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Abstract 

English title: Ethics in religious education – A study about the space and representation of 

ethics in three middle school textbooks  

Author: Maria Kalantzidou, autumn term 2016 

Supervisor: Maria Wahlström 

 

Ethics is overall an important subject in school education but distinguishes in religious 

education compared to other school subjects. I have chosen this subject in the light of the fact 

that there’s not been done much research about the didactics of ethics. The aim of this study is 

to analyze three textbooks on religious education to see what didactic choices are made within 

the subject of ethics. The purpose is to investigate the space ethics is given in the books, what 

topics are discussed and how the content is described. The purpose of this study will be 

answered by the following questions: 

 How much space is given to the subject of ethics in the textbooks? 

 What topics from the curriculum are concerned and which ones are excluded? 

 In what context is the subject of ethics attended and how is the content described? 

 

The study was approached through a quantitative and qualitative text analysis. The theoretical 

framework is based on the term selective tradition by Raymond Williams and Basil 

Bernstein’s concept of classification. Selective traditions refer to patterns within different 

subjects and thus helps me analyze the patterns I encounter in the textbooks. Classification 

refers to the relation between subjects which helps me analyze the relation between ethics and 

religion. Results show like previous research that ethics is not prioritized in none of the 

textbooks as it is given very little space. Furthermore it turns out that only one out of the three 

books concerns most of the topics from the curriculum. The results also show that two out of 

the three books describes ethics in a religious context thus emphasizing the importance 

people’s beliefs have on their morality.  

 

Keywords: Textbooks, Textbook analysis, Didactics of ethics, Religious education, Middle 

school   

Nyckelord: Läroböcker, Läroboksanalys, Etikdidaktik, Religionskunskap, Mellanstadiet 
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1. Inledning 

Man kan säga att jag som blivande religionslärare har ett dubbelt etikuppdrag. Etikperspektivet 

ska genomsyra all undervisning men ska även läras ut specifikt inom religionskunskap. I 

läroplanens övergripande mål samt i kursplanen för religionskunskap nämns det att eleverna 

ska ges förutsättningar att ta ställning i etiska frågor (Skolverket 2011, ss. 12, 206). Vidare står 

det i läroplanens värdegrund att frågor som rör människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är värden som skolan både ska gestalta och förmedla (Skolverket 2011, 

s.7). Dessa värden ska även behandlas i religionskunskapens etikundervisning och sedan sättas 

i relation till religioner och andra livsåskådningar.  

Trots att etik har en framträdande roll inom religionskunskap har den inte det i 

religionsdidaktisk forskning (Osbeck, 2016). Detta mönster har även uppträtt i läroböcker i 

religion där undersökningar av dem, visat att etik fått ett litet utrymme (Löfstedt 2010, s.8). 

Idag finns det väldigt lite forskning kring etikdidaktik och många forskare menar att det behövs 

mer (Osbeck, 2016, Löfstedt, 2010 s.8, Törnegren, 2010 s.10). Resultat från NU-03 

(Skolverkets nationella utvärdering, 2003) visade att etiska och existentiella frågor var ytterst 

intressanta och viktiga för eleverna att kunna reflektera och samtala kring (Skolverket 2011a, 

s.9). Dock upplevde eleverna att sådana frågor inte behandlades i religionsundervisningen i 

någon större utsträckning (Skolverket 2011a, s.9).  

Enligt forskning är det ett faktum att läroböcker dominerar undervisningen i flera ämnen och 

innehar därmed en central roll i skolans undervisning i allmänhet (Ammert, 2011 s.26). Vidare 

kan läroböcker forma elevers och lärares uppfattningar om vilket innehåll och typ av kunskap 

som är viktig (Reichenberg & Skjelbred se Ammert 2011, s.26). Läroböcker kan därmed skapa 

olika mönster inom skilda ämnens undervisning. I denna uppsats kommer jag att analysera tre 

läroböcker i religion för mellanstadiet. Syftet är att undersöka vilka didaktiska val som 

läroboksförfattarna har fattat inom etikämnet. Jag kommer att titta närmare på vilket utrymme 

etik får i respektive bok, vad som behandlas inom ämnet och hur detta framställs. Min avsikt är 

att uppsatsen ska hjälpa till att fylla den forskningslucka som råder kring etikdidaktik inom 

religionsdidaktisk forskning. 
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2. Bakgrund 
Det här avsnittet syftar till att sätta in min studie i en kontext genom att redogöra för det centrala 

begreppet etik och beskriva dess betydelse utifrån kursplanen för religionskunskap. Vidare 

beskriver jag kopplingen mellan etik och religion och tar avslutningsvis upp lärobokens roll i 

undervisningen.  

2.1 Vad betyder etik? 

Etik följs vanligen av begreppet moral och används ofta synonymt, därav tänker jag definiera 

båda begreppen. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och kan översättas till bruk eller 

sedvana. Moral kommer från det latinska ordet mos som betyder sed (Colnerud 1995, s.11). 

Colnerud (1995, s.11) skriver hur begreppen används synonymt när man avser uppfattningen 

om vad som är rätt eller fel. När de används i skilda betydelser avser moralen den oreflekterade 

handlingsnormen om vad som är gott och ont medan etiken står för det medvetna reflekterandet 

över vad som är rätt eller fel i handlandet utifrån bestämda värden (Colnerud 1995, s.11). Man 

kan alltså säga att etiken handlar om hur vi tänker och reflekterar kring moral. 

Jenny Gren (2001, s.13) skriver hur ordet förhållningsätt ofta förekommer synonymt med etik, 

och att etik således bland annat handlar om att reflektera över sitt förhållningsätt genom att 

exempelvis fundera över vilka värderingar, regler och normer som styr ens handlingsätt. Ann 

Heberlein (2014, s.19) definierar etik som ”teoretisk reflektion över människors och samhällens 

normer och moraliska förhållningsätt”. Heberlein (2014, s.20) hänvisar även till Platons 

definition av etik som ”läran om hur vi bör leva, hur vi bör handla, hur vi bör vara som 

människor och hur vi bör organisera ett gott samhälle”. Etik handlar således om rätt eller fel, 

gott och ont och hur människor och samhället förhåller sig till och reflekterar kring det utifrån 

olika normer och värden. 

 2.2 Etik i kursplanen för religionskunskap  

I ämnets syftesdel poängteras betydelsen av reflektion kring det etiska förhållningsättet för att 

eleven ska utveckla en egen livshållning och förståelse för andra människor. Om detta skrivs 

det att: 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för 

eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra 

människors sätt att tänka och leva (Skolverket 2011, s. 206). 
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Etik ska även kopplas och förstås utifrån olika religioner och livsåskådningar. Eleverna 

ska då möjliggöras följande: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner 

och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och 

moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för 

hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar 

(Skolverket 2011, s. 206). 

Slutligen ska undervisningen inom etik utifrån det centrala innehållet i religion för årskurs 4-6 

behandla följande punkter: 

 Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 

 Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott (Skolverket 2011, 

s. 209). 

När jag undersöker etik i läroböckerna åsyftar jag då till samtliga punkter från det centrala 

innehållet här ovan. 

2.3 Etik och religion   

Det råder delade meningar kring att etik har fått en sådan framträdande roll i just 

religionskunskap. Vissa menar att etik är ett ämne som inte hör hemma inom religion medan 

andra anser tvärtom. Franck och Löfstedt (2015, s.127) skriver att mycket av den här debatten 

präglas av krav på åtskillnad mellan stat och religion. Religionskunskap har tillskrivits ansvar 

för etikundervisningen av historiska skäl då ämnet vuxit ur kristendomskunskapen där 

konfessionell förankrad etik stod i fokus (Franck & Löfstedt 2015, s.9). Detta kan man 

fortfarande se spår av i läroplanens värdegrund: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i 

skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2011, s.7).  
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Trots att religion- och etikundervisningen idag ska vara ickekonfessionell omfattar såväl 

religioner, som religiösa och icke-religiösa livsåskådningar etiska ställningstaganden, vilket 

förklarar varför strukturen på etikundervisningen ser ut som den gör (Franck & Löfstedt 2015, 

s.9).  

I kommentarmaterialet till kursplanen i religionskunskap nämns det att etiska värderingar oftast 

hör ihop med den religion eller livsåskådning som en människa har och att det är därför etik 

länge varit en central del av religionskunskapsämnet (Skolverket 2011a, s.28). Löfstedt (2011, 

s.122) betonar vikten av att faktiskt relatera etiken i religionsämnet till just religioner och 

livsåskådningar då det är detta som är ämnesspecifikt. Likt Skolverkets redogörelse skriver 

Löfstedt (2011, s.122) att man kan göra detta genom att visa att de uppfattningar vi har i viktiga 

moraliska frågor faktiskt grundar sig i någon form av livsåskådning såväl religiös som icke-

religiös. Trots Skolverkets föreskrifter så sammankopplas etiken sällan med religioner och 

livsåskådningar utan behandlas som ett eget område, eller vid sidan av världsreligionerna 

(Franck & Löfstedt 2015, s.127). 

Samtidigt som man vill betona etikens koppling till religioner och livsåskådningar är det viktigt 

att visa på den mångfald av åsikter som finns om olika moralfrågor inom samma religion 

(Franck & Löfstedt 2015, s.127). Ibland kan man se att författare i läroböcker försöker 

sammanfatta den kristna, muslimska eller judiska etiken som att det vore något enhetligt 

(Franck & Löfstedt 2015, s.135). Franck och Löfstedt (2015, s.135-136) understryker vikten av 

att eleverna förstår att man inom samma religion kan tycka väldigt olika och att det inte finns 

något givet sätt att förhålla sig till skilda moraliska frågor. Något som även påpekas i 

kommentarmaterialet till kursplanen i religionskunskap (Skolverket 2011a, s.6). 

2.4 Läroböckernas roll 

Läromedel är ett brett begrepp som kan innefatta alla möjliga resurser som kan användas i en 

undervisningssituation så som läroböcker, film, spel, teater etcetera (Skolverket 2015). Jag vill 

precisera att jag i min uppsatsats studerar läroböcker som kan definieras som pedagogiska texter 

som är primärt anpassade till en specifik kursplan (Skolverket 2015). Läromedel i form av 

läroböcker är onekligen centrala verktyg för flera ämnens undervisning på skolan. För elever är 

läroböcker ofta det huvudsakliga mötet med ett ämne och för de flesta lärare är de en ständig 

följeslagare i form av arbetsredskap i vardagen (Ammert 2011, s.17). Fram till 1991 granskades 

läromedel av olika statliga organ men ansvaret har efter det övergått till lärare att avgöra vilka 

läromedel som anses vara lämpliga för undervisningen (Ammert 2011, s.17). Detta kräver enligt 
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Ammert (2011, s.17) både kunskap om läromedlen men också redskap för att analysera dem. I 

likhet med Ammerts resonemang diskuterar Johan Wickström kring lärobokstexter och hur man 

bör välja dem med omsorg. Då det är närmast omöjligt att hitta den perfekta läroboken i alla 

avseenden poängterar Wickström (2011, ss.167,173) att lärare bör träna didaktisk 

textkompetens, nämligen förmågan att kunna värdera och analysera texter konstruktivt. 

Forskning tyder på att läroböcker än idag har en mycket stark position i skolundervisningen och 

att få lärare väljer att arbeta helt utan böcker (Englund 2011, s. 280). Läroböcker kan även som 

tidigare nämnts forma elevers och lärares uppfattningar om vilket innehåll och typ av kunskap 

som är viktig (Reichenberg & Skjelbred se Ammert 2011, s.26). 

Mot denna bakgrund utmynnar uppsatsens syfte på följande vis som presenteras här nedan. 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera tre läroböcker i religion för mellanstadiet för att undersöka 

vilka didaktiska val som har gjorts inom etikämnet. Jag vill undersöka om etik är ett prioriterat 

ämne inom religion genom att undersöka vilket utrymme det får i respektive lärobok. Vidare är 

syftet att utifrån det centrala innehållet undersöka vad som inkluderas och exkluderas inom 

ämnet samt att undersöka hur läroböckerna behandlar och framställer innehållet. 

3.2 Frågeställningar 

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 Hur stort utrymme får etik i de undersökta böckerna?  

 Vilka punkter ifrån det centrala innehållet i etik berörs respektive utelämnas? 

 I vilken kontext behandlas etik och på vilket sätt framställs innehållet? 

4. Tidigare forskning  

Detta avsnitt inleds med en kort översikt över det aktuella forskningsfältet där bland annat 

studier om etik och läroboksanalyser inom religion presenteras överskådligt. Sist redogör jag 

för den forskning och övrig litteratur som jag har funnit relevant för just min studie. 

4.1 En kort översikt 

Avsaknaden av etikdidaktisk forskning är ett faktum som flera forskare har poängterat. 

Christina Osbeck (2016) skriver i artikeln ”Etikdidaktisk forskning närmast obefintlig” hur 

svensk religionsundervisning fokuserar mer på just religioner än på etik och livsfrågor. Vidare 
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nämner hon att etikdidaktisk forskning är ovanlig inom religionsdidaktik men att fältet i viss 

mån kompenseras av forskning på det värdepedagogiska området. Dock uppmärksammar 

sådana studier sällan didaktiska frågor (Osbeck, 2016). I likhet med Osbecks utsaga betonar 

Malin Löfstedt (2010, s.8) i tidskriften ”Religion & Livsfrågor” bristen på etikdidaktisk 

forskning men även etikens bristande plats i läroböcker i religion. En annan forskare som 

uppmärksammat företeelsen är Gull Törnegren. I artikeln ”Etiska dilemman- en pedagogisk 

utmaning”  resonerar hon överensstämmande med Osbeck och Löfstedt och påpekar att det 

brister i relevant etikdidaktisk litteratur då fokus ligger på religionerna (2010, s.10). 

Efter egen efterforskning har jag kunnat konstatera det forskarna påpekar. De studier som jag 

har funnit handlar dels om lärares yrkesetik och etikundervisning på en generell plan. 

Exempelvis publicerade Gunnel Colnerud år 1995 den forskningsbaserade boken, Etik och 

praktik i läraryrket – En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i skolan som bygger 

på intervjuer med lärare. Andra befintliga studier som jag påträffat berör barns etiska, moraliska 

och existentiella funderingar. Här är Sven Hartman en stor företrädare där flera av hans studier 

om barns etiska funderingar presenteras i böckerna Barns tankar om livet (2007) och Livsfrågor 

& livsåskådning hos barn (1980). Jag har vidare funnit flera värdegrundsstudier som Osbeck 

(2016) nämner brukar kompensera etikområdet, dock har jag i likhet med Osbecks anmärkning 

upptäckt att det brister i de didaktiska frågorna.  

Vad beträffar läroboksstudier av religionsböcker går det att upptäcka samma mönster. 

Dominerande studier som gjorts av läroböcker i religion syftar till att undersöka olika 

religioners framställning. Kjell Härenstam är en bland många forskare som gjort studier inom 

det här området. I hans rapport En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett 

urval av läroböcker analyserar han läroböcker i religion för högstadiet och gymnasiet, och 

undersöker hur hinduismen och islam framställs. Jonas Otterbeck är en annan forskare som har 

analyserat hur islam framställs i religionsböcker för gymnasiet och presenterar resultaten i 

artikeln ”What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks”. Att undersöka hur just 

islam framställs har varit särskilt populärt även bland studenter som skriver C-uppsats i olika 

lärosäten. En annan intressant iakttagelse är att de studier som gjorts på läroböcker i religion 

ofta är inriktade mot grundskolans senare år eller gymnasiet, vilket gör min studie ännu mer 

aktuell då den riktar sig mot mellanstadieböcker. 
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4.2 Relevanta studier 

I artikeln ”Etiken och religionsämnet” i tidskriften Religion och Livsfrågor skriver Malin 

Löfstedt om sitt pågående forskningsprojekt som avser behandla etiken i religionsämnet. 

Hennes fokus ligger på intervjuer med religionslärare men har som första steg tittat närmare på 

läroböcker i religionskunskap. Löfstedt har granskat ett tiotal läroböcker i religionskunskap för 

grundskolans senare år samt gymnasiet med fokus på  etikens framställning. Löfstedt kommer 

fram till att etik gavs väldigt litet utrymme i de flesta böckerna och i vissa fall endast ett par 

sidor. Hon nämner att orsaken till detta är svårt att veta men att det är viktigt att uppmärksamma 

(2010, s.8-9). Vidare resonerar hon kring beskrivningen av etik. Då ämnet är väldigt omfattande 

menar Löfstedt (2010, s.9)  att man som läromedelsförfattare måste göra olika prioriteringsval. 

Hennes undersökning visar att etiken framställs på ett onyanserat sätt där man inte tar hänsyn 

till helhetssynen utan fokuserar på specifika etiska teorier och modeller. Löfstedts (2010, s.9) 

skriver att etiken ofta beskrivs i instrumentella termer, det vill säga som en hjälp för individen 

att göra rätta val och rätta handlingar. 

Vidare visar resultaten av undersökningen att diskussioner kring kopplingen mellan etik och 

religion är minimala och återfinns i endast ett fåtal läroböcker. Löfstedt (2010, s.9) menar att 

det borde vara en självklarhet att etiken inom religionskunskap knyts till både religiösa och 

icke-religiösa livsåskådningar. En annan diskussion som saknades enligt forskaren var aktuella 

samhälleliga värdekonflikter. Löfstedt (2010, s.9) skriver att det i dagens mångkulturella och 

pluralistiska samhälle finns en mångfald av värderingar, något som både kan vara berikande 

och konfliktskapande i samhället. Genom att diskutera olika värdekonflikter som är grundande 

i olika religiösa och livsåskådningsmässiga traditioner menar Löfstedt att det kan stärka både 

etikens ämnesidentitet och roll i religionsämnet. Sådana diskussioner saknades dock nästan helt 

i de undersökta läroböckerna. Utifrån Löfstedts resultat kommer det att bli intressant att se om 

man kan återfinna liknande mönster i religionsböckerna för mellanstadiet.  

År 2012 gav skolinspektionen ut rapporten Mer än vad du kan tro som bygger på en 

kvalitetsgranskning av religionsundervisningen i totalt 47 gymnasieskolor. Undersökningen 

genomfördes med bl.a. lektionsobservationer, elevenkät och intervjuer med rektorer och lärare. 

Det som för min uppsats är väsentligt i granskningens resultat är det som rör etikmomentet. 

Undersökningen visar likt andra forskares observationer att det är världsreligionerna som upptar 

störst plats i religionsundervisningen och att de dessutom berörs utifrån historiska och generella 

kännetecken (Skolinspektionen 2012, s.11). Hur religioner exempelvis tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla får betydligt mindre utrymme (Skolinspektionen 2012, 
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s.11). Vidare visar undersökningen att etik oftast undervisades som ett eget fristående moment 

vilket enligt skolinspektionen (2012, s.12) försummar möjligheten att i den behandla de 

existentiella frågor som även religioner och livsåskådningar försöker besvara.  

Vid vissa skolor saknade diskussionerna i etikundervisningen koppling till teoretiska begrepp 

och modeller och baserades endast på elevernas åsikter och resonemang kring olika situationer 

(Skolinspektionen 2012, s.12). Risken blir då menar skolinspektionen (2012, s.13) att 

undervisningen inte bidrar till att eleverna utvecklar den förståelse för olika sätt att tänka och 

leva som kursen syftar till. Att lärare behandlar religionskunskapens olika områden som 

separata moment beror ofta på tradition och på läroböckernas upplägg som lärarna tenderar att 

följa (Skolinspektionen 2012, s.13-14). Skolinspektionen (2012, s.14) menar att man istället för 

att skilja på alla moment, ska jobba tematiskt och låta alla delar inom ämnet stärka varandra för 

att fördjupa elevernas kunskaper och på så vis skapa en framgångsrik undervisning.  

4.3 Övrig litteratur 

Malin Löfstedt har tillsammans med flera andra författare bidragit med två böcker inom 

religion- och etikdidaktik. Antologin Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan 

(2011) och boken Etikdidaktik- grundbok om etikundervisning i teori och praktik (2015). Med 

utgångspunkt i läroplanen tar författarna bland annat upp olika perspektiv på religion- och 

etikdidaktiska frågor. Relevanta tankar och utlåtanden om etikämnet från böckerna har, och 

kommer vidare knytas an till diverse delar i uppsatsen.  

Niklas Ammert har med flera andra medverkare skrivit boken Att spegla världen – 

Läromedelsstudier i teori och praktik (2011). Med utgångspunkt i olika ämnen tar Ammert med 

flera upp olika aspekter av läromedel och läromedelsanalyser. I boken diskuteras läroboken 

som fenomen i samhället, lärobokens användning samt olika metoder för att analysera dess 

innehåll. Ammerts redovisning av analysverktyg är väsentlig för min studie då jag kommer att 

utgå ifrån hans analysmodell av innehållsliga framställningstyper. Analysmodellen beskrivs 

mer ingående i metodavsnittet. 

5. Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för två teoretiska begrepp som tillsammans med 

tidigare forskning kommer att utgöra mitt teoretiska ramverk. 

5.1 Selektiva traditioner 

Selektiva traditioner är ett teoretiskt begrepp som syftar till att delar av ett ämnesinnehåll väljs 

samtidigt som andra utelämnas. Begreppet myntades av Raymond Williams år 1973 som 
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beskrev att man upprätthåller ”dominanta kulturer” genom att vissa meningar och praktiker 

framhävs, medan vissa andra meningar och praktiker försummas och exkluderas (1973 s.39). 

Att det exempelvis brister om etikdidaktik inom religionsdidaktisk forskning kan ses som en 

selektiv exkludering i denna forskningskultur. Forskaren Tomas Englund förde begreppet 

vidare i svensk kontext år 1986 och sedan dess har flera forskare vidareutvecklat den. Englund 

(2007, s.3) beskriver selektiva traditioner som ett ämnes dominerande förgiventaganden vad 

gäller val av innehåll och undervisningsform.  

Almqvist med flera diskuterar om begreppet i artikeln ”Pragmatiska studier av 

meningsskapande” (2008). Författarna skriver hur regelbundna mönster av val av innehåll som 

utvecklats över tid bildar en viss utbildningskultur, som i sin tur bildar bilden av vad en god 

undervisning och ett relevant innehåll är (Almqvist, Kronlid m.fl. 2008, s.15). Valet av 

undervisningsinnehåll bygger på värderingar om vad som är viktigt, relevant, korrekt etcetera 

och upprätthålls av det som sägs och görs samt i texter i en viss verksamhet (Almqvist, Kronlid 

m.fl. 2008, s.15). Almqvist, Kronlid med flera (2008, s.15) menar att det är viktigt att synliggöra 

selektiva traditioner och att man bland annat via textanalytiska studier av läroböcker kan få 

kunskap om dem. 

Franck & Löfstedt (2015, s.81) skriver att flera så kallade selektiva traditioner har 

utkristalliserats inom etikämnet genom åren. Ett exempel på en sådan är att etik sällan kopplas 

till religioner och livsåskådningar (Franck & Löfstedt 2015, s.81). Genom min analys av 

läroböckerna kommer jag att undersöka om det går att utläsa någon selektiv tradition av etik 

rörande det utrymme och framställning ämnet får. Detta kommer jag att göra genom att 

diskutera de mönster som framkommer i mitt resultat som sedan kommer att jämföras med 

tidigare forskning och utlåtanden inom ämnet, samt kursplanens föreskrifter. 

5.2 Klassifikation 

Basil Bernstein var professor i utbildningssociologi och intresserade sig bland annat för 

relationer och klyvningar mellan olika kategorier i samhället och i undervisningen. För att 

kunna beskriva och analysera dessa använde han sig av begreppet klassifikation (engelska: 

classification). I skolsammanhang kan begreppet användas för att undersöka förhållandet 

mellan olika kategorier, vare sig det handlar om lärare, elever eller skolämnen (Bernstein & 

Lundgren 1983, s.24-25). Förhållandet mellan olika kategorier syftar till hur avgränsade de är 

mellan varandra, ett tydligt exempel på det är hur skolämnena fysik, geografi, språk etcetera 

separeras i undervisningen på skolan (Bernstein 2000, s.6). Klassifikation kan även syfta till 
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förhållandet inom olika kategorier alltså inom olika ämnen (Bernstein 2000, s.99) . Utifrån hur 

avgränsade dessa kategorier är kan klassifikationen enligt Bernstein (2000, s.7) klassas som 

stark alternativt svag, beroende på om avgränsningen är tydlig eller otydlig samt om ämnets 

identitet är specialiserad eller inte. 

Begreppet kan användas för skilda syften då den är skapad ur ett mer generellt, sociologiskt 

perspektiv. I min studie kommer begreppet användas när jag analyserar etikens förhållande till 

religion. Forskning har pekat på klyvningen mellan etik och religion, att ämnet sällan 

sammankopplas med religioner och livsåskådningar och att den behandlas som ett eget område 

(Skolinspektionen 2012, Löfstedt 2010). Jag kommer därmed undersöka om etiken i 

läroböckerna har en stark alternativt svag klassifikation. En stark klassifikation kan i 

läroböckerna framträda genom att etik utgör ett eget kapitel och beskrivs och diskuteras endast 

ur ett allmänt perspektiv utan att kopplas till religion. Ämnets klassifikation blir istället svag 

om läroboksförfattarna sammankopplar dessa och diskuterar etik utifrån olika religioner. 

6. Metod och material 
I det här avsnittet kommer uppsatsens metod, analysverktyg och material att beskrivas och 

diskuteras. Sist ges en reflektion över uppsatsen reliabilitet, validitet och generalisering. 

6.1 Metodbeskrivning 

Eftersom att jag kommer att analysera läroböcker lämpar sig textanalys som metod, och för att 

besvara mina frågeställningar kommer materialet att analyseras med både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Frågan rörande etikens utrymme kommer att angripas kvantitativt genom en 

innehållsanalys. Esaiassons m.fl. (2012, s.197) skriver att en kvantitativ innehållsanalys är 

mycket användbart när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material, bland annat rörande utrymme. Med andra ord kvantifiera 

någonting utifrån ett specifikt forskningssyfte (Boréus & Bergström 2012, s.50). Dock skriver 

Boréus och Bergström (2012, s.50) att det vid vissa kvantitativa textanalyser krävs en kvalitativ 

tolkning av något som är svårbedömt. Då etik i studiens fall berör flera olika punkter kommer 

jag vid vissa delar behöva använda min egen tolkning och bedöma vad som klassas som etik 

eller inte. Därav kommer frågan inte behandlas kvantitativt helt och hållet. Mina övriga 

forskningsfrågor kommer att angripas kvalitativt. Den kvalitativa analysen går ut på att ta fram 

väsentligt innehåll genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den 

ingår (Esaiasson m.fl. 2012, s. 210). Här kommer istället en kvalitativ innehållsanalys tillämpas 

som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva ett textinnehåll (Boréus & Bergström 2012, 

s.50).  
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6.2 Analysverktyg och tillvägagångsätt 

Frågan rörande etikens utrymme kommer som ovan nämnts att angripas kvantitativt. Detta 

kommer jag att göra genom att räkna antalet sidor där etiken behandlas i respektive bok och 

sätta det i konstrast till övriga bokens sidor. En kvalitativ innehållsanalys kommer att tillämpas 

för att svara på frågan rörande vad som berörs inom etik och i vilken kontext det beskrivs i. 

Detta kommer jag att genomföra genom noggrann läsning av böckernas delar som behandlar 

etik men även läsning av böckerna i sin helhet för att inte missa sådant som har skrivits utanför 

etikens egna kapitel. Jag kommer sedan med utgångspunkt i det centrala innehållet avläsa vilka 

punkter som läroböckerna berör och samtidigt se vad de inte berör. När jag undersöker i vilken 

kontext etiken beskrivs i kommer jag att titta på om läroboksförfattarna beskriver etik i en 

allmän eller religiös kontext, med andra ord om de kopplar etiken till olika religioner och 

livsåskådningar eller inte. Här kommer Bernsteins teoretiska begrepp att användas för att 

avgöra om ämnet etik har en stark alternativt svag klassifikation. 

För att besvara frågan rörande innehållets framställning kommer jag att utgå ifrån Niklas 

Ammerts analysmodell över framställningstyper. Analysmodellen är hämtad ur kapitlet ”Ett 

innehåll förmedlas” i boken Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik. För att 

tydliggöra på vilket övergripande pedagogiskt sätt innehållet framställs har Ammert (2011, 

ss.260-262) gjort en teoretisk indelning i form av fyra kategorier eller typer: den konstaterande, 

den förklarande, den reflekterande/analyserande och den normativa typen.  

Den konstaterande typen innebär att läroboksförfattaren redovisar fakta utan någon vidare 

förklaring. Framställningen är bekräftande och kan i sin tur väcka frågor hos läsaren (2011, 

s.261). Den förklarande typen ger en bakgrund/beskrivning och förklarar exempelvis vad 

någonting betyder (2011, s.261). Den reflekterande och analyserande typen belyser innehållet 

ur flera perspektiv och resonerar kring det. Enligt Ammert (2011, s.262) kan detta ske på två 

sätt, att textens innehåll knyter an till läsarens erfarenheter, eller att det knyts och jämförs med 

andra sammanhang. Även teoretiska förklaringar eller modeller kan tillämpas för att ge 

innehållet en extra dimension (2011, s.262). Sist har vi den normativa typen som innebär att 

läroboksförfattaren har tagit ställning och förmedlar ett tydligt värderande budskap. Detta kan 

författarna göra genom att tolka och bedöma åt läsaren eller ge utsagor om vad som är rätt eller 

fel (2011, s.262). Denna framställningstyp kan stå för sig själv eller kombineras med andra. En 

normativ framställning kan samtidigt vara konstaterande, förklarande och analyserande men i 

det fallet en värdering uttrycks så placeras den inom den normativa framställningstypen oavsett 

kombination (2011, s.262). 



14 

 

Tabell 1. - Analysmodellen 

Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga från 

läsaren: 

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

När? Hur mycket? Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, 

bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det? Hur gick det 

till? Vad beror det på? Vad 

hände sedan? 

Reflekterande/ 

analyserande 

Anknytning till läsaren, hennes 

erfarenheter. Kopplingar till 

parallella sammanhang, 

teoretiska begrepp eller modeller 

Hur kan jag förstå det? Vad kan 

det jämföras med? Varför 

resonerar man så? Vad kunde ha 

hänt annars? 

Normativ Explicit eller implicit värdering, 

tolkar och bedömer åt läsaren. 

Ger utsagor om gott-ont, rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? Vilka var 

de goda? Hur ska man 

göra/vara/tänka? 

Niklas Ammerts typologi över framställning i läroböcker (Ammert 2011, s.262). 

Materialet kommer att placeras in i de olika framställningstyperna genom att titta på vad 

innehållet förmedlar och vilka frågor det svarar på i enlighet med tabellen.  

6.3 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Validitet handlar om studiens trovärdig och korrekthet. Ett av sätten att visa detta på enligt 

Svensson och Ahrne (2015, s.25) är genom transparens. Transparens syftar till att man dels 

tydligt redogör för sin forskningsprocess men även redogör för sina tvivel och eventuella 

svagheter (Svensson & Ahrne 2015, s.25). En svaghet i min uppsats kan anses vara det faktum 

att jag inte funnit mycket relevant forskning och att jag därav inte har mycket att stå på. I all 

kvalitativ forskning utgör tolkning en central del. Utan förförståelse är tolkning omöjligt och 

förförståelse påverkar i sin tur hur man förstår en text (Bergström & Boréus 2012, s.31). Min 

förförståelse inom ämnet och subjektiva tolkning går inte att undkomma vilket jag är medveten 

om att det kan påverka mitt resultat. Med detta kommer vi in på reliabilitet, även kallat 

tillförlitlighet. För att skapa tillförlitlighet bör man tydligt redogöra för sin metod och 

analysprocedur för att i den mån det går, göra studien intersubjektivt prövbar (Denscombe 2016, 

s.411-412). Detta har jag gjort genom att presentera min metod, redogöra för mitt analytiska 

tillvägagångssätt, samt i min analys, återge citat från läroböckerna och visa belägg för mina 
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uttalanden. Jag vill understryka att studiens resultat inte kan generaliseras utan gäller endast för 

de utvalda läroböckerna, genom min utvalda metod. 

6.4 Material och urval 

Läroböckerna som har analyserats är följande: 

 Upptäck religion (2008) av Daniel Johansson och Börge Ring, utgiven av Liber 

 PULS Religion 4-6 (2011) av Marianne Abrahamsson, utgiven av Natur och kultur 

 Utkik 4-6 Religion (2015) av Senait Bohlin, utgiven av Gleerups  

Urvalet av läroböcker grundar sig på att de är utgivna av stora förlag, är ämnade för 

religionskunskap mot årskurs 4-6 samt att det är nyare böcker. Eftersom att jag utgår ifrån det 

centrala innehållet i religionskunskap var det viktigt att läroböckerna överensstämmer med 

Lgr11s innehåll. Antalet läroböcker som är ämnade för religion i årskurs 4-6 efter införandet 

av Lgr11 var dock inte många. Trots att Upptäck religion är utgiven år 2008 sägs det på Libers 

hemsida att boken ska svara väl mot Lgr11s krav vilket gjorde att jag valde att ta med den i 

undersökningen. Jag valde böcker utgivna av stora förlag med antagandet att de troligtvis 

används i stor utsträckning ute på skolorna. Att böckerna är utgivna från tre olika förlag och 

skrivna av olika författare var också ett medvetet val då jag hoppades på att få större spridning 

i materialet. 

7. Analys och resultat  
Analysen är uppdelad utifrån de tre undersökta läroböckerna som i sin tur är uppdelade utifrån 

den kvantitativa respektive kvalitativa analysen och en kort sammanfattning av bägge. Den 

kvantitativa analysen syftar till det utrymme etiken får i förhållande till läroböckernas övriga 

delar. Den kvalitativa analysen syftar till dels att urskilja vilka punkter från det centrala 

innehållet som berörs/utelämnas, vilken kontext ämnet sätts i och på vilket sätt innehållet 

framställs.  

7.1 Upptäck religion (Liber) 

Kvantitativa resultatet 

Upptäck religion består sammanlagt av 147 sidor exklusive innehållsförteckning och register. 

Dessa sidor är sedan indelade i åtta kapitel och fem mindre avsnitt. De åtta kapitlen behandlar 

”Vad är religion?”, ”Kristendomen”, ”Judendomen”, ”Islam”, ”Hinduismen”, ”Buddhismen”, 

”Vad trodde man på i Sverige förr i tiden?” och ”Samernas religion”. De fem mindre avsnitten 

har olika teman där ”Etik” står för två av dessa. De andra tre avsnitten behandlar ”Symboler”, 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=B%F6rge%20Ring
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marianne%20Abrahamsson
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”Vad händer efter döden?” och ”Var finns världens religioner?”. Etikens avsnitt är sammanlagt 

fyra sidor långa. Däremot begränsas inte etiken inom dessa sidor utan författarna tar upp ett 

ämne som tydligt kopplas till etik i två olika sidor i de övriga kapitlen. Etik får med sina fyra 

explicita sidor och två sidor i övriga kapitel totalt sex sidor av 147 möjliga vilket motsvarar 4%. 

Kvalitativa analysen 

Det författarna har gjort i etikavsnitten är att de sammanfattat olika tankar från de fem 

världsreligionerna (kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen) och 

utifrån det ställt frågor som läsaren ska reflektera över och ta ställning till. Första etikavsnittet 

på sidorna 92-93 tar upp olika frågor under fyra olika rubriker, ”Den gyllene regeln”, ”Ge till 

de fattiga”, ”Älska din nästa” och ”En ledig dag”. Det som berörs i hela avsnittet kan kopplas 

till punkten ”Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott” 

(Skolverket 2011, s. 209). Exempelvis skriver författarna när de tar upp den gyllene regeln att 

”man ska vara mot andra på samma sätt som man vill att andra ska vara mot en själv”, följt av 

frågorna ”vad tycker du? Finns det någon gång som den gyllene regeln inte fungerar?” 

(Johansson & Ring 2008, s.92). Frågorna behandlar följaktligen frågor om vad det kan innebära 

att göra gott.  

I de flesta fallen framställs innehållet i avsnittet i enlighet med Ammerts förklarande 

framställningstyp då författarna först beskriver vad exempelvis den gyllene regeln, 

sabbatsdagen och älska din näste innebär innan de ställer olika frågor till läsaren. Ett exempel 

från ämnet ”Älska din nästa”: 

Inom kristendomen är det en viktig regel att man ska ”älska sin nästa som sig själv”. 

Det betyder att man ska tycka om alla sina medmänniskor lika mycket som man tycker 

om sig själv. Vad tycker du? Det är ju inte lätt att älska alla sina medmänniskor. Vad 

kan man göra för att tycka bättre om en person som man från början inte gillar? 

(Johansson & Ring 2008, s.93). 

Det finns ett fall där framställningen blir normativ. Det kan man läsa under rubriken ”En ledig 

dag” där författarna skriver följande: 

Inom judendomen är sabbatsdagen viktig. En dag i veckan ska människor vila från sina 

jobb, för så gjorde Gud när han hade skapat färdigt världen. Även om man vill jobba så 

bör man inte, om man tror på Gud och vill följa religionen. Vad tycker du? Vad är bra 

med att ha en ledig dag i veckan? s.93 

Citatet vittnar som sagt om en framställning av normativ typ när man bedömer det utifrån 

Ammerts modell. Författaren har alltså tolkat åt läsaren och sagt hur man bör göra om man vill 
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följa judendomen, utan att ta hänsyn till att det kan finnas de som tror på Gud och följer 

religionen utan att vila på sabbatsdagen. Löfstedt (2011, s.122) nämner att det är viktigt att 

eleverna ska förstå att det går att tolka religiösa texter och budskap på olika sätt, och att det 

därav skiftar i praktisk betydelse för den som tolkar dem.  

Det andra etikavsnittet som sträcker sig mellan sidorna 136-137, tar på samma vis upp olika 

frågor under rubrikerna ”Ickevåld, ”Karma”, ”Medelvägen” och ”Vita lögner”. Innehållet 

framställs även här i stora drag enligt den förklarande framställningstypen. Författarna ger först 

en beskrivning och bakgrund till ickevåld, karma, medelvägen och vita lögner och ställer 

därefter ännu en gång frågor som eleverna ska ta ställning till. Innehållet kopplas även här till 

punkten ”Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott” (Skolverket 

2011, s. 209). Exempelvis skriver författarna att man inom buddhismen inte ska leva i lyx och 

överflöd följt av frågorna ”vad tycker du? ”Är det bästa livet inte ett liv i rikedom och lyx?” 

(Johansson & Ring 2008 s.137). Här får läsaren möjligheten att reflektera över vad ett bra liv 

kan innebära för den själv.  

Som jag nämnde inledningsvis så begränsas inte etiken i de ägnade avsnitten utan dyker även 

upp i övriga kapitel. Jag har på så vis kunnat koppla till ytterligare en punkt i det centrala 

innehållet, nämligen frågor som rör flickors och pojkars roller och jämställdhet (Skolverket 

2011, s.209). Detta berörs vid två olika tillfällen i läroboken. I kapitlet ”Vad är religion?” 

berättar författarna om de olika rollerna männen och kvinnorna har haft inom religioner genom 

åren. Innehållet framställs till en början enligt den förklarande framställningstypen då 

författarna förmedlar en bakgrund och svarar på frågan vad det har berott på. Sedan gör 

författarna en anknytning till läsaren genom att be den fundera över tjejernas och killarnas olika 

roller på dennes skola. Genom att anknyta till läsarens erfarenheter och göra jämförelser på 

detta vis blir framställningen senare av reflekterande/analyserande typ. I kapitlet 

”Kristendomen” jämförs Jesus tid och nutid för att diskutera jämställdhet på följande vis:  

När Jesus levde hade pojkar fler rättigheter än flickor. I dagens samhälle ska alla ha 

samma rättigheter och behandlas lika. Ändå händer det att flickor och pojkar behandlas 

olika. Har du varit med om det någon gång? Vad kan man göra för att ändra på det? 

(Johansson & Ring 2008, s.31). 

Författarna drar parallella kopplingar för att göra jämförelser mellan dåtid och nutid vilket 

klassificeras som den reflekterande/analyserande framställningstypen i enlighet med Ammerts 

analysmodell.  
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En intressant notering är att etik uteslutande tas upp med utgångspunkt i de olika 

världsreligionerna, något som Löfstedt (2010) saknat i hennes analys av läromedel i 

religionskunskap. Löfstedt (2011, s.122) betonar vikten av att visa att de uppfattningar vi har i 

moraliska frågor faktiskt grundar sig i någon form av religion och livsåskådning. Detta har 

författarna i Upptäck religion gjort genom att ta upp olika religioners syn på frågor om 

exempelvis våld, lögner, hur man kan leva bra samt vara mot sina medmänniskor. Författarna 

har sedan ställt individorienterade frågor till läsaren där den själv ska ta ställning till dessa 

frågor, något som föreskrivs i kursplanen för religion: ”Eleverna ska ges förutsättningar att 

kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor” (Skolverket 2011, s.206). Att 

etiken diskuteras i en religiös kontext samt att den inte endast begränsas inom sina ägnade 

kapitel tyder på en svag klassifikation av ämnet. Detta kan ses som motsas till den selektiva 

traditionen inom ämnet, nämligen att etik sällan kopplas till religioner och livsåskådningar och 

istället behandlas fristående (Franck & Löfstedt 2015, s.81).  

Etikens utrymme kan klassas som väldigt liten i förhållande till bokens helhet med tanke på att 

etik ungefär bör utgöra en fjärdedel av religionsundervisningen om en ser på det centrala 

innehållet för årskurs 4-6. Att etik får mindre fokus än exempelvis de olika världsreligionerna 

underbygger den andra selektiva traditionen som råder inom religionskunskapsämnet som 

forskning pekar på (Osbeck 2016, Löfstedt 2010). Vidare förväntas läsaren ofta att resonera 

kring tankar från de olika religionerna utifrån eget tyckande. I kommentarmaterialet till 

kursplanen i religionskunskap står det att eleverna ska utveckla sin förmåga till etisk 

argumentation och för att en sådan inte ska stanna vid formuleringar av åsikter och tyckande, 

är det nödvändigt att de utvecklar kunskaper om etiska begrepp (Skolverket 2011b, s.28). Dock 

saknas beskrivning och användning av olika etiska begrepp i den här läroboken. 

Sammanfattning 

Upptäck religion ägnar sex sidor för etik av bokens 147 möjliga vilket motsvarar 4%. Etik tas 

uteslutande upp med koppling till de olika världsreligionerna vilket gör att ämnet har en svag 

klassifikation. Den dominerande framställningstypen i enlighet med Ammerts analysmodell är 

den förklarande framställningstypen. I fåtal fall framställs innehållet reflekterande/ 

analyserande och normativt. De punkterna som författarna berör från det centrala innehållet är:  

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars […] roller, jämställdhet[…] 

 Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott (Skolverket 

2011, s. 209). 
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7.2 PULS Religion 4-6 (Natur och Kultur) 

Kvantitativa resultatet 

Puls Religion 4-6 består sammanlagt av 167 sidor exklusive innehållsförteckning och register. 

Boken inleds med en kort presentation av vad religion är följt av 10 kapitel: ”Religionerna växer 

fram”, ”Gamla testamentet”, Judendomen”, ”Nya testamentet”, ”Kristendomen”, ”Koranen”, 

”Islam”, ”Hinduismen”, ”Buddhismen” och ”Leva tillsammans”. Kapitlet ”Leva tillsammans” 

har olika avsnitt som behandlar diverse ämnen. Av kapitlets sex avsnitt berörs ämnen inom etik 

i tre av dem vilka omfattar totalt sex sidor. Etik får med sina sex sidor av 167 möjliga ett 

utrymme som motsvarar 3,59 %.  

Kvalitativa analysen 

I kapitlets inledning presenterar författaren en grupp elever i en fjärdeklass som hon benämner 

4:1 (Abrahamsson 2011, s.158). Fortsättningsvis i kapitlet diskuterar författaren olika ämnen 

delvis utifrån hur denna elevgrupp har det i sin skola samt hur de tänker kring olika frågor. På 

detta vis knyter författaren redan från början an till läsaren genom att sätta in innehållet i för 

läsaren, en vardagsnära kontext. I inledningen beskrivs även regler lite kortfattat. Författaren 

nämner att det finns regler överallt utan att vi tänker på dem när allt fungerar (Abrahamsson 

2011, s.159). Som exempel tar författaren upp ”gyllene regler” och ”FN:s regler”. 

Framställningen av dem blir dock bara av konstaterande typ då det endast redovisas fakta. 

Exempelvis skriver författaren att ”vissa regler är nästan likadana i alla religioner och bland 

alla människor. De kallas ibland för gyllene regler” (Abrahamsson 2011, s.159). På samma 

kortfattade sätt tas FN:s regler upp utan någon vidare förklaring eller fördjupning.  

I det första avsnittet som heter ”bråk och konflikter” diskuteras det just om bråk och mobbning 

som kan förekomma i skolan och kopplas på det viset till punkten kränkning från det centrala 

innehållet. Författaren använder sig av klassen 4:1 för att diskutera detta ämne genom att 

beskriva hur de har det på deras skola och hur de tar upp olika problem. Innehållet framställs 

till en början på ett förklarande sätt, men blir vid ett tillfälle normativt då författaren förmedlar 

klassens synpunkter kring ämnet på detta vis: 

Alla är överens om att man ska försöka undvika bråk. Ibland är det bättre att gå en 

omväg. Mycket av bråk och mobbning händer på rasterna. Därför tycker eleverna att 

det är bra att lärarna alltid är uppmärksamma på om någon är ledsen när han eller 

hon kommer in efter rasten (Abrahamsson 2011 s.162). 
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Att ”gå en omväg” svarar då på frågan ”hur man ska göra” för att undvika bråk vilket gör att 

det kategoriseras inom den normativa framställningstypen (se tabell 1.). 

Vidare ges det en beskrivning på hur klass 4:1 tar upp problem och löser konflikter. Exempelvis 

skriver författaren:  

Det finns en låda där alla kan lägga lappar om saker som händer i skolan. En gång i 

veckan pratar man om det som står på lapparna. Sedan pratar man förstås också på 

livskunskapen (Abrahamsson 2011 s.163).  

Framställningen blir här av förklarande typ. Avsnittet avslutas med frågor som läsaren ska 

fundera på tillsammans med andra om hur de bland annat hanterar konflikter och motverkar 

mobbning på deras skola (Abrahamsson 2011 s.163).  

Nästa avsnitt heter ”Lika och olika” och behandlar frågor som berör punkterna flickors och 

pojkars identiteter och roller, sexualitet, sexuell läggning och utanförskap från det centrala 

innehållet. Författaren beskriver att man kan vara väldigt lika utanpå men olika inuti, man kan 

exempelvis vara lika gammal eller lika lång men man kan samtidigt ha olika intressen, 

personligheter och så vidare (Abrahamsson 2011 s.164). Det förklaras även att man ofta tycker 

det är viktigt att visa vad man tycker och vilken grupp man tillhör i med hjälp av kläder, frisyr 

och smink (Abrahamsson 2011 s.164). Framställningen blir här av förklarande typ då läroboken 

förmedlar en beskrivning av vad det kan innebära att vara olika och utrycka sin identitet. 

Fortsättningsvis påpekas det att det oftast brukar vara killar som tar större plats i klassrummet 

men att det i klass 4:1 är tvärtom (Abrahamsson 2011 s.164). Författaren skriver att man brukar 

bli tilldelad olika roller i en klass som den ”duktiga”, ”clownen” etcetera men att man inte 

behöver ha förväntningar på sig att leva upp till dem (Abrahamsson 2011 s.164). 

Framställningen vittnar om en tolkning och ett yttrande om hur man ska tänka vilket gör att 

framställningen klassas som normativ i enlighet med Ammerts analysmodell (se tabell 1.)  

Avsnittet tar även upp om hur det kan kännas att vara annorlunda. Begreppen minoritet och 

majoritet förklaras och författaren skriver hur den grupp som brukar vara i majoritet ofta 

bestämmer vad som anses vara ”normalt” (Abrahamsson 2011 s. 165). Det skrivs att de som är 

i minoritet kan känna känslan av utanförskap. Ett av exemplen som tas upp är att den som 

upptäcker att den är kär i någon av samma kön kan känna sig ensam tills den inser att det finns 

andra som känner likadant (ibid.). Däremot kan en ensam heterosexuell i en grupp med 

homosexuella på samma sätt känna sig lika ensam (ibid.). Innehållet belyser frågan ur olika 

perspektiv och gör olika jämförelser vilket tyder på en reflekterande/analyserande 
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framställningstyp. Avsnittet avslutas även här med frågor till läsaren som bland annat uppmanas 

att fundera över tjejer och killars olika roller i klassrummet (ibid.).  

Sista avsnittet heter ”Vår jord - platsen där vi bor” och behandlar vid ett tillfälle frågor som 

berör punkten om vad ett bra liv kan innebära från det centrala innehållet. Författaren skriver 

då följande: 

I den del av världen där vi bor är det självklart att ha det ganska bra. Vi bor i hus som 

skyddar oss när det blir dåligt väder och i Sverige händer sällan riktiga naturkatastrofer 

(Abrahamsson 2011 s.170).  

Framställningen vittnar om en normativ framställningstyp när man bedömer det utifrån 

Ammerts analysmodell. Författaren har gjort en generaliserande bedömning åt läsaren av 

livssituationen för alla människor, då alla förväntas bo i hus och ha det ganska bra, något som 

uppenbarligen inte är fallet för alla människor.   

Som jag skrev tidigare togs de gyllene reglerna upp förbigående i inledningen. Dessa får ingen 

större fokus i de olika avsnitten men dyker vid två tillfällen upp vid sidan av den löpande texten. 

I avsnittet ”Lika och olika” dyker exempelvis regeln upp som den skildras inom islam i en liten 

kvadrat där det står att ”Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin 

broder som han önskar för sig själv” (Abrahamsson 2011, s.164). Regeln omnämns dock inte i 

den löpande texten eller förklaras på något vidare sätt. Det kan tolkas som att författaren har 

velat visa på någon koppling mellan religionerna och de ämnen som diskuterats men detta görs 

inte med någon större ansträngning. Istället beskrivs etikens ämnen i en allmän kontext, separat 

från religionerna. Detta kan kopplas till Skolinspektionens undersökning som visar att lärare 

väljer att behandla etik som ett fristående moment (2012, s.12).  

PULS religion 4-6 uppvisar detta mönster genom att inte göra några kopplingar eller 

jämförelser till religioner eller livsåskådningar i etikavsnitten. Klyvningen mellan etik och 

religion i läroboken visar på en stark klassifikation av ämnet etik i enlighet med Bernsteins 

begrepp och lever på så vis upp till den selektiva traditionen som återfinns inom 

religionskunskapsämnet (Franck & Löfstedt 2015, s.81). Även i den här boken behandlas etik 

i ringa omfattning vilket rimmar med Löfstedt (2010) läroboksundersökning. Att innehållet 

relaterar till läsarens kontext kan dock ses som ett positivt angreppssätt enligt Löfstedt som 

menar att det skapar ett större intresse och underlättar lärandet när man relaterar 

undervisningsstoffet till eleverna (2011, s.59). 
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Sammanfattning 

I PULS Religion 4-6 behandlas etik på sammanlagt sex sidor av 167 möjliga, vilket motsvarar 

3,59%. Etik behandlas i ett separat kapitel och i en allmän kontext som relaterar till läsaren. 

Ämnet kopplas således inte till några religioner eller livsåskådningar vilket gör att ämnet 

klassifikation är stark i den här läroboken. Man kan återfinna samtliga framställningstyper ifrån 

Ammerts analysmodell men den förklarande och normativa framställningstypen förekommer 

flest gånger. De punkter som berörs från det centrala innehållet är: 

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, […], 

sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning 

 Frågor om vad ett bra liv kan vara […] (Skolverket 2011, s. 209). 

 

7.3 UTKIK 4-6 religion (Gleerups) 

Kvantitativa resultatet 

Utkik 4-6 religion omfattar 153 sidor exklusive innehållsförteckning, register, ordlista och 

bildförteckning. Boken är indelad i 10 kapitel: ”Religioner och livsåskådningar”, 

”Judendomen”, Kristendomen”, ”Islam”, ”Hinduism”, ”Buddhism”, ”Fornskandinaviska och 

samiska berättelser”, ”Kristendomen i Sverige då och nu”, ”Livsviktiga frågor” och ”Etik”. Etik 

kapitlet är 12 sidor långt, dock behandlas ett ämne inom etik i kapitlet ”livsviktiga frågor” vilket 

jag valde att räkna med i etikens utrymme. Sammanlagt behandlas etik således i 13 sidor av 153 

möjliga vilket motsvarar 8,49 %. 

Kvalitativa analysen 

Etikkapitlet inleds med en redogörelse av begreppen etik och moral. Begreppen framställs till 

en början på ett förklarande sätt genom att författaren beskriver vad begreppen betyder. Vidare 

nyanseras begreppen och jämförs i olika sammanhang vilket vittnar om en reflekterande/ 

analyserande framställningstyp enligt analysmodellen (se tabell 1.) Exempelvis skriver 

författaren:  

Det är viktigt att inte förväxla etik och moral med lagar. Det som är fel enligt lagen, 

behöver inte vara fel enligt en människas moral. Enligt lagen är det till exempel 

förbjudet att köra för fort. Många människor tycker trots det att det är rätt att köra för 

fort om det gäller något viktigt, till exempel att komma fram till ett sjukhus i tid för att 

rädda liv (Bohlin 2015 s. 147). 
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Vidare i avsnittet presenteras regler och normer. Regler beskrivs som hjälpmedel att avgöra vad 

som är rätt eller fel och normer som en slags oskrivna regler som de flesta i samhället känner 

till (Bohlin 2015, s.148) . Författaren knyter an innehållet till läsarens erfarenheter genom att ta 

upp olika regler som kan finns i skolan och hemmet. Om normer skriver författaren:  

Det finns till exempel normer om hur tjejer och killar ska vara. Sådana normer kan 

hindra en från att göra sådant man vill. Som tur kan normer förändras. För hundra år 

sedan var det till exempel konstigt om en kvinna ville utbilda sig och jobba utanför 

hemmet. Det var också helt otänkbart att en man skulle ta hand om barn (Bohlin 2015, 

s.148). 

Innehållet nyanseras, genom kopplingar till parallella sammanhang och jämförelser vilket gör 

att framställningen blir av reflekterande/analysera typ. 

Avsnittet fortsätter med att presentera och problematisera olika etiska begrepp: Rätt och orätt, 

jämlikhet, jämställdhet, kränkning och solidaritet. Om exempelvis kränkning skriver 

författaren: 

När vi kränker någon annan använder vi oss ofta av personlighet, utseende, kön, religion 

eller etnicitet. Förmodligen för att alla de sakerna har med identitet, alltså vilka vi är 

som personer, att göra. Ordet kränkning kan också betyda att ett land går över gränsen 

till ett annat land för att till exempel skapa ett krig. Det är egentligen en ganska bra bild 

för vad ”kränka” kan innebära. Du går över någon annans gräns (s.151). 

Författaren svarar på hur man kan resonera kring kränkning och gör en parallell koppling till 

krig vilket tyder på att innehållet ännu en gång framställs på ett reflekterande/analyserande 

framställningstyp (se tabell 1.) 

Läsaren uppmanas även att diskutera olika frågor med utgångspunkt i några av de etiska 

begreppen vilket även uppmanas av Skolverket då det möjliggör ett analytiskt förhållningssätt 

till de frågor som diskuteras (2011a, s.28). Detta kan ses som motsats till Skolinspektionens 

undersökning som visade att man i vissa skolor inte tog hänsyn till att inkludera begreppen 

i diskussionerna vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte når upp till kursens mål (2012, 

ss. 12-13).  

I avsnittet görs kopplingen mellan etik och religion väldigt tydlig. Författaren skriver att etik 

och religion hör ihop eftersom att alla religioner lär ut vad som är ett bra liv och hur människor 

ska handla (Bohlin 2015 s.147). Uttalandet rimmar väl med Löfstedt (2011, s.122) påpekande 

om att de är viktigt att sammankoppla etiken med religionerna. Längre fram diskuteras 
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kopplingen mellan etik och religion mer ingående under en egen rubrik. Författaren inleder med 

att skriva att alla religioner har idéer om rätt och orätt och vad det är att leva ett bra liv och tar 

upp den gyllene regeln som en sådan idé (Bohlin 2015s.147).  

Likheter mellan olika religioners idéer kan enligt Franck & Löfstedt (2015, s.136) syfta till att 

visa en gemensam grundmoral, eller grundläggande värden som de flesta religioner och 

livsåskådningar ställer upp på. När man visar skillnader kan man peka på ’föreskrifter för mat 

och dryck, hår och skägg, kläder och nakenhet, familjeliv och uppfostran, nöjen och fritid, 

sexualitet och äktenskap’ (Hedin 2001, s.59 se Franck & Löfstedt 2015, s. 136-137). När 

författaren tar upp den gyllene regeln görs det som ett exempel på en gemensam idé inom alla 

fem världsreligioner men som förekommer i lite olika form (Bohlin 2015 s.153). Detta tydliggör 

författaren genom att visa olika exempel på hur den gyllene regeln skildras i respektive 

världsreligion (ibid.). Sedan går författaren in på religiösa regler som ”hjälper den som följer 

religionen att leva ett gott och rätt liv” (ibid.) vilket pekar på de olika skillnaderna som finns 

mellan de olika religionerna. Exempelvis skriver författaren: 

Inom judendomen finns det, förutom de tio budorden, regler kring hur man ska fira 

sabbat, vad man ska äta och hur maten ska tillagas. I hinduismen finns många regler om 

hur man ska tvätta sig eller rena sig för att till exempel bli av med sina synder. De flesta 

hinduer är också vegetarianer (författarens kursivering) eftersom de anser att allt 

levande är heligt […] (Bohlin 2015, s.153). 

De olika reglerna inom religionerna har tidigare beskrivits mer ingående i världsreligionernas 

kapitel. Här framställs de endast på ett konstaterande sätt då dem inte förklaras djupare. Dock 

förutsätter uppläggningen av boken att eleverna redan läst kapitlen om de olika 

världsreligionerna innan de kommit fram till etikkapitlet vilket gör att innehållet samtidigt blir 

reflekterande/analyserande då författaren knyter an till läsarens förkunskaper (se tabell 1.).  

Att göra gott och leva ett gott liv problematiseras ytterligare och diskuteras även i en allmän 

kontext. Författaren ställer retoriska frågor och resonerar kring vad ett gott liv kan innebära 

utifrån olika aspekter. Inget konkret svar kan ges på denna fråga enligt författaren utan svaret 

beror på individen du frågar (Bohlin 2015 s.154). Författaren går sedan in på vad det kan 

innebära att göra gott och kopplar bland annat det till organisationen Friends. Framställningen 

blir här både av förklarande och av reflekterande/analyserande typ. 

Frågor kring flickor och pojkars sexualitet och identitet som ska behandlas inom etik enligt 

kursplanen diskuteras i kapitlet ”Livsviktiga frågor”. Författaren framställer innehållet om 
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identitet på ett reflekterande/analyserande sätt genom att ge exempel på hur man kan förstå och 

resonera kring skapandet av identiteten. Sexualitet tas då upp i anknytning till individers 

identitet och beskrivs som en del av den man är (Bohlin 2015, s.142). Vidare ges en beskrivning 

av heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet på ett förklarande sätt då innehållet endast 

svarar på vad de olika sexuella läggningarna innebär (se tabell 1.) 

I UTKIK 4-6 religion sätts etik i både en allmän och religiös kontext. Författaren särskiljer inte 

etik från religion utan gör snarare kopplingar och förklarar hur dessa hänger ihop, vilket avviker 

från den selektiva traditionen som forskare vill bryta (Franck & Löfstedt 2015, s.127). Detta 

tyder även på att ämnet etik har en svag klassifikation i enlighet med Bernstein begrepp.  

Sammanfattning 

I UTKIK 4-6 religion får etik 13 sidors utrymme vilket motsvarar 8,49 %. Ämnet behandlas i 

religiösa och allmänna sammanhang vilket gör att etikens klassifikation klassas som svag. 

Innehållet framställs mestadels reflekterande/analyserande med fåtal förklarande och ett 

enstaka konstaterande inslag. Boken berör nästintill allt som ska behandlas inom etik i  det 

centrala innehållet: 

 Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet 

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt […] och kränkning 

 Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott (Skolverket 

2011, s. 209). 

8. Slutsats  
I detta avslutande avsnitt kommer jag att återigen redogöra för uppsatsens syfte och besvara 

dess frågeställningar genom att sammanfatta och jämföra resultaten från de tre läroböckerna. 

Slutligen kommer jag att presentera förslag på vidare forskning.  

8.1 Sammanfattning och slutdiskussion 

Bakgrunden till uppsatsen ligger i den bristande etikdidaktiska forskningen inom 

religionskunskap. Förutom att etik inte är ett prioriterat ämne inom forskning har det även visat 

sig vara fallet i läroböcker i religion (Löfstedt 2010). Uppsatsens syfte har därför varit att 

undersöka om etik är ett prioriterat ämne i läroböcker i religion för mellanstadiet, genom att 

undersöka det utrymme etiken får. Vidare har syftet varit att undersöka vad som inkluderas och 

exkluderas inom etikämnet och hur läroböckerna behandlar och framställer innehållet. Detta 
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för att få ett intryck på läroboksförfattarnas didaktiska val. Med hjälp av tidigare forskning, 

mina analysverktyg och teoretiska utgångspunkt har jag analyserat mitt material och svarat på 

följande frågeställningar: 

 Hur stort utrymme får etik i de undersökta böckerna? 

 Vilka punkter ifrån det centrala innehållet i etik berörs respektive utelämnas? 

 I vilken kontext behandlas etik och på vilket sätt framställs innehållet?  

Etik inom ämnet religion har som tidigare nämnts utkristalliserat vissa selektiva traditioner, 

som jag genom min undersökning haft för avsikt att plocka ut, och jämföra med de mönster jag 

funnit i mitt resultat.  

Som det har framkommit av analyserna ovan så har etik fått ett väldigt litet utrymme i alla tre 

läroböcker. Nedan följer resultatet av utrymmet i respektive bok: 

1. Upptäck religion (2008) = 6 sidor av 147 möjliga = 4%  

2. PULS religion 4-6 (2011) = 6 sidor av 167 möjliga= 3,59%  

3. Utkik 4-6 religion (2015) = 13 sidor av 153 möjliga = 8,49 % 

I det centrala innehållet i kursplanen för religion kan man finna fyra grundpelare som 

religionskunskap ska vila på. Dessa är ”Religioner och andra livsåskådningar”, ”Religion och 

samhälle”, Identitet och livsfrågor” och ”Etik” (Skolverket 2011 s.208-209). En kan fråga sig 

då om läroböckerna överensstämmer med läroplanen om en ser till de låga procenttalen etiken 

erhåller. Man kan konstatera att etik får ett utrymme på mindre än 10 % i alla tre läroböcker 

vilket kan jämföras med Löfstedt undersökning som visar att etik inte får det utrymme den 

borde få i relation till kursplanen i religion (2010, s.8). Det går till följd av detta att fastslå att 

etik inte är ett prioriterat ämne i religionsböcker för mellanstadiet heller.  

Man kan även se på läroböckernas uppläggning att det är de fem världsreligionerna som får 

mest fokus och eftersom detta går att finna i alla tre böcker, kan man utläsa en selektiv tradition 

i religionsböckerna. Detta kan då tänkas bli gällande i undervisningen och bli normerande för 

religionskunskap då läroboken än idag har en mycket stark position i skolundervisningen 

(Englund 2011, s. 280). Som Franck och Löfstedt (2015, s.81) framhåller så kan ett skäl till en 

selektiv tradition vara att läromedel producerar och reproducerar en viss bild av ämnet och att 

nya böcker skrivs utifrån hur äldre böcker ser ut. 
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Svaret angående vilka punkter från det centrala innehållet som berörs i de undersökta 

läroböckerna varierar men man kan se en tydlig progression från den äldsta till den nyaste. 

Upptäck religion (2008) tar upp frågor som behandlar ”vad ett bra liv kan vara och vad det kan 

innebära att göra gott” och ”frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller samt 

jämställdhet” (Skolverket 2011, s.209). Det saknas således diskussion kring olika etiska 

begrepp samt diskussion om sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 

PULS Religion 4-6 (2011) behandlar frågor som rör ”flickors och pojkars identiteter och roller, 

sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning” samt ”frågor som vad ett bra liv 

kan vara” (Skolverket 2011, s.209). De etiska begreppen saknas följaktligen även i den här 

boken men även diskussion om ”jämställdhet och vad det kan innebära att göra gott” 

(Skolverket 2011, s.209). I Utkik 4-6 religion (2015) behandlas samtliga etiska begrepp, ”frågor 

som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning och 

kränkning” samt ”frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott” 

(Skolverket 2011, s.209). Det enda som saknas är diskussion kring utanförskap.  

Det framträder väldigt tydligt att författaren av Utkik 4-6 religion utgår ifrån det centrala 

innehållet då hon har försökt få med samtliga punkter. En intressant observation är att Utkik 4-

6 religion är den enda boken av de tre som lägger tonvikt på att definiera begreppet etik men 

även de övriga etiska begreppen. Trots att läroböckerna behandlar lite olika punkter så har alla 

något gemensamt och det är att samtliga böcker tar upp den gyllene regeln och erbjuder läsaren 

tillfällen för reflektion och argumentation i form av etiska och moraliska frågor. Då varken 

Upptäck religion eller PULS Religion 4-6 tar upp de etiska begreppen kan det leda till att 

argumentationerna saknar tydliga motiveringar och stannar vid formuleringar av tyckanden 

(Skolverket 2011a, s.28). Vilket enligt Skolinspektionens undersökning visade sig vara fallet 

vid vissa skolors etikundervisning (2012, s.12). Dock behöver detta inte bli gällande på grund 

av läroböckernas utformning, utan läraren har makten att se till att eleverna uppnår ämnets syfte. 

I vilken kontext behandlas etik? Den här frågan har varit intressant att undersöka då forskning 

pekat på klyvningen mellan etik och religion och att de sällan kopplas ihop (Löfstedt 2010 s.9, 

Skolinspektionen 2012, s.12). För att kunna förstå denna klyvning har jag använt mig av 

Bernsteins teori om ämnens klassifikation (Bernstein 2000). För att sedan avgöra om etik som 

ämne har en svag eller stark klassifikation har jag undersökt om etik behandlats i en allmän 

eller religiös kontext. Upptäck religion baserar sina etikavsnitt utifrån tankar från de olika 

världsreligionerna och tar upp etiska frågor uteslutande utifrån dem. På det viset görs det en 

koppling mellan etik och religion men det saknas fortfarande en uttrycklig diskussion kring hur 
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ämnena hänger ihop. Klassifikationen räknas dock ändå som svag då etik inte behandlas på 

något annat sätt i boken än utifrån religionernas perspektiv.  

Författaren av PULS Religion 4-6 har ett annat tillvägagångsätt och utgår istället ifrån 

skolvardagen och diskuterar ämnet ur ett allmänt perspektiv. Innehållet förmedlas i ett 

sammanhang som är bekant för läsaren vilket enligt Löfstedt underlättar lärandet (2011, s.59). 

Etik behandlas på så vis separat från religion likt Skolinspektionens undersökning, vilket 

försummar möjligheten att i den behandla de existentiella frågor som även religioner och 

livsåskådningar försöker besvara (2012, s.12). Här klassas klassifikationen således som stark.  

I Utkik 4-6 religion behandlas etik i både en allmän och religiös kontext. Kopplingen mellan 

etik och religion görs tydlig vilket betonas av både Löfstedt (2011, s.122) och Skolverket (2011, 

s.206). Då etik sammankopplas med religionerna och inte särskiljs från varandra, klassas 

klassifikationen som svag. En selektiv tradition som visat sig inom ämnet som jag tidigare har 

nämnt är att etik sällan kopplas till religioner och livsåskådningar (Franck & Löfstedt 2015, 

s.81). I min undersökning har det visat sig vara fallet i 1 av 3 läroböcker. Dock har det saknats 

en fördjupad diskussion kring det i Upptäck religion där kopplingen kunde uttrycks tydligare. 

Slutligen har jag undersökt hur innehållet har framställs med hjälp av Niklas Ammerts 

analysmodell över framställningstyper där innehållet kategoriseras som konstaterande, 

förklarande, analyserande/reflekterande eller normativt (2011, s.262). Med hjälp av tabellen 

som redovisats i metodavsnittet har jag kunnat granska på vilket pedagogiskt djup innehållet 

framställts (se tabell 1.).  

I upptäck religion stannar innehållet ofta vid den förklarande framställningstypen då författaren 

ofta förmedlar korta förklaringar och beskrivningar av olika företeelser (se tabell 1.) Innehållet 

blir sällan analyserande/reflekterande då författarna inte går in på djupet genom att göra 

kopplingar och jämförelser med olika sammanhang. I PULS Religion är alla framställningstyper 

representerade. Dock är den förklarande och normativa framställningstypen mest 

förekommande. I Utkik 4-6 religion dominerar den reflekterande/ analyserande 

framställningstypen följt av den förklarande och sist den konstaterande framställningstypen. 

Ammert (2011, s.260) skriver att framställningen av innehållet påverkar hur läsaren tolkar det. 

Värderingar om vad som är rätt och fel kan avvika mellan olika religioner och olika individer. 

Det kan därav bli problematiskt om en lärobok uttrycker explicita värderingar och utsagor om 

vad som är rätt och fel. En reflekterande/analyserande framställningstyp som belyser ämnet ur 

olika perspektiv kan då vara att föredra. Man kan se ett mönster i respektive lärobok när det 
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gäller hur de framställer innehållet men man kan inte dra någon generell slutsats av alla tre, 

utan alla har olika angreppssätt.  

Jag har med min studie inte haft för avsikt att bedöma vilka läroböcker som är bra eller mindre 

bra. Jag har istället fokuserat på de didaktiska aspekterna av etik inom religionsämnet. 

Nämligen vad läroböckerna tar upp och hur detta innehåll behandlas och framställs.  Resultatet 

av min studie gäller endast för de tre undersökta läroböckerna och kan inte generaliseras i större 

omfattning. Hur det ser ut i läroböckerna säger naturligtvis inget om den konkreta 

undervisningen i klassrummet men forskning visar att lärare ofta tenderar att följa läroböckers 

uppläggning (Skolinspektionen 2012, s.13-14). Som Reichenberg & Skjelbred (se Ammert 

2011, s.26) skriver så kan läroböcker både forma elevers och lärares uppfattningar om vilket 

innehåll och typ av kunskap som är viktig. Vilken roll läroböckerna faktiskt spelar för 

etikundervisningen beror naturligtvis på hur läraren väljer att använda dem. En perfekt lärobok 

existerar inte enligt Wickström (2011, s.167) som påpekar vikten av att kunna analysera och 

värdera lärobokstexter i förhållande till undervisningens uppdrag och mål eller med andra ord, 

utveckla didaktisk textkompetens. I slutändan är det trots allt läraren som avgör.  

8.2 Förslag på vidare forskning 

Jag har med min uppsats gett en liten inblick i hur etik kan framträda inom religionsämnet via 

analyser av läroböcker. Då etikdidaktik i nuläget är ett ganska outforskat område är mitt tips att 

fortsätta forska kring det ämnet. Förslagsvis kan man ge sig ut på skolor för att intervjua och 

observera hur lärare och elever jobbar med, samt diskuterar etik inom religionsämnet. Om och 

hur etik kopplas till religionerna i undervisningen är en intressant aspekt att fokusera på men 

även vilka andra medel än läroböcker som lärarna tar till vid undervisningen av etik. 
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