
14 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
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Litteraturöversikt 

Nedan kommer ett urval av tidigare forskning att presenteras som inledningsvis tar avstamp i 

etiken som filosofisk disciplin. Därefter behandlas läromedel på ett generellt plan och sedan 

studier som mer specifikt berör etik inom dels religionsdidaktik och dels annan didaktisk 

forskning. Våra teoretiska och metodiska utgångspunkter kommer också att presenteras och 

problematiseras, vilka sedan kommer att utmynna i vårt syfte. 

Tidigare forskning - en översikt 

Etik – en filosofisk disciplin 

Eftersom att vi i vår studie i hög utsträckning kommer att tillämpa begreppen etik och moral är det 

väsentligt att förklara och tydliggöra begreppen, då etik som ämne från början är en filosofisk 

disciplin. Vi har valt att utgå från två forskare med lite olika syn på hur begreppen etik och moral 

bör användas. 

Ann Heberlein, teologie doktor i etik vid Lunds universitet, skriver i Etik: människa, moral, 

mening: en introduktion om vad etik, enligt henne, är och hur etiken kan användas i vanliga etiska 

dilemman samt hur människan påverkas av hennes etiska val.15 På samma sätt presenterar 

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, i Grundbok i normativ 

etik sin syn på etik och moral.16 I de båda böckerna poängteras att etik som ämne har en stor vidd 

och att det finns vitt skilda åsikter om hur en ska använda sig av etik och moral i ett vardagligt 

liv.17 Båda böckerna betonar också att det är de normativa etiska teorierna som behandlar frågor 

om hur vi kan bedöma om en handling är rätt eller fel, och det är ur dessa teorier, eller modeller 

som Tännsjö benämner dem, vår undersökning också är sprungen.18 

Trots att begreppen etik och moral har samma ursprungsbetydelse görs det idag en åtskillnad 

mellan begreppen skriver Heberlein. Idag är det vanligt att definiera etiken som det teoretiska 

reflekterandet över hur individer lever medan moralen syftar till hur individer agerar i praktiken.19 

Att det i dagligt tal råder en åtskillnad mellan begreppen som Heberlein påpekar, är en intressant 

faktor att beakta i vår undersökning och som ligger till grund i en av våra frågeställningar som 

presenteras nedan. Heberlein definierar begreppet etik som en ”teoretisk reflektion över människors 

och samhällens normer och moraliska förhållningssätt [författarens kursivering]” och menar att studier i 

etik och etiska teorier kan hjälpa individer att urskilja och reflektera över olika förhållningssätt 

                                                 

 
15 Heberlein, 2014. 
16 Tännsjö, 2012. 
17 Heberlein, 2014, s. 20ff; Tännsjö, 2012, s. 27.  
18 Heberlein, 2014, s. 157ffs; Tännsjö, 2012, s. 20ffs. 
19 Heberlein, 2014, s. 20ff.  
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och konsekvenser i olika moraliska sammanhang.20 Vidare betonar Heberlein att begreppen etik 

och moral i sig är innehållslösa och måste fyllas med substans för att vara användbara och att 

denna substans kan se olika ut.21  

Tännsjö menar, i samma anda som Heberlein, att etik och moral bör fyllas av en substans för 

att kunna användas i praktiken.22 När författaren förklarar begreppen etik och moral hänvisar 

han, likt Heberlein, till deras ursprungsbetydelse och påpekar att de från början haft samma 

betydelse. Han framhåller att begreppen kan ha olika användningsområde, detta då det ena 

begreppet i vissa sammanhang känns naturligare än det andra. Däremot främjar han sig mot att 

göra en åtskillnad mellan begreppen, utan istället skriver han uttryckligen att han använder 

uttrycken likvärdigt utan att tillskriva dem olika innebörd.23   

Det är inte helt ovanligt att en delar in etikämnet i tre delområden; värdeteori, normativ teori och 

tillämpad/praktisk etik.24 I denna studie är det de normativa teorierna som kommer att fokuseras, 

eftersom att det är dessa som framskrivs i det centrala innehållet i ämnesplanen för 

Religionskunskap för gymnasiet.25 Tännsjö beskriver normativ etik som ”ett systematiskt och 

kritiskt sökande efter korrekta moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av praktiska 

problem”.26 Den normativa etiken delas enligt Heberlein upp i två typer, teleologiska och 

deontologiska teorier. De teleologiska teorierna, eller konsekvensetiska teorier, menar att det är 

handlingens konsekvenser som avgör dess moraliska värde, vilket sinnelagsetik och konsekvensetik är 

exempel på. De deontologiska menar istället att en handling är rätt/god om den följer vissa regler 

eller plikter, som exempelvis pliktetiken.27 Ytterligare en etisk teori som är central är dygdetik, vilken 

sätter människans egenskaper i fokus och försöker att ge svar på vad en god människa är.28 

Vår undersökning kommer att ta fasta på dessa två filosofers olika sätt att se på etik och moral 

och koppla samman det med hur de läroböcker vi ska undersöka presenterar begreppen och hur 

de använder sig av de normativa teorierna. Detta kommer vi att göra genom att undersöka om 

läroböckerna gör en åtskillnad mellan begreppen etik och moral eller inte, och genom att se till 

vilka normativa teorier (sinnelagsetik, konsekvensetik, pliktetik, dygdetik och andra normativa 

etiska teorier som eventuellt återfinns) som presenteras och hur dessa i materialet avhandlas. 

Diskussionen kommer sedan att föras om huruvida etik och moral ses som vitt skilda begrepp, 

eller om de likt Tännsjö ses som likvärdiga. Vi har medvetet valt att utgå från Heberlein och 

                                                 

 
20 Heberlein, 2014, s. 19. 
21 Heberlein, 2014, s. 19ff. 
22 Tännsjö, 2012, s. 28. 
23 Tännsjö, 2012, s. 27. 
24 Heberlein, 2014, s. 22ff. 
25 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
26 Tännsjö, 2012, s. 19.  
27 Heberlein, 2014, s 157ff. 
28 Heberlein, 2014, s. 226ff.  
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Tännsjö dels eftersom att deras forskning är dagsaktuell och dels för att deras syn skiljer sig åt 

och därför visar en bredd inom etiken som filosofisk disciplin. 

Läromedelsforskning 

Boel Englund, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, skriver i ”Lärobokskunskap, 

styrning och elevinflytande” att läromedel länge har varit utsatt för kritik inom debatten i 

skolan.29 Syftet med Englunds artikel är att ytterst belysa hur (och om) läromedel styr 

elevinflytandet, men även att ge en övergripande bild över forskningen inom området och att 

återge ett rimligt resonemang till huruvida läromedelsstyrning är någonting bra eller dåligt. Det 

läggs också fokus vid lärobokens funktion i klassrummet, och hur denna påverkar lärarens och 

elevens mottagande av information.30 I den forskning som har gjorts över generell 

läromedelsanvändning framkommer det att läroböcker fortfarande (1990-tal) används 

kontinuerligt.31 Englund skriver att eftersom att läroboken har inflytande på hur och vad eleverna 

lär sig, så kan denna vara ett negativt inslag i undervisningen beroende på lärobokens innehåll. 

Effekterna av vad som står i läroboken påverkar därmed direkt den elev som läser den. Detta 

genererar i att läraren måste förhålla sig kritiskt till de läroböcker hen väljer att använda i 

undervisningen.32  

För att underlätta för lärarkåren att förhålla sig kritiskt till läromedel har det under åren efter 

att den statliga kontrollen av läromedel avskaffades utgivits en rad antologier där artiklar om hur 

lärare kan göra för att kontrollera läroböcker diskuteras. År 2011 publicerades Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik som med utgångspunkt i olika ämnesdiscipliner belyser olika 

perspektiv och analyser av läroböcker och andra läromedel. Tillsammans presenterar redaktören 

Niklas Ammert, docent och lektor i historia med inriktning på utbildningsvetenskap, med ett 

antal rådande forskare inom området olika aspekter på läromedelsstudier där framförallt deras 

redovisning av olika teorier och analysverktyg på läromedels innehåll är intressant för vår studie, 

och för lärarkåren i stort.33 Forskarna Marie Carlsson och Kerstin von Brömssen hakar i ”Kritisk 

läsning av pedagogiska texter – en introduktion” på diskussionen av att ett kritiskt 

förhållningssätt till läromedelstexter är av stor vikt i undervisningen.34 Samtidigt diskuteras också 

frågor som om läromedel få se ut hur som helst och om det finns/bör finnas några etiska eller 

moraliska krav eller andra regler för läromedel generellt. Här poängteras vikten vid att ha ett 

kritiskt förhållningssätt då en läser texter för pedagogiskt syfte, eftersom att läraren har det 

yttersta ansvaret för kontrollen av de läromedel som hen använder.35 

                                                 

 
29 Englund, 1999, s. 327–348. 
30Englund, 1999, s. 331. 
31 Englund, 1999, s. 330. 
32 Englund, 1999, s. 330ffs. 
33 Ammert, 2011.  
34 Carlsson, von Brömssen, 2011. 
35 Carlsson, von Brömssen, 2011, s. 15ffs. 
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Englund samt Carlsson och von Brömssens forskningsbidrag kommer att appliceras och dras 

paralleller till i vår sammanfattande diskussion för att sätta in vår studie i den rådande 

läroboksforskningen. Ur Ammerts publikation kommer vi att hämta vår metod som sedan 

kommer att genomsyra analysen och diskussionen. 

Etik i praktiken 

På samma sätt som läromedelsforskningen har varit av vikt för det fortsatta arbetet med en 

kritisk granskning av texter i undervisningen har den religionsdidaktiska forskningen varit av vikt 

för utvecklandet av religionsämnet. År 2011 publicerades antologin Religionsdidaktik – mångfald 

livsfrågor och etik i skolan med syfte att diskutera religionsdidaktiska frågor utifrån olika teman och 

perspektiv. Bokens redaktör Malin Löfstedt, teologie doktor och lektor i religionsdidaktik vid 

Uppsala universitet, har bidragit med två artiklar som behandlar etikens plats och funktion i 

religionsundervisningen. I artikeln ”Etik, moral och det goda livet” diskuterar Löfstedt etikens 

och moralens nya plats i den ändrade ämnesplanen för Religionskunskap från 2011. Löfstedt 

framhåller vikten av etik och moral i religionsundervisningen och skriver att i och med 

förändringarna i Lgy11 har möjligheten till att diskutera denna typ av frågor blivit större. 

Exempelvis framskrivs i högre grad i den nya ämnesplanen att undervisningen ska innehålla etiska 

och moraliska förhållningssätt i relation till religioner, andra livsåskådningar samt i förhållande till 

samhället i övrigt.36 Däremot ser det i praktiken annorlunda ut vid studiet av läromedel i 

religionskunskap, skriver Löfstedt. Med få undantag finns det sällan en koppling mellan etik och 

religion eller andra livsåskådningar i läroböcker.37 

I Löfstedts andra bidrag i antologin, ”Livsfrågor på gott och ont”, diskuteras elevers sätt att se 

på livsfrågor i undervisningen. I likhet med Skolverkets granskning, som presenterades i 

bakgrunden, har Löfstedt utgått från tidigare forskning i barns och ungas sätt att se på etik- och 

livsfrågor, och utifrån detta diskuterar hon vad existentiella frågor innebär, på vilket sätt de kan 

komma till uttryck och hur frågorna kan påverka individerna i ett klassrum, såväl lärare som 

elever. Vidare skriver Löfstedt att livsfrågor utgör grunden för vår religiösa eller sekulära 

livsåskådning och att det påverkar hur vi värderar saker och ting, ens etik och moral och 

grundhållning. Därför är det av vikt att få reflektera över detta och att poängterar att det inte 

finns en kristen etik, en islamsk etik eller en humanistisk etik utan att ens etik och moral är 

individbaserad och kan se olika ut.38 

Löfstedts artiklar ligger till grund för hur uppsatsens syfte har tillkommit, eftersom detta är 

centralt för en lärares undervisningsmöjligheter. Elevernas intresse och nyfikenhet är essentiellt i 

lärandesyftet, och i artikeln framkommer det att eleverna anser etik, moral och livsfrågor som en 

                                                 

 
36 Löfstedt, 2011, s. 122ff.  
37 Löfstedt, 2011, s. 115 ffs.  
38 Löfstedt, 2011, s. 51ffs. 
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viktig del av religionskunskapen. Detta blir en bidragande faktor till att det är intressant att 

undersöka vilket utrymme etik och moral får i läroböckerna. 

En annan framstående och samtida forskare inom religionsdidaktik och etik är docent i 

religionsfilosofi Olof Franck som i artikeln ”Gränsöverskridande värden i icke konfessionell 

etikundervisning: ämnesidentitet och multidisciplinärt lärande i ämnet religionskunskap” 

resonerar kring etikens undervisningsplats i den svenska grundskolan.39 Med utgångspunkt i 

grundskolans ämnesplaner för de samhällsorienterade ämnena, med fokus på religionskunskap, 

diskuterar Franck på vilket sätt religionsämnet med avseende på de aktuella styrdokumenten axlar 

ett specifikt ansvar för en god etikundervisning och vilka begränsningar och möjligheter 

ämnesområdet kan betyda inom ramen för religionskunskap.40 Bland annat betonar Franck att 

etik beskrivs utifrån ett sekulärt, och ickekonfessionellt sammanhang i Lgr11:s centrala innehåll 

för religionskunskap och att fokus ligger på vardagliga moraliska dilemman och allmänna etiska 

begrepp och teorier. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 belyser endast en punkt etiska frågor i 

förhållande till religioner och livsåskådningar och står inte framskrivet alls i kunskapskraven. Med 

utgångspunkt i det som framskrivs i styrdokumenten menar Franck på att etikundervisningen 

hamnar i resonemang och argumentation om framförallt normativ etik och utifrån etiska 

modeller samt vad som är ett gott liv och en god människa. I huvudsak ställs de etiska frågorna i 

form av mekaniska termer och en djupare dimension av ämnet poängteras inte i ämnesplanen för 

religionskunskap, vilket är av vikt för att öka elevers förståelse och analytiska förmåga, menar 

Franck.41 

Liknande diskussion redovisar Franck i “Etisk litteracitet - om filosofiska förutsättningar för 

att utveckla ämnesdidaktiska perspektiv med hänsyn till kursplanen i religionskunskap (Lgr11)”.42 

 Här betonar han också etikens mer framträdande roll i den nya ämnesplanen för 

religionskunskap och vilka ämnesdidaktiska strategier och förhållningssätt som behöver utvecklas 

på etikområdet. I enlighet med skolans ämnesplan för religionskunskap ska undervisningen ge 

elever möjlighet att analysera, argumentera, kritisera och reflektera över etiska teorier och 

begrepp men understryker att undervisningen om etik och moral inte får ske i termer av vad som 

är ”rätt” och ”fel” eller i form av universella sanningar. Undervisningen ska istället ge möjlighet 

för eleverna att se fler nyanser inom området och kunna tillämpa kunskaperna med kritiska och 

medvetna glasögon och inte uppmuntra till att hitta givna sanningar. I likhet med all undervisning 

är det av vikt att inte förmedla en ensidig, statisk bild utan erbjuda ett flertal möjligheter till 

självreflektion samt kritisk och analytisk förmåga i förhållande till etiska och moraliska frågor.43  

                                                 

 
39 Franck, 2014. 
40 Franck, 2014, s. 190.  
41 Franck, 2014, s. 192ff. 
42 Franck, 2013. 
43 Franck, 2013, s. 195ff. 
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En annan forskare inom området är Philip L. Barnes som i artikeln “What has morality to do 

with religious education?” framhåller betydelsen av att undervisa om religioners moraliska synsätt 

och vikten av att ta upp olika moraliska praktiker i förhållande till olika religiösa traditioner.44 

Han inleder artikeln med att diskutera huruvida etik är en relevant del att ha med i 

religionsundervisningen och presenterar flertalet artikelförfattare som menar att etik är någonting 

vitt skiljt från religionen. Barnes skriver i likhet med Löfstedt och Franck, att etik och moral är en 

viktig grund i religionsundervisningen, detta då religionsundervisningen numera är icke-

konfessionell. Han menar på att undervisning som belyser olika moraliska praktiker inte bara ska 

tas upp för att det är centralt inom de olika religionerna, utan också för att det kan bidra till en 

större öppenhet, respektfullhet och personlig utveckling hos elever och i långa loppet ett mer 

tolerant och förstående samhälle. Barnes artikel fokuserar på religionsundervisningen utifrån det 

brittiska skolsystemet men hans synpunkter och aspekter på undervisningen i religionskunskap är 

adekvat och intressant för vår undersökning i diskussionen.45 

En liknande studie som har undersökt etikområdets plats i undervisningen är Jon Magne 

Vestøls avhandling Relasjon og norm i etikkdidaktikken - Moralsk/etisk verktøybruk i spennet mellom 

elevtekster og fagdidaktiske framstillinger.46 Vestøl har bland annat jämfört elevtexter och elevers 

uppfattning om normer och moraliska framställningar i relation till läroböckers innehåll i syfte att 

se om innehållet motsvarar elevernas tankesätt. Några av de slutsatser som Vestøl kan utläsa av 

sin studie är att elevers uppfattning och inställning kring normer, etik och moral på ett flertal 

punkter inte motsvarar läroböckernas innehåll. Exempelvis saknas en relationell kontext i 

framskrivningen av moral i läroböckerna och innehållet är snarare principiellt och statiskt. Det 

finns helt enkelt en avsaknad av ett problematiserande och normkritiskt tänk som i högre grad 

lyftes i elevtexterna.47 

Det är härifrån vi kommer att ta vid i vår undersökning. Ovan nämnda publikationer och 

diskussioner är av betydelse för vårt syfte att undersöka på vilket sätt etik och moral framskrivs i 

läroböcker i gymnasieskolan. Vår studie kommer att ställas emot och jämföras med forskarnas 

slutsatser och resonemang och på så sätt fylla ett av de många hålrum som finns i det 

etikdidaktiska forskningsfältet. Då Löfstedt och Franck framförallt har fokuserat på grundskolans 

senare år kommer vi att i denna studie istället att sätta gymnasieskolan i centrum, detta eftersom 

att det idag finns en tydlig avsaknad av etikdidaktiska undersökningar riktade mot gymnasiet.  

                                                 

 
44 Barnes, 2011. 
45 Barnes, 2011, s. 131ffs. 
46 Vestøl, 2004. 
47 Vestøl, 2004, s. 5ff.  
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Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

För att undersöka hur etik och moral framställs i läroböcker har vi valt att använda oss av 

begreppet selektiva traditioner som teoretiskt ramverk. Vår studie kommer också att anknyta till en 

religionsdidaktisk forskartradition och föra etikens plats i religionsämnet ännu ett steg vidare. 

Detta gör vi genom att studera läroböcker utifrån hur läroboksförfattarna definierar etik och 

moral som begrepp och hur begreppen används. 

Selektiva traditioner 

Selektiva traditioner är ett teoretiskt begrepp som innebär att vissa delar av ett ämnesinnehåll 

exkluderas för att andra delar ska framhävas. Raymond Williams definierar selektiva traditioner 

som:   

The processes of education; the processes of a much wider social training within institutions 
like the family; the practical definitions and organization of work; the selective tradition at an 
intellectual and theoretical level: all these forces are involved in a continual making and 
remaking of an effective dominant culture, and on them, as experienced, as built into our 

living, its reality depends.48 

Begreppet avser med detta kontinuerliga val av det innehåll som ska förmedlas och som därmed 

skapar normativa kunskapsmönster.49 

Tidigare studier har visat att etik och moral inom läroböcker för religionskunskap tenderar att 

få mindre fokus i förhållande till världsreligionerna, vilket kan ses som en selektiv exkludering av 

läroboksförfattarna.50 I ämnesplanen för Religionskunskap 1 är däremot etik och moral utskrivna 

i kunskapskraven.51 Flera forskare har därför argumenterat för dess ökade roll i 

religionskunskapsundervisningen.52 Det går till följd därav att utläsa en selektiv tradition i ämnet 

vilket etikdidaktikforskarna vill ändra på. Vi kommer i vår studie att undersöka hur etik och moral 

framställs i läroböcker och därmed utläsa hur etik och moral som ämnesområde framställs och 

värderas i ämnets läroböcker. Vi kommer att undersöka om en selektiv tradition av etik och 

moral går att utläsa i de valda läroböckerna och detta kommer vi att göra genom att diskutera de 

mönster som framkommer ur analyserna. Detta gör vi genom att studera de resultat som 

framkommer av den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen kring utrymmet etik och 

moral får i läroböckerna och jämföra detta med ämnesplanens rekommendationer. Eftersom att 

det är mönster vi söker kommer användningen av selektiva traditioner inte att appliceras förrän 

resultatet av analysen av alla läroböcker har sammanställts. 

                                                 

 
48 Williams, 1973, s. 9. 
49 Williams, 1973, s. 9ffs. 
50Franck; 2013; Franck, 2014; Löfstedt, 2010, Löfstedt, 2011; Osbeck, 2014. 
51 Skolverket, Gy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
52 Löfstedt, 2011; Franck, 2013; Osbeck, 2014. 
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De analysverktyg vi utgår från 

Utifrån Löfstedts utsaga om att etikundervisningen i Sverige är bristfällig och Francks 

genomgående agenda att låta etiken centreras i all sorts undervisning kommer vår undersökning 

att utmynna i en diskussion om vad etik och moral är och på vilket sätt dessa komplexa begrepp 

framställs i de undersökta läroböckerna. För att studera hur etik och moral beskrivs i läroböcker 

ämnade för gymnasiekursen Religionskunskap 1, faller det sig naturligt att använda sig av 

textanalys av läroböcker som metod för vår undersökning. Utifrån sex läroböcker som vänder sig 

till ämnet Religionskunskap 1 för gymnasieskolan, kommer vi att analysera det textinnehåll som 

berör etik och moral och utifrån det undersöka och presentera hur detta framställs. 

För att kunna besvara frågorna på vilket sätt etik och moral presenteras samt i vilket/vilka 

sammanhang detta framskrivs, kommer kvalitativ textanalys att tillämpas i enlighet med Peter 

Esaiassons m.fl. redogörelse i Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad.53 

Metoden innebär att en på ett mer nyanserat och fördjupat plan analyserar texters eventuella 

undermeningar och pekar på det väsentliga innehållet både i sin helhet och i vilken kontext detta 

framställs. Den kvalitativa analysen kommer att utgå från Niklas Ammerts framställningstyper som 

hämtats ur kapitlet ”Ett innehåll förmedlas” i Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. 

Ammert skriver att ett innehåll kan presenteras och framställas på olika sätt, och därmed kan det 

också tolkas på olika sätt. Genom en analysmodell som utgår från en kategorisering av 

framställningstyper visar Ammert på hur en kan angripa en lärobok med givna tolkningsverktyg. 

Dessa verktyg presenteras i form av en typologi som Ammert konstruerat själv där typerna är 

konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande samt normativa.54 I tabellen nedan visas Ammerts 

typologi och vilka indikatorer och frågor som de fyra olika framställningstyperna svarar till och 

som vi kommer att utgå från i vår analys. 

Den konstaterande framställningstypen innebär att författaren presenterar en händelse utan att 

vidare problematisera den. En kan säga att den tas för given vara sann, den är bekräftande och 

inte förklarande. Händelsen kan också ses som tagen ur sin kontext och kan väcka frågor hos 

läsaren, vilka inte besvaras i texten. Den förklarande typen svarar på frågan hur något förhåller sig 

och vad detta betyder. Här förklaras och beskrivs det fenomen som presenteras i boken, till 

exempel genom resonemang kring orsak och verkan. Den reflekterande/analyserande 

framställningstypen reder ut och granskar handlingar eller företeelser, tar in nya perspektiv och 

ser på materialet ur olika infallsvinklar på ett nyanserat sätt. Detta kan enligt Ammert ske på två 

sätt. Å ena sidan kan läsarens egen kontext vävas in i lärobokens innehåll och därmed ge en 

anknytning till läsaren som person. Å andra sidan vävs yttre sammanhang och referenser in vilka 

den företeelse som presenteras jämförs med och ställs i kontrast mot, detta för att ge företeelsen 

en verklighetsförankring. I denna framställningstyp kan också teoretiska förklaringar och 
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54 Ammert, 2011, s. 259ffs.  



 

 17 

modeller appliceras för att nyansera innehållet. Den sista framställningstypen, den normativa, 

innebär att läroboken ger ett normerande och därmed värderande budskap till läsaren. Denna typ 

kan vara konstaterande, förklarande och analyserande, men då det läggs in en värdering i vad som 

förmedlas faller det inom en egen kategori.55  

Tabell 1. 

Framställningstyp Vad läroboken förmedlar 
Svarar på följande fråga från 
läsaren: 

Konstaterande Redovisning, bekräftelse, fakta 
Vad är? Vem är? Vad hände? När? 

Hur mycket? Hur ofta? 

Förklarande 
Förklaring, beskrivning, bakgrund, 

konsekvens 

Vad betyder det? Hur gick det till? 

Vad beror det på? 

Vad hände sedan? 

Reflekterande/analyserande 

Anknytning till läsaren, hennes 

erfarenheter och förkunskaper. 

Kopplingar till parallella 

sammanhang, teoretiska begrepp eller 

modeller 

Hur kan jag förstå det? 

Vad kan det jämföras med? Varför 

resonerar man så? 

Vad kunde ha hänt annars? 

Normativ 

Explicit eller implicit värdering, tolkar 

och bedömer åt läsaren. Ger utsagor 

om gott-ont, rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? 

Vilka var de goda? 

Hur ska man göra/vara/tänka? 

Ammerts typologi över framställning i läroböcker hämtad från Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 

262, (2011). 

I enlighet med Ammerts typologi kommer de fyra framställningstyperna att vara utgångspunkten 

och de metodologiska verktygen i den kvalitativa textanalysen för att studera på vilket sätt etik 

och moral presenteras i läroböckerna. Vi kommer att använda Ammerts typologi genom att ställa 

de frågor som är kopplade till de olika framställningstyperna till textmaterialet, se tabell 1. 

Frågorna kommer att ställas till läroboksförfattarnas beskrivningar och ordval i kapitlen om etik 

och moral för att kunna urskönja om någon eller några av framställningstyperna är mer eller 

mindre framträdande och se om det går att utläsa ett övergripande mönster av hur läroböckernas 

innehåll förmedlas och om en selektiv tradition i framställningen av etik och moral framträder. 

De framställningstyper som vi kommer att kunna utläsa av vår analys och de eventuella mönster 

vi kommer att se, kommer sedan att jämföras med Löfstedts och Francks tidigare forskning och 

uttalanden. Exempelvis kommer vi kunna se om etik och moral i läroböckerna framställs i form 
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av statiska termer, som Franck betonar är en fallgrop, genom att ställa de frågor kopplade till 

Ammerts konstaterande framställningstyp till lärobokstexterna.56  

Ytterligare exempel på hur vi kommer att angripa textmaterialet genom Ammerts frågor visas 

genom följande exempel. En konstaterande framställningstyp belyser citatet i Religion: för gymnasiet. 

1 där det konstateras att ”[s]innelagsetiken är inte särskilt användbar för att i förväg avgöra vilken 

handling som är rätt”. 57 Detta svarar till frågan ”vad är?”. Den förklarande typen finns exempel 

på i Religionskunskap 1. En Mosaik där det står ”[d]ygdetiken betonar i första hand karaktären hos 

den som handlar”.58 Här kan en se att författarna vill förklara dygdetiken, vilket kan tyckas svara 

på ”vad betyder det?”. I Söka svar – Religionskunskap kurs 1 skriver författarna”[i]nom islam, 

liksom inom alla världsreligioner, finns en stark betoning på människans ansvar för sina 

medmänniskor”, 59 vilket kan kopplas till Ammerts fråga ”Varför resonerar man så?”. I Under 

samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan finns ett exempel på ett normativt konstaterande 

”[e]tt instrument för att skapa denna [värde-]grund är vårt politiska system, demokratin, med en 

metod för hur vi skall avgöra frågor, majoritetsbeslut, och ett antal mänskliga fri- och rättigheter som 

skall garantera personens värdighet och okränkbarhet (författarens kursivering)”, vilket kan 

kopplas till att författarna försöker att göra läsaren medveten om hur en ska tycka och tänka samt 

hur det skulle bli.60 

För att kunna besvara och analysera frågeställningen gällande vilket utrymme etik och moral 

får i läroböckerna i förhållande till läroböckernas övriga kapitel kommer även en kvantitativ 

textanalys att tillämpas. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens makt och mening: 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys att kvantitativ textanalys, vilket de benämner 

som innehållsanalys, är användbart för att upptäcka mönster i större material och metoden är i 

vidare mening ett systematiskt tillvägagångssätt för att analysera ett innehåll.61 Metoden används 

när en vill undersöka frekvensen eller förekomsten av vissa föreställningar och är därmed 

tillämpningsbar för att studera representationen av etik och moral i läroböckerna i korrelation till 

läroböckernas övriga kapitel.62 Den kvantitativa metoden kommer att belysa om etik och moral 

utgör en egen självständig del i läroböckerna (som ett eget kapitel), eller om detta integreras 

antingen som egna avsnitt i andra kapitel eller om området är något som genomsyras i 

läroböckerna samt hur detta sätts i relation till övriga kapitel om världsreligionerna. Genom att 

belysa vilket utrymme etik och moral får i förhållande till läroböckernas övriga kapitel kommer vi 

att kunna utläsa ifall läroboksförfattarna lägger vikt vid etik och moral, som både styrdokument 

och tidigare forskare betonar är ett väsentligt ämnesområde inom religionskunskapen, eller om 

                                                 

 
56 Franck, 2014, s. 192ff. 
57 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 35. 
58 Jansson & Karlsson, 2011, s. 191. 
59 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 55. 
60 Björlin & Jämterud, 2013, s. 95. 
61 Bergström & Böréus, 2012. 
62 Bergström & Boréus, 2012, s. 264ff. 
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världsreligionerna får ett större utrymme, vilket kan komma att vittna om en viss prioritering och 

exkludering av läroboksförfattarna i likhet med vad det rådande forskningsläget framhåller.63  

Vi kommer att angripa materialet kvantitativt genom att räkna antalet sidor i de specifika 

kapitlen om etik och moral. Vi kommer också att räkna övriga kapitels sidantal och sätta dessa i 

kontrast till kapitlen om etik och moral, detta för att visa en översiktlig bild av innehållet och på 

så sätt kunna sätta det i motsats till den selektiva tradition vilken forskare menar råder inom 

religionskunskapsämnet. Siffrorna kommer sedan att omvandlas i procent, detta för att kunna 

jämföra böckerna med varandra. Fokus kommer därmed att ligga på kapitlen om etik och moral 

och kapitlen om världsreligionerna. De normativa etiska teorierna som presenteras i materialet 

kommer också att räknas, detta för att belysa vilka olika normativa etiska teorier läroböckerna tar 

upp och vad läroboksförfattarna väljer att lägga vikt vid. 

Metodologisk reflektion 

Ett problem med textanalys som metod är att all hermeneutik är subjektiv tolkning. Detta innebär 

att de uppgifter vi får fram kommer att vara påverkat av vilka vi är som personer, vilka tidigare 

kunskaper vi har inom området och vad vi tidigare har för erfarenheter av ämnet vi studerar. En 

kan aldrig vara helt objektiv, eftersom en alltid kommer att utgå från sig själv.  
    Detta innebär att de tolkningar vi gör av texterna inte kan ses som generella mönster i all 

kurslitteratur för Religionskunskap, utan detta är endast gällande för de utvalda läroböckerna 

genom den specifika metod vi använder oss av. Vi är medvetna om att våra tolkningar är 

subjektiva, men förhoppningsvis kan vi komma runt oss själva och vår subjektivitet i mångt och 

mycket, och på detta sätt göra att vår studie blir intersubjektivt prövbar.  
Ett sätt att i möjligaste mån undvika subjektivitet är att en tydligt presenterar 

studiens tillvägagångssätt samt har belägg för sina uttalanden. Genom att vi har presenterat vår 

metod och hur vi kommer att angripa det empiriska materialet samt att vår analys kommer att 

genomsyras med exempel från läroböckerna, bidrar det till studiens tillförlitlighet och 

representativitet. Att vi även är två författare till studien styrker också undersökningens validitet 

eftersom materialet har granskats av oss båda. 

Urval och material 

Eftersom vår analys utgår från textanalys av läroböcker vände vi oss till olika förlag för att 

försöka få fram statistik på de mest beställda läroböckerna i Sverige. Detta visade sig vara ytterst 

sekretessbelagt på grund av att förlagen konkurrerar med varandra och därför vill de inte ge ut 

siffror på det sättet. I Skolverkets rapport framgår också tydligt att läromedelföretagens statistik 

är ovanligt förekommande.64 Då statistiken inte var möjlig att få fram grundas vårt val av material 

                                                 

 
63 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap; Löfstedt, 2011; Franck, 2013; Osbeck, 2014. 
64 Skolverket, 2006.  
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istället utifrån följande punkter: (1) Dels grundar sig vårt val på läroböcker från olika 

välrenommerade förlag i Sverige som högst troligt används i religionskunskapsundervisningen, 

och (2) dels på att vi medvetet har valt olika författare till läroböckerna för att få en större 

spridning av läroboksrepresentationen. (3) Vi har även med avsikt valt läroböcker skrivna av fler 

än en författare i tron om att innehållet på så vis har bearbetats med två, eller fler, par ögon och 

då i högre grad har reflekterats över. (4) Läroböckernas innehåll är även anpassat och riktat till 

ämnesplanen för Religionskunskap 1, vilket är en grundförutsättning för vår undersökning. 

De läroböcker vi kommer att analysera är: 

 Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) som är skriven av Ola Björlin 

och Ulf Jämterud och är utgiven av Sanoma Utbildning 

 Religion: för gymnasiet. 1 (2012) som är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och 

Veronica Wirström och är utgiven av Natur & kultur 

  Söka svar: religionskunskap kurs 1 (2013) som är skriven av Malin Mattsson Flennegård och 

Leif Eriksson och är utgiven av Liber 

  En mosaik. Religionskunskap. 1 (2012) som är skriven av Olov Jansson och Linda Karlsson 

och är utgiven av Bonnier Utbildning 

  Religion. 1 (2012) som är skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm och är utgiven av 

Interskol  

 Mittpunkt religionskunskap 1 (2011) som är skriven av Bengt Tollstadius och Ingemar 

Öberg och är utgiven av Studentlitteratur. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur etik och moral presenteras och vilket 

utrymme begreppen får i läroböcker ämnade för gymnasiekursen Religionskunskap 1. Studien 

syftar till att dels undersöka vad läroboksförfattarna definierar som etik och moral och dels hur 

dessa begrepp framställs, vilket kommer att undersökas genom Niklas Ammerts 

framställningstypologi. För att enklare kunna angripa materialet har vi brutit ned syftet i ett antal 

frågeställningar, vilka ska ligga till grund för analysen: 

 
 Hur stort utrymme får etik och moral i förhållande till världsreligionerna och andra 

livsåskådningar i de undersökta läroböckerna? 

 
 Vad är etik och moral enligt de undersökta läroböckerna och görs det någon åtskillnad 

mellan begreppen? 

 

 Hur framställs etik och moral i de undersökta läroböckerna i enlighet med Ammerts 

framställningstypologi? 
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Analys av de sex läroböckerna 

Nedan följer vår analys av de sex läroböckerna som presenterades ovan. I analysen kommer 

begreppet ”världsreligioner” att användas, vilket åsyftar religionerna hinduism, buddhism, 

judendom, kristendom och islam. Begreppet används i likhet med Skolverkets formulering i 

ämnesplanen för ämnet Religionskunskap.65  

Vår analys är uppdelad utifrån de valda läroböckerna. Denna indelning har vi gjort eftersom 

att det ger en tydlig struktur över hur varje enskild lärobok presenterar etik och moral i innehållet. 

Vi skulle kunnat ha delat in analysen utifrån Ammerts typologi, men eftersom de olika 

framställningstyperna ofta överlappar varandra, framförallt i de fall utsagorna är normativa, så 

skulle det antagligen bli otydligt och mindre strukturerat. Indelningen vi nu gjort bäddar också för 

en vidare diskussion, vilken kommer att generera i jämförelser och tydligare resultat böckerna 

emellan i den sammanfattande diskussionen.  

Först kommer resultatet av de kvantitativa analyserna att redovisas i en sammanfattande tabell, 

se Tabell 2, och därefter följer den kvantitativa samt den kvalitativa analysen enligt uppdelningen 

ovan. Varje analys avslutas med en kort sammanfattning av vad vi har sett i varje lärobok där. 

Avsnittet avslutas med en översiktlig sammanställning av de sex läroboksanalyserna i 

tabellform, där frågeställningarna kort besvaras och som senare kommer att problematiseras och 

jämföras i den sammanfattande diskussionen. 
  

                                                 

 
65 Se Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap.  
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Tabell 2.  

Tabellen är tänkt att fungera som en översikt och en hjälp i förståelsen av den kvantitativa 

analysen och som ett analysverktyg i den sammanfattande diskussionen. 

 

Lärobok/Kaptielfördelning 

(antal sidor i procent)* 

Etik och 

moral 
Judendom Kristendom Islam Hindusim Buddhism 

Övriga 

kapitel** 

Totalt 

antal 

sidor 

Under samma himmel. 

Religionskunskap för 

gymnasieskolan 

14,4% 6,9% 14,4% 8,4% 6,8% 4,9% 43,8% 548 

Religion: för gymnasiet 1 5,4% 9,8% 12,6% 11,7% 9,9% 8,1% 42,2% 223 

Söka svar: religionskunskap 

kurs 1 
9,0% 7,0% 10,5% 8,7% 7,3% 8,5% 28,9% 343 

En mosaik. Religionskunskap 

1 
8,4% 7,6% 10,6% 8,4% 7,6% 6,8% 43,7% 263 

Religion. 1 16,1% 11,3% 15,5% 10,1% 11,9% 9,5% 22,6% 168 

Mittpunkt religionskunskap 1 11,1% 9,7% 12,5% 9,7% 9,7% 8,3% 33,3% 144 

Medelprocent 10,7% 8,9%  12,7% 9,6% 8,9% 7,7% 35,8% 
-  

* I tabellen tas inte läroböckernas förord, innehållsförteckning eller register med i beräkningen 

**I spalten Övriga kapitel räknas de kapitel som inte specifikt har världsreligionerna eller etik och moral som huvudrubrik 

 

Ovan visas resultatet av den kvantitativa undersökningen i tabellform. Här går det att utläsa att 

etik och moral får större plats än judendomen, islam, hinduismen och buddhismen när en ser till 

medelprocenten av kapitlen i alla läroböcker. Kristendomen får däremot två procentenheter 

större plats då en ser till alla de sex läroböckernas sammanställning. När alla världsreligioners 

plats i böckerna räknas samman blir medelprocentsatsen betydligt högre än medelprocenten för 

etik och moral (47,8% respektive 10,7%).  I kunskapskraven för Religion 1 går att finna fyra 

grundpelare vilka kursen ska vila på. Dessa grundpelare är etik och moral, världsreligionerna och 

andra livsåskådningar, religion och sexualitet och religion och politik.66 Att de flesta 

läroboksförfattarna lägger mer vikt vid världsreligionerna än etik och moral, men också än 

religion och sexualitet och religion och vetenskap, kan ses som förgivettaget, likväl reproduceras 

                                                 

 
66 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
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här den selektiva tradition som forskare inom religions- och etikdidaktiken pekar ut och vill 

förändra.67 Det syns däremot väsentliga skillnader mellan kapitelfördelningen i de olika 

läroböckerna när en ser dem var för sig. Den största skillnaden kan en se i jämförelsen mellan 

läroböckerna Religion: för gymnasiet 1och Religion 1. I Religion: för gymnasiet 1 utgör etik och moral 

5,4% av lärobokens innehåll, medan i Religion 1 utgör etik och moral 16,1%, vilket innebär att etik 

och moral har 10,1% mindre utrymme i Religion: för gymnasiet 1 än vad som ges i Religion 1. I tabell 

2 går det är även att utläsa att Religion: för gymnasiet 1 är den enda utav de undersökta läroböckerna 

där etik och moral får det minsta utrymmet, i procent, i förhållande till det utrymme kapitlen om 

världsreligionerna får i läroboken. I jämförelse med de andra undersökta läroböckerna får 

kapitlen om etik och moral exempelvis ett större utrymme än buddhism, i procent, förutom i 

Religion: för gymnasiet 1 där kapitlet om buddhismen får 2,7 procentenheter mer plats än kapitlet 

om etik och moral. I Religion: för gymnasiet 1 får även kapitlet om etik och moral hälften så stor 

plats som kapitlet om islam, vilket inte rimmar med sammanställningen. Att begreppen i Religion: 

för gymnasiet 1 får ett mindre utrymme, i jämförelse med de andra undersöka läroböckerna vilket 

visas då en ser till procentsatserna bok för bok, vittnar än en gång om den vikt som läggs vid 

världsreligionerna och på ett fortsatt underbyggande av den selektiva tradition som återfinns 

inom religionskunskapsämnet.68 Detta kan även vittna om att etik och moral som ämnesområde 

inte prioriteras i lika hög grad i Religion: för gymnasiet 1 eftersom att framställningen av begreppen 

inte omnämns och belyses i samma utsträckning som världsreligionerna i läroboken. 

Läroboksförfattarna har gett världsreligionerna ett större utrymme vilket skulle kunna tolkas som 

att världsreligionerna som ämnesområde är mer av vikt att belysa och informera om. 

1. Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan (Sanoma 

Utbildning) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Läroboken är uppdelad i fyra huvuddelar; ”Människan och tron” (52 sidor), ”Människan och 

moralen” (38 sidor), ”Religioner och sekulär livssyn” (250 sidor) och ”Tematiska tvärsnitt” (185 

sidor). Etik och moral presenteras i två av bokens huvuddelar, i kapitlen ”Vad är moral?” (7 

sidor), ”Hur vet vi att vi har handlat rätt?” (11 sidor), ”Vad är en god människa? Dygdetiska 

perspektiv” (11 sidor), ”Etik och politik” (8 sidor) och ”Etik i praktiken” (41 sidor). Detta 

innebär att etik och moral behandlas på 79 sidor av bokens 548. I förhållande till kristendomen 

får etik och moral lika stor plats men i förhållande till de andra världsreligionerna får etik och 

moral en större plats.69 

                                                 

 
67 Franck; 2013; Franck, 2014; Löfstedt, 2010, Löfstedt, 2011; Osbeck, 2014. 
68 Williams, 1973, s. 9ffs. 
69Se Tabell 2.  
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De etiska teorier som tas upp i boken är konsekvensetik (1 sida), pliktetik (1 sida), avsiktsetik 

(sinnelagsetik) (1 sida), situationsetik (1 sida) och dygdetik (8 sidor, här presenteras också 

feministisk etik). Dessa presenteras under underrubriken ”Hur vet vi att vi har handlat rätt” samt 

”Vad är en god människa? Dygdetiska perspektiv”.70 

Kvalitativ analys 

Björlin och Jämterud inleder temaavsnittet ”Människan och moralen” i Under samma himmel. 

Religionskunskap för gymnasieskolan med att diskutera vad moral egentligen är. Författarna behandlar 

mestadels ordet moral, vilket de likt Tännsjö likställer med begreppet etik då de har samma 

grundbetydelse.71 I förhållande till presentationen av begreppet moral diskuteras också olika 

perspektiv på hur en kan se på moralfrågor, där individanpassade och kollektivanpassade kulturer 

omnämns och problematiseras i hög grad.72 Exempelvis skriver författarna:  

När däremot min tillhörighet till en grupp spelar mindre roll och jag istället är fri att välja 
livsriktning, livsstil och etiska värderingar så kan det skapa en stark självkänsla och stora 
möjligheter att forma mitt liv efter egna värderingar. Men med en individorienterad 
livssituation ökar samtidigt mitt eget ansvar för mina beslut och jag kan känna en brist på 

social och kulturell trygghet och hemhörighet.73 

Citatet vittnar om att författarna belyser det diskuterade ur olika perspektiv, något som Ammert 

klassificerar som en reflekterande/analyserande framställningstyp.74Avsnittet besvarar frågor som hur 

en kan förstå olika människors sätt att tänka moraliskt och jämför individorienterade med 

kollektivorienterade kulturer. Enligt författarna handlar att ta ställning i en moralisk fråga om 

värdefilosofi, och menar att en moralisk värdering är det centrala då en diskuterar etiska 

förhållningssätt, och fortsätter diskussionen med att resonera kring människovärde och mänskliga 

rättigheter.75  

Underrubriken ”Hur vet vi att vi har handlat rätt” inleds med en beskrivning av en prekär 

situation, vilken leder in till en diskussion om den moraliska plikten.76 Här ges en ingång i hur en 

kan handla moraliskt korrekt, och mynnar ut i en nyanserad diskussion om plikten eller 

konsekvenserna är de viktiga. Exempelvis får läsaren resonera kring hur en hade handlat i en 

situation som när en vill försöka göra sitt bästa för att rädda sig själv och sin bästa vän.77 

Därefter, under underrubriken ”Handlingsanalys”, presenteras de ovan nämnda etiska teorierna, 

                                                 

 
70 Björlin & Jämterud, 2013, s. 74ffs. 
71 Björlin & Jämterud, 2013, s. 68; Tännsjö, 2011, s. 20ff. 
72 Björlin & Jämterud, 2013, s. 68ff. 
73 Björlin & Jämterud, 2013, s. 69ff. 
74 Se tabell1.  
75 Björlin & Jämterud, 2013, s. 71ffs. 
76 Björlin & Jämterud, 2013, s. 75. 
77 Björlin & Jämterud, 2013, s. 74ff. 
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som här benämns som ”handlingsetiska modeller”.78 Modellerna presenteras inledningsvis i 

enlighet med Ammerts förklarande framställningstyp och besvarar frågan vad begreppen egentligen 

betyder. Sedan börjar modellerna problematiseras och nyanseras, bland annat genom att knyta an 

till läsaren själv och tilltala henne med retoriska frågor och tankeexempel; ”[o]m vi antar att du 

fastnar för tanken att det är lycka som bör eftersträvas, är det kortsiktig eller långsiktig lycka som 

är idealet?”.79 Detta rimmar mot Francks utläggning om att det är viktigt för eleverna att få 

reflektera och argumentera utifrån de etiska teorierna, vilket Björlin och Jämterud också erbjuder 

läsaren.80 Också Löfstedts utsaga om att då eleven hamnar i centrum så underlättas lärandet 

framkommer i texten, vilket förenar eleven med materialet.81 I förhållande till detta menar 

författarna också att ”[i]bland tänker vi i plikttermer, ibland tänker vi på effekterna av 

handlingarna då och då, särskilt när de andra modellerna inte verkar ge något entydigt svar, tar vi 

till ett avsiktsetiskt resonemang”.82 Detta kan också sättas i relation till det Löfstedt menar är 

viktigt att de etiska teorierna, eller i detta fall handlingsetiska modellerna, är bra redskap i 

reflektionen över moraliska dilemman, där också läsaren ställs i fokus. Här får läsaren också en 

inblick i några av de handlingsetiska modellernas härkomst och den kontext de föddes fram ur. 83  

I relation till de handlingsetiska modellerna presenterar läroboksförfattarna dygdetiken som ett 

alternativt analysredskap. Dygdetiken sätts in i sin ursprungskontext och begreppet dygd 

problematiseras och sätts i kontrast med kristendomens huvudsynder.84 Under underrubrikerna 

”Finns det onda människor?” och ”Är vi onda eller goda av naturen?” diskuteras huruvida 

människan är ond och om det faktiskt går att säga att det finns någonting som heter ondska, 

vilket sätts in i olika tankeexempel och exempel från verkliga livet. Ett exempel på detta är; ”Är vi 

samma personer genom hela livet? I ett känt fall från England så mördar två barn, 10 år gamla, en 

tvååring. [---] Kan man säga att de nu är andra människor [---] Eller är det istället så att vi alltid är 

ansvariga för vad vi gjort”.85 Än en gång visas exempel på att det går att utläsa en 

reflekterande/analyserande framställningstyp av materialet.86  

Under underrubriken ”Vad är rättvisa?” tas perspektivet ifrån individen och riktas istället mot 

den kollektiva människan.87 Här skriver författarna att ”[a]lla lever i ett nät av relationer som 

innebär både trygghet och ansvar”.88 Här görs en tolkning av livssituationen för alla människor åt 

läsaren, vilket blir något av en normativ framställning, detta då alla förväntas ha någonting som 

                                                 

 
78 Björlin & Jämterud, 2013, s. 76. 
79 Björlin & Jämterud, 2013, s. 77ff. 
80 Franck, 2013, s. 95ff. 
81 Löfstedt, 2011, s. 59. 
82 Björlin & Jämterud, 2013, s. 80. 
83 Björlin & Jämterud, 2013, s. 82ff; Löfstedt, 2011, s. 119ff. 
84 Björlin & Jämterud, 2013, s. 86ffs. 
85 Björlin & Jämterud, 2013, s. 90.  
86 Se tabell1. 
87 Björlin & Jämterud, 2013, s. 94. 
88 Björlin & Jämterud, 2013, s. 94. 
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fångar upp en om en faller. På samma sätt framställer författarna att ”[e]tt instrument för att 

skapa denna [värde-]grund är vårt politiska system, demokratin, med en metod för hur vi skall 

avgöra frågor, majoritetsbeslut, och ett antal mänskliga fri- och rättigheter som skall garantera personens 

värdighet och okränkbarhet (författarens kursivering)”.89 Detta citat blir normativt konstaterande, 

detta då det befästs att genom dessa faktorer kommer en värdegrund att skipas.90  

Temaavsnittet ”Människan och moralen” avslutas med en diskussion om etiken i politiken och 

huruvida moralen är en individuell företeelse eller om den påverkar andra människor i lika hög 

grad som en själv.91 Det avslutande stycket ”Angår min moral bara mig?” är av 

reflekterande/analyserande framställningstyp. Exempel på detta går att se i de allra sista 

meningarna ”Även i detta ställningstagande handlar det om din egen moraliska ståndpunkt. Hur 

tar du ställning i frågan?”, detta då meningarna vittnar om en anknytning till läsaren och ger 

henne möjlighet att själv reflektera över sitt moraliska ansvar.92  

Om temaavsnittet ”Människan och moralen” i stor uträckning behandlar vad etik och moral är 

och hur de handlingsetiska modellerna kan tillämpas, behandlar kapitlet ”Etik i praktiken” den 

faktiska tillämpningen av dem. Kapitlet utgår från en rad ”aktuella etiska frågor som berör 

relationer, hälsa och sjukvård, forskning och vetenskap, näringsliv och industri samt lag och 

rätt”.93  

I underrubriken ”Kärlek och relationer” behandlas ämnen som otrohet och sexualitet.94 

Avsnittet är av reflekterande/analyserande med inslag av normativ typ, vilket kan ses i att 

författarna antar att en kärleksrelation endast finns mellan två personer, polyamorösa 

förhållanden nämns inte alls.95 Diskussionen om otrohet i texten är mångfacetterad och 

nyanserad, men normerande och ger en värdeladdad bild av hur ett förhållande ser ut.  

De olika etiska dilemman som tas upp ger en bild av en komplicerad och nyanserad värld, där 

läsaren får uppmaningar att reflektera över sin egen situation och över andras. Exempelvis ställs 

frågor som, då fosterdiagnostik diskuteras, ”[v]em ska egentligen bestämma vilka egenskaper som 

är önskvärda och vilka handikapp som leder till ett ovärdigt liv?” och då näringsliv och industri 

diskuteras ”[ä]r det moraliskt försvarbart att ett land lägger ut miljarder varje år på att utveckla 

vapen som kan orsaka skada och förödelse?”.96 

Till skillnad från det Löfstedt skriver om att kopplingen mellan etik och religion i läroböcker 

är ovanligt förekommande, avslutas detta kapitlet med att sätta etiken in i en religiös kontext och 

visar att de flesta religioner har moraliska riktlinjer som de förhåller sig efter, vilka i sig ligger till 

                                                 

 
89 Björlin & Jämterud, 2013, s. 95. 
90 Se tabell1.  
91 Björlin & Jämterud, 2013, s. 97ffs.  
92 Björlin & Jämterud, 2013, s. 103. 
93 Björlin & Jämterud, 2013, s. 499. 
94 Björlin & Jämterud, 2013, s. 499 ffs. 
95 Björlin & Jämterud, 2013, s. 500. 
96 Björlin & Jämterud, 2013, s. 511; s. 523. 
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grund för det etiska handlandet.97 Därefter presenterar författarna en analysmodell, vilken de 

menar att en kan använda då en ska reda ut ett etiskt dilemma, och visar sedan med ett exempel 

hur den är tänkt att användas.98 Här visas ett exempel där den förklarande framställningstypen kan 

härledas, detta då användarguiden till analysmodellen är ytterst förklarande och ger ett underlag 

för vidare utvecklande.99 

Sammanfattning 

I Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan får etik och moral lika stor plats som 

kapitlet om kristendomen. Etik och moral återfinns under två av bokens huvuddelar och utgörs 

av sex olika underrubriker. De etiska teorier som återfinns i materialet är konsekvens-, plikt-, 

avsikts-, situations- och dygdetik. Läroboksförfattarna använder sig mest av begreppet moral, 

vilket likställs med begreppet etik precis som Tännsjö. Av Ammerts framställningstyper är alla 

fyra representerade, där den reflekterande/analyserande står i framkant. Läroboksförfattarna för, 

likt de säger i förordet, in etik och moral i en religiös och sekulär kontext. 

2. Religion: för gymnasiet. 1 (Natur & Kultur) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

I läroboken Religion: för gymnasiet. 1 presenteras etik och moral i bokens andra kapitel ”Gott och 

ont, rätt och fel” av bokens totala 15 kapitel och utgörs av tolv sidor av bokens 223.100 Kapitlet 

om etik och moral får i förhållande till bokens övriga kapitel om världsreligionerna och övriga 

livsåskådningar i princip lika stor plats.101 

I detta kapitel presenteras etik och moral i form av olika etiska modeller102 som sedan delas in 

i fem underrubriker. De etiska modellerna presenteras under fyra underrubriker och i följande 

ordning: ”Dygdetik” (3 sidor), ”Regeletik” (2 sidor), ”Sinnelagsetik” (1 sida) samt 

”Konsekvensetik” (2 sidor). Kapitlet avslutas med en femte underrubrik ”Modellerna är till för 

att användas” (3 sidor) där de etiska modellerna sätts i relation till etiska dilemman i olika religiösa 

och icke-religiösa sammanhang. 

Utöver detta kapitel omnämns etik i underrubriker i tre kapitel ”De abrahamitiska 

religionerna” (3 sidor), ”Asiatiska religioner” (3 sidor) och ”Vetenskap och religion” (1 sida).103 

                                                 

 
97Löfstedt, 2011, s. 115; Björlin & Jämterud, 2013, s. 530ffs.  
98 Björlin & Jämterud, 2013, s. 533ffs. 
99 Se tabell1. 
100 Göth, Lycken Rüter, & Wirström, 2012, s. 28ffs. 
101 Se Tabell 2. 
102 Författarna benämner etiska teorier som ”etiska modeller”. 
103 Den kvalitativa analysen kommer inte beröra dessa avsnitt. 
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Kvalitativ analys 

Läroboksförfattarna ger inledningsvis i kapitlet ”Gott och ont, rätt och fel” en ingång till vad etik 

och moral är genom att diskutera empati som begrepp och vilket ansvar en har som individ. Att 

kapitlet har som rubrik ”Gott och ont, rätt och fel” ger sken av den dikotomi Franck betonar och 

som kan vara problematiskt när en resonerar kring etik och moral som ämne.104 Däremot görs 

inte denna åtskillnad genomgående i texten utan fler perspektiv lyfts fram och problematiseras. 

Exempelvis ställs reflekterande frågor till läsaren och texten ger utrymme för vidare 

tolkningsmöjligheter.105 

Sedan presenteras begreppen etik och moral där Göth, Lycken Rüter och Wirström skriver att 

”[e]n människa som har en genomtänkt etik är någon som har tänkt igenom vad som är rätt och 

fel i olika situationer. Man handlar moraliskt och tänker etiskt”.106 Som framgår av citatet gör 

författarna en åtskillnad mellan etik och moral i likhet med Heberleins begreppsdefinition.107 

Etiken får stå för hur en tänker i en situation medan moralen får stå för hur en egentligen 

handlar.108 Därefter presenteras de olika etiska teorierna, eller ”modeller” som författarna 

benämner dem, i följande ordning; dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik.109 Innan 

de olika etiska modellerna utreds var för sig poängterar läroboksförfattarna att: 

Det är inte så att de olika modellerna står emot varandra. Man måste inte välja en istället för 
en annan. Det beror på sammanhanget vilken modell som är användbar. Man får testa. Visst 
händer det att de krockar. Men för det mesta är de ett sorts verktyg som är bra till olika 

saker.110 

Exemplet belyser att författarna framställer innehållet på ett reflekterande/analyserande sätt, när en 

jämför innehållet med Ammerts typologi.111 Stycket illustrerar hur en kan förstå dessa etiska 

modeller i relation till varandra samt deras användbarhet i olika sammanhang. 

”Dygdetik – det där är en bra människa!” är rubriken till avsnittet som presenterar och 

förklarar vad dygdetik är. Avsnittet inleds med att författarna ger exempel på vilka egenskaper 

hos en människa som anses vara goda men poängterar att dessa egenskaper inte bara är ord utan 

måste fyllas med substans.112 Författarnas resonemang går att koppla till Heberleins diskussion 

om att vida begrepp som etik och moral måste fyllas med ett innehåll innan de går att appliceras 

på verkliga händelser. Begreppen i sig fyller ingen funktion om de inte sätts in i en kontext.113 

                                                 

 
104 Franck, 2013, s. 195 ff. 
105 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 28ffs. 
106 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 29. 
107 Heberlein, 2014, s. 20ff. 
108 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 28ff. 
109 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 28ff. 
110 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 29. 
111 Se tabell1. 
112 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 29. 
113 Heberlein, 2014, s. 21. 
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Genomgående i avsnittet förklarar läroboksförfattarna vad dygdetik är och beskriver 

konsekvenserna av att handla på ett dygdetiskt sätt. Avsnittet genomsyras också kontinuerligt av 

exempel och retoriska frågor till läsaren. Författarna understryker även att ”[o]m man har 

inställningen att det alltid finns fler alternativ blir livet rikare, både för en själv och för de 

människor man möter” och menar på att det är vanskligt att mäta handlingar och egenskaper 

skalenligt från bra till dåligt, likt Francks utsagor om att inte ge eleverna givna sanningar.114 

Framställningen av innehållet går även att koppla till Ammerts förklarande samt 

reflekterande/analyserande typer. Exempel på den förklarande framställningstypen ges i slutet av 

avsnittet där det står att en ska ”[i]nrikta dig på att bli den sortens människa som du vill bli! Det 

är lättare än om du försöker undvika att bli den som du inte vill bli”.115 

Efter avsnittet om dygdetik presenteras ”Regeletik – behandla andra som du själv vill bli 

behandlad” där Göth, Lycken Rüter och Wirström för en diskussion kring samhälleliga och 

kulturella regler och normer. Här finns en antydan till att innehållet presenteras normativt 

eftersom att författarna skriver ”[v]issa normer som har att göra med etik och moral är 

universella [författarnas fetning]”. Författarna gör en tolkning åt läsaren och ställer en detta mot 

Ammerts typologi blir innehållet av normativ typ.116 Att säga att vissa normer är universella blir 

problematiskt då detta inte kan bevisas utan snarare blir en tolkande värdering. Resterande delar 

av avsnittet framställs likt avsnittet om dygdetik, på ett förklarande samt 

reflekterande/analyserande sätt. Fortlöpande ställs det resonerade frågor till läsaren och 

författarna har även ett avsnitt som problematiserar regeletiken. Exempelvis frågar författarna om 

det finns en gemensam grundregel som alla individer följer vilket förklaras och resoneras kring.117 

Sedan presenteras ”Sinnelagsetik – det var inte meningen!” varvid innehållet mestadels 

framställs konstaterande och förklarande om en kopplar till Ammerts typologi.118 Författarna 

beskriver inledningsvis vad denna etiska modell innebär och förklarar kort hur en sinnelagsetiker 

tänker och handlar. Avsnittet avslutas med att författarna konstaterar att ”[s]innelagsetiken är inte 

särskilt användbar för att i förväg avgöra vilken handling som är rätt”.119 Denna formulering blir 

en redovisning och bekräftelse av innehållet. 

Den sista etiska modell som läroboksförfattarna skriver fram är konsekvensetiken under 

rubriken ”Konsekvensetik – inse följderna”.120 I likhet med avsnitten om dygdetik och regeletik 

presenteras innehållet dels förklarande och dels reflekterande/analyserande. Ett förklarande 

exempel som går att utläsa i innehållet är ”[k]onsekvensetikens tvåstegsraket innebär ju att man 

först fastställer ett mål, något som har ett egenvärde. Sedan försöker man klura ut hur man ska 

                                                 

 
114 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 31; Franck, 2013, s. 195ff. 
115 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 32. 
116 Se tabell1. 
117 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 34. 
118 Se tabell1. 
119 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 35. 
120 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 36ffs. 
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handla för att komma dit”.121 Kapitlet avslutas med avsnittet ”Modellerna är till för att användas” 

där författarna presenterar tre exempel på hur en kan resonera utifrån de olika etiska modellerna 

och ställer dessa i kontrast till varandra.122 

Som framgår av denna läroboksanalys ger författarna förhållandevis mycket utrymme för de 

etiska teorierna, vilket Löfstedt förespråkar.123 Däremot sätts inte de etiska teorierna i korrelation 

till elevernas egna sammanhang som Löfstedt skriver bör vara en självklar del av det didaktiska 

tänkandet.124 

Sammanfattning 

Etik och moral består i denna lärobok av ett eget kapitel, vilket utgör ungefärligt lika stor plats 

som de andra kapitlen. Dygd-, regel-, sinnelags- och konsekvensetik är de etiska teorier som 

presenteras, vilka får en stor plats i textmaterialet. Likt Heberlein gör läroboksförfattarna en 

åtskillnad mellan vad som är etik och vad som är moral. Det går inte att finna ett mönster av att 

en viss framställningstyp förekommer mer än andra, utan alla Ammerts kategorier (konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande och normativ) är representerade i materialet.  

3. Söka svar – Religionskunskap kurs 1 (Liber AB) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Etik och moral utgör ett eget kapitel i Söka svar – religionskunskap kurs 1. Det är det tredje kapitlet 

av bokens totala 13 och utgör 31 sidor av bokens 343. I förhållande till de kapitel som behandlar 

världsreligionerna får kapitlet om etik och moral likbördigt utrymme.125  

Kapitlet ”Etik” utgörs av tio underrubriker, ”Vad är etik och moral?” (1 sida), ”Etik och 

människosyn” (3 sidor), ”Människovärde – vad är det?” (2 sidor), ”Moraliskt ansvar – för alla, för 

vissa, för ingen?” (1 sida), ”En god handling och en god människa – om normativ etik”(2 sidor), 

”Religionerna och etiken” (3 sidor), ”Etikens tre huvudvägar” (4 sidor), ”Litet ABC för etiska 

resonemang” (1 sida), ”Etik i praktiken” (9 sidor) och ”Religionerna resonerar kring några etiska 

dilemman” (2 sidor). Därefter kommer sju sidor med diskussionsfrågor av reflekterande karaktär. 

De etiska teorier som i följande ordning tas upp i läroboken är dygdetik, pliktetik, konsekvensetik 

och sinnelagsetik, vilka alla får en sida till förfogande. 

                                                 

 
121 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 38. 
122 Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 39ffs. 
123 Löfstedt, 2011, s. 119ff. 
124 Löfstedt, 2011, s. 59. 
125 Se Tabell 2.  
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Kvalitativ analys     

Inledningsvis i Söka svar – Religionskunskap kurs 1 diskuteras vad etik och moral egentligen är, 

enligt författarna, under rubriken ”Vad är etik och moral?”. Här konstaterar författarna att etik är 

läran om moralen, och gör på så sätt en distinktion mellan begreppen i likhet med Heberlein.126 

Begreppen beskrivs därefter mer ingående varvid författarna skriver att etik är tankar och teorier 

om vad som är rätt och fel, medan moral mer fokuserar på en människas handlingar i praktiken. 

Det poängteras också att etik handlar om ”att tänka självständigt och att hitta en personlig 

övertygelse”.127 Denna inledande presentation av vad etik och moral är kan kopplas samman med 

Ammerts förklarande framställningstyp, med inslag av den reflekterande/analyserande, framförallt 

eftersom etiken liknas vid en ”livskompass”.128 Avsnittet avslutas med ett normerande konstaterande 

då författarna skriver att ”[a]lla människor har en etik och en moral eftersom att vi lever 

tillsammans och ständigt måste kommunicera och förhålla oss till varandra.”129 Här blir det 

tydligt att författarna gör en åtskillnad mellan begreppen eftersom att varje individ förväntas att 

ha en etik och en moral. Det kan också uppfattas som att personen i fråga då endast får ha ett 

förhållningssätt till sitt sätt att leva.  

I underkapitlen ”Etik och människosyn” och ”Människovärde – vad är det?” ställs 

kontinuerligt frågor till läsaren att reflektera över i texten. Exempelvis frågas ”[h]ur styrda är vi av 

normer?” samt ”[v]ilken betydelse har arv och miljö?” som läsaren ges möjlighet att resonera 

kring.130 Senare inleds ett stycke under rubriken ”Moraliskt ansvar – för alla, för vissa, för ingen?” 

med ”[i]nom islam, liksom inom alla världsreligioner, finns en stark betoning på människans 

ansvar för sina medmänniskor”.131 Avsnittet är överlag reflekterande/analyserande, men blir i och 

med detta citat av normativ framställningstyp, detta då islam får stå som exempel även om de 

egentligen utgår från alla världsreligioner.132 

Författarna ger i avsnittet ”En god handling och en god människa – om normativ etik” en 

bakomliggande förklaring till vad de olika etiska teorierna grundar sig i och presenterar begreppet 

normativ etik. Under detta kapitel presenteras dygdetiken, vilket görs reflekterande/analyserande. 

Läroboksförfattarna skriver bland annat att ”[d]et betyder att alla människor, även de som 

handlar omoraliskt och utifrån andra principer än dygderna, har möjlighet att bli goda människor. 

Ingen är förutbestämd till godhet eller ondska”.133 Citatet belyser en djupare dimension av 

dygdetikens principer och menar att alla individer har förmågan att förändras. 

                                                 

 
126 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 48. Heberlein, 2014, s. 20.  
127 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s 49. 
128 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 49. Se tabell1.  
129 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 49. 
130 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 53. 
131 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 55. 
132 Se tabell1. 
133 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 56. 
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I avsnittet ”Religionerna och etiken” presenteras, likt ämnesplanen föreskriver, etiken i 

förhållande till ett urval av religioner.134 Som Löfstedt påpekar saknas ofta en koppling mellan 

etik och religioner eller andra livsåskådningar i läroböcker vilket Söka svar – Religionskunskap kurs 1 

i viss mån inte uppfyller.135 Däremot redovisar avsnittet en generell bild av hur olika religioner 

och livsåskådningar förhåller sig till etiska dilemman på ett konstaterande och normativt sätt, 

vilket citatet ”[i] Koranen återfinns ’budord’ liknande de som finns i Gamla Testamentet” 

exemplifierar.136 Norm är i detta fall den kristna diskursen eftersom författarna använder budord 

som begrepp för att beskriva suror ur Koranen. Även fast läroboken har ett avsnitt som ska 

behandla etik i förhållande till religionerna blir presentationen av detta något förenklat och 

utvecklas inte närmare.137 

I ”Etikens tre huvudvägar” framskrivs det att pliktetiken, konsekvensetiken och 

sinnelagsetiken är de tre ”huvudvägar” en kan utgå ifrån när en resonerar. Likt Heberlein och 

Tännsjö skriver författarna att det är viktigt att se på de etiska teorierna som modeller, och att det 

är ”beroende av vad som läggs i dem, det vill säga vad som händer på väg till målet” som är det 

centrala.138 De avsnitt som sedan behandlar de olika modellerna är reflekterande/analyserande 

och problematiseras utifrån retoriska frågor i brödtexten. Inledningsvis beskrivs de 

grundläggande etiska principerna för varje teori, sedan ställs detta i kontrast mot den kritik som 

vanligen har riktats mot teorierna, vilket visas i exemplet om konsekvensetik där författarna 

skriver att: 

För konsekvensetikern har handlingar eller plikter inget värde i sig själva. Om en handling är 
rätt eller fel avgörs av de konsekvenser som handlingen medför. [---] En tredje svårighet för 
konsekvensetikern är vem eller vilka som ska ta del av de goda konsekvenserna. Är det den 

handlande själv? Är det medmänniskorna? Eller är det kanske både och?139 

I ”Etik i praktiken” redogör författarna för hur etik hanteras i samhällets olika arenor och 

presenterar dilemman som ligger till grund för en vidare diskussion. De dilemman som 

exemplifieras är på en samhällelig nivå och tar upp dödsstraff, dödshjälp, fosterdiagnostik och 

djurens rättigheter, för att nämna några exempel. Att författarna endast skriver fram exempel på 

en samhällelig nivå kan sättas i relation till Löfstedts uttalanden om att det är av vikt för elevernas 

kunskapsinlärning att kunna relatera till innehållet i det de läser.140 Exemplen må vara viktiga ur 

en samhällelig synvinkel men kan vara svårt för elever att ta till sig eftersom distansen mellan dem 

själva och exemplen är relativt stor och berör inte direkt deras kontext. 

                                                 

 
134 Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap 1.  
135 Löfstedt, 2011, s. 115. 
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Underkapitlet ”Religionerna resonerar kring några etiska dilemman” inleds med att 

understryka att de exempel som tas upp i avsnittet inte är representativt för en hel religion. Det 

konstateras däremot i meningen efter att exemplen häri faktiskt kommer att representera en hel 

religion, vilket blir generaliserande och motsägelsefullt och går mot Löfstedts utsagor om det 

vanskliga med att uttala sig om att religioner innehar endast en etik.141 Kapitlet avslutas med sju 

sidor av reflekterande karaktär, där läsaren bland annat uppmanas att använda sina tillskansade 

kunskaper för att diskutera frågeställningar och etiska dilemman.142 

Sammanfattning 

Etik och moral får i Söka svar ett eget kapitel, vilket utgör ungefärligt lika stor plats som de kapitel 

som handlar om världsreligionerna. De etiska teorier som tas upp är dygd-, plikt-, konsekvens- 

och sinnelagsetik. Läroboksförfattarna gör en distinktion mellan begreppen etik och moral likt 

Heberlein. I läroboken återfinns alla fyra av Ammerts framställningstyper, där 

reflekterande/analyserande framkommer som mest frekvent. 

4. Religionskunskap 1. En mosaik (Bonnier Utbildning) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Av bokens totala 14 kapitel utgörs etik och moral av ett eget kapitel ”Etik” på 22, av bokens 

totala 263, sidor. I förhållande till kapitlen om världsreligionerna får kapitlet om etik ungefärligt 

lika stort utrymme.143 

I kapitlet finns det åtta underrubriker, ”Etik eller moral?”(2 sidor), ”Etiska teorier”(3 sidor), 

”Etik i religioner och livsåskådningar”(3½ sida), ”Etik i samhället”( 3½ sida), ”Människolivets 

okränkbarhet och den svenska lagstiftningen”(½ sida), ”Dödsstraff”(2 sidor), ”Abort”(2 ½ sidor) 

och ”Dödshjälp”(3 sidor), och avslutas med tolv diskussionsfrågor.  

De etiska teorier som presenteras är i följande ordning konsekvensetik, pliktetik och dygdetik 

som får dryga en sida var till förfogande.144 Under konsekvensetiken presenteras också 

utilitarismen och under dygdetik presenteras feministisk etik.145  

Kvalitativ analys 

I Religionskunskap 1. En mosaik inleds kapitlet ”Etik” med en viss distinktion av begreppen etik 

och moral. Författarna förklarar att begreppen ”används i dagligt tal som synonymer och har 

                                                 

 
141 Löfstedt, 2011, s. 54ff. 
142 Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 77ffs.  
143 Se Tabell 2. 
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också ursprungligen samma betydelse”.146 Därefter menas att begreppen åtskiljs då begreppet etik 

används ”vid det teoretiska studiet av värden och handlingar”.147 Denna presentation av 

begreppen kan sammankopplas med såväl Heberleins som Tännsjös definition av etik och moral. 

I likhet med Heberlein förklarar Jansson och Karlsson att etik används inom en mer teoretisk 

domän, samtidigt som de inledningsvis likt Tännsjö, inte gör en åtskillnad mellan begreppen.148 

Under underrubriken ”Etik och moral?” diskuteras vad den moraliska människan är och hur 

hon ska tänka när hon handlar. Författarna ställer resonerande och retoriska frågor till läsaren, 

vilka ger läsaren tillfälle att reflektera utifrån olika kontexter. Exempelvis skriver författarna att en 

människa måste ”många gånger ta ställning under sitt liv, både som individ och som en bland 

många i ett kollektiv”, vilket också sammankopplas med kulturella traditioner och 

livsåskådningar.149 Det understryks också att etiskt och moraliskt handlande inte är statiskt, utan 

det är någonting föränderligt.150 Innehållet i detta avsnitt kan i enlighet med Ammert sägas vara 

av förklarande och reflekterande/analyserande typ. Framställningen svarar på frågor som vad en 

moralisk människa är och hur en kan resonera som en god individ.151 Läroboksförfattarna drar 

även paralleller till läsarens erfarenheter eftersom att läsaren får reflektera över det egna ansvaret 

gentemot sig själv som individ och mot det kollektiva samhället.152 

Innan de etiska teorierna presenteras under underrubriken ”Etiska teorier” introduceras 

läsaren till vad etiska teorier innebär. Här belyses att etik behandlar olika perspektiv på hur en 

person ska ta sig igenom livets olika val.153 De etiska teorierna behandlas därefter kort och 

koncist, nyanserat och resonerande. Författarna presenterar också kritik mot konsekvensetiken 

och pliktetiken och konstaterar att det som beskrivs inte är representativt för alla etiker. Till 

exempel formulerar Karlsson och Jansson att ”[d]e flesta konsekvensetikerna menar att…” och 

”[a]ndra pliktetiker resonerar annorlunda” [vår understrykning].154 De etiska teorierna framställs 

genom en förklarande framställningstyp, vilket kan ses i exemplet ”[d]ygdetiken betonar i första 

hand karaktären hos den som handlar”.155 Kort och gott svarar författarna på vad de etiska 

teorierna innebär och ger en sammanfattande bakgrund om de tre olika etiska perspektiven.156 I 

avsnitten om konsekvensetik och pliktetik framkommer, som tidigare nämnts, kritik och vidgade 

                                                 

 
146 Jansson & Karlsson, 2011, s. 187. 
147 Jansson & Karlsson, 2011, s. 187. 
148 Jansson & Karlsson, 2011, s. 187; Heberlein, 2014, s. 20ff; Tännsjö, 2012, s. 27. 
149 Jansson & Karlsson, 2011, s. 187ff. 
150 Jansson & Karlsson, 2011, s. 188. 
151 Se tabell1.  
152 Jansson & Karlsson, 2011, s, 187ff. 
153 Jansson & Karlsson, 2011, s. 189. 
154 Jansson & Karlsson, 2011, s. 190ff. 
155 Jansson & Karlsson, 2011, s. 191. 
156 Jansson & Karlsson, 2011, s. 189ffs. 
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perspektiv på teorierna, vilket faller under typen reflekterande/analyserande. Författarna drar 

jämförelser mellan olika synsätt inom teorierna och ger därmed en djupare förståelsegrund.157 

”Finns det ens inom varje religion någon gemensam etisk grundsyn? Svaret är både ja och nej” 

skriver författarna inledningsvis under avsnittet ”Etik i religioner och livsåskådningar”.158 I likhet 

med Löfstedt skriver Jansson och Karlsson att det både inom och mellan religioner finns både 

gemensamma och skilda etiska synsätt, och läroboksförfattarna betonar att det inte finns någon 

”automatisk koppling mellan religionstillhörighet och etik”.159 Samtidigt understryks Löfstedts 

resonemang om att det blir problematiskt med en distinkt indelning av etik i singularis då Jansson 

och Karlsson för in etiska diskussioner under rubriker som ”Judendom, kristendom och islam” 

och ”Humanistisk etik”.160 Detta späder på föreställningen om att varje religion eller 

livsåskådning endast har en sorts etik. 

Avslutningsvis diskuterar författarna etikens roll i samhället och gör en kort utsaga om 

Sveriges lagstiftning och de mänskliga rättigheterna som råder.161 Därefter kommer tre faktatexter 

som behandlar dödsstraff, abort och dödshjälp.162 Avsnitten presenterar problematiken kring 

dessa tre samhälleliga etiska dilemman och ger en förklaring till hur den svenska lagstiftningen 

ställer sig till ämnena. Framställningen är av konstaterande typ, där inslag av 

reflekterande/analyserande frågor avslutar varje avsnitt. Exempelvis skriver författarna  

Anhängare av dödsstraff kan också ställa frågan: ´Skulle inte du vilja döda den som har 
mördat dina närmaste? Ja, det är klart att många i det mörkaste ögonblicket av livet skulle 
vilja hämnas, men samhällets lagstiftning kan knappast utgå från känsloreaktioner i 

förtvivlade livssituationer.163 

Innehållet i citatet går att koppla till Löfstedts resonemang om att elever lättare tar till sig kunskap 

när det berör närliggande referenser.164 

Sammanfattning 

I läroboken får etik och moral ett eget kapitel, vilket utgör ungefär lika stort utrymme som 

världsreligionernas olika kapitel. Konsekvens-, plikt- och dygdetik är de etiska teorier som tas upp 

i innehållet. Det görs en viss distinktion mellan etik och moral i Religionskunskap 1. En mosaik, 

vilket kan kopplas till både Tännsjös och Heberleins definitioner av begreppen. I kapitlet 

framkommer de konstaterande, förklarande och reflekterande/analyserande 

                                                 

 
157 Se tabell1.  
158 Jansson & Karlsson, 2011, s. 192. 
159 Löfstedt, 2011, s. 123; Jansson & Karlsson, 2011, s. 192. 
160 Löfstedt, 2011, s. 54ff; Jansson & Karlsson, 2011, s. 194ff. 
161 Jansson & Karlsson, 2011, s. 195ffs. 
162 Jansson & Karlsson, 2011, s. 199ffs. 
163 Jansson & Karlsson, 2011, s. 200.  
164 Löfstedt, 2011, s. 59. 
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framställningstyperna och läroboksförfattarna för en diskussion om etikens roll i samhället, där 

en parallell dras mellan etik/moral och religiösa och sekulära kontexter. 

5. Religion. 1 (Interskol) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Av bokens totala 13 kapitel utgör etik och moral de tre sista kapitlen i Religion. 1. Dessa tre kapitel 

benämns ”Etik” (9 sidor), ”Argumentera kring etiska frågor och problem” (14 sidor) och ”Moral 

och etik – extra uppgifter” (4 sidor). Totalt utgör dessa tre kapitel tillsammans 27 sidor av 

lärobokens totala sidantal på 168. I förhållande till bokens övriga kapitel som inrymmer 

världsreligionerna eller andra livsåskådningar får kapitlen om etik och moral störst utrymme i 

läroboken.165 De etiska teorier som presenteras är i följande ordning pliktetik, dygdetik, 

konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik och introduceras i lärobokens kapitel ”Etik”. De 

etiska teorierna får olika utrymme där pliktetik, dygdetik och konsekvensetik får i princip dubbelt 

så stort utrymme i förhållande till avsiktsetik och situationsetik.166 

I kapitlet ”Argumentera kring etiska frågor” presenteras fyra olika teman, ”Liv och död”, 

”Våld”, ”En rättvis värld” och ”Miljön” med tillhörande underrubriker som eleverna ska 

argumentera, resonera och reflektera över.167 Det sista kapitlet som berör etik och moral, ”Moral 

och etik – extra uppgifter” innehåller sex bildpar där eleverna utifrån givna uppgifter ska 

diskutera kring olika etiska och moraliska frågeställningar.168 

Kvalitativ analys 

I kapitlet ”Etik” presenteras inledningsvis etik genom att författarna använder jeans-

konsumtionen i Sverige i förhållande till bomullsskörden i Afrika som exempel. ”Bryr du dig om 

vad som händer i fattiga och utsatta länder i tredje världen?” är en av de retoriska frågor som 

läsaren möter i texten och författarna placerar in etik i en kontext som berör bomullsodlingen i 

”en världsdel där maten i många länder inte räcker åt alla” gentemot hur lätt det är att köpa jeans 

i Sverige.169 Vidare frågas även i texten ”[m]åste inte var och en sköta sitt?” samt ”[t]ycker du 

synd om de lidande människorna i sådana länder?” som läsaren får möjlighet att reflektera 

över.170 Att författarna exemplifierar med bomullsskörden i Afrika och beskriver kontinenten på 

detta ensidiga sätt gör att endast ett perspektiv belyses och framställningen blir när en behandlar 

innehållet med Ammerts typologi ytterst normerande och konstaterande. Citaten ovan exemplifierar 
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166 Thulin & Elm, 2013, s. 142 ffs. 
167 Thulin & Elm, 2013, s. 149 ffs. 
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att författarna inledningsvis i kapitlet ”Etik” bekräftar och konstaterar utan vidare nyansering och 

på ett förenklat sätt.171 

Vidare har kapitlet ”Etik” som första underrubrik ”Skillnaden mellan etik och moral” där det i 

avsnittet görs en åtskillnad mellan begreppen. Etik beskrivs som ”våra värderingar – våra tankar 

och åsikter om vad som är rätt och fel [författarnas fetning]” och moral skrivs fram som ”de 

handlingar vi verkligen gör” och betonar att ”[v]åra praktiska handlingar visar alltså vilken 

moral vi har [författarnas fetning]”.172 I likhet med Heberlein gör även läroboksförfattarna en 

åtskillnad mellan etik och moral.173 Författarnas beskrivning av begreppen, som citaten 

exemplifierar, svarar även mot Ammerts konstaterade och förklarande framställningstyper 

eftersom presentationen dels svarar mot vad etik och moral är samt vad begreppen betyder, enligt 

läroboksförfattarna.174 Senare i avsnittet finns ytterligare en underrubrik, ”Vad bestämmer dina 

val?”, där författarna framskriver att ”[d]ina val bestäms av vad du tycker är rätt eller fel. Det som 

bestämmer vad du uppfattar som rätt eller fel är de etiska regler du styrs av”.175 Denna 

formulering går att koppla till Francks diskussion om god etikundervisning där Franck bland 

annat understryker att förmedlingen av etik och moral i undervisningssammanhang inte ska 

hamna i termer om vad om är rätt eller fel utan det är av vikt att elever får möjlighet att reflektera 

över flera ståndpunkter och perspektiv.176 Här konstaterar författarna att läsarens val grundas i 

vad läsaren tycker är rätt eller fel och det ges inte utrymme till reflektion. Författarnas 

formulering går även att anslutas till Löfstedts resonemang om att det inte är ovanligt att etik 

skrivs fram i statiska och förenklade sammanhang och som instrumentella hjälpmedel när 

individen ska handla rätt.177 

De etiska teorier som presenteras är pliktetik, dygdetik, konsekvensetik, avsiktsetik och 

situationsetik och benämns som ”etiska mönster” varvid författarna skriver att dessa mönster 

används när en vill besvara frågor som är svårare att veta ett givet svar på.178 I presentationen av 

dessa etiska mönster sätts dessa i viss mån i relation till judendomen, kristendomen och islam 

samt de sekulära livsåskådningarna humanismen och existentialismen. Kristendomen får stå som 

exempel två gånger medan judendomen och islam tillsammans får stå som exempel en gång i 

avsnittet om pliktetik. Författarna skriver att ”[e]n livsåskådning som bygger på en regeletik, till 

exempel judendomen och islam, måste ständigt arbeta med att tolka sitt regelverk”.179 Som 

Löfstedt framhåller är det vanskligt att beskriva att religioner har en etik eftersom alla religioner 

                                                 

 
171 Se tabell1. 
172 Thulin & Elm, 2013, s. 141. 
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består av individer som etiskt och moraliskt tänker och handlar olika.180 I detta avsnitt förmedlar 

läroboksförfattarna att judendomen och islam är livsåskådningar vars etiska förhållningssätt 

grundas i pliktetiken och går därmed emot Löfstedts resonemang och därmed belyser inte 

författarna de etiska spektra alla religioner och livsåskådningar innehar. Denna formulering 

läroboksförfattarna använder går även under Ammerts konstaterande framställningstyp eftersom 

författarna återigen bekräftar ett påstående utan att vidare resonera eller problematisera det.181 I 

övrigt ställs även diskussionsfrågor till varje avsnitt om de etiska teorierna samt att det finns 

uppgifter till läsaren.182 

Genomgående i kapitlet finns diskussionsfrågor och tillhörande uppgifter till varje 

diskussionsämne.183 Förutom de tillhörande diskussionsfrågorna och uppgifter som presenteras i 

anslutning till varje diskussionsämne återkommer även retoriska frågor i den löpande texten till 

läsaren samt att ämnet framsälls utifrån olika perspektiv och olika ställningstaganden. Exempelvis 

formulerar författarna sig såhär i frågan om genteknik; 

Det är lätt att se fördelar men den nya tekniken; sjukdomsanlag kan tas bort, nya egenskaper 
kan ges och organ för donationer kan framställas. Men de etiska problemen är stora. – Har vi 
rätt att på det här sätter ingripa i den naturliga processen? Kan vi hantera den nya kunskapen 
och ändå bevara en humanistisk människosyn? Vem ska avgöra de svåra frågorna; föräldrar, 

samhälle, individen själv?184 

De frågor som ställs till läsaren och författarnas presentation motsvarar Ammerts beskrivning av 

den reflekterande/analyserande framställningstypen eftersom innehållet anknyter till läsaren och drar 

kopplingar till olika sammanhang samt ger möjlighet till resonemang och reflektion.185 

Läroboken avslutas med kapitlet ”Moral och etik – extra uppgifter” där eleverna utifrån givna 

bilder ska studera sex bildpar som ”tar upp aspekter av förhållanden i människors liv”.186 

Författarna skriver fram att det i bilderna finns ett flertal utgångspunkter för vidare diskussion 

och att eleverna ska resonera kring vilka etiska och moraliska aspekter som bilderna förmedlar.187 

Författarna har utformat en ”modell” som eleverna förslagsvis kan arbeta efter som innehåller 

punkter och diskussionsfrågor. Förutom att eleverna ska resonera kring vilka frågeställningar av 

moralisk och etisk karaktär som bilderna illustrerar uppmanas eleverna att själva ta reda på mer 

information om de frågeställningar som bilderna väcker. Sedan ges det som förslag att eleverna 

ska bearbeta ”de aspekter, den moral och etik som ni valt att arbeta med”.188 Innehållet i detta 
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kapitel går att sätta i relation till Ammerts reflekterande/analyserande framställningstyp eftersom 

eleverna uppmuntras till att dra kopplingar till deras egna erfarenheter och förkunskaper samt till 

fördjupning i deras egna resonemang. Det går även att utläsa i diskussionsfrågorna att eleverna 

ska tillämpa de etiska och moraliska modellerna i förhållande till bilderna i deras resonemang.189 

Sammanfattning 

Religion. 1 har tre kapitel om etik och moral, vilka ges större utrymme än världsreligionernas olika 

kapitel. De etiska teorier som presenteras är plikt-, dygd-, konsekvens-, avsikts- och situationsetik. 

Läroboksförfattarna gör en åtskillnad mellan etik och moral, likt Heberleins definition. Det går 

att svara på alla Ammerts framställningstypers frågor i texten, där ingången i etikämnet görs 

normativt. Läroboken gör även en viss koppling mellan etik och moral och världsreligionerna och 

andra livsåskådningar. 

6. Mittpunkt Religionskunskap 1 (Studentlitteratur) 

Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Etik och moral utgör ett eget kapitel i Mittpunkt Religionskunskap 1. Det är det andra kapitlet av 

bokens elva kapitel och utgörs av 15 sidor av bokens totala 144. I förhållande till bokens övriga 

kapitel om världsreligionerna och övriga livsåskådningar får etik och moral- kapitlet, ”Etik och 

moral – vad du tycker och vad du gör”, i princip lika stor plats.190 

 I kapitlet finns det fyra underrubriker, ”Etik eller moral?” (½ sida), ”Etiska problem” (9 

sidor), ”Fler situationer” (4 sidor) och ”Sammanfattning” (en textruta), samt en inledande del på 

en halv sida. De etiska teorierna som tas upp i följande ordning är konsekvensetik, pliktetik och 

sinnelagsetik. Dessa presenteras under underrubriken ”Etik eller moral?” och utgör en mening 

per etisk teori. Sedan utgörs resterande del av kapitlet av 24 etiska problemställningar, förutom 

den avslutande sammanfattningen som utgör en textruta. Till varje etiskt problem återfinns 

tillhörande diskussionsfrågor.  

Kvalitativ analys 

Tollstadius och Öberg gör en åtskillnad mellan vad som är etik och vad som är moral.191 

Författarna skriver inledningsvis att begreppen har samma ursprungsbetydelse och att de båda 

behandlar frågor om gott och ont, men att det finns en betydande skillnad i likhet med 

Heberleins definition.192 Detta blir normativt konstaterande, vilket Ammert skriver svarar till hur 
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läsaren ska tänka och vad etik och moral är.193 Etik presenteras som ens tankar om vad som är 

rätt och fel med betoning på att det ses som teori. Moral beskrivs däremot som ens handlingar, 

här med betoning på praktik.194 

Efter detta presenteras de etiska teorierna, som ovan nämnts är konsekvensetik, sinnelagsetik 

och pliktetik, i ett stycke. Utifrån Ammerts definition av framställningstyperna framkommer att 

denna del kan ses som av konstaterande typ. Detta kan en se genom att de olika etiska teorierna inte 

problematiseras utan istället besvarar frågan ”Vad är?”, vilket Ammert klassar som en 

konstaterande framställningstyp.195  Exempelvis står det i Mittpunkt religionskunskap 1 att ”[e]n 

konsekvensetiker menar att en handling är god om resultatet av den blir gott”.196 Detta är vad 

som skrivs om konsekvensetik och på liknande sätt framställs också de andra teorierna. 

Avslutningsvis i stycket skriver författarna att det är vanligt att en blandar de olika etiska teorierna 

när en resonerar i det verkliga livet. Denna mening behandlar de teoretiska begreppen på ett 

nyanserat sätt och besvarar Ammerts frågor tillhörande den reflekterande/analyserande 

framställningstypen197  

Underrubriken ”Etiska problem” inleds med en kort presentation till de kommande 

problemställningarna. Här poängteras att det är läsaren själv som får avgöra vad som är rätt och 

fel i de givna situationerna, vilket kan kopplas till Ammerts reflekterande/analyserande 

framställningstyp. Detta visas också genom att författarna ställer retoriska frågor till läsaren. Det 

som sedan läsaren ska ta ställning till är olika exempel som författarna omnämner som etiska 

problem. Till varje problemställning återfinns diskussionsfrågor, vilka ger anknytning till 

läsaren.198 Flertalet av exemplen tar upp problem ur elevernas egen kontext, så som studiehjälp, 

förhållandedramatik och sociala tillställningar.199 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning i tre punkter där författarna återigen fastställer att 

etik och moral handlar om gott och ont samt att etik är det du tänker medan moral är det du gör. 

Här beskrivs också att det finns olika slags etik och här poängteras än en gång att de olika etiska 

teorierna ofta blandas i vårt tänkande och handlande.200 

Utifrån denna analys går det att se att denna presentation av etik och moral skiljer sig från 

Löfstedts diskussion rörande de etiska teorierna. Löfstedt menar att de etiska teorierna i hög grad 

får representera etik- och moralområdet i läroböcker i religionskunskap.201 I denna lärobok 

presenteras däremot de etiska teorierna i förbifarten och fokus läggs istället på etiska problem där 
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texten uppmanar eleven att själv ta ställning. I likhet med det Löfstedt skriver presenteras de 

etiska teorierna, i den mån de faktiskt presenteras, normativt. Läroboksförfattarna förklarar inte 

de etiska teorierna närmare utan framställer teorierna kort vilket gör att det blir statiska och inte 

nyanserade. 

I likhet med detta skiljer sig Mittpunkt religionskunskap 1 också med det Franck belyser att 

eleverna ska få möjlighet att reflektera och argumentera utifrån de etiska teorierna. Han 

poängterar också att undervisningen inte får ske i termer vad som är ”rätt” och ”fel”, vilket just 

denna bok lägger fokus på.202 Läroboken uppmanar inte till reflektion och diskussion i 

förhållande till de etiska teorierna utan lägger istället vikt vid att eleverna ska lösa de etiska 

problemen utifrån egna ställningstaganden med hjälp av givna diskussionsfrågor. I läroboken 

konstateras dock att etik och moral handlar om vad som är gott och ont och som vidare inte 

utvecklas eller resoneras kring. Däremot betonar författarna att det är upp till var och en att 

avgöra vad som är rätt och fel.203 

Sammanfattning 

Läroboken har ett eget kapitel om etik och moral, vilket utgör i princip lika stor plats som de 

övriga kapitlen i boken. De etiska teorier som presenteras är konsekvens-, plikt- och 

sinnelagsetik. Det görs en distinktion mellan begreppen etik och moral, likt Heberlein. 

Konstaterande, reflekterande/analyserande och normativa framställningstyper går att återfinna i 

materialet. Läroboken relaterar inte de etiska teorierna till religiösa eller sekulära sammanhang. 

Tabell 3. En översiktlig sammanställning av vår analys 

Nedan följer en översiktlig sammanställning över det vi har sett när vi har analyserat de sex 

läroböckerna. Här går det kort att utläsa svaren på våra frågeställningar, vilka sedan vidare 

redogörs för i den sammanfattande diskussionen. 
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representerade i 

materialet. Däremot är 

den 

Etik och moral 

presenteras i en 

religiös och sekulär 

kontext. 



 

 43 

* Visas mer ingående i den kvantitativa redovisningen, se tabell 2. 
** De normativa etiska teorierna är presenterade efter läroböckernas benämningar samt i den ordning de 
presenteras i innehållet. 
*** Vi använder pliktetik för både plikt- och regeletik. 

gymnasieskol

an 

reflekterande/analyser

a de mest 

representerad. 

Religion: för 

gymnasiet 1 
5,4% 

Läroboksförfattarn

a gör en åtskillnad 

mellan vad som är 

etik och vad som är 

moral. 

Dygd-, regel-, 

sinnelags- och 

konsekvensetik. 

Alla 

framställningstyper är 

representerade i 

materialet. 

- 

Söka svar: 

religionskuns

kap kurs 1 

9,0% 
Läroboksförfattarn

a gör en åtskillnad 

mellan vad som är 

etik och vad som är 

moral. 

Dygd-, plikt-, 

konsekvens- och 

sinnelagsetik 

Alla 

framställningstyper är 

representerade i 

materialet. Däremot är 

den 

reflekterande/analyser

ande mest 

representerad 

 

- 

En mosaik. 

Religionskun

skap 1 

8,4% 
Läroboksförfattarn

a säger sig inte göra 

en distinktion 

mellan begreppen 

men lyfter ändå att 

etik används som 

ett teoretiskt 

begrepp, vilket inte 

moral gör. 

Konsekvens-, plikt- 

och dygdetik. 

Alla 

framställningstyper är 

representerade i 

materialet. 

Etik och moral 

presenteras i viss 

grad i en religiös 

och sekulär 

kontext. 

Religion. 1 16,1% 
Läroboksförfattarn

a gör en åtskillnad 

mellan vad som är 

etik och vad som är 

moral. 

Plikt-, dygd-, 

konsekvens-, 

avsikts- och 

situationsetik. 

Alla 

framställningstyper är 

representerade i 

materialet. 

Etik och moral 

presenteras i viss 

grad i en religiös 

och sekulär 

kontext. 

Mittpunkt 

religionskuns

kap 1 

11,1% 
Läroboksförfattarn

a gör åtskillnad 

mellan vad som är 

etik och vad som är 

moral. 

Konsekvens-, plikt- 

och sinnelagsetik. 

Konstaterande, 

reflekterande/analyser

ande och normativa 

framställningstyper går 

att återfinna i 

materialet. 

- 

Övergripande 

mönster 

10,7% 

(medelproce

nt) 

Alla läroböcker 

utom en gör en 

åtskillnad mellan 

etik och moral, där 

etik får stå för teori 

och moral för 

praktik, det faktiska 

handlandet. 

I alla 6 läroböcker 

finns de normativa 

etiska teorierna; 

konsekvens- och 

pliktetik 

presenterad.*** I 5 

av läroböckerna 

presenteras även 

dygdetiken samt i 3 

läroböcker 

presenteras 

sinnelagsetiken. 

I 5 av 6 läroböcker går 

det att finna alla 4 

framställningstyper. 

Endast en lärobok har 

3 av 4 

framställningstyper 

representerade. 

3 av 6 läroböcker 

behandlar etik och 

moral i en religiös 

eller en sekulär 

kontext varav 1 av 

dessa 3 läroböcker 

gör en kontinuerlig 

koppling medan 2 

av dessa 3 böcker 

endast gör en viss 

koppling. 
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Sammanfattande diskussion 

I följande avsnitt kommer en sammanfattande diskussion att föras utifrån resultaten analyserna 

ovan genererat. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur etik och moral presenteras 

och vilket utrymme begreppen får i läroböcker ämnade för gymnasiekursen Religionskunskap 1. 

En jämförelse kommer att göras mellan analysen av de sex läroböckerna för att försöka att skönja 

ett mönster, och sedan koppla detta till Skolverkets styrdokument samt till vårt teoretiska 

ramverk, där framförallt förekomsten av en selektiv tradition kommer att undersökas. 

Frågeställningarna (Hur stort utrymme får etik och moral i förhållande till världsreligionerna och 

andra livsåskådningar i de undersökta läroböckerna? Vad är etik och moral enligt de undersökta 

läroböckerna och görs det någon åtskillnad mellan begreppen? Hur framställs etik och moral i de 

undersökta läroböckerna?) kommer här att behandlas och besvaras. 

Som har framkommit av analyserna ovan utgör etik och moral i förhållande till världsreligionerna 

och andra livsåskådningar, i medelprocent, ett större utrymme förutom i förhållande till 

kristendomen.204 I tabell 2 går det att utläsa att etik och moral, i medel, i princip utgör lika stort 

utrymme som världsreligionerna för sig. Det ska dock påpekas att tillsammans upptar 

världsreligionerna, i medelprocent, 47,8% medan etik och moral, i medelprocent, upptar 

10,7%.205 Därmed visas också att vikten av läroböckernas tilltänkta undervisningssyfte läggs på 

världsreligionerna. I läroböckerna skiljs också etik och moral från världsreligionerna och övriga 

kapitel, vilket bidrar till ett isärhållande mellan ämnesområdena. Det kan också vittna om att etik 

och moral ses som ett viktigt undervisningsområde, eftersom att det i alla läroböcker får en 

specifik plats och en specifik presentation. Däremot syns ett återkommande mönster av att etik 

och moral inte sätts i relation till världsreligionerna och andra livsåskådningar. 

Etik och moral är enligt fyra av sex läroboksförfattare definierat som åtskilda begrepp. 

Endast i Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan används begreppen som likställda, 

även om Religionskunskap 1. En mosaik till en början hävdar att begreppen används på samma sätt 

gör de senare en distinktion dem emellan i användandet av begreppen. Etiken får i fyra av sex 

böcker stå för den teoretiska delen, medan moralen ses som själva handlingen. Under samma 

himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, Religionskunskap 1. En mosaik och Mittpunkt 

Religionskunskap 1 skriver konkret att etik och moral har samma ursprungsbetydelse, vilket sedan 

diskuteras i materialet. Övriga läroböcker betonar inte begreppens ursprungsbetydelser utan gör 

en direkt åtskillnad.  

                                                 

 
204 Tabell 2.  
205 Tabell 2. 
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  Hur etik och moral framställs i läroböckerna ser olika ut, däremot går det att se ett tydligt 

mönster i att de normativa etiska teorierna får en framträdande roll i alla läroböcker, utom en. 

Detta motsvarar Skolverkets styrdokument för Religionskunskap 1, där det uttryckligen framgår 

att innehållet i undervisningen ska behandla normativ etik.206 Mittpunkt Religionskunskap 1 är den 

enda bok som inte lägger någon tonvikt vid att presentera de etiska teorierna, utan låter istället 

innehållet inrymma exempel på etiska problem.207 De etiska teorier som flitigast introduceras är 

pliktetik, konsekvensetik (vilka presenteras i alla sex böckerna), dygdetik (vilken presenteras i fem 

av sex böcker) och sinnelagsetik (vilken presenteras i fyra av sex böcker). Utav Ammerts 

framställningstyper går det inte att skönja någon specifik användning av en viss typ, utan i alla 

böcker är alla typer i princip representerade, vilket kan ses som positivt då det ger en spridning i 

materialet. Nedan kommer en jämförande diskussion av vår analys, där resultaten sätts i relation 

till varandra och nyanseras. 

Utrymmet etik och moral ges i läroböckerna kan sättas i kontrast med det Löfstedt skriver om 

etik i läromedel, det vill säga att etiken inte får den plats den egentligen borde få i relation till 

styrdokumenten.208 I vår undersökning framkommer det att etik och moral får ett större utrymme 

än världsreligionerna var för sig förutom kristendom, när en ser till medelprocenten. Däremot går 

det att utläsa en väsentlig skillnad i det totala utrymmet världsreligionerna får i förhållande till det 

utrymmet som etik och moral får209 I styrdokumenten framhålls fyra grundpelare som 

religionsundervisningen ska vila på; etik och moral, världsreligionerna, religion och sexualitet och 

religion och vetenskap.210 En kan här fråga sig om läroböckerna då korrelerar med 

styrdokumenten ifall världsreligionerna i regel nästan utgör hälften av lärobokens innehåll. Det 

finns alltså, om en jämför styrdokumenten med materialets innehåll, en diskrepans. Eftersom att 

detta förekommer i alla de undersökta läroböckerna går det att tolka in en selektiv tradition inom 

religionskunskapsböcker, vilket också då kan tänkas bli gällande i undervisningen. Detta kan bli 

normerande för vad som anses vara Religionskunskap, detta då det enligt flera rapporter och 

forskare anses att läroboken har en dominerande ställning i undervisningen och att läroboken 

förväntas korrelera med läroplanen.211 Franck betonar också att ”läroplaner kan betraktas som 

medierande idéer, värderingar, föreställningar och kunskapsanspråk vilka är avsedda att i skolans 

praktiska liv transformeras och kommuniceras”.212 Därmed går det att konstatera att det selektiva 

innehåll i såväl ämnesplan som läroboksinnehåll inte överensstämmer med varandra. Det går till 

följd av den kvantitativa undersökningen att se en prioritering av världsreligionerna i 

kunskapsförmedlingen. 

                                                 

 
206 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
207 Tollstadius & Öberg, 2011, s. 22ffs. 
208 Löfstedt, 2010, s. 8ff; Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
209 Tabell 2. 
210 Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
211 Englund, 1999, s. 330ffs; Skolverket, 2006, s. 129ff.  
212 Franck, 2014, s. 191ff. 
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  I analyserna framkommer också att etik och moral i regel ses som åtskilda begrepp likt 

Heberleins definition.213 Som Franck, Löfstedt och styrdokumenten betonar används de 

normativa etiska teorierna i hög grad för att beskriva vad etik och moral egentligen är och handlar 

om.214 Både Franck och Löfstedt skriver att det är av vikt att sätta in de etiska teorierna i den 

historiska kontext de uppkom i. Vestøl menar också i sin avhandling, utifrån de resultat han har 

fått fram, att läroböcker för religion ofta erbjuder en förenklad bild av etiken, detta för att göra 

innehållet mer lättåtkomligt för eleverna.215 Löfstedt skriver att ”det är viktigt att känna till John 

Stuart Mill med utgångspunkt i Benthams teorier arbetade med konsekvenstänkande i mitten av 

1800-talet, för att hitta en faktisk lösning på misären i det brittiska samhället”.216 I likhet med 

detta skriver Franck att ”[e]lever som studerar etik ska medvetandegöras om dessa existentiella 

dimensioner uppmärksammade från Aristoteles dagar och fram till samtidens filosofer […] men 

det bör kanske tilläggas att varken kursplan eller kommentarmaterial visar prov på några 

utförligare analyser”.217 I materialet återkopplar ingen utom en bok218 till etikens, som filosofisk 

disciplin, uppkomst, vilket inte i sig rimmar med ämnesplanen och Vestøls resultat men 

överensstämmer med det Löfstedt och Franck predikar. 

Etik och moral förekommer också i de flesta av läroböckerna som särskilda från 

världsreligionerna, vilket motsvarar Skolinspektionens rapport från 2012.219 De fåtal böcker som 

kopplar samman etik och moral med världsreligionerna gör det endast i förbigående eller med 

korta exempel, där en fördjupad diskussion sällan uppmuntras. Kristendomens, vilken har en 

särställning i styrdokumenten, hopkoppling med etik kan enligt Franck vara riskfylld eftersom att 

”det kan uppfattas som en indikation på att kristendom och etik står i ett särskilt intimt 

förhållande till varandra”.220 Dessa tendenser går att återfinna i flera böcker, dock är det tydligare 

i vissa än i andra. ”Vill och kan vi uppfylla vår kristna plikt?” frågar Thulin och Elm i Religion 1, 

vilket är ett av flera exempel vi har kunnat se i materialet.221 Det som poängteras av Franck är 

dock att styrdokumenten är ickekonfessionella, men snarare är det traditionen som ligger till 

grund för kristendomens dominans i ämnesplanen.222 Detta urval och kristendomens mer 

framträdande roll, som även gick att utläsa av den kvantitativa undersökningen, får också stå som 

exempel på en selektiv tradition inom religionskunskapsförmedlingen. 

                                                 

 
213 Heberlein, 2014, s. 20. 
214 Franck, 2014, s. 193ff; Löfstedt, 2011, s. 116ff; Skolverket, Lgy11, ämnesplan för Religionskunskap. 
215 Vestøl, 2004, s. 73. 
216 Löfstedt, 2011, s. 120. 
217 Franck, 2014, s. 194. 
218 Björlin & Jämterud, 2013, s. 86. 
219 Skolinspektionen, 2012, s. 12ff. 
220 Franck, 2014, s. 189. 
221 Thulin & Elm, 2012, s. 159.  
222 Franck, 2014, s. 189. 
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 Ämnesplanen belyser att etik och moral bland annat ska undervisas med utgångspunkt i 

världsreligionerna och andra livsåskådningar. I läroböckerna återfinns kapitlen som behandlar etik 

och moral, i fem fall av sex, i början av boken. När kapitlen är förbibläddrade lämnas etik och 

moral i de flesta fall därhän och få läroboksförfattare gör en koppling mellan etik, moral och 

världsreligionerna eller andra livsåskådningar. Innehållet om etik och moral fokuseras istället på 

de normativa etiska teorierna och på samhälleliga dilemman. Det nämns i vissa förord223 att etik 

och moral ska genomsyra hela läroboken, därför återfinns de kapitlen först som en språngbräda 

in i religionerna. Däremot uppfylls inte detta syfte i någon av böckerna, förutom i Under samma 

himmel. Religionskunskap för gymnasiet. Vissa läroböcker behandlar ämnet etik och religion, men gör 

det i generaliserande drag. Ett tydligt exempel är läroboken Religionskunskap 1. En mosaik där 

underrubriker som ”Judendom, kristendom och islam” förekommer och där det verkar vara 

endast en etik som är gällande för de behandlade religionerna.224 Som Löfstedt understryker ”kan 

man i läromedel i religionskunskap se hur författare försöker att sammanfatta det som är den 

kristna etiken, den muslimska etiken eller den judiska etiken” och menar att det är problematiskt att tala 

om etik i bestämd form, singularis i religioner och andra livsåskådningar, eftersom att detta inte 

stämmer överrens med verkligheten.225 

Ett gemensamt drag vi kan se i alla de undersökta läroböckerna är att böckerna erbjuder 

läsaren tillfällen för reflektion, argumentation och självrannsakan i form av etiska dilemman, likt 

det Osbeck skriver behövs arbetas med.226 Löfstedt framhåller vikten av att använda moraliska 

dilemman i religionsundervisningen och menar på att det är en bra träning i att analysera 

argument och göra egna ställningstaganden men också i att tränas i förståelse och empati för 

andra.227 Barnes menar att religionsundervisningen hos elever har tappat relevans då 

undervisningen i etik och moral har försummats. Han åsyftar att en person i ett sekulariserat 

samhälle, som Storbritannien har blivit, inte förstår relevansen av religion utan att först förstå 

vikten av vad etik och moral innebär inom olika religioner och andra livsåskådningar.228 På 

liknande sätt skriver Löfstedt att eleverna själva ska kunna relatera till undervisningsinnehållet 

eftersom det skapar ett större engagemang och intresse hos eleverna.229 Genom detta intresse tror 

vi att eleverna får en djupare insikt om vikten av vad etiska och moraliska handlingar gör med en 

person och därigenom sätta sig in i andra människors tankevärldar samt vad religionen kan ha för 

betydande roll för individen. 

 

                                                 

 
223 Exempelvis Thulin & Elm, 2012, s. 1. 
224 Jansson & Karlsson, 2011, s. 194ff. 
225 Löfstedt, 2011, s. 122ff. 
226 Osbeck, 2014. 
227 Löfstedt, 2011, s. 117. 
228 Barnes, 2011, 137ff. 
229 Löfstedt, 2011, s. 59. 
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Eftersom att detta till största del är en kvalitativ studie är vi medvetna om att undersökningens 

resultat inte går att applicera som en generalisering av all litteratur som har utgivits för 

Religionskunskap för gymnasieskolan. Resultatet är gällande för den undersökta litteraturen och 

ger endast en inblick i läromedelsforskningen. Vi har med detta examensarbete försökt att koppla 

vår undersökning till och komplettera den skrala etikdidaktiska forskning som existerar, vilken 

behöver bli mer omfattande. Likt det Englund skriver påverkas den som läser läroboken indirekt 

av vad som står, och därmed skapas en kunskapstradition.230 Därför är det viktigt att, som von 

Brömssen med flera förespråkar, att en lärare måste förhålla sig kritiskt till läroboksinnehållet.231 

Detta hinns, enligt Skolvärldens undersökning, inte med i praktiken utan lärarna får förlita sig på 

att innehållet talar sanning och inte förmedlar generaliseringar.232 

Genom vår analys och diskussion kan vi konstatera att det undersökta materialet förmedlar en 

specifik bild av etik och moral, vilket kan anslutas till Williams definition av selektiva 

traditioner.233 Vår kvantitativa undersökning har visat att världsreligionerna sammanlagda 

utrymme utgör en väsentligt större andel än det utrymmet etik och moral får, vilket inte 

korrelerar med styrdokumenten. Utifrån den kvalitativa undersökningen framställs etik och moral 

enligt de undersökta läroböckerna i förhållandevis statiska termer, det vill säga att det går att se ett 

mönster av liknande beskrivningar av ämnet i alla de undersökta läroböckerna.234 Begreppen 

återges genom de normativa etiska teorierna, och kopplas oftast inte  samman med 

världsreligionerna och de andra livsåskådningarna.235 Etik och moral presenteras i de flesta fall 

som åtskilda begrepp, där etik står för det teoretiska reflekterandet medan moral står för det 

praktiska handlandet.236 I fem av sex läroböcker finns alla fyra framställningstyper representerade, 

samtidigt går det inte att skönja att någon av framställningstyperna är mer förekommande än 

andra. Det går utifrån detta att dra slutsatsen att de undersökta läroböckerna upprätthåller en viss 

kunskapsförmedling av ämnesområdet, det vill säga att det upprätthåller den selektiva tradition 

som enligt forskare är rådande i religionsämnet, och att innehållet framställs i viss mån förenklat 

och saknar nyansering. Det går helt enkelt att säga att det handlar om att tänka etiskt och handla 

moraliskt. 

                                                 

 
230 Englund, 1999, s. 330ff. 
231 Carlsson & von Brömssen, 2011, s. 15ff. 
232 Stridsman, 2014. 
233 Williams, 1973, s. 9. 
234 Se tabell 3. 
235 Se tabell 3. 
236 Se tabell 3. 
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