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Abstract 

The following essay examines if five Swedish textbooks aimed for religious studies in upper 

secondary school might show similar flaws to those presented by the Swedish Schools 

Inspectorate in their review of religious studies conducted in 2012. The method used in this essay 

is a qualitative study of Swedish textbooks influenced by Lantz definition of wide and thin ethics. 

This in practice means that I have analysed the five Swedish textbooks using thin and broad 

ethics while conducting the analysis of the five. The purpose of the essay was to see if the flaws 

presented in “Mer än vad du kan tro” regarding ethics and moral education might be present in 

Swedish textbooks as well. My essay shows that four out of the five Swedish textbooks included 

in the study show signs of the flaws presented in “Mer än vad du kan tro” and that the books 

apply thin and broad ethics to a varying degree. 

 

Keywords: Thin ethics, broad ethics, Mer än vad du kan tro, Swedish Schools inspectorate, 

religious studies, text book analysis. 
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1 Introduktion 

 

Läromedel skapas för att ge elever eller läsare med den förkunskap som krävs för att nå centralt 

innehåll i den kurs som boken är avsedd för. Jag har känt av svagheter och brister i mina egna 

erfarenheter av kursböcker kring etikämnet inom Religionskunskap 1. Svagheter i 

etikundervisning som helhet tycks finnas om man ser till Skolinspektionens rapport1 där flera 

sådana brister belyses.  

  

Etikundervisning är i min mening knepigt och i skolinspektionens rapport så lyfts flera svagheter 

som återfinns på många skolor runt om i landet. Rubriken går under titeln "Etiken behöver ges 

med existentiell förankring i ett komplext sammanhang"2 något som stämmer överens med mina 

egna erfarenheter av religionsundervisning. Av min erfarenhet tycks kurslitteratur vara mer 

fokuserad på exempel som inte alls är förankrade i religionen. Det teoretiska ramverk som 

tillgodoses och som ska ge elever förmågan att fatta etiska beslut med hjälp av de teorier som 

innefattar etikämnet är stundvis bristfälligt. Hur ska elever till exempel kunna tillämpa sunda 

handlingsmodeller eller etiska ställningstaganden om exemplen inte är applicerbara på deras 

vardag och i deras möte med personer utan eller med religiös tro eller livsåskådning?  

  

Skolan har ett starkt värdegrundsuppdrag vilket är något som knyts ihop med etikundervinsingen, 

det talas ofta om demokratiuppdraget och fostrandet som skolan har som en av sina viktiga roller. 

Jag anser att etiken knutet till religionskunskap i sig är kraftfull för den som vill bruka den. 

Elever bör lära sig vad som kan ses som etiskt riktigt eller felaktigt och för att denna analys ska 

bli så rätt som möjligt så krävs det såväl av läraren som utav den litteratur som valts att dessa kan 

hjälpa eleven med att bilda kunskaper så att de kan nå centralt innehåll i kursen. Enligt rapporten 

framgår det att ”Förväntningarna på eleverna ställs för lågt”3, likt många delar av rapporten gäller 

detta förstås bara för vissa klassrum som besökts, det vore intressant att se om det finns en detta 

även sker i läroböcker inom religionskunskap 1. Kursen religionskunskap 1 har ett begränsat 

                                                           
1 Skolinspektionen.2012. Mer än vad du kan tro. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:3 
2 Mer än vad du kan tro.2012. s.12 
3 Ibid 
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antal timmar vilket ibland leder till att vissa aspekter av undervisningen får färre timmar än 

andra. Av egen erfarenhet så är det etik och moral samt naturreligionerna som oftast lider under 

denna tidsram till fördel av världsreligionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och 

buddhism.  

 

Rapporten visar att det förekommer rent subjektiv handuppräckning kring etiska problem där det 

gäller för eller emot etiska dilemman och att det inte är ovanligt förekommande på vissa platser i 

Sverige enligt skolinspektionens rapport.4 Detta är något även jag upplevt under min tid som 

lärare i religionskunskap 1. Funktionen av läromedel har i grunden samma funktion som en 

lärare, nämligen att lära ut, läromedel är även oftast författade av lärare, didaktiker, pedagoger 

och andra som jobbar inom skolvärlden. Syftet är att undersöka ifall det som skolinspektionens 

granskning kring bland annat praktisk användning, existentiell förankring, teoretiska begrepp och 

frikopplingen av etik och moral från de övriga momenten i Religionskunskap 1 även gäller 

läromedel som är skapade för religionskunskap 1. Likt ovan nämnt så är författarna ofta starkt 

kopplade till den miljö som skolinspektionens rapport granskar. Är det ett tema som även 

förekommer i läromedel eller är det vitt skiljt mellan klassrum och lärobok? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Uppsatsen ämnar att undersöka ifall skolinspektionens fynd i rapporten även går att finna i 

läromedel som är avsedda för religionskunskap 1. Har elever möjligheten att lära sig det 

teoretiska ramverk och metod som tycks saknas på många skolor via litteraturen eller felar även 

litteraturen i sin roll att förmedla de teoretiska ramverk som är en del av etik och moral? 

Rapporten från skolinspektionen behandlar bland annat brist i förankringen mellan etiken och 

andra moment i religionskunskap 1.5 På vissa platser sker ingen koppling mellan etik och moral 

till religion och livsåskådning. Det framgår i tidigare forskning att många av dessa brister funnits 

på många platser och även i grundskolans religionsundervisning. Syftet är att undersöka ifall de 

utvalda läroböckerna visar på samma tendenser där teori och modeller ibland förskjuts till fördel 

                                                           
4 Mer än vad du kan tro.2012. 
5 Ibid. 
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av eget tyckande och tänkande från elevernas sida. 

Denna litteraturanalys ämnar undersöka ifall bristerna som Skolinspektionen angett i sin rapport 

Mer än vad du kan tro kring etikundervisningen återfinns i läromedel avsedda för 

religionskunskap 1. Dessa centrala frågeställningar står till grund för undersökningen: 

 

 Hur använder sig läromedel av bred respektive tunn etik?  

 Hur möter läromedel i Religionskunskap 1 de brister som lyfts i Skolinspektionens 

rapport kring etik och moral? 

 

1.1.1 Hypotes 

 

Min hypotes utgår från att det finns liknande brister i läromedel likt de brister som framgår i 

skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro och att detta går att bevisa med hjälp av en 

läromedelsanalys av fem utvalda läromedel kopplade till Religionskunskap 1. 

1.2 Metod 

 

I detta avsnitt går jag igenom metoden för uppsatsen, detta innefattar material, analysmodell, 

avgränsning och reliabilitet/validitet. Analysen är kvalitativ vilket innebär följande: 

 

Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera något - hur man ska gestalta 

det. När vi i vardagslag talar om kvalitet, menar vi att något är värdefullt eller bra. När vi talar om kvalitativa 

metoder, menar vi något annat - vi menar då att vi vill beskriva egenskaperna hos något - hur någonting är 

beskaffat.
6 

 

Motsatsen till kvalitativ metod är en kvantitativ metod som istället hanterar stora mängder data 

för att visa på mer generella mönster. Anledningen till att denna uppsats använder en kvalitativ 

metod är inte för att mängden data eller material inte är så omfattande utan för att analysens syfte 

är att undersöka ifall de brister som skolinspektionen fann i etik och moralundervisningen i 

religionskunskap 1 på gymnasiet även finns i läroböcker, något som vidare möjliggörs med en 

kvalitativ metod snarare än en kvantitativ. Rapporten är från 2012 och antalet läroböcker som är 

relevanta i hänseende till gällande läroplan och kursplan är med andra ord begränsat. Man kan då 

                                                           
6 Larsson, Staffan.1986. Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. Series: Teori, forskning, praktik.1986 s.7 



   
 

  8 
 

med fördel använda en kvalitativ analys för att ställa djupare frågor som kan visa på tydligare 

mönster än vad en kvantitativ analys kan åstadkomma. Analysmodellen är egenkonstruerad och 

valideras genom de fem stegen av Project 2061 curriculum-analysis procedure7 där den stora 

skillnaden är att analysens frågor styrs av breda och tunna etiska begrepp istället för en läroplan. 

 

1.2.1 Avgränsning 

 

Avgränsningen av studien ligger i en klar fokus på skolinspektionens rapport som behandlar 

bristerna i undervisningen av etikämnet i religion 1 samt breda och tunna etiska begrepp. Både 

frågeställningar, analys och resultat är därför avgränsat för att ge en kvalitativ analys med hjälp 

av tunna och breda etiska begrepp för att studera ifall etikundervisningen i läromedel också 

behöver förbättras i hänseende till Mer än vad du kan tro. Rapportens aktualitet är stark eftersom 

både läroplanen och kursen religionskunskap 1 är gällande i skrivande stund. Metoden arbetar 

med breda och tunna etiska begrepp samt kontext, frågorna i sig är inte avgränsade till att skapa 

en värdering utan för att skapa ett empiriskt material som sedan kan diskuteras utifrån uppsatsens 

syfte, nämligen att se ifall skolinspektionens synpunkter även kan gälla läromedel inom 

religionskunskap 1.  

 

Denna undersökning utgår ifrån ett bestämt material och analysmodell. Med ett annat material, en 

annan analysmodell eller med en annan persons tolkning kan resultatet bli annorlunda. Uppsatsen 

har även gjort en rad medvetna avgränsningar kring vad som ska undersökas i läroböckerna i 

hänseende till kopplingen till skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro. En av dessa 

aspekter är de oönskade generaliseringarna som kan uppstå vid användningen av etiska dilemman 

och frågor som rör religion eller livsåskådningar. Denna del av rapporten är inte en del av studien 

eftersom fokus har placerats på övriga delar av rapporten. Studien behöver ett klart mål för att 

kunna bibehålla dess kvalitativa karaktär och omfång. En viktig avgränsning som bör klargöras 

för läsaren är att studien behandlar kapitlet ”Etiken behöver ges med existentiell förankring i ett 

komplext sammanhang” i Mer än vad du kan tro8. Rapporten behandlar även en rad andra 

                                                           
7 http://www.project2061.org/publications/articles/enc/enctims.htm (hämtad 2015-01-20) 

8 Mer än vad du kan tro.2012. s.12 

http://www.project2061.org/publications/articles/enc/enctims.htm
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aspekter av religionsundervisningen i skolan. Denna avgränsning är gjord för att uppsatsens 

övriga syfte och mål tydligt hör till etik, det är därför vettigt att avgränsa till etiken för att syftet 

inte ska bli oklart och spretigt. 

1.2.2 Material 

 

I detta avsnitt presenterar jag de fem utvalda läroböckerna, avslutningsvis diskuterar jag och 

problematiserar mina val. Relief livsvägar - Religionskunskap för kurs 19 är en lärobok utgiven 

2012 för gällande kursplan GY11 författad av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin. Rubriken av 

relevant avsnitt rörande studien heter "etik"10. I förordet förklarar författarna att många av de 

exempel, resonemang och bilderna som används i boken rör religionerna vi har i Sverige idag.11 

Författarna beskriver att etikavsnittet innefattar cases och att läsaren med hjälp av etiknyckeln 

som lärs ut ska kunna tränas i etisk analys och diskussionsförmåga.12 

 

Religion 113 är en lärobok utgiven 2012 för gällande kursplan GY11 författad av Birgitta Thulin 

och Sten Elm. Religion 114 innehåller två avsnitt relevanta för analysen15. I förordet förklarar 

författarna att det finns olika modeller för att läsa materialet, ett av dem är att börja med etiken 

innan man läser världsreligionerna.16 Författarna beskriver sin ambition med läromedlet med att 

ge en tydlig struktur och ett språk som är lätt tillgängligt. De förklarar att detta är för att göra det 

lättare att arbeta med läromedlet på olika sätt.17 

 

Mittpunkt religionskunskap 1 är en lärobok författad av Bengt Tollstadius och Ingemar Öberg18. 

Boken är skriven för elever som läser yrkesinriktade program på gymnasial nivå. Förordet 

presenterar denna upplaga som en nyskriven upplaga är en äldre version, denna version är 

                                                           
9 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012.Relief - livsvägar : religionskunskap för kurs 1.Malmö : 

Gleerup  
10 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s3 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012. Religon 1. Limhamn : Interskol  
14 Ibid 
15 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012. Kapitel: etik s.134-137 Kapitel: Argumentera kring etiska frågor och problem s. 

143-162 
16 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012. s.1 
17 Ibid 
18 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011.Mittpunkt religionskunskap 1. Lund : Studentlitteratur  
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omskriven för GY 11 och innefattar ett nytt kapitel som behandlar det mångkulturella Sverige19. 

Enligt författarna är deras övergripande mål att ge eleverna ökade kunskaper och större förståelse 

för människor med olika religioner, uppfattningar om tro, livsåskådningar och slutligen etik och 

moral.20 Detta läromedel skiljer sig från de övriga i studien på flera vis. Det är den äldsta 

läroboken i studien och det är den enda boken som är specifikt inriktad mot yrkesinriktade 

program. Inledningsvis till etikavsnittet nämns två mål för kapitlet: det ena är att eleven ska 

"kunna skillnaderna mellan olika typer av etik"21 och det andra är att eleven ska kunna 

"ifrågasätta och pröva egna och andras värderingar om vad som är rätt och fel."22 

 

Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro23 är den färskaste läroboken i studien utgiven 

2014, boken är författad av Olof Franck. I första avsnittet diskuterar Franck innehållet och 

klargör tidigt att han genom att definiera boken som en lärobok inte menar att den innehåller 

"(…)allt som är värt att veta om ämnet religionskunskap"24. Ämnet religionskunskap definieras 

som brett och att en enskild bok inte kan omfamna hela ämnet. Franck klargör för läsaren att 

innehållet är styrt av centrala innehåll från religionskunskapens ämnesplan25. Religionskunskap 1. 

Om mening, värde och tro har två avsnitt som innehåller etik, det ena är "Mening, värde och etik" 

och det andra är "Etik och mänskliga rättigheter". För att avgränsa så kommer endast det 

förstnämnda avsnittet analyseras utifrån bred och tunn etik. Det andra kapitlet har ingen 

gemensam nämnare med tidigare läroböcker i studien då det behandlar etikens relation till 

mänskliga rättigheter.  

 

I inledningen till avsnittet "Mening, värde och etik" preciseras målen för avsnittet: 

 

Förstå centrala ord i kapitlet som ansvar, etik, oral, dygd, den gyllene regeln, konsekvenser och egoism. 
Känna till olika sätt att fundera kring och diskutera etiska frågor 
Förstå vad de olika etiska redskapen/etiska modellerna regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik och 

situationsetik innebär och kunna använda dem 
Förstå vad dygdetik innebär och kunna diskutera etiska frågor utifrån tankar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara 

                                                           
19 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.3 
20 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.3 
21 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.21 
22 Ibid 
23 Franck, Olof.2014. Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro. Studentlitteratur: Lund 
24 Franck, Olof.2014. s.5 
25 Ibid 
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Kunna diskutera etiska ställningstaganden inom olika områden 
Kunna använda etiska modeller och begrepp när du utvecklar egna ställningstaganden26 
 

Här nämns centrala begrepp såsom etik och dygd samt målet att eleven ska kunna känna till olika 

sätt att diskutera och fundera kring etiska frågor och en rad andra mål som stämmer överens med 

centralt innehåll i kursen religionskunskap 1. Här framgår det att Olof Franck har som 

utgångspunkt att arbeta nära med styrdokumenten och att många av dessa mål tillåter både breda 

och tunna etiska begrepp eftersom till exempel förståelse för de etiska redskapen och modellerna 

och hur de används förklaras med tunna etiska begrepp medan dygdetikens breda etik kring vad 

ett gott liv och samhälle kan vara också fastställs som ett mål för avsnittet. 

 

Digilär är ett digitalt läromedel riktat mot en rad olika ämnen, bland annat religionskunskap 1. På 

hemsidan27 påpekas att digitala läroböcker har förmågan att arbeta med bilder på ett annat sätt än 

traditionella lärmodel. Digilär religionskunskap 1 innehåller förutom stillbilder även filmer, 

bildserier och bildprojektioner. Begreppen som används i boken har direktlänkar med 

förklaringar och allt material finns inläst med både levande röster och talsyntes vilket kan vara till 

hjälp för dyslektiker.28 Digilär religionskunskap 1 är det enda digitala läromedlet som analyseras 

i uppsatsen men detta kommer inte analyseras vidare då det inte är en del av uppsatsens syfte. 

 

Läraren kan via det digitala läromedlet följa och kommentera på det arbete eleverna gör i 

läroboken, läroboken kan även redigeras i den bemärkelsen att vissa delar kan tas bort eller 

belysas för att rikta arbetet eleverna gör. Läraren är också fri att föra in egna arbetsuppgifter eller 

texter. Lärobokens sista avsnitt utgör ämnet etik och moral och går under titeln "Gott och ont, rätt 

och fel".29 Det är detta avsnitt som kommer att analyseras i studien. Det finns inga 

sidhänvisningar i referaten eftersom sidan inte använder sidnummer. 

 

Jag har valt fyra fysiska läromedel och ett digitalt. Urvalet är avgränsat till böcker som är 

relevanta för Mer än vad du kan tro då det utvalda materialet är utgivet efter att rapporten släppts 

med undantaget för Mittpunkt religionskunskap 1 som är utgiven året före rapporten gavs ut. 

                                                           
26 Franck, Olof.2014. s.38 

27 www.digilär.se (hämtad 2014-12-26)  
28 http://xn--digilr-fua.se/laromedel/gymnasiet/religionskunskap/ (hämtad 2014-12-26) 
29 Ibid 

http://digilär.se/laromedel/gymnasiet/religionskunskap/
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Eftersom Mittpunkt religionskunskap 1 förhåller sig till GY11 så förhåller sig innehållet till 

samma läroplan, det är med andra ord ingen skillnad kring vad författarna utgått från när de 

utformat läromedlet, boken är dessutom nytryckt just i syftet att förhålla sig till den nya 

läroplanen. Anledningen till att ett av läromedlen är digitalt finner sin grund i ett egenintresse 

kring digitala läromedel. Jag valde att inkludera ett digitalt läromedel för att se ifall det fanns 

märkbara skillnader eller några tendenser som kan tyckas intressanta att ta upp i vidare forskning. 

Det är svårt att visa på några tydliga skillnader med bara en bok men ifall analysen visar några 

intressanta tendenser så kan detta vara av intresse för vidare forskning. Eftersom digitala 

läromedel står inför samma krav som fysiska kopior så gör det egentligen ingen skillnad för 

själva studien att ett läromedel är digitalt, faktumet att läromedlet är digitalt är inget som 

påverkar analysen eftersom det rent innehållsmässigt förhåller sig till GY 11 likt samtliga 

läromedel i studien. 

 

1.2.3 Begreppsdefinition - bred och tunn etik 

 

Under denna rubrik får läsaren en insikt i definitionen av breda och tunna etiska begrepp inför 

begreppens kommande roll i analysmodellen, resultatet och diskussionen. Analysen använder 

breda och tunna etiska begrepp så som de definieras i kapitlet ”Perspektiv på den aktuella 

debatten”30 vilket är en del av Niclas Lindströms avhandling Förhållandet mellan praxis och 

teori inom etiken31 samt Göran Lantz definition i artikeln Applied Ethics: What Kind of Ethics 

and What Kind of Ethicist?32.  

 

Tunn etik 

 

                                                           
30 Lindström, 2012. Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken, Lund Studies in Ethics and Theology 16, 

Lunds Universitet. S.37 

31 Lindström.2012. 
32 Lantz, Göran.2000. Applied Ethics: What Kind of Ethics and What Kind of Ethicist?. Journal of Applied 

Philosophy, 2000, Vol.17(1), pp.21-28 
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Tunn etik ger utövaren tillräckliga villkor för att avgöra rätt handlande,33 som exempel kan vi 

säga att tunn etik kan karaktäriseras av deontologiska och utilitaristiska utformningar av etiken 

via rakare korta och koncisa perspektiv som formar resonemangen oberoende av situationen. 

Inom utilitarismen så är det vanligt att målet är till exempel största möjliga lycka till största 

möjliga antal. Deontologiska perspektiv använder regler för att styra och utvärdera handlingar, 

dessa regler är statiska och påverkas inte av kontext eller kringliggande faktorer. Ett ytterligare 

exempel är den deontologiska principen "du ska inte döda" kring livets okränkbarhet, denna böjer 

sig inte förutsatt att en annan deontologisk regel inte går att ställa över denna, med andra ord 

behandlas inte konceptet av förmildrande omständigheter eller andra överväganden som kan 

påverka utifrån kontext. Utilitaristiska och deontologiska perspektiv på etiken är verktyg, Man 

blandar alltså inte in nyanserande faktorer som kännetecknar bred etik som till exempel hälsa, 

vård sociala normer och andra faktorer som kan påverka utvärderingen.34  

 

Bred etik 

 

Motsatsen till tunn etik menar Lantz är breda etikbegrepp som till exempel kan kännetecknas av 

moraliska normer i samhället, livsåskådningar eller övertygelser som kan påverka den etiska 

utvärderingen utanför ramen av tunna etiska begrepp för att kartlägga hur moraliska normer och 

andra övertygelser kan färga och skapa en bredare utvärdering.35 Breda etikbegrepp kännetecknar 

en resa utanför de normativa ramarna inom tunn etik. Inom breda etikbegrepp fokuserar vi på att 

även blanda in moraliska normer och övertygelsers relation till andra övertygelser. Breda etiska 

begrepp rör sig med andra ord utanför den tunna etikens ram där tillräckliga och nödvändiga 

villkor för vad som är riktigt handlande räcker för att för att avgöra rätt handlande.36 

 

1.3 Analysmodell 

 

                                                           
33 Lindström.2012. s.37 
34 Lantz.2000. s.22 
35 Lindström.2012. s 37 
36 Ibid 
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I detta avsnitt behandlas analysmodellen och dess funktion för uppsatsen. En kort genomgång av 

teorin bakom analysmodellen och hur den ämnas att användas i uppsatsens resultatavsnitt. 

Analysmodellen är egenkonstruerad, upplägget för analysmodellen legitimeras i nästa kapitel via 

Project 2061 Curriculum-Analysis Procedure". Analysmodellens utformning förklaras med The 

American Association of the Advancement of Science (AAAS) ”Project 2061 Curriculum-

Analysis Procedure” vilket är en analysmodell som är utformad både för forskare som arbetar 

med läromedelsanalyser men också för skolor som vill försäkra sig om att läroböckerna följer 

styrdokumentens innehåll. Likt steg ett i ”Project 2061 Curriculum-Analysis Procedure” så har 

jag först identifierat och definierat breda och tunna etiska begrepp i analysmodellen. Sedan har 

jag studerat breda och tunna begrepp för att se om de är relevanta för att analysera det som 

studien söker. Sedan har jag via frågorna i kapitlet "Analysmodellens grundläggande 

frågeställningar" visat att det går att finna både breda och tunna etiska begrepp i läroböckerna 

som deltar i studien, detta kan vi se i uppsatsens resultatavsnitt. Vidare har jag visat till vilken 

grad varje läromedel i studien använder breda respektive tunna etiska begrepp samt i vilken 

kontext etiken ges i läroböckernas etikavsnitt. Slutligen i diskussionen följer steg 5 där relationen 

mellan innehållet i läroböckerna, breda/tunna etiska begrepp samt den kontext etiken ges kopplas 

samman med uppsatsens syfte.37 Skillnaden är att min analys använder breda och tunna etiska 

begrepp och den kontext som ges etiken istället för styrdokument som basis för analysen. 

 

1.3.1 Reliabilitet/validitet 

 

Detta kapitel klargör just varför denna analysmodell används för uppsatsen och hur tillförlitliga 

breda och tunna etiska begrepp är i sammanhanget de används. Jag legitimerar mitt val av metod 

och de begrepp och den modell jag valt för att utföra analysen. Analysmodellen valideras genom 

de fem stegen av ”Project 2061 curriculum-analysis procedure” vilket är en struktur som 

uppsatsens analysmodell följt genom analysen av läroböckerna i studien. Eftersom 

analysmodellen är anpassad för läromedelsanalys och är väl beprövad så anses den lämplig för 

uppsatsens syfte även om fokus förflyttats från styrdokument så förlorar inte analysmodellen sin 

struktur och sitt mål. Ett av uppsatsens syften är att söka ifall det finns samband mellan 

                                                           
37 http://www.project2061.org/publications/articles/enc/enctims.htm (hämtad 2015-01-20) 

http://www.project2061.org/publications/articles/enc/enctims.htm
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synpunkterna i Mer än vad du kan tro kring etik genom en läromedelsanalys. Det sker ingen 

direkt koppling till terminologin breda/tunna etiska begrepp i Mer än vad du kan tro38 men till 

exempel under kapitlet "Analys och fördjupning" ordas en av bristerna som granskningen fann på 

följande vis: 

 

Granskningens resultat överensstämmer med resultat från forskning som visar att undervisningen om 

världsreligionerna fokuserar på att förmedla kunskap om generella uttryck och kännetecken, medan 

etikundervisningen inte genomförs i en kontext med stark kunskapsbas.39 
 

En brist på kontext med stark kunskapsbas är något vi kan koppla till skillnaden mellan 

breda/tunna etiska begrepp i den bemärkelsen att tunna etiska begrepp inte utnyttjar kopplingar 

mellan till exempel livsåskådningar och ett aktivt etiskt dilemma medan breda etiska begrepp 

arbetar nära med till exempel relation, övertygelser och sociala normer vilket vidare utmanar 

elevens kunskapsbas och elevens förståelse av olika kulturer. En av de slagkraftiga rubrikerna i 

granskningen Mer än vad du kan tro lyder "Etiken behöver ges med existentiell förankring i ett 

komplext sammanhang40", något som bred etik har som styrka i och med det omvälvande sättet 

att analysera omgivningen och omständigheterna där etiken bedrivs. Under avsnittet 

Religionskunskap - etik och moral i denna uppsats kan man översiktligt läsa om kraven för de 

olika betygskriterierna. För att nå C på ett givet kriterium så måste kriteriet uppnås utförligt, för 

A krävs att kriteriet uppnås utförligt och nyanserat. Det vore alltså rimligt att säga att breda etiska 

begrepp till större grad tillåter en utförlig och nyanserad genomgång eftersom ytterligare faktorer 

påverkar analysen. I citatet poängteras behovet av att undervisningen behöver röra sig mot att 

arbeta med hur religioner och livsåskådningar tar sig i uttryck och hur det påverkar människors 

identiteter. Elever ska kunna använda etiska begrepp och modeller som stöd för att kunna 

analysera religioner och livsåskådningar41 

 

Då hela skolan har ansvaret att fostra elever till demokratiska medborgare finns en ökad möjlighet att lyckas i 

uppdraget om lärare samverkar mellan olika kursen och ämnen. En svårighet för lärare är att traditionella 

läroböcker sällan fokuserar på hur religioner kommer till uttryck i och hur de påverkar människors 

identiteter.42 

 

                                                           
38 Mer än vad du kan tro.2012. 
39 Mer än vad du kan tro.2012. s.24 
40 Mer än vad du kan tro.2012. 
41 Ibid 
42 Mer än vad du kan tro.2012. s.25 
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Kopplingar till andra ämnen tillåter även användningen av breda etiska begrepp genom att med 

normer och kulturella aspekter som även innefattar andra delar av elevens vardag och 

undervisning än just de som rör religionsämnet. Här lyfts även det som står i fokus för denna 

uppsats, nämligen läroböckerna och en problematik som rör deras behandling av hur religioner 

kommer till uttryck och på vilket sätt detta kan påverka identiteten hos människor. Problematiken 

hos innehållet i traditionella läroböcker så som det beskrivs ovan är en intressant detalj som 

speglar nödvändigheten hos breda etiska begrepp samtidigt som det flörtar med problematiken 

hos läroböckerna och deras ansvar i elevernas inlärning.  

 

 

1.3.2 Analysmodellens grundläggande frågeställningar 

 

För att avsluta kapitlet analysmodell så presenteras de tre frågor som kommer ställas till det 

empiriska materialet under avsnittet resultat. Dessa tre frågor kommer ställas till varje lärobok 

som är en del av analysen. De är konstruerade för att identifiera tunna etiska begrepp, breda 

etiska begrepp och den kontext som etiken placeras i. Resultatet av analysen presenteras senare i 

vidare djup under avsnittet "diskussion". Där kommer det bli klarare för läsaren hur distinktionen 

av vad som är tunn etik, bred etik samt hur kontext av etiken kan kopplas samman med bristerna i 

rapporten Mer än vad du kan tro43. 

 

 Hur använder sig läromedlet av tunn etik? 

 Hur använder sig läromedlet av bred etik? 

 I vilken kontext ges etiken? 

 

Ett exempel på tunn och bred etik 

 

Ett tydligt exempel på hur vi kan identifiera och särskilja dessa två begrepp finner man i Niclas 

Lindströms avhandling där utilitaristiska och deontologiska perspektiv på etik i form av maximer 

skulle kunna identifieras som tunna etikbegrepp medan breda etikbegrepp kopplas till exemplet 

                                                           
43 Mer än vad du kan tro.2012. 
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dygdetik. Resonemanget kring dygdetik fullföljs med följande exempel: "(...) fokus förflyttas från 

frågan; vad är rätt? till; vad är ett gott liv?"44 

 

För att illustrera så lyfts nedan ett exempel från Jon Magne Vestøls studie "Moral education and 

the role of cultural tools"45 där eleverna utmanas att utvärdera en situation utifrån 

relationsaspekter, vård och grundläggande samhällsnormer. I exemplet som nedan diskuteras av 

eleven så har två individer, en man och en kvinna, valt att inte hjälpa ett offer för misshandel. 

Kvinnan menar att han kanske varit berusad och att han förtjänat det på ett sätt eller ett annat 

medan mannen hänvisar till ansvar och ifrågasätter varför han ska hjälpa offret, är det verkligen 

hans ansvar? Utifrån detta får eleverna diskutera mannen och kvinnans handlingar: 

 

It’s ridiculous just how stupid a person can be. I wonder how you would like to be treated this way yourself? 

(Student B, male. Translated by the researcher) 
 

Here this student uses a quite emotional expression as a marker of relational distance and critique, while a 

norm of reciprocity is merely suggested. In his response to the man who rejects the victim, however, the same 

student refers more explicitly to a social or moral norm of responsibility: 
 

Of course this is your responsibility. If someone gets beaten up, the rest of us are supposed to help. (Student 

B, male. Translated by the researcher)46  
 

Ovan så identifierar Vestøl både emotionella och relationsbaserade influenser hos elevernas 

etiska resonemang. Vestøl fortsätter sedan med att poängtera hur eleven markerar sociala och 

moraliska normer kopplade till ansvar. Det framkommer att eleven arbetar med breda etiska 

begrepp eftersom utomstående information som tillförs till analysen, nämligen relationer, känslor 

samt moraliska och sociala normer. Hade eleven arbetat utifrån tunna etiska begrepp så hade 

analysen istället tillämpat till exempel en utilitaristisk princip för att bedöma och fatta ett beslut 

kring kvinnans handlande vilket då hade utgått från "största möjliga lycka till största möjliga 

antal" för att avgöra rätt handling från fel, eftersom fokus placeras på rätt och fel så är det tunn 

etik vi talar om. Här används lycka för att avgöra handlingens värde ur ett utilitaristiskt 

perspektiv.  

 

                                                           
44 Lindström.2012. s.37 
45 Jon Magne Vestøl(2011) ”Moral education and the role of cultural tools”. Journal of Moral Education Vol.40, no 

1, March 2011, pp. 37-50 
46 Vestøl(2011) s.43 
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Elevtexterna kopplas inte samman till etiska begrepp, men relevansen av de relationsbaserade 

influenserna klargör att eleven använder breda etiska begrepp eftersom eleven tar upp 

kontextuella faktorer som påverkar analysen. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt finner man en genomgång av den forskning som tidigare förts som rör 

läromedelsanalys och religionsdidaktik. Däribland har vi skolinspektionens rapport Mer än vad 

du kan tro som vi tidigare bekantat oss med i bakgrunden. I detta avsnitt kommer vi däremot 

bekanta oss mer med helheten av rapporten och skolinspektionens arbete inom 

etikundervisningen i skolan. Rapporten är den senaste som utförts inom fältet och står som grund 

för uppsatsens syfte och medverkar i forskningsöversiktens första tema religionsdidaktik 

tillsammans med Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 

Följande tema har titeln läromedelsanalys vilket är ett fält där det är sparsamt med svensk 

forskning kring just etikämnet i religionskunskap 1. Under detta tema medverkar två 

skandinaviska läromedelsanalyser: Jon Magne Vestøls artikel Moral education and the role of 

cultural tools samt Kjell Härenstams artikel En granskning av hur religion/trosuppfattning 

framställs i ett urval av läroböcker.47 

 

Etikundervisning i skolan 

 

I detta avsnitt av forskningsöversikten så lyfts rapporten Mer än vad du kan tro samt Livstolkning 

och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik med syftet att ge läsaren en vidare 

insikt om etikundervisning i skolan. Kapitlet belyser religionsdidaktik och etikundervisningens 

roll och de problem som finns hos religionsundervisning i helhet.  

 

Mer än vad du kan tro 

 

                                                           
47 Kjell Härenstam.2006. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 

Karlstads universitet.2006 
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Under avsnittet ”om oss”48 på skolinspektionens hemsida finner man följande formulering som 

beskriver deras arbete:  

  

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva 

fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.
49

  
  

Skolinspektionen utför granskningar och släpper rapporter rörande olika delar av undervisningen 

i svensk skola. I denna uppsats används Mer än vad du kan tro(2012) som granskar 

religionskunskap i gymnasieskolan. I rapporten beskrivs deras uppdrag rörande rapporten i 

följande ord:  

  

Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står 

under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersökning av 

verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande till nationella mål och riktlinjer. 

Utgångspunkten är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö.
50

  
 

Denna uppsats utgår från en litteraturanalys med utgångspunkt i kvalitetsrapporten Mer än vad du 

kan tro utförd av Skolinspektionen. Kursplanen i religionskunskap 1 uttrycker att undervisningen 

ska ge förutsättning att utveckla förmågan att ”resonera och argumentera kring moraliska 

frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller”.51 Skolinspektionens 

rapport Mer än vad du kan tro(2012) granskar religionskunskap 1 som förs på gymnasial nivå 

utifrån det uppdrag som skolinspektionen åtagit sig. Via sammanfattningen framkommer det att 

vissa aspekter av religionsundervisningen behöver förbättras. Som grund till rapporten så har 

skolinspektionen granskat religionsundervisningen i 28 kommunala skolor och 19 fristående 

skolor.52  

 

I korthet framkommer det att kopplingen för eleverna mellan kurs/ämnesmål och själva 

undervisningen behöver förbättras och möjligheterna till särskilt stöd och användningen av ny 

                                                           
48 http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/ (hämtad 2014-12-29) 

49 Ibid 
50 Mer än vad du kan tro.2012. s.5 
51 Skolverket.2011. Kursplan religionskunskap 1 s. 187 
52 Mer än vad du kan tro.2012. s.6 
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teknik bör användas och tillämpas till större grad än vad som framkommer i granskningen.53 

Granskningen visar även att undervisningen som sammankopplar momenten ger bättre resultat än 

den undervisning som förs med frikopplade moment. Den starkaste förankringen till arbetet och 

syftet till denna uppsats finner man i avsnitt 2.1.2 under rubriken "Etiken behöver ges med 

existentiell förankring i ett komplext sammanhang" där vi finner roten till det som 

analysmodellen syftar till att undersöka i hänseende till uppsatsens andra centrala frågeställning 

hos de utvalda kurslitterära verken avsedda för religionskunskap 1.54 Innehållet i detta avsnitt och 

dess relevans för uppsatsen kan läsaren få i kapitlet med samma titel som går att finna under 

avsnittet bakgrund i uppsatsen.  

 

Enligt skolinspektionens granskning så står oftast etikmomentet utan koppling till andra delar av 

religionskunskapsundervisningen (till exempel världsreligionerna och livsåskådningar), en brist 

som i kapitel 2.1 "Undervisningen tillvaratar inte möjligheten att låta kursens olika moment 

stärka varandra" framkommer som en svaghet hos undervisningen där frikopplade moment ger 

svagare resultat än sammankopplade moment.55 Detta i sin tur presenterar svårigheter i 

kopplingen mellan livsåskådningar, religion och "etik och moral"-momentet eftersom 

existentiella frågor som rör religion och livsåskådningar inte får samma möjlighet på grund av att 

momenten är frikopplade i många klassrum. Samtidigt lyfts problematiken med användningen av 

etiska dilemman som rör religioner eller livsåskådningar som kan leda till "oönskade 

generaliseringar". 

 

De flesta religionskunskapslärare i granskningen undervisar om etik på ett sätt som ger eleverna 

förutsättningar att nå målen och kunskapskraven i kursen. Undervisningen behandlar i hög utsträckning etiska 

begrepp och resonemangsmodeller.56 

 

Vad gäller undervisningen inom etik så uppstår inga större problem för eleverna att nå målen och 

kunskapskraven. Det framgår även att etiska begrepp och resonemangsmodeller används "i hög 

utsträckning" där eleverna resonerar utifrån given ståndpunkt. Granskningen understryker att den 

problematik som presenterades kring frikoppling av de olika momenten i religionsundervisningen 

                                                           
53 Mer än vad du kan tro.2012. s.7 
54 Mer än vad du kan tro.2012. s.12 

55 Mer än vad du kan tro.2012. s.10 
56 Mer än vad du kan tro.2012. s.12 
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även sker vid etikundervisningen eftersom kopplingen till existentiella frågor och religioner är 

svag.  

 

Det är inte bara kopplingen till andra moment från etikens och moralens sida utan en avsaknad 

till koppling mellan etik och moral under andra moment i religionskunskap 1, till exempel 

världsreligionerna. Detta leder till att vissa elever inte har möjligheten att använda de analytiska 

verktygen och modellerna de lär sig under etik och moral när de jobbar med andra moment så 

som världsreligionerna. Då elever haft dessa verktyg så har inspektörerna vid observation sett hur 

elever utnyttjar etiska resonemangsmodeller under andra moment i kursen och att "den 

medvetenheten hjälper dem i sin analys och förståelse"57. 

 

Vid vissa skolor framkommer det att undervisningen helt saknar koppling till teoretiska begrepp 

och modeller, istället använder läraren elevernas egna åsikter och beskrivningar som bas. Det 

finns ingen koppling till etiska begrepp eller teorier i undervisningen som förs på en del av 

skolorna som skolinspektionen granskat. Enligt rapporten är tanken att eleverna ofta tränas till att 

stå för sina egna åsikter. Rapporten finner brister eftersom de argument som eleverna för inte har 

något konkret i form av teori eller etiska begrepp att utgå ifrån, eleverna får med andra ord inte 

utveckla förmågan att lära sig och använda de etiska begrepp och teorier som står till grund för 

etik och moral. En svaghet med detta är att förståelsen för hur andra motiverar och argumenterar 

begränsas i och med att eleverna inte får det teoretiska ramverket. En återkommande problematik 

är just användandet av etiska dilemman som rör religioner och/eller livsåskådningar eftersom 

detta kan leda till felaktiga intryck eller generalisering och granskningen visar att just denna 

aspekt av etiska dilemman bör närmas med försiktighet.58 

 

Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik 

 

Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik59 av Edgar Almén 

visar att bristen på återkoppling mellan etik, religion och livsåskådning tycks ha varit närvarande 

                                                           
57 Mer än vad du kan tro.2012. s.12 
58 Mer än vad du kan tro.2012. s.13 

59 Almén Edgar. 2000. 
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under LPF94 och LPO94 vilket vi kan se i kapitlet Undervisning och förståelse – Exemplet 

religionskunskap författat av Ragnar Furenhed: 

 

I etikundervisningen används ibland så kallade värderingsövningar, där eleverna uppmanas att ta ställning till 

moraliska dilemman, till exempel genom handuppräckning, eller genom att placera sig på olika ställen i 

klassrummet. Bortsett från at eleverna kan tillbringas illusionen att det är lätt att ta ställning på ett entydigt 

sätt i etiska frågor, finns risken att den enskilde eleven känner sig tvungen att avslöja mer än han innerst inne 

vill.60 
 

Detta knyts starkast till bristen på teoretiska begrepp och modeller, eleverna lär sig att stå för sina 

egna åsikter men begränsas i sin förmåga att följa andra resonemang eller att identifiera hur 

någon resonerar genom att använda etiska resonemangsmodeller. Kapitlet bär vikt för uppsatsens 

syfte i den bemärkelsen att den lyfter religionsdidaktiken och de svårigheter som finns inom 

ämnet. Ovanstående citat tyder på att vissa av de brister som skolinspektionens rapport Mer än 

vad du kan tro granskat och rapporterat även markeras av Furenhed. 

 

Furenhed har mycket att tillägga kring religionskunskapens ämne. Hans synpunkter är relevanta 

eftersom problemen tycks universella i sin natur, hans text behandlar grundskolan och en gammal 

läroplan, trots det finns det tecken på liknande brister. Furenhed diskuterar en rad intressanta 

delar av religionsundervisningen, till exempel Michael Grimmith syn på religionskunskapens 

kunskap som indelad i två fält; lärandet om religion och lärandet av religion61. En vidare 

nyanserad och bredare religionsundervisning diskuteras utifrån kringliggande faktorer så som 

mönster, mål, samhörighet och tillit. Under dedikerade rubriker om ovanstående faktorer så får 

man en inblick i hur man kan undervisa i religion och hur man kan utnyttja till exempel mönster 

för att hjälpa elever att förstå. Det djup som efterfrågas går klart i ton med uppsatsens syfte, hur, 

varför och på vilket sätt kan vi förändra religionsundervisningen? 

 

Läromedelsanalys  

 

                                                           
60 Almén Edgar. 2000. S.140 
61 Almén Edgar. 2000. S.117 
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I detta underkapitel bekantar vi oss med läromedelsanalys ur ett skandinaviskt perspektiv. Ingen 

av de två studierna behandlar just ämnet etik som denna uppsats är avgränsad till men i helhet ger 

båda studierna en god insikt i fältet läromedelsanalys i helhet.  

  

Moral education and the role of cultural tools 

 

Jon Magne Vestøls artikel Moral education and the role of cultural tools handlar om en norsk 

empirisk text och läroboksstudie som utvärderar och analyserar utvecklingen av den kontextuella 

modellen inom undervisningen i moral. De teoretiska perspektiven för studien hämtas från Seyla 

Benhabib och Mark Tappan62. Dessa två står som grund för analysen av det empiriska materialet. 

Studiens svaghet är det norska perspektivet och därmed inte anpassad till det svenska 

skolsystemet, trots det visar studien på problematiska tendenser hos etikundervisning och 

läroböckers brist på kontext och normbrytande aspekter samt användningen av kulturella verktyg 

vilket kan berika etisk diskussion.   

 

Det framkommer i studien att medan textböcker lär ut en mer normbaserad moral så utnyttjar 

eleverna under de två casen i studien både relationsorienterade och normorienterade kulturella 

verktyg.63 Detta tyder på en blandning av "language of justice" och "language of care" så som 

Benhabib och Tappan beskriver dem. I case 1 så bjuds eleverna in att agera utifrån de 

grundläggande normerna med koppling till empati och "care" medan case 2 behandlar 

relationsaspekten kopplat till "care" genom att samtidigt utmana de grundläggande normerna som 

kännetecknar läroböckernas begränsande interaktion utanför normen.64 Texterna, till skillnad från 

läroböckerna i studien, utmanar istället eleverna att tänka utanför ramen av normativ etik genom 

att föra in kulturella verktyg så som relationer, omsorg och rättvisa till den etiska diskussionen. 

Det finns tecken på att textböckerna begränsar interaktionen mellan de två ovanstående språken 

genom sin normbaserade syn på etik och moral som då inte inkluderar de kulturella verktyg som 

både Benhabib och Tappan förespråkar65. 

 

                                                           
62 Vestøl, Jon Magne.2011. 
63 Vestøl, Jon Magne.2011. s.41 
64 Ibid 
65 Vestøl. Jon Magne.2011. s.37 
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Intresset och relevansen kopplat till denna uppsats ligger i den normbrytande synen på 

etikundervisningen, främst riktat mot läroböckernas presentation av etiken samt studiens 

läroboksperspektiv. Case 1 placerar eleven i en situation där deras bästa vän står i fokus för den 

etiska analysen. Detta har visat på influenser av relationsorienterad moral som påverkar de 

underliggande normerna som står i grund för den etiska diskussionen. Även om terminologin inte 

överensstämmer så kan vi känneteckna elevernas perspektiv som breda etiska begrepp i deras 

användning av kontext och relationer medan läroböckernas perspektiv agerar utifrån tunna etiska 

begrepp i den bemärkelsen att kontext, relation och faktorer som inte innefattar den 

normbaserade etiken inte bjuds in i diskussionen. Genom ett samspel av case 1 och 2 så kan vi se 

en variation i hur eleverna resonerar.66  

 

I case 2 identifieras kvinnans agerande som själviskt medan fokus läggs på offrets behov. 

Eleverna utnyttjar en blandning av moraliska regler och kulturella verktyg utifrån variationer i 

kontext vilket i sin tur stärker Tappans fokus på kontext och moralens natur67. Det vi finner i 

studien är en interaktion mellan det som kännetecknar läroboken, normorienterad moral, och det 

som föreslås av Benhabib och Tappan, vilket kännetecknar en mer relationsbaserad etik. Studien 

fastslår att vidare forskning bör ske för att fastställa vikten hos kulturella verktyg och den roll 

dessa spelar inom moral. Avslutningsvis framförs en önskan om fortsatt arbete i hur elever kan 

börja använda kulturella verktyg och relationsaspekter inom etiken.68   

 

En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker 

 

Författaren till ovanstående verk är Kjell Härenstam, som referensperson står Eva Hellman, 

docent och universitetslektor vid Uppsala universitet. Studien är en läromedelsanalys kopplad till 

religionsperspektivet och läroböckernas koppling till läroplanerna för LPO94 respektive LPF94 

samt de berörda ämnenas kursplaner. Studien diskuterar problematiken med skolans 

värdegrundsuppdrag i relation till undervisningskravet att undervisningen som förs i svensk skola 

ska vara saklig och allsidig. Främst relevant för denna uppsats är avsnittet "Läroböcker i 

                                                           
66 Vestøl. Jon Magne.2011. s.38 
67 Vestøl. Jon Magne.2011. s.48 
68 Vestøl. Jon Magne.2011. s.49 
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religionskunskap för grundskolans senare del"69 där Härenstam fortsätter sin diskussion av 

problematiken hos en saklig och allsidig undervisning när det gäller värderingar som inte 

kommer överens med den värdegrund skolan har som uppdrag att förvalta och lära ut. Han 

diskuterar vad som är relevant och inte inom ramen för en lärobok och hur det material som är 

relevant ställer sig mot skolans värdegrundsuppdrag. Härenstam lyfter ett par generaliseringar 

och vissa stycken som tycks skadliga för elevernas bild av olika livsåskådningar och kulturer. 

Han lyfter ett exempel där Ganges diskuteras i läroboken, värderingen placeras på att en 

västerlänning kan uppfatta vattnet som smutsigt medan "den fromme" ser vattnet som lika friskt 

som källvatten uppe i bergen.70 

 

Utifrån detta lyfter Härenstam problemet med hur just detta stycke är ordat. Det speglar en 

negativ bild av en okunnig kultur där naturvetenskapliga fakta förnekas på grund av religiösa 

skäl. Härenstam ser detta som en situation där eleven kan ifrågasätta värdet av kulturell 

mångfald71 

 

Det som jag illustrerar ovan är ett genomgående tema i avsnittet. En problematisering av 

innehållet i läroböckerna med koppling till skolans värdegrundsuppdrag. Avslutningsvis 

konstaterar Härenstam följande kring analysen av läroboken SOL 3000: religion och liv 7-9 

avsnitt om hinduismen: 

 

Jag konstaterar att denna lärobok ger en bild av hinduismen som en religion som,  
med få undantag, är i konfrontation med flera av läroplanens centrala värderingar: 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.72 

 

Skolans värdegrundsuppdrag är inte en relevant aspekt hos just denna uppsats. Studien visar dock 

på brister i språk och framställning hos vissa av de utvalda läroböckerna inom religionskunskap 

1. Det finns nämnvärda undantag i studien, till exempel Söka svar. Religionskunskap kurs 

A(2005)73 som Härenstam lyfter som ett av de bättre exemplen när han berör avsnitten hinduism 

                                                           
69 Kjell Härenstam.2006. 
70 Härenstam.2006. s.11 
71 Ibid 
72 Härenstam.2006. s.13 
73 Mattsson Flennegård, Malin; Eriksson, Leif. 2005. Söka svar. Religionskunskap kurs A. Stockholm: Liber. Första 

upplagan. 
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och islam74. Det framgår tydligt i Härenstam att innehållet i utvald litteratur är av varierande 

kvalitet när det kommer till avsnitten hinduism och islam. Även om studien inte direkt rör etik 

och moral så rör den sig inom religionskunskapen och litteraturanalysens fält, innehållsmässigt så 

får man en god bild av hur läroplan, kursplan och värdegrundsuppdraget påverkar undervisning 

och innehållet i läroböcker och hur det ibland kan finnas brister som går att urskönja via en 

läromedelsanalys och att det framkommer en skillnad i djup, något som kanske även existerar 

inom avsnittet etik och moral i läroböckerna.  

 

1.5 Disposition 

 

I mitt inledande avsnitt finner man min presentation av de observationer och problem som lett till 

mitt val av uppsatsämne. Efter detta följer min problemställning där frågeställning/hypotes 

presenteras för läsaren och mitt syfte som är inriktat mot problematiken hos dagens 

etikundervisning som den presenteras i skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro75.  

 

Nästkommande avsnitt är avgränsningen där uppsatsens ramar och urvalet av material klargörs 

och även bakgrunden till dessa beslut. I detta avsnitt diskuteras även ämnets aktualitet. Vidare 

följer forskningsbakgrunden där tidigare forskning och litterära analyser inom området etik 

presenteras och diskuteras. I metodavsnittet finner man analysmodellen och en metodologisk 

genomgång kring uppsatsens analys som utgår från tunna och breda etiska begrepp. 

Undersökningsmetoden legitimeras och presenteras med hjälp av exempel där analysmodellen 

prövas. Tunna etiska begrepp presenteras som en form av etik som inte innefattar lika stora 

koncept som breda etiska begrepp behandlar.  

 

I analysavsnittet presenteras analysen och min empiri samt källor vilket utmynnar i ett slutgiltigt 

resultat. Resultatet innefattar jämförelser av utvald litteratur och en analys i enlighet med den 

utvalda analysmodellen som presenteras i kapitlet ”analysmodell”. I resultatet finner man en 

sammanställning av analysen. 

 

                                                           
74 Härenstam.2006. 30ff 
75 Ibid 
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I diskussionsavsnittet utvärderas uppsatsen och det resultat som presenterats. En utvärdering av 

metoden återfinns där den stärks och konkretiseras i samspel med det presenterade resultatet. 

Målet för diskussionsavsnittet är att presentera den slutgiltiga analysen och den bearbetning som 

genomsyrat resultatavsnittet med hjälp av empirin som framställts. Avslutningsvis följer 

slutsatsen där antingen en bekräftelse eller förkastning av resultatet sammanställs, en slutgiltig 

tolkning av resultatet. Sedan följer en diskussion kring relevansen hos min uppsats och det ämne 

den behandlar samt dess användbarhet i fältet. Vidare forskning presenteras i samspel med de 

tankar och uttryck som jag bildat under uppsatsens framställning och även de aspekter jag inte 

hann behandla på grund av avgränsning och uppsatsens natur. 
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2 Bakgrund  
 

Avsnittet ger en bakgrund till såväl begrepp som beskrivningar av religionskunskap som ämne. 

Till detta används böcker rörande religionskunskap, styrdokument och religionsdidaktiska verk 

för att ge en bakgrund till uppsatsens verksamhetsområde.   

  

Religionskunskap – etik och moral 
  

”Ett av religionsundervisningens viktiga uppdrag är att skapa förståelse för andra människor”76 

Med dessa ord inleder Ragnar Furenhed kapitlet ”undervisning och förståelse – exemplet 

religionskunskap”77. Detta går att sammankoppla med stora delar av centralt innehåll rörande etik 

och moral. Centralt innehåll för religionskunskap 1 klargör i sin inledning att: ”Undervisningen i 

kursen ska behandla följande centrala innehåll” och ett av dessa kärnkriterier ordas ”Olika 

människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner”78. Detta liknar LPF 94 om än 

annorlunda ordat ” Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.”79. 

Det centrala innehåll som står i centrum för etik och moral inom GY1180 rör tolkning och analys 

av de olika teorier och modeller som används inom normativ etik och även hur de kan användas 

(i praktiken). Vidare behandlas även hur ”Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett 

gott liv och ett gott samhälle kan vara”81. Detta kopplas samman med värdegrundsuppdraget som 

svenska skolan strävar för att lära ut. Etiken behandlar även följande centrala innehåll: ”Analys 

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

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.”82.  

  

Religionskunskap 1 består av fem förmågor där två förmågor berör världsreligioner och 

livsåskådning, en förmåga berör religion och vetenskap och två förmågor som belyser etik och 

                                                           
76 Almén Edgar. 2000. Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping : 

Universitet Skapande vetande s.117 
77 Almén Edgar. 2000. s.117 
78 Skolverket GY11(2011) 
79 Skolverket LPF94(2006) 
80 Skolverket GY11(2011) 
81 Ibid 
82 Ibid 
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moral. Eleverna ska få kunskaper och förutsättningar för att nå följande två förmågor rörande etik 

och moral:  

  

 Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.  

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

livsåskådningar.83  

  

Förutom centralt innehåll och förmågor finns även en rad kunskapskrav som ska uppfyllas under 

kursen för att få ett betyg. Kunskapskravet för E-nivå rörande etik ser ut som följande:  

  

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en 

enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla 

resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska 

föreställningar.84  

  

Via kunskapskravet så framkommer det att nyckelordet är ”översiktligt” till skillnad från övriga 

betyg där ”utförligt” och ”nyanserat” tillförs till kriterierna. Läsaren ska enligt kunskapskravet 

kunna beskriva såväl teorier som modeller som står till grund för etiken. Eleven ska även kunna 

analysera och göra enkla argument med hjälp av ovanstående.  

 

”Etiken behöver ges med existentiell förankring i ett komplext sammanhang”  

 

Ovanstående rubrik är namnet på det kapitel som berör synpunkterna kring etikundervisningen i 

skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro. Från detta kapitel har uppsatsen formulerat en 

av sina centrala frågeställningar. Detta kapitel i uppsatsen syftar till att ge läsaren en insikt i 

innehållet av rapporten och hur innehållet av rapporten relaterar de delar av rapporten som 

undersöks via analysmodellen. I kort kan vi sammanfatta att synpunkterna som lyfts i kapitlet rör 

existentiell förankring och ett krav på komplext sammanhang. Det som efterfrågas är att eleverna 

ska få jobba med existentiella frågor som rör religioner och livsåskådningar, detta är 

problematiskt eftersom det framgår i rapporten att etiken ofta frikopplas från övriga moment i 

religionskunskap 1. En annan av synpunkterna är att eleverna ibland arbetar med etik utan någon 

                                                           
83 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel (hämtad 2014-12-29) 
84 Ibid 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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teoretisk kontext vilket leder till att eleverna istället utgår från personliga ställningstaganden i 

etiska frågor istället för ställningstagande som är förankrade i etisk teori, med detta menas att till 

exempel etiska resonemangsmodeller ibland inte är en del av elevernas arbete med etiken. 

Rapporten nämner även att det finns en chans att användningen av etiska frågor och dilemman 

som rör religioner och andra livsåskådningar kan leda till oönskade generaliseringar av religioner 

och livsåskådningar, detta är däremot inte en av punkterna som denna uppsats belyser i sin studie 

eftersom fokus medvetet lagts på de mer övergripande bristerna som rapporten lyfter. Rapporten 

tydliggör för läsaren att medan de flesta lärare ger eleverna möjligheterna att nå målen och 

kunskapskraven rörande etik och att förekomsten av etiska begrepp och resonemangsmodeller 

används i hög utsträckning. 85 

 

Vidare i kapitlet nämns att etikundervisningen tenderar att frikopplas från övriga moment i 

religionskursen och att de dilemman som används har liten koppling till existentiella frågor och 

religioner. Rapporten fortsätter med att koppla samman detta med en del lärares utsagor om att de 

missar att koppla samman de etiska resonemangsmodellerna när de arbetar med övriga moment i 

kursen. Detta visar alltså att frikopplingen går åt båda hållen, under etikmomentet frikopplas det 

på vissa platser från resterande moment och samtidigt ser vi en frikoppling av etiken när andra 

moment behandlas. Detta innebär i kort att eleverna inte får möjligheten att använda etiken när de 

berör andra moment vilket påverkar deras analys av religioner och livsåskådningar. I rapporten 

får vi ett exempel på hur detta kan vara till fördel hos eleverna där inspektörerna under en 

observation ser att resonemangsmodellerna hjälper eleverna att utföra analys och att det även 

utökar deras förståelse.86 

 

Det ser inte lika bra ut på alla platser enligt rapporten. På vissa platser finns det ingen koppling 

till teoretiska begrepp och etiska modeller i etikundervisningen, det konstateras här att 

förväntningarna på eleverna ställs för lågt, dessa fall är exempel på när det enda som efterfrågas 

är elevernas egna åsikter och beskrivningar i hur de resonerar i vardagen. Eleverna förväntas inte 

                                                           
85 Mer än vad du kan tro.2012.s.12 

86 ibid 
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att använda etiska begrepp eller resonemangsmodeller, rapporten medger att detta tränar eleverna 

i att stå för sina åsikter och att detta är viktigt men att detta även innebär att eleverna inte blir 

medvetna om hur man kan använda etiska begrepp och teorier för att underbygga och 

systematisera ideal om rätt och orätt och att eleverna inte får möjligheten att reflektera hur olika 

människors olika moraliska förhållningssätt kan motiveras med hjälp av etiska begrepp, teorier 

och ståndpunkter.87  

 
Risken är att undervisningen då inte bidrar till att eleverna utvecklar den respekt och förståelse för olika sätt 

att tänka och leva som kursen syftar till. Eleverna går också miste om viktiga generella kunskaper och 

förmågor för att kunna verka som demokratiska medborgare.88  

 

Ovanstående synpunkter kan vi sammanfatta med ovanstående citat. Det finns en risk att ett av 

kursens syften faller bort i elevernas etikundervisning och att det demokratiska uppdraget skolan 

vidtagit sig kan skakas vid frånvaron när det brister i etikundervisningen på detta sätt, vidare 

diskuteras vidare hur valet av etiska dilemman kan påverka elevernas uppfattning av olika 

religioner, detta är som tidigare nämnt inte en del av uppsatsens syfte men nämns i syfte av att 

fördjupa läsarens förståelse av rapportens innehåll. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de aspekter av rapporten som belyser denna uppsats syfte är 

just problemet med att frikoppla etiken från övriga moment i religionskunskap 1 och 

problematiken av att etiken ibland saknar teoretisk förankring vilket leder till att elevens egen 

åsikt står i centrum vilket riskerar att leda till ett bortfall i förståelsen för andras etiska synpunkter 

och deras förståelse för dessa då de ska analysera andra religioner och livsåskådningar. Även 

problematiken av att ställa för låga förväntningar på eleverna lyfts i rapporten, något som även 

denna uppsats undersöker genom att använda breda och tunna etiska begrepp, utmanas eleverna 

att se etiken med existentiell förankring och i ett komplext sammanhang?  

 

                                                           
87 Mer än vad du kan tro.2012. s.12f 

88 Mer än vad du kan tro.2012. s.13 
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3 Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas det empiriska materialet med hjälp av analysmodellen som återfinns i 

kapitlet 1.3 analysmodell. Fem läroböcker skrivna för GY 11, fyra fysiska exemplar och en 

digital utgåva behandlas i enlighet med analysmodellen. Reflektioner och koppling till 

frågeställningar återfinns i uppsatsens sista avsnitt: diskussion.  

 

3.1 Relief livsvägar Religionskunskap för kurs 1 

 

Tunn etik 
 

Beskrivningen i punktform avrundas med den enskilda meningen: "Här kommer det mest att 

handla om hur man kan resonera och tänka om vad som är rätt eller fel, alltså etik."89 Enligt 

definitionen av tunn etik som finns ovan i analysmodellen så kan vi se tecken på tunna etiska 

begrepp. Här behandlas frågan om rättvisa, mycket likt analysmodellen illustrerar. Distinktionen 

ovan kan tillämpas oavsett situation för att göra bedömningar, fatta beslut eller ange 

handlingsrekommendationer. Kapitlet rör lätt vid konceptet av bred etik genom att ställa eleven 

frågor som kan diskuteras och analyseras med bred etik men kapitlet gör inget försök att lära 

eleven exakt hur man kan resonera eller hur man ska tackla en bredare etisk verklighet likt bred 

etik förespråkar.  

 

Ett typiskt exempel på tunn etik finner vi i ett exempel som kapitlet lyfter: "Regeletiken bygger 

på tanken att vissa handlingar är felaktiga och andra är riktiga, åtminstone för det mesta."90 

Texten definierar inte vad "åtminstone för det mesta" innebär, eleven får inte hjälp med denna 

fråga eller hur den ska besvaras. Det klargörs att det finns en gråzon, eleven får inte klarhet i vad 

gråzonen kan vara och hur eleven kan hantera en utvärdering som rör sig i gråzonen. Inga 

konkreta verktyg för att behandla de frågorna boken ställer. Fokus placeras på en personlig 

utvärdering och reflektion. 

 

                                                           
89 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.188 
90 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.189 
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Fortsättningsvis förklaras regeletiken med följande beskrivning: "Enbart måttstocken räcker inte 

till för att göra etiska bedömningar"91 Här görs en liknelse mellan en måttstock och regeletiken, 

verktygslådeanalogin brukar tunna etiska begrepp genom att förklara modellernas separata roller 

och hur de används för att skilja rätt från fel. Relief livsvägar - Religionskunskap 1(2012) redogör 

för att verktyget ibland är mer komplicerat än det verkar, det finns tecken på att boken föreslår ett 

brett etiskt perspektiv, men ännu har inga verktyg eller förslag getts för exakt hur eleven ska klara 

av denna uppgift. Boken tar upp följande exempel: "Det är rätt att ljuga för att lura någon som 

vill skada. Så tänker nog de flesta. Målet att undvika att någon skadas blir då viktigare än regeln 

att inte ljuga"92 Tendenser till ett mer lekmannamässigt språk rörande utilitaristiska principer 

används i texten, något som vidare stärker bilden av tunna etiska begrepp genom raka 

förklaringar av normativ etik. Nästa kapitel93 använder till exempel en liknelse mellan vilja och 

propellern på en båt:  

 

En handling kan leda till oönskade följder. Ändå kan vi i efterhand anse att den var rätt. Personen som gjorde 

det hade en riktig inre drivkraft, en vilja som pekade mot det goda. Även om målet inte nåddes och många 

regler bröts var det en god vilja som drev fram handlingen som en propeller på en båt.94 
 

Liknelsen menar att god vilja driver propellern trots att målet inte nåddes och att en rad regler 

bröts så drevs båten framåt trots det av den goda viljan. Förklaringen ger en bild av verktyget 

men inte hur verktyget hanterar breda etiska begrepp, liknelsen följer tunn etik med en förklaring 

som utgår från normativ etik. Boken använder ett exempel med en diktator och en 

motståndskamp mot denna diktator. Motståndskampen misslyckas och förtrycket från diktatorn 

ökar, exemplet vill illustrera hur upprorsmännen misslyckades med sitt mål, bröt mot etiska 

regler och även gjorde det värre än det var tidigare men att detta inte är relevant för viljan genom 

att deras handling var god utifrån deras goda vilja till skillnad mot diktatorn.95 Här förklaras 

viljan som en etisk princip, kringliggande faktorer och andra etiska principer är inte relevanta när 

man använder detta verktyg, tunn etik används i resonemangen och målet är att identifiera rätt 

                                                           
91 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.189 
92 Ibid 
93 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.190 kapitel: Viljan – etikens propeller 
94 Ibid 
95 Ibid 
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handling från fel handling. Kapitlet fortsätter att ställa frågor till eleven utan några svar, likt 

tidigare avsnitt, en av frågorna rör otrohet och förklaras med tunna etiska begrepp.96  

 

En klar fokus placeras hos verktygen och deras roll, ett tunt etiskt perspektiv genomlyser även 

detta kapitel. Verktygslådan som presenteras använder tunn etik och för att sammankoppla 

tydligare med analysmodellen så kan vi dra en koppling till definitionen av tunn etik, nämligen 

att den ger tillräckliga villkor för att avgöra rätt handlande, något som är huvuduppgiften hos 

denna etiknyckel97. I följande avsnitt görs ett försök att förklara breda etiska begrepp men i slutet 

återgår verktygets roll till tunn etik och om vad som är rättvist: 

 

Naturligtvis finns det många invändningar mot ett etiskt tänkande som tar sin utgångspunkt i personliga 

egenskaper. Hur kan det hjälpa oss att avgöra vilka handlingar som är de rätta och vilka som är förkastliga?98 
 

Boken presenterar frågan om hur dygder kan hjälpa oss att avgöra vilka handlingar som är etiskt 

rätt och vilka som är etiskt felaktiga, det dygdetiska perspektivet presenteras via tunna etiska 

begrepp. 

 

Bred etik 
 

Första tecknet på bred etik finner man i slutet av kapitlet99 där det diskuteras hur drivkraften, i 

detta fall definierat som viljan, är extra relevant i nära relationer. Texten fortsätter med att 

förklara hur den goda viljan inte kan ursäkta allt. Den förklarar att god vilja inte är ett bra försvar 

när man kränker någons självständighet som människa.100 Det klargörs att det finns en viss 

komplexitet hos etiken men inga klara riktlinjer för hur eleverna ska röra sig i detta medium 

föreslås. Det finns inga kringliggande faktorer eller kontext som kan påverka värdet hos 

utvärderingen.  

 

En värdering kopplas till relationer och människovärde vilket är kringliggande faktorer som inte 

definieras i normativ etik. En tendens mot att boken lutar sig mot bred etik går att urskönja, i 

                                                           
96 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.190 
97 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.193 
98 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.191 
99 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.190 
100 Ibid 
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helhet håller sig boken än så länge till tunna etiska begrepp genom att via metaforer och exempel 

förklara verktygen medan breda etiska begrepp är mer av en outforskad sidofot som inte riktigt 

fått något märkbart utrymme. Dygdetiska perspektiv lyfts under nästa kapitel i läromedlet101. 

Dåliga egenskaper återfinns på minus och goda egenskaper placeras vid plus med en gråzon 

mellan dessa poler.102 Författarna rör vid konceptet av bred etik genom att likt exemplet i 

analysmodellen röra sig närmare "vad är ett gott liv?" snarare än "vad är rättvist?", ingen klar 

distinktion mellan dessa två framförs.  

 

Avslutningsvis diskuteras möjligheten att bli en bättre människa med hjälp av etiken och det 

fastslås att många är överens att det finns människor som är mer goda och modiga.103 Författarna 

vidrör konceptet av breda etiska begrepp men återvänder sedan till en distinktion som 

kännetecknar tunna etiska begrepp genom den dualistiska tanken av rättvist eller inte. Inga breda 

etiska tankar utforskas och förklaras i djup för eleven. Det finns inget tecken på hur 

etiknyckeln104 relaterar till bred etik eller hur eleven kan resonera utifrån breda etiska begrepp.  

 

Vilken kontext ges etiken? 
 

De dilemman som behandlas i temaavsnittet etik efterfrågar alltid elevens egen åsikt kring 

berörda personers handlande eller utifrån hur eleven själv skulle handlat eller deras egen åsikt 

kring det givna ämnet. Det finns inga konkreta kopplingar till livsåskådningar eller tidigare 

segment i boken vilket begränsar kontext och återkoppling. Etiken är frikopplad och målet är 

främst att lära ut verktygslådan som tidigare behandlats i avsnittet etik105. Verktygslådan 

använder normativ etik och tunna etiska begrepp, eftersom eleven ombeds använda verktygslådan 

under varje tema så blir utvärderingen baserad på tunn etik. Ibland försöker frågorna ta hänsyn 

till kontext, men basfrågan är fortfarande om handlingen är rätt eller fel. Ett exempel är 

frågeställning tre under rubriken fusk 

 

                                                           
101 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.191 Kapitel: Etik som en personlig egenskap - den goda 

människan 
102 Ibid 
103 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.192 
104 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012. s.193 
105 Ibid 
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Vänd på det hela och tänk dig att Lina, klassens ljus, plötsligt misslyckas katastrofalt på ett prov. Läraren, 

som vet at Linas mamma är svårt sjuk i cancer, ser det dåliga resultatet som en engångsföreteelse och vill 

räkna bort det i slutbedömningen. Är det rätt?
 106 

 

I frågan ombeds eleven att avgöra ifall lärarens handling är rätt eller fel. Läraren bestämmer sig 

för att se fusket som en engångsföreteelse eftersom Linas mamma är svårt sjuk i cancer och 

därför räkna bort det dåliga resultatet. Här rör vi vid kontextuell etik och närmar oss breda etiska 

begrepp, det tar däremot slut eftersom eleven begränsas och binds till verktygslådans tunna etiska 

begrepp, eleven ombeds även identifiera rätt från fel rent dualistiskt.107 

 

3.2 Religion 1 

 

Tunn etik 
 

Under kapitlet "etiska mönster" förklaras fyra etiska mönster, vi kan likna presentationen av 

dessa fyra etiska mönster med verktygslådan i Relief livsvägar. Avsnittet föreslår att vi lätt kan 

identifiera ont eller gott medan konsten att avgöra om en handling är rätt eller fel är en svårare 

uppgift.108 Fortsättningsvis i avsnittet behandlas deontologiska och utilitaristiska principer och 

hur dessa kan påverka bedömningen utifrån en etisk handlingsmodell: 

 

Inom regeletiken, som ofta kallas pliktetik, ställer man upp regler över vad som r rätt eller fel. I en 

valsituation följer man sedan reglerna. Inom religionen anser man att Gud har gett oss sådana regler, till 

exempel to Guds bud.109 
 
I en valsituation går vi igenom de olik alternativ vi har. Sedan gäller det att välja det som vi tror ger det bästa 

resultatet. Det betyder att vi kan utföra en orätt handling om resultatet blir gott.110 
 

Författarna menar att de handlingsmodeller som anges kan hjälpa till att skilja på rätt och fel 

handling. Detta identifieras som tunn etik i den bemärkelsen att den djupa etiken som var 

närvarande i kapitlet "det etiska valet" är frånvarande. Varje modell ger tillräckliga medel för att 

avgöra rätt och fel handlande men utforskar inte de breda etiska frågorna så som "vad är ett gott 

liv?".  

                                                           
106 Tidman, Nils-Åke ; Wallin, Kerstin, journalist.2012 s.196 
107 Ibid 
108 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012. s.137 
109 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.138 
110 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.139 
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Regeletiken förklaras utifrån rätt och fel utan breda etiska begrepp och yttre faktorer. Vi använder 

regeln och regeln i sig avgör sedan om handlingen är rätt eller fel. Boken tar upp livsåskådningar 

som en grund för dessa regler, däribland nämns Guds tio bud inom kristendomen.111 Författarna 

medger att förändringar i samhället även förändrar regler och normer, en ton av bred etik känns 

av men den utforskas inte vidare, detta gäller även under rubrikerna konsekvensetik och 

avsiktsetik. 

 

Bred etik 
 

Inledningen till kapitlet "Argumentera kring etiska frågor och problem" utforskar breda etiska 

begrepp. Här konstateras att Sverige rört sig från ett samhälle som var präglat av kristendomens 

värderingar kring etik och moral, numera har vi i Sverige en individuell etik och moral med en 

religionsundervisning som är icke-konfessionell. Inledningen dyker ned i den breda etiska 

begreppsbilden genom att lyfta faktorer så som ekonomi, kultur, uppfostran och yrke. Etik och 

moral förklaras i ett komplext sammanhang, slutligen framgår det att målet är att finna 

gemensamma värden oberoende av de ovanstående faktorerna, vi ska däremot förstå att olika 

värderingar kan uppstå.  

 

Under kapitlet "Det etiska valet" förklarar författarna var etiska värderingar kan komma ifrån: 

 

Vi brukar säga att vi lever i en kristen kultur. - Eller har du fått dem från en politisk ideologi? Politiker talar ju 

ofta om att hjälpa de fattiga och förtryckta i världen.112 
 
Olika religioner och andra livsåskådningar kan ha olika etiska lösningar på moraliska problem. Det kan också 

vara så att vi trots olika bakgrund och livsåskådning i många fall har samma uppfattning.113 
 

Här nämns både livsåskådningar, kultur och politiska ideologier som en del av kontext och 

sammanhang vilket visar på närvaron av breda etiska begrepp. Författarna frågar eleven ifall den 

upplever att det finns normativ etik som gäller för alla oavsett bakgrund. Eleven får tidigt klart 

för sig att både bred och tunn etik existerar, även om terminologin inte är densamma så är det 

                                                           
111 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.138 
112 Ibid 
113 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.136 
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detta som kapitlet klargör. Avsnittet avslutas med två frågor, den ena behandlar hur man avgör 

om en handling är rätt eller fel, den andra behandlar ifall resultatet är gott eller ont. Här lyfts både 

breda och tunna etiska perspektiv. Uppgiften som hör till kapitlet frågar eleven ifall det finns 

etiska regler som gäller alla varför vi ibland ändrar vår etik, exemplet förklarar att eleven ibland 

kanske inte tycker likadant som sina föräldrar. Kapitlet har en klar idé om både tunna och breda 

etiska begrepp och förklarar båda koncepten för eleven. En komplexitet och en medvetenhet av 

kontextuella faktorer klargörs för eleven.  

 

I vissa av frågeställningarna i avsnittet "Argumentera kring etiska frågor och problem" så dyker 

möjligheten till breda etiska begrepp upp. Ett exempel rör det etiska dilemmat kring rasism 

"Finns det någon vettig förklaring till varför rasistmord sker i ett samhälle?"114, här räcker inte 

tunna etiska begrepp till. Eleven måste använda breda etiska begrepp för kunna röra vid kultur, 

samhälle, uppväxt och andra komplexa faktorer som bjuds in i diskussionen av det etiska 

dilemmat. Endast situationsetiken av de fyra etiska mönster som presenteras har någon koppling 

till breda etiska begrepp: 

 

Har man en existentiell livssyn följer man inget mönster. Jesus bedömde varje situation för sig och bröt då 

ibland mot judendomens regler. Men han följde alltid kärleksbudet. Man får inte slentrianmässigt, det vill 

säga av gammal vana, följa givna regler utan man måste självständigt göra sina val. Varje situation är unik 

och kan därför inte styras av allmänna regler115 

 

Ovan ges etiken i breda etiska begrepp och förklarar för eleven att etik kan vara situationsbaserad 

och komplex utifrån kontext. Däremot frikopplas kontext från de övriga momenten och det blir 

utifrån det svårt för eleven att använda situationsetik utifrån den tunna beskrivningen. De mer 

normativt riktade etiska mönster som beskrivits innan, däribland konsekvensetiken, förklaras 

närmare i hur det kan användas som ett verktyg i analys, det finns inget konkret exempel där 

eleven får se hur situationsetiken fungerar som ett verktyg.  

 

Vilken kontext ges etiken 
 

                                                           
114 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.151 
115 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.141 
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Eleven uppmanas I avsnittet "Argumentera kring etiska frågor och problem" att under varje 

dilemma använda de etiska mönster som den lärt sig i föregående avsnitt. Här är det upp till 

eleven ifall den vill inkludera breda etiska begrepp eller inte, uppgifterna gör ingen direkt 

koppling mellan de etiska modellerna och breda etiska begrepp i avsnittet, det finns ingen ledsaga 

eller uppmaning till att ta breda etiska begrepp i akt, vi kan återkoppla till bristen på exempel i 

situationsetiken som gör det svårt för eleven att nu använda situationsetiken på ett case, eleven 

förstår grundtanken hos situationsetiken men eleven har aldrig sett den användas på ett exempel 

eller i en analys. Eleven ska skilja rätt från fel med hjälp av modellerna. Avsnittet ger eleven 

möjlighet att diskutera kontextuella frågor så som "varför tillåter ingen religion abort"116 kring 

abortdilemmat och "tycker du med tanke på hans livssituation att han fattat ett riktigt beslut?"117  

 

Kontext så som samhälle, kultur och religion är alla närvarande i avsnittet. Analysen konstaterar 

att boken tillämpar en komplicerad kontext till de dilemman som behandlas men att verktygen 

stundvis brister i sin roll att förklara hur och varför kontext spelar roll.  

 

3.3 Mittpunkt Religionskunskap 1 

 

Tunn etik 
 

Som nämnt i material kring bokens syfte så överensstämmer målen för avsnittet med definitionen 

av tunn etik. I början av etikavsnittet nämns två mål för kapitlet: det ena är att eleven ska "kunna 

skillnaderna mellan olika typer av etik"118 och det andra är att eleven ska kunna "ifrågasätta och 

pröva egna och andras värderingar om vad som är rätt och fel."119 En klar centrering på rätt och 

fel och inlärningen av olika typer av etik visar en klar avsaknad av breda etiska begrepp. 

Beskrivningen av de tre olika sätten att resonera diskuterar inte etik ur ett brett spektrum utan 

förhåller sig till tunna etiska begrepp, det finns enligt läromedlet tre olika resonemang:  

 

                                                           
116 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.145 
117 Thulin, Birgitta ; Elm, Sten.2012 s.148 
118 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.21 
119 Ibid 
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En konsekvensetiker menar att en handling är god om resultatet av den blir gott. En sinneslagsetiker hävdar 

tvärt om att en handling är god om man menar gott om den En pliktetiker, slutligen, anser att det är gott att 

följa uppsatta regler. I verkligheten använder vi oftast en blandning av de här olika typerna av resonemang.120 
 

Avsnittet etik klargör att det är upp till eleven att avgöra vad som är rätt och fel. Genom att 

återkoppla till definitionen i analysmodellen: ”Tunn etik ger utövaren tillräckliga villkor för att 

avgöra rätt handlande” med utgångspunkt i hur kortfattad den teoretiska basen eleven utgår från 

är och de mycket riktade målen med avsnittet så är innehållet i avsnittet klart vinklat mot tunna 

etiska begrepp. 

 

Bred etik 
 

Bokens första case i etikavsnittet rör den dödsdömda kvinnan Carla Faye Tucker121. I caset 

förklaras att hon under påverkan av narkotika mördade en expedit under ett rån. Hon dömdes 

följaktligen till döden och placerades i dödscell i väntan på avrättning, där satt hon i flera år. 

Vidare förklaras att hon under denna period blev troende kristen och att hon i denna uppenbarelse 

insåg att hon gjort fel då hon mördade och att hon verkligen ångrade sina handlingar. Ur detta 

följde att många i USA försökte få hennes dom upphävd och att många som träffat henne i 

dödscellen trodde på hennes nya övertygelse. Argumenten som fördes var att hon istället borde få 

livstid. Flera kristna hävdade att Carla Faye Tucker hade ändrat sig och att hon bör få en andra 

chans. Trots detta avrättades hon 1998. Till detta hör två diskussionsfrågor: 

 
A) Var det rätt eller fel att avrätta Carla Faye Tucker? Varför? 
B) Om du svarat ja - skulle du själv kunna tänka dig att avrätta en dödsdömd person?122 
 

Dessa diskussionsfrågor placerar ingen värdering på att eleverna ska använda modellerna som 

nämns i början av avsnittet, om vi utgår från att eleverna endast har detta verk som teoretisk bas 

så innebär det att eleven inte förstår konceptet av breda etiska begrepp även om 

frågeformuleringen tillåter en sådan diskussion. Analysen fastslår att den teoretiska basen 

eleverna tillskrivits varken uppmuntrat eller förklarat komplexiteten hos breda etiska begrepp. 

Här finns det utrymme att diskutera utifrån breda etiska begrepp, till exempel genom att förflytta 

                                                           
120 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.22 
121 Ibid 
122 Tollstadius, Bengt ; Öberg, Ingemar.2011. s.23 
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”vad är rätt och vad är fel?” till ”vad är ett gott liv?” vilket vore fullt möjligt i detta exempel. 

Istället går frågorna i linje med normativ etik genom att sikta in sig på att definiera rätt från fel.  

 

Vilken kontext ges etiken? 
 

Etiken placeras i en typisk kontext som går att till viss del återkoppla till tidigare verk i analysen. 

Frågorna överensstämmer med läroböcker i analysen, flera teman har samma titel, däribland 

abort, dödshjälp och organdonation. Det finns däremot skillnader i hur Mittpunkt 

Religionskunskap 1 presenterar dessa teman. Det finns en klar frikoppling från de andra delarna 

av kursen, den enda rubrik som nämner religiositet eller livsåskådningar som en faktor är caset 

”Religiösa byggnader”. Om vi jämför med Religion 1 där avsnittet kring abort nämner kristna 

värderingar i diskussionen så är det en total avsaknad av dessa faktorer i Mittpunkt 

Religionskunskap 1 när det gäller caset kring abort. 

 

3.4 Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro 

 

Tunn etik 
 

Det framgår i målen för avsnittet "mening, värde och etik" att Franck arbetar nära med centralt 

innehåll. Det klargörs att de etiska modellerna och etiska redskapen ska vara kända, förstås, 

diskuteras och användas i utvecklingen av egna ställningstaganden. Under det regeletiska 

avsnittet beskriver författaren att reglerna kan vara stängda: "Det finns exempelvis religioner som 

judendom och islam mycket tydliga principer för vad man får och inte får äta."123 här används 

exemplet om matregler inom judendom och islam där det inte finns något utrymme för att töja på 

reglerna i grunden. Existensen av normativ etik med klart rätt eller fel perspektiv förklaras, fokus 

placeras däremot på de breda perspektiven.  

 

Konsekvensetiken gör sina moraliska bedömningar av olika handlingsalternativ med hänsyn till de effekter 

eller resultat som dessa förmodas ha. Det kan emellertid vara viktigt att ställa frågan vems goda konsekvenser 

det handlar om.124 
 

                                                           
123 Franck, Olof.2014. s.43 
124 Franck, Olof.2014. s.47 
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Under avsnittet "konsekvensetik" diskuteras i korthet de konsekvensetiska principerna med hjälp 

av tunna etiska begrepp, här klargörs hur konsekvensetik skiljer på rätt och felaktigt handlande. 

Eftersom teorin beskrivs så som den är utformad och dess underliggande principer så som 

utilitarism, altruism och universalismen så håller genomgången ett tunt etiskt perspektiv på 

diskussionen. Avsnittet "sinneslagsetik" följer samma modell som avsnittet konsekvensetik, med 

andra ord innehåller avsnitten inga breda etiska begrepp.  

 

Bred etik 
 

I kapitlet "Behovet av mening"125 diskuteras flera breda etiska koncept, behovet av mening 

placeras i centrum genom att klargöra hur olika människor kan tolka mening på olika vis och 

värdera saker annorlunda. Det skapas en känsla av breda etiska begrepp och fortsättningsvis 

under rubriken lyfts fattigdom, miljö och andra sociala omständigheter så som hälsa omsorg och 

trygghet.126 

 

I följande kapitel127 används breda etiska begrepp där det talas om vad som är bra och vad som är 

dåligt snarare än vad som är rätt och fel. Detta får vidare bredd genom kravet på att handlingar 

ska motiveras utifrån ett brett etiskt perspektiv så som de beskrivs under rubriken "behov av 

mening". Franck fastställer att frågor så som "hur bedömer man om argumenten är 

övertygande"128 kommer vara centrala i avsnittet "mening, värde och etik" 

 

Uttrycken fortsätter hålla en bred etisk ton under följande kapitel129 där det klargörs att 

definitionen människor ger till ett meningsfullt liv kan skilja sig från person till person beroende 

på vilka drömmar och mål en person har för sitt liv130. Resonemangen som följer placerar dessa 

tankar i ett komplext sammanhang där olika viljor deltar i diskussionen, när människor på grund 

av sina annorlunda definitioner drar åt olika håll. I ett senare kapitel131 presenteras att etiska 

redskap kan hjälpa en att handla och resonera i komplexa situationer så som de beskrivs ovan. 

                                                           
125 Franck, Olof.2014. s.38 
126 Franck, Olof.2014. s.38 
127 Franck, Olof.2014. s.39 Kapitel: hur vi gör och hur vi tänker om det vi gör 
128 Ibid 
129 Ibid 
130 Ibid 
131 Franck, Olof.2014. s.41 
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Här nämns de grundläggande principerna som även varit närvarande i tidigare läromedel som 

analyserats, nämligen regeletik, konsekvensetik, avsiktsetik och situationsetik. 

 

Franck är snabb med att markera att de modellerna som presenteras inte är ett facit för hur man 

bör handla utan att det snarare är redskap för att hjälpa eleven att fundera över vad som kan vara 

"rätt och rimligt att göra"132, han undviker tankar om tunna etiska begrepp genom att konstant 

påminna eleven om etikens komplexitet samt djupet och bredden hos det som man resonerar om 

eller analyserar. De fyra modellerna presenteras som osäkra där det är oklart var gränserna börjar 

och slutar mellan begreppen och reducerar begreppens roll ytterligare genom att istället föreslå 

för eleven att se begreppen i ett så brett sammanhang som möjligt.  

 

För en regeletiker finns det vissa grundläggande regler eller normer som säger hur man ska handla respektive 

inte handla(…) Principer av det här slaget kan formuleras lite olika i olika sammanhang och situationer, men 

de är allmänmänskliga den meningen att de ger uttryck för förhållningssätt som anses rätt på många håll i 

världen.133 
 

Trots att ett deontologiskt perspektiv beskrivs som kännetecknande för tunn etik så beskrivs 

regeletiken av författaren med betoning på breda etiska begrepp. Här lyfts bland annat att de 

regler man lägger upp kan få problem ifall situationer där det är oklart hur man ska följa regeln 

uppstår, det klargörs att det ibland kan finnas situationer där reglerna inte bör gälla, detta bryter 

det mönster som tunn etik använder genom att försöka definiera rätt från fel. För att exemplifiera 

när detta kan uppstå använder boken ett exempel med en fattig förälder som stjäl för sin familjs 

överlevnad, vi rör oss ifrån "vad är rätt?" till "vad är gott?" i takt med breda etiska begrepp: 

 

Så är det kanske till exempel med en fattig förälder som för sina barns överlevnad ser sig tvingad att stjäla 

mat. Det här betyder inte att principen att inte stjäla skulle sättas ur spel under normala omständigheter. I 

många av traditionerna, både religiösa och icke-religiösa, finns det ett utrymme för att reglerna kan ha 

undantag.134 
 

I sin förklaring av Aristoteles definition av lycka så håller Franck ett tydligt brett perspektiv 

genom att rikta in sig på vad lycka kan kännetecknas som med hjälp av breda etiska begrepp135. 

Han kopplar även samman regeln med flera livsåskådningar, bland annat kristendomen, 

                                                           
132 Franck, Olof.2014. s.41 
133 Franck, Olof.2014. s.42 
134 Ibid 
135 Franck, Olof.2014. s.43 
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hinduismen, buddhismen och Konfucius läror. Regeln belyses ur ett brett etiskt perspektiv där 

den går igenom en rad frågor under separata rubriker så som "bara låta bli att göra ont? samt 

"Handlar om ömsesidighet". Från dessa rubriker får vi en klar bild av flera tecken på breda etiska 

begrepp, däribland den lätt filosofiska tanken om fokus bör placeras på att inte göra ont eller om 

det bör placeras på att göra gott. Detta utforskas med en klar betoning på "vad är ett gott liv?" 

snarare än ett perspektiv som siktar mot att avgöra rätt från fel. Avsnittet situationsetik är kort136, 

endast två meningar långt. Där förklaras att principen utgår från bred etik i att varje situation är 

unik och att man inte ska använda metoder och principer som vägledning. Avsnittet är för kort för 

att ge en konkret bild av hur denna etiska modell ska användas i ett komplext sammanhang och 

kontext men modellen i sig använder breda etiska begrepp. 

 

Vilken kontext ges etiken? 
 

Avsnittet "Mening värde och etik" avrundas med flera case där eleverna får använda det de 

tidigare lärt sig i avsnittet. Först förklaras värdet av situationella faktorer som kan påverka 

utvärderingen, det klargörs att regler kan vara viktiga för att tydligare klargöra sitt handlande: 

 
Låt oss säga att en person i din närhet utsätts för mobbning och kränkningar. Visst är det så att regel-, 

konsekvens- och avsiktsetiken här kan ge ledtrådar om hur du bör agera. Men du måste också se till att den 

specifika situation som denna person befinner sig i och där du själv har en roll att spela.137 
 

Eleven ombeds "ta ställning" i fem olika case, dessa case skiljer sig åt starkt varav ett av dem 

behandlar en fråga kopplad till livsåskådning. I exemplet talar vi om religiös klädsel så som slöja 

och hur detta också kan kopplas till identitet. Det är bara i de två sista casen som någon 

uppmaning till att använda de etiska modellerna sker, i första caset får eleven frågan om de etiska 

modellerna kan vara till hjälp men ombeds inte alls att använda dem i någon bemärkelse.  

 

3.5 Digilär religionskunskap 1 

 

Tunn Etik 
 

                                                           
136 Franck, Olof.2014. s.48 
137 Franck, Olof.2014. s.49 
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Under andra kapitlet138 diskuteras människans drifter och deras roll ihop med etiken.139 Här 

presenteras etiken brett genom att koppla samman etiken med ett gott liv och drifternas påverkan, 

etiken reglerar när och var drifterna ska få spela ut sig: 

 

Vi har till exempel drifter, som driver oss att känna och agera på speciella sätt Vi har driften att fortplanta oss, 

den så kallade sexualdriften. Vi har också en aggressiv drift som kan vara till hjälp när vi ska försvara oss. 

Människans drifter är i grunden enkla. Den moraliska intuitionen skiljer sig från dem. Den moraliska 

intuitionen avgör när vi ska låta drifterna få spelrum. Även om intuitionen inte är medveten, så har den ändå 

karaktären av ett val.140  
 

Grunden för breda etiska begrepp finns, men etikens roll förblir att skilja rätt från fel agerande. 

Inledningsvis i kapitlet så får eleverna en begreppsbeskrivning av både moral och etik. De båda 

begreppen beskrivs översiktligt där etiken är hur vi tänker och moralen utgör hur vi handlar. 

Förklaringen av begreppen påpekar att moralen gör att vi handlar på rätt sätt medan etiken 

identifierar vad som är rätt och felaktigt handlande, förklaringen använder tunna etiska begrepp.  

 

Känslor tar del i diskussionen som faktorer som kan påverka utvärdering och handlande, genom 

att lära oss att identifiera och skilja på våra känslor så mognar vi som människor. Enligt 

författarna kan känslor påverka hur vi känner kring rätt och fel, gott och ont men ingen förklaring 

rör de breda etiska begreppen som livet i helhet och hur känslor kan påverka den stora bilden.  

 

Under avsnittet "Etiska modeller" presenteras analysverktygen och de etiska modellerna. Det 

förklaras att modellerna är bra på att besvara olika frågor och att de komplimenterar varandra 

genom att kombinera det vardera modell finner relevant, dessa frågor begränsas till att besvara 

vad som är rätt och riktigt och för att förstå andras resonemang. 

 

En modell kanske behandlar frågan om hur man kan tänka för att komma fram till hur man ska göra. En 

annan modell kanske fokuserar på hurdan människa man bör vara, inte bara på hur man ska handla. En 

tredje kanske framför allt poängterar att alla situationer är olika, och att omständigheterna måste avgöra hur 

man ska agera.141  
 

                                                           
138 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra (hämtad 2014-12-27) 
139 Ibid 
140 Ibid 
141 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/etiska-modeller (hämtad 2014-12-27) 

http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
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Inga breda etiska tankar införs till modellernas förmågor i deras inledande beskrivning i början av 

avsnittet. Exemplet kring dygdetik förklaras med tunna etiska begrepp, exemplet rör en tysk 

soldat under andra världskriget som vägrar avrätta motståndsmän och istället väljer att ta plats 

med motståndsmännen och istället avrättas: 

 

Det finns en berättelse om en soldat som under andra världskriget frivilligt ställer sig inför en 

exekutionspluton och blir dödad. Tyska soldater fick i uppgift att döda motståndsmän i det land som då 

hette Jugoslavien. När motståndsmännen ställdes upp för att skjutas, la den tyske soldaten Joseph Schultz 

ned sitt gevär och gick och ställde sig bredvid de dömda. Han blev skjuten tillsammans med dem.142  
 

Detta kopplas samman med känslan av rätt och fel, det talas om handlingar och dess värde. 

Dygden mod diskuteras sedan utifrån felaktiga och rättfärdiga handlingar vilket kännetecknar 

tunna etiska begrepp.143  

 

Regeletiken i avsnittet etiska modeller håller en deontologisk tankegång med ett regelstyrt system 

för rätt och fel och att kärnan av rätt och fel har att göra med normer i samhället som påverkar 

bedömningen. Boken lyfter det som ligger bortom samhälleliga normer, en form av 

grundregelsystem som människor har oberoende av normer och samhället, normernas vikt för 

utvärderingen uppfattas som viktig men i grunden är fortfarande målet att identifiera rätt från fel 

med hjälp av regler grundade i såväl samhälleliga normer som grundläggande tankar om rätt och 

fel. Även konsekvensetiken håller en roll om att definiera rätt från fel: 

 

Konsekvensetik bygger på att man kan bestämma sig för ett mål, och sedan tänka efter på vilket sätt man ska 

bete sig för att nå det målet. Konsekvensetiken kräver därför en viss mognad. Man måste behålla lite kyla för 

att göra den här kalkylen.144  
 

En klar begreppsbild som brukar tunna etiska begrepp går att tolka från texten. Konsekvensetiken 

beskrivs som en tvåstegsraket, med detta menar författarna att det först gäller att identifiera målet 

och sedan lista ut hur målet uppnås. I kapitlet sinneslagsetik presenteras tunna etiska begrepp där 

värderingen placeras på handlingar som är etiskt rätt och etiskt felaktiga utifrån perspektivet, 

                                                           
142 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/etiska-modeller (hämtad 2014-12-27) 
143 Ibid 
144 Ibid 

http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
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även följande kapitel145 är skapat med likheter där ett exempel kring svensk lag placeras i 

kontrast till vikten sinneslagsetiken placerar på handlingens goda avsikt med hjälp av tunna etiska 

begrepp.146 

 

Bred etik 

 

I avsnittet "förnuft och känsla" diskuteras handlingen, hur den påverkar andra och en själv147, 

Fyra etiska modeller presenteras: sinneslagsetik, konsekvensetik, dygdetik och regeletik: 

 
Vad som är gott och vad som är ont är därför viktiga ting för människan. Därför är det också viktigt att kunna 

samtala om etik. Till hjälp kan man ha olika etiska modeller. Här kommer vi att ta upp dygdetik, regeletik, 

konsekvensetik och sinnelagsetik. Men dessa modeller är bara hjälpmedel. De ger inte facit. Ibland försöker 

man komma fram till ett rätt sätt att handla genom att använda modellerna.
148  

 

Författaren klargör att de etiska modellernas roll inte är facit för handlingar utan snarare ett sätt 

att uttrycka sin moraliska intuition så som den beskrivs i kapitlet "att samtala om etik", 

sammanfattningsvis klargör författaren att målet är vad som är rätt och gott utifrån en handling 

utifrån tunna etiska begrepp med en avsaknad av breda etiska begrepp. Under nästa avsnitt149 lär 

sig eleven att förstå och finna empati för andras synpunkter och känslor och att man genom att 

förstå andras synpunkter och känslor kan resonera med en mer genomtänkt ståndpunkt. 

 

Samtal om etik kan inte bara handla om logiska resonemang. Både förnuft och känsla måste med. När man 

samtalar om moral och etik, måste man därför komplettera argument med försök att förstå den andres känsla. 

Det låter svårt. Men det är en kapacitet som människan har.150  
 

Breda etiska begrepp belyses vagt utan klara tankar kring vad som kan tyckas viktigt och inte. I 

inledningen till avsnittet etiska modeller151 så förklaras att etiska problem ofta är komplexa och 

att logik inte alltid räcker för att nå en lösning, här vidrörs breda etiska begrepp och det görs ett 

försök till en bredare bild av etiken. Under kapitlet "dygderna finns inom oss" får dygdetiken en 

                                                           
145 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/etiska-modeller "Det var inte meningen!" 
146 Ibid 
147 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra (hämtad 2014-12-27) 
148 Ibid 
149 Ibid  
150 Ibid 
151 Ibid 

http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/man-ska-leva-for-varandra
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beskrivning med hjälp av breda etiska begrepp, dygdetiken förklaras som en definition av 

livshållning snarare än ett sätt att handla på, något som går emot exemplet kring mod152. Vi får en 

beskrivning att inställningen till livet skapar handlandet, detta beskriver dygdetiken utifrån bred 

etik. 

 

Aristoteles, en berömd grekisk filosof från 300-talet före vår tid, sa att dygderna varken kommer ”från 

naturen” eller är ”mot naturen”. Istället har naturen format oss så, att det finns en längtan efter dygder, och 

omgivningen bildar dygder inom oss. Omgivningen ger oss förebilder, som vi medvetet eller omedvetet 

efterliknar.153  
 

Likt flera andra läromedel lyfts Aristoteles tankar om att dygder skapats av den miljö vi lever i. 

Tydliga breda etiska begrepp klargörs genom att peka på att kulturen vi lever i formar vår moral 

och etik och att detta bör tas i akt.154 Dygdetiken förklaras som något man tränar och utvecklar 

via balanser, exemplet som lyfts förklarar att mod är balansen mellan dumdristig och feg155, 

många av koncepten som förklaras pekar mot en inlärning av breda etiska koncept som rör sig 

bortom en normativ etik där rätt och fel står i centrum. 

 

"Man kan försöka hitta vilka handlingar som gör att man mår bra och känner sig som en bra 

människa, och sedan fundera över vilka värden som styrt handlingarna."156 Här får vi en inblick i 

hur författarna identifierar breda etiska begrepp gällande konsekvensetiken, den kan alltså 

utnyttjas för att blicka in i den större bilden kring livet som helhet. Stycket fortsätter med att 

förklara hur de värden man ställer till sig själv kan styra livet, detta håller en klar ton med det 

som kännetecknar breda etiska begrepp, nämligen en inblick i etikens roll som en kikare in i 

livets komplexitet och hur vi ska närma oss det.  

 

Vilken kontext ges etiken? 
 

Det avsnitt som innefattar case kommer representera den kontext som boken tillskriver etiken. I 

avsnittet får vi en inblick i flera frågor där etik och moral är relevant för diskussionen, däribland 

                                                           
152 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/etiska-modeller (hämtad 2014-12-26) 
153 Ibid 
154 Ibid 

155 Ibid 
156 Ibid 

http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
http://digilär.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-fel/textavsnitt/etiska-modeller
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sex och sexualitet. Inom frågan lyfts traditioner som en påverkande faktor och där nämns att 

många religioner har sedbundet att skydda den heterosexuella gemenskapen. Det beskrivs att 

religioner i sig inte är statiska utan att de alltid förändras i takt med samhälle och normer, vidare 

talas det om svenska kyrkans regler kring samkönade äktenskap. Religion är enligt boken 

traditionsbärande. Vidare diskuteras rubrikerna "våld och död", "att reglera våldet", "om att ta 

liv", "ansvar och skuld" samt "strukturellt våld". Det vi kan ta med oss av samtliga rubriker och 

deras respektive innehåll är att innehållet behandlar bred etik. Målet är inte att identifiera rätt från 

fel utan att reflektera över flera delar av interaktionen mellan människor. Viktiga punkter som 

lyfts upp är livet, dess värde och hur man tolkar dessa koncept. På vissa platser kopplas 

resonemangen ihop med de etiska resonemangsmodellerna: "Om det inte finns uppsåt, det vill 

säga en avsikt att orsaka skada, ska man inte fällas för våldsbrott. Man resonerar alltså i enlighet 

med sinnelagsetiken."157 Rollen av den etiska modellen blir inte att skilja rätt från fel utan att 

färga och hjälpa till i resonemanget kring det etiska problemet. Den blir inte riktad på samma sätt 

som etik kan upplevas utifrån tunna etiska begrepp. 

  

Sammanfattning av bred och tunn etik i läroböckerna 

 

 

Figur 1 Denna figur visar antalet exempel på bred och tunn etik i läroböckerna som presenteras i resultatavsnittet. 

                                                           
157 http://xn--digilr-fua.se/inloggad/religionskunskap-gymnasiet/religionskunskap-1/gott-och-ont-ratt-och-

fel/textavsnitt/etiska-problem (hämtad 2014-12-26) 
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Ovan finner läsaren en figur som representerar antalet exempel på bred och tunn etik som studien 

funnit i läroböckernas etikavsnitt. Denna figur synliggör till vilken grad varje bok använde bred 

och tunn etik utifrån de exempel som analysmodellen fann medan rubrikerna man finner ovan i 

resultatet tjänar till att ge läsaren en mer kvalitativ insikt i böckernas innehåll utifrån breda och 

tunna etiska begrepp. 
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4 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet av uppsatsen samt problematiserar detta. Detta avsnitt 

struktureras utifrån de två centrala frågeställningarna i relation till fynden i resultatet. För att 

diskussionen ska vara så tydlig som möjligt så kommer läsaren först bekanta sig med hur 

läroböcker använder breda respektive tunna etiska begrepp för att sedan få en inblick i uppsatsens 

andra frågeställning ”hur möter läromedel i Religionskunskap 1 de brister som lyfts i 

Skolinspektionens rapport kring etik och moral?”.  

 

6.1 Presentation av läroböckerna 

  

I min analys av läroböckerna så hävdar jag att det går det att finna vissa tydliga tendenser för 

både bred och tunn etik. Detta kan jag bemöta med att en genomgående likhet hos de undersökta 

läromedlen är att vissa böcker främst använder tunna etiska begrepp medan andra använder 

främst breda etiska begrepp och att det finns en problematik kring detta som understryks nedan. 

Analysen konstaterar att det är vanligare att böckerna håller sig till tunna etiska begrepp medan 

breda etiska begrepp utforskas ytligt då de etiska modellerna samt etik och moral förklaras, när 

det kommer till att eleverna ska använda det dem lärt sig via case och uppgifter så saknas ofta 

breda etiska begrepp helt i uppgifterna vilket understryker frågeställningens grund i och med att 

en avsaknad av breda etiska begrepp innebär en brist på kontext och komplext sammanhang. För 

det första kan jag utifrån analysmodellen bevisa att det i varierande grad skiljer sig i användandet 

av breda och tunna etiska begrepp i alla läroböcker med ett undantag av Religionskunskap 1 – 

Om mening, värde och tro. För det andra sker presentationen av etiska modeller oftast ytligt och 

med uppmaningen att se modellerna som verktyg, vikten som placeras på verktyget skiljer sig 

kraftigt, något som kan återkopplas till skolinspektionens fynd i rapporten.  

 

Relief livsvägar - Religionskunskap för kurs 1 

 

Analysen visar att läroboken Relief livsvägar - Religionskunskap för kurs 1 främst behandlar tunn 

etik med vissa vaga breda etiska begrepp. Ett exempel är kapitlet "Ingenting är självklart rätt eller 

fel" som rör lätt vid konceptet av bred etik, men det gör inget försök att lära läsaren exakt hur 



   
 

  52 
 

man kan resonera eller hur man ska tackla en bredare etisk verklighet likt bred etik förespråkar, 

avsaknaden av resonemang kring breda etiska begrepp innebär i kort en brist på kontext och 

komplext sammanhang. Sammanfattningsvis kan man säga att boken visar att bred etik existerar, 

men arbetet eleverna gör rör primärt verktygslådan som endast ger eleven insikt i tunna etiska 

begrepp. 

 

Om vi jämför Relief livsvägar Religionskunskap för kurs 1 och Religionskunskap 1. Om mening 

värde och tro så är det tydligt att Relief livsvägar Religionskunskap för kurs1 placerar klart 

mycket mer vikt på verktyget medan Olof Franck istället presenterar verktyget som ett icke-

obligatoriskt supplement, de etiska modellerna i Religionskunskap 1, Om mening, värde och tro 

må ta sin grund i tunna etiska begrepp men etiken i sig håller en klar bred etisk begreppsbild med 

uppmaningar att se etiken i ett komplext sammanhang. Relief livsvägar visar sin ställning till de 

etiska modellerna genom sin fokus på verktygslådans roll i avsnittet ”tema” där eleverna får 

arbeta med etiska dilemman och problem, en klar kontrast till Olof Franck där fokus förflyttas 

från ”Vad är rätt och vad är fel” till ”vad bör göras?” ”hur kan de etiska modellerna hjälpa dig i 

ditt resonemang?”. 

 

Religion 1 

 

Religion 1 förklarar det som kännetecknas som breda etiska begrepp i sitt inledande avsnitt. 

Eleven har med sig en uppfattning om att faktorer så som kultur och livsåskådning kan påverka 

hur etiska och moraliska beslut kan fattas. Centrering på rätt och fel genomsyrar de etiska 

modellerna i ton med tunn etik, breda etiska begrepp syns först till i sista avsnittet "Argumentera 

kring etiska frågor och problem" där eleven får chansen att bredda sin utvärdering genom att ta 

med kringliggande faktorer i sin analys. Fokus flyttas från jakten på rätt och fel till vad som kan 

anses vara gott vilket visar på breda etiska begrepp samt ett komplext sammanhang. 

 

I avsnittet "Argumentera kring etiska frågor och problem" så ställs eleven framför en rad etiska 

dilemman likt de som man finner under tema i Relief livsvägar. Likt Relief livsvägar så utmanas 

eleven att under varje dilemma använda de etiska resonemangsmodellerna som den lärt sig i 

föregående avsnitt. Här är det upp till eleven ifall den vill inkludera breda etiska begrepp eller 
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inte, ingen direkt koppling mellan de etiska modellerna och breda etiska begrepp finns att finna i 

avsnittet, det finns ingen ledsaga eller uppmaning till att ta breda etiska begrepp i akt.  

 

Till skillnad från Relief livsvägar så är exemplen som eleverna arbetar med i Religion 1 rent 

kontextuellt mer avancerade vilket tillåter eleven att reflektera över breda etiska begrepp till en 

större grad, däremot uppstår samma problem som i Relief livsvägar i själva analysen eftersom 

eleven inte får nog med vägledning mot att använda breda etiska begrepp eftersom fokus placeras 

på de etiska resonemangsmodellerna som inte visat hur modellerna kan behandla breda etiska 

begrepp, det eleven vet är att etik kan resonera med breda begrepp, men inte hur detta kopplas 

samman med bruket av modellerna i föregående avsnitt.  

 

Mittpunkt Religionskunskap 1 

 

Avsnittet ”Etik och moral vad du tycker och vad du gör” behandlar ingenting som föreslår en 

närvaro av breda etiska begrepp. Frågorna kring de case som finns i avsnittet är breda men med 

en begränsad teoretisk bas så kommer eleven att begränsas till att analysera utifrån de tunna 

etiska begrepp som boken lärt ut. Mittpunkt religionskunskap är den äldsta boken i studien och 

med sin uttalade anpassning mot yrkesförberedande program så får man fråga sig ifall det varit en 

bidragande faktor till den tunnare etikundervisningen. Detta är något jag kommer behandla i 

vidare djup i avsnittet ”5 vidare forskning” nedan. Boken är dessutom ett år äldre än skolverkets 

rapport Mer än vad du kan tro vilket också är en intressant aspekt av bokens ålder. Likt tidigare 

böcker så finns det utrymme för breda etiska begrepp i casen som eleverna ombeds behandla 

kring uppgifterna i läroboken som rör etik, men eftersom eleven inte uppmuntrats att se etiken ur 

ett brett perspektiv så kan vi inte utgå från att detta kommer ske, snarare tvärt om att de etiska 

resonemangsmodellerna som uppmuntras kommer att brukas så som de beskrivits, nämligen med 

tunna etiska begrepp.  

 

Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro 

 

Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro pekar på att det är möjligt för eleven att använda 

både breda och tunna etiska begrepp utifrån det som lärs ut i bokens etikavsnitt. Casen innehåller 
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nog med information för att bilda en bredare bild samtidigt som eleven kan välja att via de etiska 

modellerna lösa case med tunna etiska begrepp. Franck har skrivit en lärobok som utforskar och 

utnyttjar breda etiska begrepp i såväl diskussion som i tillhörande uppgifter och 

diskussionsfrågor. Teorierna förklaras med hjälp av tunna etiska begrepp och det fastställs att den 

normativa etiken inte är ett facit för handlande utan snarare en vägledning, eleverna får en bred 

och komplex bild av etiken med tunna etiska begrepp då de etiska resonemangsmodellerna 

beskrivs medan boken till skillnad från de andra böckerna i studien även ger eleven tillräckligt 

med information om varför kontext och sammanhang spelar roll i etiken och i processen även lär 

sig det vi kallar bred etik. 

 

I kort kan man säga att Franck skapat en lärobok som leker väl ihop med såväl breda och tunna 

etiska begrepp. Här får eleverna gott om reflektioner som sedan leder in dem i ett casearbete där 

etiken ges i ett brett och komplext sammanhang.  

 

Digilär Religionskunskap 1 

 

I helhet försöker boken presentera de etiska teorierna så som de är menade att användas i 

grunden, däremot föreslås flera breda etiska koncept kring etikens roll i livet som helhet och det 

som omger oss genom att svepa in det som gör etiken komplext, nämligen kontext, samhälle, 

normer och andra faktorer som klargör att det ibland inte är så lätt att avgöra rätt från fel och gott 

från ont. Jag anser att författaren ger eleverna nog information för att förstå både breda och tunna 

etiska begrepp. De etiska modellerna förklaras inte med ett brett etiskt perspektiv men inledande 

etikavsnitt lyckas väl med de breda etiska begreppen, Digilär Religionskunskap är däremot likt 

Religionskunskap 1 Om mening värde och tro mycket tydlig med att de etiska modellerna är mer 

av ett hjälpmedel. Relief livsvägar nämner även att verktygen inte är definitiva men när det 

kommer till analys så läggs klar fokus på verktygen till skillnad från Digilär Religionskunskap 

och Religionskunskap 1 Om mening värde och tro som lägger klarare fokus på breda etiska 

begrepp.  

 

Sammanfattning – hur använder läroböcker breda respektive tunna etiska begrepp 
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Figur 1 Denna figur visar antalet exempel på bred och tunn etik i läroböckerna som presenteras i resultatavsnittet. 

 

I detta avsnitt sammanfattar vi diskussionen ovan, bland annat genom att återkoppla diskussionen 

till figur 1 som jag inkluderar ovan för lättare översikt. I helhet ser vi att läroböckerna med 

undantag för Religionskunskap 1. Om mening, värde och tro för en etikundervisning som 

använder tunna etiska begrepp. Det som inte synliggörs i figuren men som läsaren får en insikt av 

i såväl resultatet som diskussionen om respektive bok är att även om det finns exempel på bred 

etik så är det inte alltid eleven fått nog information för att använda den på ett effektivt sätt, detta 

ser vi till exempel i Religion 1 där figuren visar på ett lika antal exempel av breda och tunna 

begrepp, läser vi däremot diskussionen kring boken så står det snart klart att de breda begreppen 

inte uppmuntras eller klargörs tydligt för eleverna till fördel av mer tunna etiska begrepp. I Relief 

livsvägar – religionskunskap för kurs 1 ser vi att läroboken finner en klar fokus med 9 exempel 

av tunn etik och motsvarande 4 exempel av bred etik. Detta visar på en diskrepans av hur 

begreppen tar form i texten. På andra sidan av spektrumet finner vi Religionskunskap 1. Om 

mening, värde och tro som visar en stark närvaro av breda etiska begrepp. Det exempel från 

studien som sticker ut i resultatet och diskussionen är Mittpunkt religionskunskap som inte alls 

förvaltat breda etiska begrepp. Kan bristen på breda etiska begrepp kopplas till bokens 

yrkesförberedande fokus eller kanske åldern? Det är något som kan utforskas vidare i en annan 

studie, det är de två faktorerna som främst skiljer denna lärobok från de andra läroböckerna i 
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uppsatsens resultat. Digilär Religionskunskap är ett av de läromedel som väl balanserat både 

tunna och breda etiska begrepp. Studien anser att detta läromedel tillsammans med 

Religionskunskap 1. Om mening värde och tro lyckas att balansera tunna och breda etiska 

begrepp på ett sätt som ger eleverna nog med information för att effektivt använda båda formerna 

av etik. Resterande tre läromedel hade behövt lägga en tydligare fokus på breda etiska begrepp 

för att tillgodose eleverna med förmågan att analysera och använda breda etiska begrepp. 

 

6.2 Hur möter läromedel i Religionskunskap 1 de brister som lyfts i 

Skolinspektionens rapport kring etik och moral? 

 

I detta avsnitt av diskussionen så sammankopplas resultatets analys med skolverkets rapport Mer 

än vad du kan tro med målet att besvara uppsatsens andra frågeställning. För att göra detta avsnitt 

så konkret som möjligt så kommer jag återkoppla till kapitlet ”etiken behöver ges med 

existentiell förankring i ett komplext sammanhang” där de synpunkter som skolinspektionen lyft 

kring etikundervisningen behandlas i uppsatsen. I helhet konstaterar jag att det finns brister även i 

de läroböcker som studien behandlat när det gäller etikens frikoppling från de andra momenten i 

religionskunskap 1. Det ter sig så att en brist på breda etiska begrepp inom lärobokens etikavsnitt 

innebär en tydligare frikoppling från övriga moment i kursen, detta går tydligt att se i resultatet. 

De böcker som har god koppling till de övriga momenten har även en starkare koppling till breda 

etiska begrepp medan läromedel som till största del behandlar tunna etiska begrepp visar på en 

starkare frikoppling från de övriga momenten i kursen. Flera av läroböckerna, däribland 

Mittpunkt Religionskunskap 1 visar att läroboken inte använder möjligheten att tackla de 

existentiella frågorna som även religioner och livsåskådningar försöker besvara vilket uppsatsen 

visat genom att belysa bristen på breda etiska begrepp, via detta har det uppdagats att 

livsåskådningar och andra moment i religionskunskap 1 sällan sammankopplas med 

etikmomentet i läroböckerna. När det kommer till frikopplingen av teoretisk kontext och en fokus 

på elevernas ställningstaganden i olika etiska frågor så hävdar jag att alla läroböcker innehåller 

teoretiskt kontext men att vissa är svagare än andra och att det oftast sker så att tunna etiska 

begrepp formar definitionen av analysverktyget. Mittpunkt Religionskunskap 1 har enligt studien 

ett bristfälligt avsnitt kring de etiska modellerna, det är klart den kortaste definitionen av 

regeletik, sinneslagsetik och pliktetik av de böcker som analyserats. Boken saknar även 
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dygdetiken i sitt etikavsnitt, något som övriga läroböcker täckt och som även bidragit till många 

av böckernas breda etiska inslag.  

 

Att eleverna får göra ställningstagande i olika etiska frågor är något alla läroböcker tillämpar, ofta 

i ett eget avsnitt med case så som Relief livsvägar - religionskunskap för kurs 1valt att göra. En 

tydlig fokus placeras på att eleven ska tycka till och att eleven ska sätta sig in i samma situation 

som caset föreslår. De exempel som finns i läroböckerna tillåter ofta ett brett etiskt perspektiv 

förutsatt att läroboken gett eleven förutsättningarna till det, något som i analysen menar hör till 

ovanligheten i läroböckerna som analyserats. Det är sällan som böckerna tacklar breda etiska 

frågor så som analysmodellens återkommande exempel: "(...) fokus förflyttas från frågan; vad är 

rätt? till; vad är ett gott liv?". Religion 1 har mycket gemensamt i hur den hanterar etikavsnittet 

vilket leder till att även den brister inom dessa delar av rapporten.  

 

Casen behandlar liknande frågor så som abort, dödshjälp, lögn och otrohet med målet att eleven 

ska bruka den analysmodell de lärt sig i föregående avsnitt, som tidigare fastställt så sker även 

detta avsnitt som oftast frikopplat från livsåskådningar och religion, det är heller inte ovanligt att 

vissa case frågor helt saknar koppling till etiska teorier, eleverna bjuds istället in för att själva 

tycka till utifrån sina egna tankar och tycken. Undantaget i studien är Religionskunskap, Om 

mening, värde och tro där de flesta diskussionsfrågorna sker i löpande text och där sista avsnittet 

rör etiska frågor utifrån breda etiska termer så som det belyses i analysfrågan "vilken kontext ges 

etiken?". I Mittpunkt Religionskunskap 1 så finns det till exempel bara en fråga som 

sammanknyter med livsåskådningar och religion i och med att temat rör religiösa byggnader, det 

är alltså inte en aspekt av ett etiskt dilemma utan snarare kommer kopplingen från casets natur 

med sin koppling till religiösa byggnader. Ett nämnvärt undantag är Religionskunskap, Om 

mening, värde och tro som inte tycks visa på några av bristerna i skolinspektionens rapport 

rörande avsnittet som behandlar etikundervisningen i skolan.  

 

Utifrån hypotesens utformning kan jag fastställa att hypotesen är besvarad. Bristerna i 

skolinspektionens rapport finns i läromedel och detta har bevisats med hjälp av en 

läromedelsanalys, det framkommer i resultatet och diskussionen att fyra av de fem läromedlen 

som analyserats visar likheter till de synpunkter skolinspektionens rapport lyft. 
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Avslutningsvis vill jag tydligt besvara frågeställningen. Läromedlen i studien möter bristerna 

med blandad framgång, endast ett av de behandlade läromedlen uppfyller de synpunkter som 

skolinspektionen lyft, de övriga fyra visar på brister inom någon av de centrala synpunkterna 

kring kontext, frikoppling av övriga moment och teorin inom etikämnet. Jag kan därför med 

säkerhet säga att resultatet tydliggjort att synpunkterna i kapitlet ”Etiken behöver ges med 

existentiell förankring i ett komplext sammanhang” i Mer än vad du kan tro även finns i vissa 

läroböcker. Rapporten klargör att de synpunkter som lyfts i rapporten inte gäller samtliga skolor 

som undersöks, likt rapporten är det alltså bara vissa av läroböckerna som visar på bristerna. 
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5 Vidare forskning 

 

Uppsatsens kvalitativa resultat visar på flera intressanta tendenser inom läroböckernas 

etikundervisning, däribland att flera av de brister som skolinspektionen belyste i sin rapport Mer 

än vad du kan tro enligt analysen visar sig finnas även i läroböcker. Det vore intressant att 

undersöka detta i större utsträckning, analysmodellens utgångspunkt i tunna och breda etiska 

begrepp har även visat på många andra tendenser som inte direkt relaterar till uppsatsens syfte, 

däribland hur det kan skilja sig drastiskt kring främst breda etiska begrepp. Alla böckerna 

behandlade tunna etiska begrepp medan de största skillnaderna gick att urskönja i användandet av 

breda etiska begrepp. En intressant fortsättning vore att diskutera breda etiska begrepp och deras 

vara eller icke vara i läroböckerna, det finns helt klart en brist av dem och uppsatsen har visat att 

en brist på breda etiska begrepp ofta även visar att litteraturen har svårt att bemöta synpunkterna 

hos Mer än vad du kan tro.  

 

Enligt skolinspektionen bör etiken ges i ett komplext sammanhang och där kan de mer 

omvälvande frågorna som rör bred etik visa sig stark. En intressant uppföljningsstudie vore att 

undersöka hur mycket läroböckernas etik och moral avsnitt påverkar lärarens undervisning inom 

detta moment. Om det visar sig att läroböckerna påverkar så måste man fråga sig ifall roten till 

bristerna är i läroböckerna eller i pedagogiken eller kanske till och med i styrdokumenten. En 

annan intressant aspekt som vidare kan utforskas i en annan studie är att behandla hela 

skolinspektionens rapport kring samtliga synpunkter, en sådan studie med ett liknande omfång 

som min egna däremot skulle behöva använda klart färre läroböcker ifall analysen ska bibehålla 

en kvalitativ ton.  

 

5.1 Sammanfattning 

 

Samtliga läromedel innehåller någon form av koppling till religion och livsåskådning i de case 

och frågor som läroböckerna presenterar, däremot tränas inte eleven alltid i hur och varför 

religion och livsåskådning är relevant och exakt hur det påverkas vilket leder till en bristfällig roll 

hos de kontextuella och situationsbaserade faktorerna i frågor och case, studien hävdar att detta 

bör göras i större utsträckning för att fullfölja de synpunkter som Mer än vad du kan tro lyft. Jag 
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hävdar att etik och moral i läroböcker skulle kunna återkopplas till övriga moment i större grad i 

avsnittet där teorier samt etik och moral behandlas innan eleven förväntas använda de etiska 

modellerna som presenterats, här har resultatet visat att frikoppling sker i varierande grad vilket 

jag anser fastställer att etiken inte alltid ges i ett komplext sammanhang med existentiell 

förankring. Detta kan jag understryka bland annat med fynden analysen har gjort kring hur det 

skiljer sig kraftigt från lärobok till lärobok där den nyaste läroboken Religionskunskap, Om 

mening värde och tro inte tycks visa på någon av bristerna medan den äldsta boken Mittpunkt 

Religionskunskap 1 visar tydliga tecken på brister som stämmer överens med synpunkterna kring 

etikundervisningen i Mer än vad du kan tro. 

 

Jag medger att analysen hade gynnats av ett större urval av läroböcker för att tydligare visa hur 

läroböckernas brister liknar skolinspektionens rapport, däremot är urvalet begränsat eftersom 

böckerna måste vara anpassade efter GY11 för att ha någon relevans för frågeställningen och att 

uppsatsens omfång och djupt kvalitativa analysmodell inte tillåter ett större urval, detta är en 

medveten avgränsning som uppsatsen fastställt. Uppsatsens fynd är fortfarande giltiga eftersom 

det framkommer tydliga skillnader från bok till bok vilket gör det lätt att undersöka bristernas 

olika natur i läroboksform. Även om detta samtidigt gjorde att studien blev mer nyanserad än 

tidigare förutsatt vilket skapade en viss problematik i studiens lätt begränsade empiriska material. 

Jag anser att jag fortfarande slutfört uppsatsens mål, detta kan jag bemöta genom de liknande 

mönster som uppkommit i analysen kring hur böckerna är strukturerade och hur majoriteten av 

böckerna har mycket gemensamt vilket leder till ett mer sammanstrålat och konkret resultat. 

Däremot finns det läromedel som var väldigt blandade i hur de bemötte synpunkterna i Mer än 

vad du kan tro158 där böckerna i ett avsnitt visade att till exempel kontext och ett komplext 

sammanhang är viktigt och sedan i ett annat avsnitt inte alls återkoppla till detta då eleverna väl 

skulle analysera case och besvara frågeställningar med etiken de lärt sig i föregående avsnitt. Jag 

fastställer i resultatet att det finns brister, om vi utgår från de brister som skolinspektionen 

påpekar i sin rapport så är min uppfattning av analysen att vissa böcker ställer förväntningarna på 

eleverna för lågt där Mittpunkt Religionskunskap 1 är det tydligaste exemplet i avsaknaden av 

breda begrepp och i bristen på komplext sammanhang samt återkoppling till övriga moment i 

kursen religionskunskap 1. 

                                                           
158 Mer än vad du kan tro.2012. 
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Jag fastställer att uppsatsens frågeställningar är besvarade trots att det aldrig var fråga om ja- eller 

nej svar, målet har alltid varit att se hur läroböckerna möter bristerna och i det hänseendet 

konstaterar jag att uppsatsen lyckats i att tydligt visa att brister finns i varierande grad. Resultatet 

visar att fyra av de fem läroböckerna i studien har bristfällig användning av breda etiska begrepp, 

detta sammankopplas sedan med brister inte olika de som skolinspektionens rapport nämner. 

Detta underbygger jag med diskussionsavsnittet ovan. Likt skolinspektionens rapport så är det 

bara i vissa fall dessa brister finns, utav fem böcker så visade fyra böcker brister vilket visar en 

tendens till brister utifrån skolinspektionens fynd. Likt klassrum från klassrum, lärare från lärare 

så skiljer sig även lärobok från lärobok i sin religionsdidaktik. 
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