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1 INLEDNING 
I skolan är det kursplanerna som ligger till grund för vad undervisningen ska behandla. Ett sätt 

att driva undervisning på är just genom läroböcker, men hur väl stämmer läroböcker överens 

med kursplaner? I religionskunskap är det centrala innehållet indelat i fyra olika moment. Jag är 

intresserad av att veta hur stor del varje moment i det centrala innehållet för årskurs 7–9 får i 

läroböcker eftersom många läroböcker utger sig för att vara en komplett lärobok att använda 

under hela högstadiet. 

 I en rapport från Skolverket framgår det att många lärare anser att en lärobok har en 

legitimerande funktion i deras arbete, det vill säga att om de följer läroboken, anser de att de kan 

vara säkra på att undervisningen följer läroplanens syfte, innehåll och kunskapskrav (Skolverket 

2006, 22). Genom att undersöka hur stor del varje moment får i läroböcker, går det att få syn på 

ifall läroböckerna faktiskt verkar ta upp samtliga fyra moment.  

 Jag vill också ta reda på ifall en snabb koll i innehållsförteckningen kan ge en rättvis 

uppfattning av hur stor del varje moment får i en lärobok. För att undersöka detta ska jag 

genomföra min undersökning på två sätt: först kommer jag att analysera varje kapitels rubriker 

och underrubriker i innehållsförteckningen för att se hur stor del varje moment enligt 

innehållsförteckningen får i läroboken och sedan kommer jag att undersöka varje sida för sig för 

att se vilket moment den tillhör. Därmed kan jag kontrollera om innehållsförteckningen ger en 

tillförlitlig bild av momentens fördelning i läroboken.  

 Genom att undersöka hur stor del varje moment får i läroboken kan man upptäcka ifall 

något moment berörs väldigt lite och därmed behöver kompletteras med hjälp av annat material. 

För som Anders Calderon tar upp i artikeln På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? 

så behöver inte en lärobok som utger sig för att vara anpassad till en viss kursplan, faktiskt vara 

det (Calderon, u.å.).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det centrala innehållet i kursplanen i religionskunskap för årskurs 7–9 är indelat i fyra olika 

moment: ”Religioner och andra livsåskådningar”, ”Religion och samhälle”, ”Identitet och 

livsfrågor” samt ”Etik”. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur stor del 

procentuellt dessa fyra moment får i ett urval läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9. 

Syftet är också att undersöka om det går att utläsa enbart utifrån innehållsförteckningen och 

kapitelrubrikerna hur stor del dessa fyra moment får i läroböcker för religionskunskap i årskurs 
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7–9. Slutligen är syftet att även jämföra de två undersökningarna och se om det finns några 

likheter och skillnader mellan dem.  

 Frågeställningarna i den här uppsatsen utifrån syftet formulerat ovan är:  

• Hur stor del får varje moment i kursplanens centrala innehåll i läroböcker för 

religionskunskap i årskurs 7–9? 

• Går det att utläsa enbart utifrån innehållsförteckningen och kapitelrubrikerna i 

läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9 hur stor del varje moment i det centrala 

innehållet får?  

1.2  Metod 

Den metod som används i denna uppsats är en förenklad version av en kvantitativ 

innehållsanalys. En innehållsanalys används framför allt i analyser där tillvägagångssättet är att 

kvantifiera, det vill säga att räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texten utifrån 

färdiga kategorier som bestämts i förväg (Bergström & Boréus 2012, 50; Bryman 2011, 283).  

 En innehållsanalys kan göras antingen manuellt, alltså av människor, eller av en dator. Jag 

har valt att göra analysen manuellt. Detta för att vid en manuell analys kan betydligt mer 

komplicerade bedömningar och tolkningar göras än om en dator skulle analysera samma 

material (Bergström & Boréus 2012, 51). I och med att frågeställningen för uppsatsen är att 

studera hur stor del varje moment i det centrala innehållet får i läroböcker, så kommer det finnas 

en hel del utrymme för tolkningar för att avgöra vilket moment av det centrala innehållet som en 

sida eller kapitelrubrik i läroboken tillhör. Skulle en likadan undersökning göras via en dator 

skulle inte samma typ av tolkningar och bedömningar kunna ske.  

 I en regelrätt innehållsanalys är utformning av ett kodningsschema och en kodningsmanual 

något centralt som hela analysen byggs upp kring (Bryman 2011, 291). Jag har i den här 

uppsatsen valt att förenkla det hela för att bättre passa till denna uppsats undersökning genom att 

göra kodschemat i form av enkla tabeller som består av fem kategorier. Tabellerna gör det 

dessutom tydligt för läsaren att åskådliggöra analysen.   

 Kategorierna som sidorna i läroböckerna och läroböckernas kapitelrubriker delas in i är 

baserade på de moment som inryms i det centrala innehållet för kursplanen i religionskunskap i 

årskurs 7–9. Den första kategorin är således ”Religioner och andra livsåskådningar”, vilken 

kommer att i tabellerna förkortas till att endast heta ”Religioner och livsåskådningar”. Den andra 

kategorin är ”Religion och samhälle”, den tredje är ”Identitet och livsfrågor” och den fjärde 

kategorin är ”Etik”. Jag har valt att ha med en femte kategori, ”Övrigt”. Detta för att vissa sidor i 
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läroböckerna är innehållsförteckningar, register, elevuppgifter eller helsidebilder, vilka inte hör 

samman med de andra kategorierna. Övrigt-kategorin finns också med i de fall då det inte går att 

avgöra vilken av de andra kategorierna en kapitelrubrik ska tillhöra. I de få fall då det inte går att 

avgöra vilken kategori en sida (eller kapitelrubrik) tillhör, exempelvis för att sidan är en 

blandning av alla fyra kategorierna, så kommer de sidorna att placeras in under kategorin 

”Övrigt”. Annars kommer dock en sida som har ett innehåll som passar in i flera kategorier att 

sorteras in i den kategori som den mest tillhör.  

 Jag kommer att genomföra min undersökning i två delar och därmed göra två 

undersökningar. I den första undersökningen kommer jag att läsa igenom innehållsförteckningen 

och kapitelrubrikerna till en lärobok och dela in varje kapitelrubrik i en kategori. Därefter 

kommer jag att fylla i den informationen i en tabell, där varje kapitelrubrik delas in under en av 

de fem kategorierna. Tabellen nedan är ett fiktivt exempel som visar hur denna tabell kan 

komma att se ut.  

Efter kapitelrubrikerna är indelade i kategorierna, kommer jag räkna ut hur stor procentuell del 

varje kategori får i det specifika läromedlet. Utifrån det går det sedan att avgöra hur stor del 

varje moment i det centrala innehållet i religionskunskap får utifrån indelningen baserad endast 

på kapitelrubrikerna. I tabellen ovan, som läses från vänster till höger, går det exempelvis att 

utläsa att momentet ”Identitet och livsfrågor” upptar en fjärdedel av den fiktiva läroboken. 

 I den andra undersökningen kommer jag att läsa igenom samma lärobok sida för sida och 

avgöra vilken av de fem kategorierna varje sida i läroboken tillhör. Därefter kommer jag att föra 

in informationen i en tabell. Efter det kommer jag att räkna ut hur stor del procentuellt varje 

moment (och därmed kategori) i det centrala innehållet i kursplanen för religionskunskap för 

Tabell 1 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i en fiktiv lärobok

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Hinduismens 
historia”

”Livet efter 
döden i 
populärkulturen”

”Etik – vad är 
rätt och fel?”

”Islams heliga 
skrift – Koranen”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

50 % 0 % 25 % 25 % 0 %
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årskurs 7–9 får i läroboken. Nedan kommer en tabell som är ett fiktivt exempel som visar hur 

tabellerna kan komma att se ut om undersökningen görs genom att varje sida analyseras för sig. 

Den totala procentsumman kan komma att variera från 99,9 till 100,1 och inte alltid vara exakt 

100. Detta beror på att varje moments fördelning i procent avrundas till en decimal och ibland 

händer det då att avrundningen gör att summan kan komma att differentiera med 0,1.  

Jag kommer sedan att jämföra de två undersökningarna med varandra, för att se om det finns 

några likheter och skillnader mellan hur stor del de olika momenten får i läroböckerna beroende 

på om analysen gjorts på kapitelrubrikerna eller sida för sida. Slutligen kommer jag att jämföra 

de fem läroböckerna och se om det går att utläsa några likheter och skillnader mellan dem.  

 Det finns det några svagheter med innehållsanalysen som är värda att ta i beaktande. Risken 

med en innehållsanalys är att man antar att det mest förekommande ord eller fenomen är det 

mest betydelsefulla, vilket inte alls behöver vara sant. Många gånger är det viktigaste inte hur 

många gånger utan hur något sägs och det är något som är viktigt att ha i baktanken när man 

gör en kvantitativ innehållsanalys. Det finns också en begränsning med innehållsanalysen 

genom att den oftast tar fasta på endast det som syns och är uttalat – det outtalade räknas inte 

(Bergström & Boréus 2012, 80–81). Det outtalade går givetvis också att kvantifiera, men för att 

synliggöra det i en kvantitativ innehållsanalys krävs särskilda frågor vilket jag inte kommer gå 

in på närmare i denna uppsats.  

 Genom att belysa några av innehållsanalysens svaga sidor kan jag undvika att ramla ner i 

fallgroparna som kommer med denna metod. 

1.3 Material  

I föreliggande uppsats analyseras fem olika läroböcker i religionskunskap för grundskolan 

årskurs 7–9. Samtliga av läroböckerna utgår från kursplanen i religionskunskap för årskurs 7–9 

Tabell 2 De olika momentens fördelning i en fiktiv lärobok.

Religioner och 
livsåskåd-
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

50 80 40 59 21 250

Momen-
tens 
fördelning 
i %

20 % 32 % 16 % 23,6 % 8,4 % 100 %
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enligt Lgr11. Nedan kommer dessa fem läroböcker att presenteras och därefter kommer en kort 

diskussion om val av material och avgränsning.  

 Religion 7–9 är en lärobok skriven av Mats Molund, Karin Sjöbäck och Kenneth Arvidsson, 

Interskol förlag, 2011. Läroboken består av två delar, basbok A och basbok B. I den här 

uppsatsen kommer de två delarna att analyseras ihop, då de tillhör samma läromedel. Basbok A 

är främst anpassad för årskurs 7 och första delen av årskurs 8. Basbok B är främst anpassad för 

andra delen av årskurs 8 samt årskurs 9.   

 Utkik Religion är skriven av Hans Olofsson och Rolf Uppström, Gleerups Utbildning, 2014. 

Läroboken är tänkt att användas under hela högstadiet.    

 SO–S Religion ämnesboken av Ingrid Berlin och Börge Ring, Liber, 2012, ingår i en serie av 

läromedel Liber har gett ut som heter SO–S. SO–S Religion ämnesboken är egentligen en 

sammanslagning av de tre böckerna som finns för årskurs 7, 8 samt 9. 

 PRIO Religion stadiebok av Ole Högberg, David Isaksson och Mats Sundqvist, Sanoma 

Utbildning, 2014, är en lärobok som är tre böcker i en. Första boken, PRIO Religion 7 är 

anpassad för elever i årskurs 7. Den andra boken, PRIO Religion 8 är till för elever i årskurs 8. 

Den sista boken, PRIO Religion 9, är anpassad för elever i årskurs 9.  

 Religion och liv 7–9 är en lärobok skriven av Leif Berg och Gunilla Rundblom, Natur och 

kultur, 2013. Boken är en stadiebok som samlar elevböckerna för årskurs 7, 8 samt 9 under en 

och samma lärobok och då är således även denna bok egentligen tre böcker i en, där den första 

är anpassad för elever i årskurs 7, den andra för elever i årskurs 8 och den sista för elever i 

årskurs 9. 

 Det material som ligger till grund för uppsatsen har valts ut främst på grund av utgivningsår. 

Det var viktigt att de utvalda läroböckerna skulle vara skrivna efter 2011 för att de skulle kunna 

ha Lgr11 som grund, då det är just jämförelsen mellan Lgr11 och läroböcker som är det som 

ligger till grund för analysen i uppsatsen. Tillgången på läroböcker i religionskunskap för 

årskurs 7–9 utgivna efter 2011 är väldigt begränsad, vilket är den avgörande faktorn till varför 

det är just dessa fem läroböcker och inga andra som analyseras. 

 Att det är just fem läroböcker som analyseras beror på att jag då kan dra några generella 

slutsatser utifrån det resultat jag kommit fram till. Fler än fem läroböcker hade givetvis varit det 

optimala, men på grund av omfånget på detta arbete finns det inte tid eller utrymme att analysera 

fler än fem läroböcker.  
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1.4 Uppsatsens utgångspunkt 

Den utgångspunkt jag har när jag formulerar mina frågeställningar till uppsatsen är att de 

läroböcker jag analyserar ska vara allomfattande, det vill säga att det ska räcka att använda den 

specifika läroboken för att täcka upp samtliga moment i det centrala innehållet för 

religionskunskap och att den inte behöver kompletteras med annat material. I SO–S Religion 

ämnesboken står det på baksidestexten att ”SO-Serien är ett komplett läromedel som ger grund 

för att nå målen för skolarbetet i SO” och i Religion 7–9 står det i förordet att ”Religion 7–9 är 

anpassad till kursplanen för religionsämnet enligt lgr11 […]. Tillsammans med läromedlets […] 

uppgifter av olika slag, når eleverna ämnets syfte och kunskapskrav enligt lgr11”. Citaten visar 

tydligt att böckerna är tänkta att användas under hela högstadiet och därmed uppstår den 

förväntan jag grundar undersökningen i.  

1.5 Disposition  

Uppsatsen börjar med kapitel ett där uppsatsens syfte, frågeställningar, metod, material och 

uppsatsens utgångspunkt presenteras. I kapitel två kommer ett bakgrundsavsnitt om kursplanen i 

religionskunskap i årskurs 7–9, där det centrala innehållet presenteras och kommenteras. 

Därefter kommer ett avsnitt om tidigare forskning. I kapitel tre kommer undersökningen att 

redovisas, där varje lärobok analyseras för sig och därefter kommer ett avsnitt om en jämförelse 

mellan de fem läroböckerna. Uppsatsen avslutas med kapitel fyra, där en sammanfattning av 

undersökningens resultat kommer samt en diskussion av de slutsatser som går att dra utifrån 

resultatet med hjälp av den tidigare forskningen.  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2 BAKGRUND  
I det här kapitlet kommer först ett avsnitt om kursplanen i religionskunskap för årskurs 7–9, där 

de olika momenten i det centrala innehållet kommenteras och förklaras närmare och därefter 

kommer ett avsnitt om tidigare forskning. 

2.1 Kursplanen i religionskunskap  

I den svenska grundskolan finns det kursplaner som varje lärare måste följa. Det kan ses som en 

riktlinje för lärare för att veta vad syftet med undervisningen i det specifika ämnet är, men 

kursplanen är också ett sätt att veta vilket innehåll som måste behandlas i respektive ämne. I 

kursplanen finns det också kunskapskrav, som hjälper lärare att veta vilken nivå en elev ligger 

på i respektive ämne och därmed vilket betyg elevens prestationer når upp till (Skolverket 2011, 

4–5).   

 I föreliggande uppsats är det det centrala innehållet som är det intressanta. Det centrala 

innehållet är något som är helt nytt för Lgr11 och som inte funnits i tidigare kursplaner. I det står 

det tydligt vad det är som ska behandlas inom varje ämne. Inom just religionskunskapen blir det 

dessutom särskilt tydligt vilket innehåll som ska behandlas i vilka årskurser (Löfstedt 2011, 11).  

 Det centrala innehållet för årskurs 7–9 är indelat i fyra olika moment: ”Religioner och andra 

livsåskådningar”, ”Religion och samhälle”, ”Identitet och livsfrågor” samt ”Etik”. Dessa 

moment ringar tillsammans in centrala delar av ämnet, men momenten bör inte ses som olika 

arbetsområden skilda från varandra i undervisningen, utan de kan kombineras på vilket sätt som 

läraren bedömer som det mest lämpliga för att uppnå syftet med undervisningen. Varje moment 

består av flera punkter, vilka inte alltid ska väga lika tungt i undervisningen, utan punkterna är 

snarare byggstenar som kan kombineras på olika sätt. Det framgår inte i det centrala innehållet 

hur mycket tid som ska ägnas åt varje moment och punkt, utan det är upp till varje enskild lärare 

att avgöra. Det första momentet, ”Religioner och andra livsåskådningar” kan dock, enligt 

Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, ses som religions-

kunskapens kärna, då det är ämnets huvudsakliga studieobjekt. Därmed kan det vara rimligt att 

anta att detta moment ges lite mer tid och utrymme än övriga moment (Skolverket 2011, 4, 7, 

11). 

 I det centrala innehållet finns det som ovan nämnt fyra tydliga moment, som samtliga skiljer 

sig från varandra väsentligt. Det är dessa fyra moment som ligger till grund för fyra av de fem 

kategorierna som sidorna i läroböckerna kommer att delas in i under själva undersökningen (se 
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avsnitt 1.2). Jag kommer nu att presentera de fyra momenten genom ett utdrag ur kursplanen i 

religionskunskap och därefter kommer jag att kommentera momentet med hjälp av Skolverkets 

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (2011).  

2.1.1 Religioner och andra livsåskådningar 

I det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 7–9 står det att undervisningen ska 

behandla följande inom momentet ”Religioner och andra livsåskådningar”:  

• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens 
tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.  

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. 

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.  

• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck. 

• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism (Skolverket 2016, 209).  

Det framgår tydligt ovan att fokus är de fem världsreligionerna och deras centrala tankegångar 

och urkunder, vilket exempelvis är en sammanhängande bild av centrala trosföreställningar, 

världsbilder och moraluppfattningar inom världsreligionerna. Även hur religionerna har spritt 

sig geografiskt under historien ska tas upp (Skolverket 2011, 23).  

 Förutom världsreligionerna ingår i detta moment nya religiösa rörelser, nyreligiositet samt  

privatreligiositet och vilka uttrycksformer dessa har. Nya religiösa rörelser är rörelser som vuxit 

fram efter andra världskriget och som ofta har en internationell prägel, exempelvis 

scientologikyrkan och krishna-rörelsen. Nyreligiositet fokuserar framför allt på nya religiösa 

rörelser som ofta benämns som ”new age” och som många gånger har fokus på andlighet.  

(Skolverket 2011, 24).  

 I detta moment ingår även sekulära livsåskådningar, som exempelvis humanism. Exempel 

på saker i undersökningen som kan komma att tillhöra kategorin ”Religioner och 

livsåskådningar” är kristendomens uppdelning i tre stora inriktningar, humanismens centrala 

tankegångar samt olika symboler som är centrala inom hinduismen. 

2.1.2 Religion och samhälle 

I det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 7–9 står det att undervisningen ska 

behandla följande inom momentet ”Religion och samhälle”: 

• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.  
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• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.  

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt.  

• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 
religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet (Skolverket 2016, 209).  

I detta moment är det fokus på religionens roll och plats i samhället, både i vår egen tid och 

genom historien. Det som tas upp i detta moment är kristendomens historiska roll i Sverige med 

fokus på förändringen som skett från historiskt tid fram till idag. Det är dock inte endast 

religionens plats i samhället i Sverige som finns med i detta moment, utan även andra platser 

och andra tider finns med (Skolverket 2011, 25–26).  

  I detta moment ingår också att se på religionernas roll i några aktuella politiska skeenden 

och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Det betyder alltså att ifrågasätta hur politiska 

skeenden och konflikter presenteras och belysas att enbart för att något är publicerat behöver det 

inte vara helt korrekt, exempelvis genom att belysa att det bakom många konflikter som av 

media ofta lyfts fram att vara religiöst grundade, så finns det även många andra förklaringar till 

konflikten, exempelvis ekonomiska eller politiska orsaker (Skolverket 2011, 26).  

 Slutligen ingår i detta moment att belysa konflikter och möjligheter i sekulära och 

pluralistiska samhällen och då exempelvis lyfta fram att ibland kommer sekulära värderingar i 

konflikt med traditionella religiösa värderingar som försvaras och motiveras med att de är just 

religiösa argument. Exempel på saker som kan tas upp i denna punkt är frågor som rör 

religionsfrihet, sexualitet, världsbild och yttrandefrihet (Skolverket 2011, 26). 

2.1.3 Identitet och livsfrågor 

I det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 7–9 står det att undervisningen ska 

behandla följande inom momentet ”Identitet och livsfrågor”: 

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen.  

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.  

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter 
och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang (Skolverket 2016, 209–210).  

I detta moment ingår det att se på hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen. Populärkultur 

kan vara allt från böcker, musik, film, tv-program, bloggar och datorspel. Några exempel på 
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innehållet i livsfrågor är meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet (Skolverket 2011, 

27).  

 I detta moment ingår även att se hur religioner och livsåskådningar har betydelse för 

formandet av identiteter och livsstilar och att religioner och andra livsåskådningar kan vara en 

hjälp för att komma i kontakt med djupare frågor som rör självbild och livsstil (Skolverket 2011, 

27).  

 Slutligen ingår i detta moment även att uppmärksamma olika typer av riter och vad de 

spelar för roll vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära 

sammanhang. Exempel på riter är namngivning, giftermål, fredagsmys och bar mitzva 

(Skolverket 2011, 28). 

2.1.4 Etik 

I det centrala innehållet i religionskunskap för årskurs 7–9 står det att undervisningen ska 

behandla följande inom momentet ”Etik”: 

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel 
konsekvens- och pliktetik.  

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, 
till exempel dygdetik.  

• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.  

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar (Skolverket 2016, 210).  

I momentet ska vardagliga moraliska dilemman utifrån etiska modeller tas upp. I momentet 

ingår även etiska begrepp och hur de kan utveckla förmågan till etisk argumentation vid frågor 

som exempelvis hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som 

frihet och ansvar (Skolverket 2011, 28).  

 I detta moment ingår också att diskutera och arbeta med föreställningar om det goda livet 

och den goda människan. Genom att detta kopplas till olika etiska resonemang så fungerar inte 

etiken enbart som ett verktyg för att lösa moraliska dilemman, utan etiken kan bli en del i en mer 

långsiktig och helhetssträvande reflektion över livet (Skolverket 2011, 29).  

 Avslutningsvis binder detta moment ihop etiska frågor med människosynen i några 

religioner och andra livsåskådningar (Skolverket 2011, 29). Exempel på saker som kan beröras i 

detta moment är frågor om människovärde, den fria viljan, själens existens och människans 

relation till andra levande varelser. 

!10



2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer en forskningsöversikt att presenteras. Först kommer ett avsnitt som 

fokuserar på vilken roll läroböcker har i undervisningen och därefter kommer ett avsnitt som 

fokuserar på hur väl läromedel överensstämmer med kursplaner och läroplaner. Innan dess vill 

jag dock klargöra ett par saker när det kommer till läroboksforskning inom religionskunskap.  

 Förundersökningen har visat att det finns ett behov av att belysa jämförelser mellan 

kursplaner och läroböcker mer, då detta är något som saknas. Den forskning som har gjorts på 

läroböcker har framför allt fokuserat på exempelvis framställningen av en viss religion i 

läroböckerna.  Det finns dock trots allt några examensarbeten och c-uppsatser där lärarstudenter 1

har undersökt hur väl läroböcker överensstämmer med kursplaner och det är något jag 

presenterar nedan i avsnitt 2.2.2.    

2.2.1 Läroböckers roll i undervisningen 

Lärobokens främsta uppgift är att leverera ett stoff och ett innehåll som är begripligt för eleverna 

och som gör att de kan sätta in saker och ting i ett större sammanhang. Det är också viktigt att 

läroboken har flera intressanta konkretiseringar och exempel som gör att helhetsbilderna av 

stoffet blir lättillgängligt för eleverna. Hur mycket av lärobokens stoff lärare sedan väljer att 

använda sig av och vilken betydelse läroboken får i undervisningen, är helt upp till lärare själva 

och det är ingenting som läroboken i sig kan styra över (Nilsson 1991, 11).    

 Skolverket släppte 2006 en rapport vid namn Läromedlens roll i undervisningen: 

grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 

samhällskunskap, som fokuserar på just läromedlens betydelse i skolan. Enligt rapporten har 

läroböcker en mycket stark ställning i undervisningen. Det är få lärare som väljer att inte 

använda sig av läroböcker alls och de allra flesta använder dem regelbundet och ofta. I och med 

att många lärare väljer att använda sig flitigt av läroböcker, lämnar de över mycket av sitt 

handlingsutrymme till läroboksproducenterna. Det har gjort att läroböckerna får en viktig roll 

för hur inte bara undervisningen utformas, utan också för hur konkretiseringen av läroplanens 

mål och innehåll ser ut (Skolverket 2006, 14, 20, 22). Björn Falkevall, universitetslektor inom 

religionsdidaktik, menar att läroböckerna därmed har fått en stark ställning som riktningsgivare i 

undervisningen, då de i en stor utsträckning är med och påverkar vad som ska tas upp i 

undervisningen  (Falkevall 2013, 98).  

 Se exempelvis Härenstam 2000 eller Berglund 2014. 1
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 Läroböckerna har också, enligt många lärare som intervjuats i rapporten, en legitimerande 

funktion i lärarnas arbete. Med det menas att lärare som följer läroboken, anser att de kan vara 

säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och kunskapskrav (Skolverket 2006,  

22).  

 I en granskning som Skolverket gjort av läroböcker i vissa utvalda ämnen visar det sig att 

många läroböcker långt ifrån alltid överensstämmer med läroplanernas värdegrund och 

kursplanernas mål. Det gör att det finns anledningar till att ständigt ifrågasätta läroböckernas 

legitimerande funktion, alltså att de skulle vara någon form av garanti för att läroplanerna och 

kursplanerna följs (Skolverket 2006, 133).  

 Anders Calderon skriver i artikeln På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? att för 

att undvika att läromedel ses som en garanti för att kursplanens syfte och innehåll följs, måste 

lärare göra ett medvetet didaktiskt val där de kan skilja mellan kursplan och läromedel och se att 

det inte är samma sak. Calderon menar att bara för att ett läromedel utger sig för att vara 

anpassad efter en viss läroplan, betyder det inte med nödvändighet att den faktiskt är det. Därför 

är det så viktigt att lärare inte blint litar på att läromedel faktiskt följer kursplanen och att man 

därmed tar ifrån läromedel dess legitimerande funktion (Calderon, u.å.).  

 Även Jörgen Mattlar, lektor i didaktik, betonar vikten av att lärare gör ett medvetet val vid 

val av läroböcker. Han menar att lärare har ett stort ansvar att reflektera över de läroböcker som 

används i undervisningen och att det är upp till läraren själv att hitta alternativa och 

kompletterande undervisningsmaterial som väger upp för den enskilda lärobokens obalans 

(Mattlar 2008, 197).  

2.2.2 Hur väl läromedel överensstämmer med kursplaner och läroplaner 

Före 1991 reglerade staten läromedelsval och läromedelsanvändningen i skolan. På den tiden 

var kursplanerna mycket mer detaljerade gällande vad undervisningens innehåll skulle vara samt 

hur genomförandet skulle ske, bland annat genom att det i anvisningar och kommentarer till 

kursplanerna ofta angavs exempel på lämpliga läromedel. Det fanns även ett särskilt institut som 

hade som uppgift att granska just läromedel, Statens Institut för Läromedel (SIL). SIL och 

statens styrning av läromedel användes för att åstadkomma en likvärdig och enhetlig skola. 1991 

avvecklades SIL och därmed försvann statens kontroll och styrning av läromedel. Istället blev 

det lärare själva som fick ta över ansvaret för val av lämpliga läromedel. Dessutom försvann de 

detaljerade föreskrifterna om undervisningens innehåll och genomförande och lärarna fick 

istället börja ta över ansvaret för även detta (Skolverket 2006, 13, 128). 
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 En intressant fråga som uppstår nu när staten inte längre granskar läromedel, är hur väl 

läromedel som används idag stämmer överens med kursplaner i olika ämnen. Flera studier av 

högskole- och universitetsstudenter har gjorts för att se hur väl läromedel överensstämmer med 

kursplaner i flera olika ämnen och i flera olika årskurser. Jag kommer nedan att kort presentera 

några av dem och ta upp de slutsatser de kommit fram till.  

 Linda Ekberg skriver i sitt examensarbete Läromedel under lupp: jämförelse mellan 

läroplanens centrala innehåll och naturvetenskapliga läromedel för årskurs ett till tre (2013) 

om hur väl tre läromedel i naturvetenskap utgivna mellan 2011 och 2013 uppfyller läroplanens 

krav för årskurs 1–3. Ekberg har analyserat läromedlen och undersökt hur väl det centrala 

innehållet finns representerat i läromedlen samt hur väl ämnets förmågor finns representerade. 

Det hon kommer fram till i sin studie är att ingen av de tre läromedlen helt representerar 

samtliga delar av det centrala innehållet. En av böckerna representerar så mycket som 91% av 

det centrala innehållet, men de två övriga representerar 59% och så lite som 27%. Angående 

förmågorna så finns samtliga representerade i alla tre läromedel, men i olika stor utsträckning. 

Hennes slutsatser är att ingen av läromedlen kan stå själva i undervisningen då ingen av dem 

helt till fullo lyckas uppnå läroplanens krav (Ekberg 2013, 5–6, 29).  

 Simon Näslund och Thomas Sjöström gör även de en analys om hur väl läromedel 

överensstämmer med kursplaner och läroplaner. I sitt examensarbete Diskrepansen mellan 

läromedel och styrdokumenten i Religionskunskap: en jämförelse mellan läroböcker och 

styrdokument i Religionskunskap på gymnasienivå (2014) undersöker de hur ett läromedel i två 

olika utgåvor och olika utgivningsår behandlar syfte och centralt innehåll i religionskunskap på 

gymnasienivå. Det som de kommer fram till är att det nyare läromedlet bättre stämmer överens 

med innehållet i läroplanen för religionskunskap på gymnasienivå, men att det fortfarande inte 

motsvarar läroplanens krav fullt ut, framför allt brister den nyare utgåvan i områden som rör etik 

och moral (Näslund & Sjöström 2014, 4, 26–27).  

 I Läromedel versus kursplan: en text- och innehållsanalys av två läromedel i engelska 

(2006) undersöker Susanna DeMattia och Rebecka Svensson bland annat två läromedel i 

engelska för årskurs 9 för att se vilka punkter ur kursplanens mål att uppnå i slutet av årskurs 9 

som läromedlen tar upp och behandlar. Det som de i sin c-uppsats kommer fram till är att båda 

läromedlen tar till största del upp de färdigheter som nämns i kursplanen, men i båda saknas 

framför allt övningar där eleverna får reflektera över sitt eget lärande. Båda har även brister 

gällande moment om kulturer och kulturella uttryck. DeMattia och Svensson menar att de två 
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läromedlen kan användas som utgångspunkt i undervisningen, men att de måste kompletteras av 

andra saker (DeMattia & Svensson 2006, 2, 31–32).  

 Cecilia Lundberg och Hanna Wideman studerar i sitt examensarbete Kom i gång! och 

Svenska direkt: två läromedel i svenska som andraspråk analyseras med utgångspunkt i Lpo94s 

och Lgr11s kursplaner i svenska som andraspråk (2014) ifall läromedel följer kursplanen i 

svenska som andraspråk enligt läroplanerna Lpo94 och Lgr11. Lundberg och Wideman 

studerade två läromedel, ett baserat på varje läroplan och kom fram till att läromedlet som 

behandlade Lpo94 tog upp nästan samtliga teman de kunde finna i kursplanen, men att det var 

ett tema (modersmål – svenska) som inte behandlades i läromedlet. Läromedlet från Lgr11 

behandlade dock samtliga teman ur kursplanen. En intressant upptäckt de kom fram till är att 

läromedlet som är baserat på Lpo94, når upp till samtliga teman och mål som kursplanen i 

Lgr11 har. Det betyder att bara för att ett läromedel är utgivet för en viss läroplan, betyder det 

inte att det är utdaterat när en ny läroplan träder i kraft (Lundberg & Wideman 2014, 4–5, 42–

43).    

 I Kan lärare förlita sig på läromedel? En kvalitativ textanalys av engelska läromedel för 

årskurs 3 (2012) undersöker Mona Palosaari och Sofie Eklöf hur väl tre läromedel i engelska för 

årskurs 3 följer den engelska kursplanen och läroplanen för årskurs 1–3. Det som de kommer 

fram till sitt examensarbete är att ingen av läromedlen helt följer kursplanen, men att de tre 

läromedlen har olika brister. I ett av läromedlen är det bland annat muntliga övningar som är 

dåligt representerade. En slutsats som Palosaari och Eklöf kommer fram till är att eftersom inget 

av läromedlen helt överensstämmer med den engelska kursplanen för årskurs 1–3, så menar de 

att det är viktigt att lärare är medvetna om detta och tillför eleverna det som saknas i läromedlen  

(Palosaari & Eklöf 2012, 5, 34–35).     

 Det som framgår av den forskningsöversikt som tagits upp ovan är att i de allra flesta fall en 

läromedelsgranskning skett med fokus på att ta reda på ifall läromedel följer den aktuella 

kursplanen eller läroplanen så har läromedlen inte fullt ut uppfyllt eller behandlat de moment 

och punkter som återfinns i styrdokumenten. Det får som konsekvens att läromedel inte kan stå 

ensamma i undervisningen utan måste kompletteras med annat material. Det gör också att 

läromedel inte med säkerhet kan anses ha en legitimerande funktion. 
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3 UNDERSÖKNING 
I detta kapitel kommer varje lärobok att analyseras för sig och därefter kommer ett avsnitt där 

jag gör en jämförelse mellan de fem läroböckerna. Undersökningen väljer jag som tidigare 

nämnt att genomföra i två olika delar. I den första undersökningen analyserar jag varje kapitels 

rubriker och underrubriker i innehållsförteckningen för att se hur stor del varje moment i 

läroboken får enligt innehållsförteckningen. I den andra undersökningen analyserar jag varje 

sida för sig för att ta reda på hur det faktiskt ligger till. Dessa två undersökningar kompletterar 

varandra och hjälper mig att undersöka ifall en snabb koll i innehållsförteckningen kan ge en 

rättvis uppsättning av hur stor del varje moment får i en lärobok och för att kontrollera ifall 

innehållsförteckningen ger en tillförlitlig bild måste jag göra en noggrann analys där varje sida 

analyseras för sig.  

3.1 Religion 7–9  

Religion 7–9 är en lärobok skriven av Mats Molund, Karin Sjöbäck och Kenneth Arvidsson 

2011. Läroboken är 341 sidor lång och är indelad i nio kapitel, som har väldigt varierande längd, 

från ungefär 15 sidor (”Judendom”) till hela 100 sidor (”Kristendom”).  

 I tabellen nedan har jag satt in de nio kapitlen under den kategori och det moment som de 

enligt kapitelrubrik (och eventuella underrubriker) kan anses beröra. Detta för att det ska bli 

tydligt att utläsa hur stor del varje moment i kursplanens centrala innehåll i religionskunskap i 

årskurs 7–9 får i just denna lärobok enligt den första av de två undersökningarna. 

Tabell 3 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i Religion 7–9

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Gamla 
testamentet”

”Religion och 
samhälle”

”Identitet och 
livsfrågor”

”Etik”

”Judendom” "Religion och 
politik”

”Kristendom”

”Islam”
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I tabellen ovan framgår det att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” ska, enligt den 

första undersökningen, beröra 55,6% av läroboken, vilket betyder att lite drygt mer än hälften av 

läroboken ska ägnas åt detta moment. Momentet ”Religion och samhälle” ska beröra 22,2% eller 

lite drygt en femtedel av boken. ”Identitet och livsfrågor” ska beröras 11,1%, vilket är ungefär 

en niondel av läroboken. Detsamma gäller för momentet ”Etik”. Det är ingen av 

kapitelrubrikerna som blivit indelade i kategorin ”Övrigt” och därför är den således tom.   

 Det blir väldigt tydligt att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får mest 

utrymme i läroboken Religion 7–9 enligt den första undersökningen och att momenten ”Identitet 

och livsfrågor” och ”Etik” får minst utrymme.  

 I tabellen nedan finns det en översikt över hur många sidor varje moment berör samt 

momentens procentuella fördelning i läroboken. Denna tabell är gjord utifrån den andra 

undersökningen, där varje sida analyseras för sig och placeras in i en kategori, oberoende av 

vilket kapitel den tillhör. 

I tabellen går det att utläsa att av lärobokens 341 sidor så behandlar 190 av dem momentet 

”Religioner och andra livsåskådningar”, vilket är 55,7% eller drygt halva läroboken. Momentet 

”Religion och samhälle” behandlas på 59 sidor, vilket är 17,3% eller ungefär en sjättedel. 25 

sidor har ett innehåll som berör momentet ”Identitet och livsfrågor”, vilket är 7,3% eller ungefär 

”Hinduismen och 
buddhismen”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

55,6 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 0 %

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

Tabell 4 De olika momentens fördelning i Religion 7–9

Religioner och 
livsåskåd-
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

190 59 25 23 44 341

Momen-
tens 
fördelning 
i %

55,7 % 17,3 % 7,3 % 6,7 % 12,9 % 99,9 %
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en fjortondel. Endast 23 sidor berör momentet ”Etik”, vilket är 6,7% eller en femtondel av 

läroboken. 44 sidor är placerade i kategorin ”Övrigt”. Detta beror på att samtliga av sidorna 

antingen är en innehållsförteckning, register, elevuppgifter eller en helsidebild. Inte en enda sida 

i detta läromedel är så pass oklar att den inte kan placeras in i något av de fyra momenten ur det 

centrala innehållet.   

 Det framgår tydligt nu när de båda undersökningarna är gjorda, att momentens fördelning 

enligt kapitelrubrikerna är något missvisande. En skillnad är att momentet ”Identitet och 

livsfrågor” enligt den första undersökningen, det vill säga där kapitelrubrikerna analyseras, ska 

beröra 11,1% av läromedlet, medan samma moment enligt den andra undersökningen, det vill 

säga där varje sida analyseras för sig, berörs på endast 7,3% av sidorna. Detsamma gäller för 

momentet ”Etik”, som enligt den första undersökningen också det ska beröras 11,1%, medan det 

enligt den andra undersökningen berörs på endast 6,7% av sidorna. Även momentet ”Religion 

och samhälle” ska enligt den första undersökningen få mer utrymme än vad den faktiskt får i 

verkligheten. Enligt den ska momentet beröra 22,2% av läroboken, medan momentet enligt den 

andra undersökningen berörs på 17,3% av sidorna.  

 Kategorin ”Övrigt” är det inget kapitel som blivit indelat i och därför blir det 0% i den 

kategorin enligt den första undersökningen. Det gör att det blir stor skillnad när den andra 

undersökningen sker. Den kategorin ska då beröra 12,9% av läroboken, men eftersom samtliga 

sidor i övrigt-kategorin är placerade där därför att de är antingen innehållsförteckning, register, 

elevuppgifter eller helsidebild, så går det egentligen inte att säga att det är så stora skillnader i 

denna kategori mellan de två olika undersökningarna. Detta just för att de sidor som är i övrigt-

kategorin är förväntade att vara placerade i den, men att de också inte ska ha någon motsvarighet 

i en kapitelrubrik.  

 En stor likhet mellan de två undersökningarna är att momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” ska beröras nästan exakt lika mycket enligt de båda undersökningarna, 55,6% 

enligt den första och 55,7% enligt den andra.  

 Som sammanfattning av jämförelsen mellan de två undersökningarna av läroboken Religion 

7–9, syns det att den första undersökningen ger en något missvisande bild av momentens 

fördelning, då momenten ”Religion och samhälle”, ”Identitet och livsfrågor” och ”Etik” enligt 

den ska beröras något mer än vad de faktiskt gör enligt den andra undersökningen. Den stora 

likheten mellan de två undersökningarna är att momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” ska beröras nästan exakt lika mycket.  
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 För att återkoppla till uppsatsens första frågeställning (Hur stor del får varje moment i 

kursplanens centrala innehåll i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9?) visar det sig att i 

läroboken Religion 7–9 berörs momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” nästan 56% av 

läroboken. Det är lite drygt halva boken och därmed får det momentet allra mest utrymme i 

boken. Därefter kommer momentet ”Religion och samhälle”, som berör ungefär en sjättedel av 

boken och sedan kommer momentet ”Identitet och livsfrågor” som berör ungefär en fjortondel 

av boken. Minst utrymme i läroboken Religion 7–9 får momentet ”Etik” som endast berörs på 

en femtondel av sidorna.       

3.2 Utkik Religion  

Läroboken Utkik Religion av Hans Olofsson och Rolf Uppström från 2014 är 336 sidor långt 

och är indelat i tolv kapitel. De tolv kapitlen är ungefär lika långa. 

 I tabellen nedan har jag satt in de tolv kapitlen under den kategori och det moment som de 

enligt huvudrubriken (och eventuell underrubrik) kan anses beröra. Detta för att det ska bli 

tydligt att utläsa hur stor del varje moment i kursplanens centrala innehåll i religionskunskap i 

årskurs 7–9 får i just denna lärobok enligt den första av de två undersökningarna.     

Tabell 5 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i Utkik Religion

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Judendom – en 
världsreligion”

”Kristendomen i 
Sverige – från 
enhet till 
mångfald”

”Etik – att söka 
svar på svåra 
frågor”

”Religions-
kunskap – att 
undersöka tro” 

”Kristendom – en 
världsreligion” 

”Att leva utan 
Gud – 
sekularisering 
och 
religionskritik”

"Etik – att 
undersöka 
ansvar”

”Islam – en 
världsreligion”

”Etik – att söka 
mening”

Hinduism – en 
världsreligion”

”Buddhism – en 
världsreligion”
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I tabellen ovan framgår det att sex av de tolv kapitlen har en rubrik som skulle kunna passa in i 

kategorin ”Religioner och livsåskådningar”. Hälften av läroboken Utkik Religion behandlar 

således, enligt den första undersökningen, momentet ”Religioner och andra livsåskådningar”. 

25% eller en fjärdedel behandlar momentet ”Etik” och 16,7% eller en sjättedel behandlar 

momentet ”Religion och samhälle”. Enligt denna undersökning behandlas inte momentet 

”Identitet och livsfrågor” alls i denna lärobok.  

 Det blir således väldigt tydligt att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får 

mest utrymme i läroboken Utkik Religion, då undersökningen sker utifrån att analysera 

kapitelrubrikerna medan ”Identitet och livsfrågor” får allra minst utrymme (inget alls).  

 Vid en analys av läroboken där varje sida analyseras för sig, visar det sig att momentens 

fördelning i läroboken ser annorlunda ut. I tabellen nedan finns det en översikt över hur många 

sidor som varje moment berör samt momentens procentuella fördelning i läroboken. 

I läroboken Utkik Religion är det 157 av 336 sidor som behandlar momentet ”Religioner och 

andra livsåskådningar”. Det betyder att 46,7% av läroboken ägnas åt det momentet, vilket är 

knappt halva läroboken. I tabellen ovan framgår det att 68 sidor i läroboken anknyter till 

momentet ”Religion och samhälle”, vilket är 20,2% eller ungefär en femtedel. Momentet 

”Identitet och livsfrågor” berörs på 35 sidor och det är 10,4% eller ungefär en tiondel av 

”Nya sätt att tro – 
nya religioner?”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

50 % 16,7 % 0 % 25 % 8,3 %

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

Tabell 6 De olika momentens fördelning i Utkik Religion

Religioner och 
livsåskåd-
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

157 68 35 38 38 336

Momen-
tens 
fördelning 
i %

46,7 % 20,2 % 10,4 % 11,3 % 11,3 % 99,9 %
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läroboken. Både momentet ”Etik” och kategorin ”Övrigt” anknyter till 38 sidor vardera. Det är 

11,3% av läroboken eller ungefär en niondel för varje kategori. Samtliga 38 sidor i kategorin 

”Övrigt” är indelade i denna kategori för att de antingen är innehållsförteckning, register eller 

elevuppgifter. Inte en enda sida i denna lärobok är så pass oklar att den inte kan placeras in i 

något av de fyra momenten ur det centrala innehållet.  

 Det är tydligt att i just denna lärobok så stämmer kapitelrubrikerna inte helt in på vad 

kapitlena faktiskt tar upp och berör för olika moment. Den största skillnaden mellan de två 

undersökningarna är att enligt den första så ska inte ens ”Identitet och livsfrågor” beröras alls i 

läroboken, men vid den andra visar det sig att momentet berör så pass mycket som tiondel eller 

10,4% av läroboken.  

 En annan stor skillnad är att enligt den första undersökningen så berörs momentet ”Etik” 

25% eller en fjärdedel av läroboken, medan samma moment enligt den andra undersökningen, 

endast berör 11,3% eller ungefär en niondel av läroboken.   

 Den största likheten mellan de två undersökningarna är att det i båda framgår att 

”Religioner och andra livsåskådningar” får allra mest utrymme i Utkik Religion och att det 

momentet berör så pass mycket som ungefär 50% av läroboken.  

 En annan likhet är att momentet ”Religion och samhälle” berörs i ungefär lika stor del i de 

båda undersökningarna. Enligt undersökningen av kapitelrubrikerna är det 16,7% av läroboken 

som behandlar ”Religion och samhälle”, medan i den andra undersökningen är det 20,2%, vilket 

är en något större del. Detsamma gäller för kategorin ”Övrigt”, som enligt den första berörs 

ungefär 8,3% medan samma kategori enligt den andra undersökningen berörs 11,3% av 

läroboken.  

 Som sammanfattning av jämförelsen mellan de två undersökningarna av läroboken Utkik 

Religion, visar det sig att kapitelrubrikerna inte stämmer in helt med hur verkligheten faktiskt 

ser ut. Enligt den första undersökningen får inte momentet ”Identitet och livsfrågor” något 

utrymme alls i boken och samma undersökning visar det sig också att momentet ”Etik” får 

mycket mer utrymme än vad det faktiskt får i verkligheten. I båda undersökningarna framgår det 

dock tydligt att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får allra mest utrymme och att 

momentet ”Religioner och samhälle” är ungefär en sjätte- eller femtedel av läroboken. 

 Så för att besvara uppsatsens första frågeställning så berör momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” ungefär hälften av alla sidor i läroboken och får därmed allra mest utrymme av 

de olika momenten. Därefter kommer momentet ”Religion och samhälle” som berör ungefär en 

femtedel av sidorna i läroboken och sedan kommer momentet ”Etik” som berör en niondel av 
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alla sidor. Minst utrymme i läroboken Utkik Religion får momentet ”Identitet och livsfrågor” 

som berör en tiondel av sidorna.  

3.3 SO–S Religion ämnesboken 

SO–S Religion ämnesboken är en lärobok skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring 2012. 

Läroboken är 353 sidor lång och indelad i 10 kapitel. Kapitlen är i det stora hela ungefär lika 

långa. 

 Jag har även i detta läromedel satt in de tio kapitlen i tabellen nedan under den kategori och 

det moment som de enligt huvudrubrik (och eventuella underrubriker) kan anses beröra.  

I tabellen ovan framgår det att läroboken SO–S Religion ämnesboken till 80% består av 

momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” och att de återstående 20% består av 

”Övrigt”. Kategorin ”Välkommen till religionskunskapen” blir placerad i övrigt-kategorin på 

grund av att läses underrubrikerna till kapitlet i innehållsförteckningen går det inte att placera in 

Tabell 7 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i SO–S Religion Ämnesboken

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Traditionella 
religioner”

”Välkommen till 
religions-
kunskapen” 

”Judendom” ”Forntida 
religioner”

”Kristendom”

”Islam”

”Hinduism”

”Buddhism”

”Filosofi och 
vetenskap”

”Fler 
livsåskådningar”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

80 % 0 % 0 % 0 % 20 %
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detta kapitel i någon särskild kategori, då den, av underrubrikerna att döma, verkar behandla 

samtliga moment ungefär lika mycket. Kapitlet ”Forntida religioner” blir också det placerat i 

övrigt-kategorin, men i detta fall beror det på att forntida religioner inte är något som enligt det 

centrala innehållet ska behandlas i årskurs 7–9, utan det behandlas i tidigare årskurser 

(Skolverket 2016, 208). I tabellen ovan framgår det också att denna lärobok, enligt 

kapitelrubrikerna, inte kommer behandla momenten ”Religion och samhälle”, ”Identitet och 

livsfrågor” samt ”Etik”.  

 Det blir väldigt tydligt att läroboken SO–S Religion ämnesboken, enligt analys av 

kapitelrubrikerna, allra främst behandlar momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” och 

att de andra tre momenten inte alls behandlas i denna lärobok.   

 I tabellen nedan finns det en översikt över hur många sidor varje moment berör samt 

momentens procentuella fördelning i läroboken. Denna tabell är gjord utifrån den andra 

undersökningen där varje sida analyseras för sig och därefter placeras in i en kategori.  

Enligt den andra undersökningen visar sig ett helt annat resultat jämfört med den första. Enligt 

denna visar det sig att 173 av 353 sidor behandlar momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar”. Det är 49% eller nästan halva läroboken. Momentet ”Religion och samhälle” 

berörs på 38 sidor, vilket är ungefär en niondel av läroboken. 8,5%, eller ungefär en tolftedel, av 

boken behandlar momentet ”Identitet och livsfrågor”. Endast 26 sidor av läroboken behandlar 

momentet ”Etik” och det är 7,4% eller ungefär en fjortondel. Kategorin ”Övrigt” behandlas av 

hela 86 sidor, vilket är ungefär en fjärdedel av hela läroboken. Av dessa 86 sidor är det 38 sidor 

som blivit indelade i övrigt-kategorin därför att innehållet på sidorna inte är relevant för det 

centrala innehållet för årskurs 7–9. Sidorna behandlar bland annat samernas religion och 

forntida religioner, vilka båda enligt det centrala innehållet ska tas upp i årskurs 4–6 och därmed 

har jag valt att placera in de sidorna i övrigt-kategorin. Det är således ungefär en tiondel av hela 

Tabell 8 De olika momentens fördelning i SO–S Religion Ämnesboken

Religioner och 
livsåskåd-
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

173 38 30 26 86 353

Momen-
tens 
fördelning 
i %

49 % 10,8 % 8,5 % 7,4 % 24,4 % 100,1 %
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läroboken som har material som inte är relevant för årskurs 7–9. De återstående 48 sidorna i 

övrigt-kategorin är antingen innehållsförteckning, register, elevuppgifter eller helsidebilder.  

 Det framgår tydligt nu när den andra undersökningen är gjord, att momentens fördelning 

enligt kapitelrubrikerna är väldigt missvisande. Den största skillnaden är att enligt den första 

undersökningen så berörs inte momenten ”Religion och samhälle”, ”Identitet och livsfrågor” 

samt ”Etik” alls, men så visar det sig att fallet inte alls är. ”Religion och samhälle” berör trots 

allt ungefär en niondel av läroboken, ”Identitet och livsfrågor” en tolftedel och ”Etik” en 

fjortondel.  

 En annan stor skillnad är att enligt den första undersökningen ska momentet ”Religion och 

andra livsåskådningar” beröra hela 80% av läroboken. Det visar sig sedan att det endast är 49% 

av läroboken som behandlar ”Religioner och andra livsåskådningar”.  

 En likhet mellan de två undersökningarna är att enligt den första ska kategorin ”Övrigt” 

beröra ungefär 20% av läroboken. Det är ungefär lika resultat enligt den andra undersökningen 

med skillnaden att övrigt-kategorin enligt den ska beröras något mer, ungefär 25%. 

 Som sammanfattning av jämförelsen mellan de två undersökningarna av läroboken SO–S 

Religion ämnesboken, syns det att kapitelrubrikerna ger en väldigt felaktig bild av momentens 

fördelning. Enligt den första undersökningen får momenten ”Religion och samhälle”, ”Identitet 

och livsfrågor” samt ”Etik” inte något utrymme alls i boken, medan det enligt den andra visar 

sig att dessa tre moment visst berörs i läroboken. I de båda undersökningarna framgår det dock 

tydligt att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får allra mest utrymme, om än inte 

lika stort utrymme som undersökningen av kapitelrubrikerna vill ge sken av samt att övrigt-

kategorin är ungefär en femte- eller fjärdedel av läroboken.   

 För att återkoppla till uppsatsens första frågeställning så visar det sig att i läroboken SO–S 

Religion ämnesboken berörs momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” 49% eller 

ungefär halva boken och därmed får det momentet allra mest utrymme. Därefter kommer 

momentet ”Religion och samhälle”, som berör ungefär en niondel av boken och sedan kommer 

momentet ”Identitet och livsfrågor” som berör ungefär en tolftedel. Minst utrymme i läroboken 

SO–S Religion ämnesboken får momentet ”Etik” som endast berör ungefär en fjortondel av 

sidorna. 

3.4 PRIO Religion stadiebok 

Läroboken PRIO Religion stadiebok är skriven av Ole Högberg, David Isaksson och Mats 

Sundqvist 2014. Boken är 564 sidor lång och är indelad i 21 kapitel, som är ungefär lika långa. 
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 I tabellen nedan har jag satt in de 21 kapitlen under den kategori och det moment som de 

enligt kapitelrubrik (och eventuella underrubriker) kan anses beröra. Detta för att det ska bli 

tydligt att utläsa hur stor del varje moment i det centrala innehållet i religionskunskap i årskurs 

7–9 får i denna lärobok enligt den första av de två undersökningarna. 

I tabellen ovan framgår det att nio av de 21 kapitlen har en rubrik som passar in i momentet 

”Religioner och andra livsåskådningar”, vilket motsvarar ungefär 43% av läroboken, eller drygt 

två femtedelar. Momentet ”Etik” berör 23,8% av boken vilket är en knapp fjärdedel. Fyra kapitel 

kan anses beröra momentet ”Religion och samhälle”, vilket motsvaras av 19% eller ungefär en 

femtedel. Det är endast två kapitel som av kapitelrubrikerna att döma kan anses tillhöra 

momentet ”Identitet och livsfrågor”, vilket betyder att endast 9,5% av läroboken behandlar det 

momentet. Det är ungefär en tiondel. Endast ett kapitel, ”Framtider”, är indelat i övrigt-

kategorin. Att den är placerad där beror på att vid läsning av innehållsförteckningen finns det 

Tabell 9 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i PRIO Religion stadiebok

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Världs-
religioner”

”Krig och fred” ”Vänskap och 
kärlek”

”Bra på att vara 
människa”

”Framtider”

”Judendom” ”Religion och 
samhälle”

”Identitet" ”Kampen mot 
det onda"

”Kristendom" ”Konflikter och 
samförstånd”

”Djur och natur”

”Islam" ”Religion i 
Sverige”

”Ett gott liv”

”Hinduism” ”Etik – viktiga 
vägval”

”Buddhism"

”Livs-
åskådningar”

”Kristendomen – 
tre grenar”

”Nya rörelser och 
nyandlighet”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

42,9 % 19 % 9,5 % 23,8 % 4,7 %
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inget som visar att det kapitlet kommer att ta upp något som har med något av de fyra momenten 

att göra. Övrigt–kategorin är således 4,7%, vilket är ungefär en tjugondel.      

 Det blir tydligt att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får mest utrymme i 

läroboken PRIO Religion stadiebok enligt den första undersökningen och att momentet 

”Identitet och livsfrågor” får allra minst utrymme.   

 Tabellen nedan är gjord utifrån den andra undersökningen, där varje sida analyseras för sig 

och därefter placeras in i en kategori. I tabellen finns det en översikt över hur många sidor som 

varje moment berör men också momentens procentuella fördelning i läroboken.  

I PRIO Religion stadiebok är det 184 av 564 sidor som behandlar momentet ”Religioner och 

andra livsåskådningar”, vilket är 32,6% eller ungefär en tredjedel av läroboken. Momentet 

”Religion och samhälle” berörs på 157 sidor, vilket är 27,8% eller ungefär tre tiondelar. 15,6% 

eller ungefär en sjättedel berör momentet ”Identitet och livsfrågor”, då det är 88 sidor som 

anknyter till det momentet. Momentet ”Etik” berörs på 68 sidor, vilket är 12,1% av läroboken 

eller ungefär en åttondel. I kategorin ”Övrigt” är det 67 sidor som är placerade, vilket är 11,9% 

eller ungefär en åttondel. De är placerade där främst för att de är innehållsförteckning, register, 

elevuppgifter eller helsidebilder. Några få sidor är också placerade i övrigt-kategorin för att de 

inte anknyter till något av de fyra momenten i det centrala innehållet för årskurs 7–9.  

 När de två undersökningarna är gjorda visar det sig att den första är missvisande. Den 

största skillnaden är att enligt den ska momentet ”Etik” beröra 23,8% av läroboken, medan den 

andra undersökningen visar att momentet endast berör 11,9% av boken. 

 En annan stor skillnad är att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” enligt den 

första undersökningen ska beröra 42,9% av läroboken, medan samma moment enligt den andra 

undersökningen visar att det momentet inte berörs fullt så mycket, utan att det endast är 32,6% 

av boken som berör momentet.  

Tabell 10 De olika momentens fördelning i PRIO Religion stadiebok

Religioner och 
livsåskåd-
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

184 157 88 68 67 564

Momen-
tens 
fördelning 
i %

32,6 % 27,8 % 15,6 % 12,1 % 11,9 % 100 %
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 Ytterligare en skillnad är att enligt den första undersökningen så ska endast 19% av 

läroboken beröra momentet ”Religion och samhälle”. Samma moment visar sig sedan vid den 

andra att beröras hela 27,8%. Även momentet ”Identitet och livsfrågor” visar sig skilja sig åt i 

de två undersökningarna. Enligt den första ska det momentet beröras 9,5% medan det enligt den 

andra visar sig att beröra 15,6%.  

 Kategorin ”Övrigt” består av 4,7% av läromedlet enligt kapitelrubrikernas fördelning, då 

det endast är ett kapitel som hamnar i denna kategori. Samma kategori berör dock av 11,9% av 

sidorna i läromedlet enligt den andra undersökningen, vilket visar att även detta är en skillnad 

mellan de två undersökningarna.   

 Den enda likheten mellan de två undersökningarna är egentligen att enligt de båda finns 

samtliga moment representerade och att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” är det 

moment som berör störst del av läroboken. 

 Som sammanfattning av jämförelsen mellan de två undersökningarna visar det sig att 

kapitelrubrikerna ger en missvisande bild av hur stor del varje moment får i läromedlet. Enligt 

den första undersökningen får momenten ”Religioner och andra livsåskådningar” och ”Etik” 

mer utrymme än vad de egentligen får i verkligheten, medan momenten ”Religion och 

samhälle” och ”Identitet och livsfrågor” får mindre utrymme än vad de får i verkligheten. Den 

enda likheten mellan de två undersökningarna är att samtliga moment finns representerade enligt 

de båda undersökningarna.  

 För att besvara den här uppsatsens frågeställning hur stor del varje moment i det centrala 

innehållet får i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9 har en undersökning gjorts där 

varje sida har analyserats för sig. Då visar det sig att i PRIO Religion stadiebok får momentet 

”Religioner och andra livsåskådningar” störst del av läroboken, ungefär en tredjedel. Därefter 

kommer momentet ”Religion och samhälle” som berör ungefär tre tiondelar av läroboken. Sedan 

kommer momentet ”Identitet och livsfrågor” som berör ungefär en sjättedel av läroboken. Minst 

del i läroboken PRIO Religion stadieboken får momentet ”Etik” som berör en åttondel av 

sidorna.  

3.5 Religion och liv 7–9 

Religion och liv 7–9 är en lärobok skriven av Leif Berg och Gunilla Rundblom 2013. Den är 444 

sidor lång och består av 15 kapitel. Kapitlens längd varierar väldigt mycket, allt från fem sidor 

(”Syskonreligionerna – en jämförelse”) till hela 60 sidor (”Boken som förändrat världen”). 
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 Jag har även till detta läromedel satt in de tio kapitlen i tabellen nedan under den kategori 

och det moment som de enligt namnet kan anses beröra. Detta är gjort för att det ska bli så 

tydligt som möjligt att utläsa hur stor del varje moment i det centrala innehållet i 

religionskunskap 7–9 får i denna lärobok enligt den andra av de två undersökningarna.  

I tabellen ovan framgår det att i läroboken Religion och liv 7–9 behandlar åtta av bokens 15 

kapitel momentet ”Religioner och andra livsåskådningar”. Det är 53,3% eller lite drygt halva 

boken. 20% eller en femtedel behandlar momentet ”Religion och samhälle” och 6,7% eller en 

femtondel behandlar ”Identitet och livsfrågor”. Enligt den första undersökningen ska läroboken 

Religion och liv 7–9 inte behandla momentet ”Etik” alls. Det är tre kapitel som blivit indelade i 

”Övrigt”, vilket är 20% eller en femtedel. Samtliga tre kapitel är placerade i övrigt-kategorin 

Tabell 11 Kapitelrubrikernas fördelning i de olika momenten i Religion och liv 7–9

Religioner och 
livsåskådningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt

”Boken som 
förändrat 
världen”

”Religion i 
Sverige”

”Hur ska jag leva 
mitt liv?”

”Hos flodernas 
folk”

”Jesus och Nya 
testamentet”

”Fri att tänka 
själv”

”I antikens värld”

”Kristendomen 
blir en 
världsreligion”

”Vetenskapen 
och religionen” 

”Skriftlösa 
religioner – 
andar och magi”

”Islam – under 
Guds vilja”

”Syskon-
religionerna – en 
jämförelse”

”Hinduismen – 
en religion med 
många ansikten”

”Buddhismen – 
stillhetens 
religion”

”Kina och Japan 
– en blandning 
av religioner”

Momentens 
fördelning i 
% enligt 
kapitel-
rubrikerna

53,3 % 20 % 6,7 % 0 % 20 %
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därför att de enligt innehållsförteckningen kan antas beröra moment som inte är relevanta för det 

centrala innehållet för årskurs 7–9, utan istället vara sådant som ska beröras i årskurs 4–6.  

 Det blir väldigt tydligt att enligt den första undersökningen, så får momentet ”Religion och 

andra livsåskådningar” allra mest utrymme i Religion och liv 7–9, medan momentet ”Etik” får 

minst utrymme (inget alls).  

 I tabellen nedan finns det en översikt över hur många sidor varje moment berör samt 

momentens procentuella fördelning i läroboken. Denna tabell är gjord utifrån den andra 

undersökningen, där varje sida analyseras för sig och därefter placeras in i en kategori. 

I läroboken Religion och liv 7–9 är det 194 av 444 sidor som behandlar momentet ”Religioner 

och andra livsåskådningar”. Det är 43,7% eller drygt två femtedelar. Momentet ”Religion och 

samhälle” behandlas på 70 sidor, vilket är 15,8% eller ungefär en sjättedel av läroboken. 53 

sidor tar upp sådana saker som berör momentet ”Identitet och livsfrågor” och det är 11,9% eller 

ungefär en åttondel. Det är endast 12 sidor som berör momentet ”Etik”, vilket är 2,7% eller en 

trettiosjundedel. 115 sidor av läroboken är placerade i övrigt-kategorin. Det är 25,9% eller 

ungefär en fjärdedel av boken. Många av sidorna är placerade där därför att de är en 

innehållsförteckning, register, elevuppgifter eller en helsidebild. Det är dock 59 sidor som är 

placerade i övrigt-kategorin därför att de tar upp saker som inte går att anknyta till det centrala 

innehållet för årskurs 7–9, som exempelvis forntida religioner och samernas religion, vilka ska 

beröras i tidigare årskurser enligt det centrala innehållet för religionskunskap (Skolverket 2016, 

208).    

 Vid en jämförelse mellan de två undersökningarna visar det sig att det egentligen inte finns 

några jättestora skillnader. Det som skiljer sig åt är att momenten ”Religion och andra 

livsåskådningar” och ”Religion och samhälle” enligt den första undersökningen ska få mer 

utrymme än vad de får enligt den andra. ”Religioner och andra livsåskådningar” ska enligt den 

Tabell 12 De olika momentens fördelning i Religion och liv 7–9

Religioner och 
livsåskåd–
ningar

Religion och 
samhälle

Identitet och 
livsfrågor

Etik Övrigt Totalt

Antal 
sidor

194 70 53 12 115 444

Momen-
tens 
fördelning 
i %

43,7 % 15,8 % 11,9 % 2,7 % 25,9 % 100 %
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första undersöknings beröra 53,3 % av läroboken, medan samma moment enligt den andra 

undersökningen ska beröra 43,7% och ”Religion och samhälle” ska enligt den första beröra 20% 

av läroboken, medan momentet enligt den andra ska beröra 15,6%.   

 Omvänt gäller för momenten ”Identitet och livsfrågor” och ”Etik”, som enligt den första 

undersökningen får mindre utrymme än vad de faktiskt får i verkligheten och i den andra 

undersökningen. Ett exempel är att momentet ”Etik” enligt den första undersökningen inte alls  

ska finnas med i läroboken, men det momentet finns visst representerat, om än endast på 12 

sidor, vilket motsvarar 2,7%. Momentet ”Identitet och livsfrågor” ska enligt den första 

undersökningen beröra endast 6,7% av läroboken medan den enligt den andra ska beröras något 

mer, 11,9%.   

 Även i kategorin ”Övrigt” finns det inte några jättestora skillnader. Enligt den första 

undersökningen ska övrigt-kategorin bestå av en femtedel av läroboken, medan samma kategori 

enligt den andra undersökningen, är något större och berör en fjärdedel av läroboken.  

 När det kommer till likheter mellan de två undersökningarna syns det tydligt att de båda 

visar på liknande resultat, bortsett från skillnaderna jag beskrivit ovan. Det som dock är en stor 

likhet är att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får allra mest utrymme i 

läroboken.  

 Som en sammanfattning av jämförelsen mellan de två undersökningarna visar det sig att det 

inte finns några jättestora skillnader och att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” 

får mest utrymme enligt de båda undersökningarna och att momentet ”Etik” får allra minst 

utrymme.  

 För att återkoppla till uppsatsens första frågeställning visar det sig att i läroboken Religion 

och liv 7–9 får momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” allra störst utrymme i 

läroboken, ungefär två femtedelar. Därefter kommer momentet ”Religion och samhälle” som tar 

upp ungefär en sjättedel av boken och sedan kommer momentet ”Identitet och livsfrågor” vilken 

berör ungefär en åttondel av boken. Minst utrymme i läroboken Religion och liv 7–9 får 

momentet ”Etik” som endast berörs på 12 av bokens 444 sidor, vilket är en trettiosjundedel. 

3.6 Jämförelse mellan de fem läroböckerna 

I detta avsnitt kommer jag att göra en jämförelse mellan de fem läroböckerna, där jag först 

kommer jämföra resultaten av den första undersökningen och se om det finns några likheter och 

skillnader mellan de fem läroböckerna gällande hur stor del varje moment får enligt 

kapitelrubrikerna. Därefter kommer jag jämföra resultaten av den andra undersökningen och se 
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om det finns några likheter och skillnader gällande hur stor del varje moment får enligt 

undersökningen där varje sida analyseras för sig. Slutligen kommer jag att se om det finns några 

likheter och skillnader mellan läroböckerna gällande hur väl de två undersökningarna 

överensstämmer med varandra, det vill säga hur väl innehållsförteckningen överensstämmer 

med verkligheten.  

3.6.1 Undersökningen av kapitelrubrikerna i de fem läroböckerna 

Gemensamt för de fem läroböckerna är att i samtliga så får momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” mest utrymme enligt den första undersökningen. Exakt hur stor del av 

läroböckerna som tillägnas detta moment är varierande, allt från 42,9% i PRIO Religion 

stadiebok till hela 80% i SO–S Religion ämnesboken. I Religion och liv 7–9, Utkik Religion och 

Religion 7–9 behandlas momentet ungefär 50% i vardera bok.  

 Momentet ”Religion och samhälle” får ungefär samma procentuell del i läroböckerna. I 

Religion 7–9 och Religion och liv 7–9 är det momentet näst störst och behandlas på ungefär 20% 

av sidorna. Ungefär samma procentdel får momentet i PRIO Religion stadiebok och Utkik 

Religion, men i de båda böckerna kommer momentet ”Religion och samhälle” på tredje plats, 

efter momentet ”Etik”. I SO–S Religion ämnesboken får momentet ”Religion och samhälle” 

inget utrymme alls och därmed skiljer sig den boken åt mycket när det kommer till momentet 

”Religion och samhälle”.   

 Momentet ”Identitet och livsfrågor” får väldigt liten procentuell del i läroböckerna och i alla 

böcker förutom Religion och liv 7–9 får det minst utrymme. I Religion 7–9, PRIO Religion 

stadiebok och Religion och liv 7–9 behandlas momentet på endast mellan 6,7% och 11,1% av 

sidorna. I SO–S Religion ämnesboken och Utkik Religion får momentet ”Identitet och livsfrågor” 

inget utrymme alls.    

 I PRIO Religion stadiebok och Utkik Religion får momentet ”Etik” näst störst utrymme och 

berörs ungefär 25% i båda böckerna. I Religion 7–9 får momentet minst utrymme tillsammans 

med momentet ”Identitet och livsfrågor” och det berörs på endast 11% av sidorna. Varken SO–S 

Religion ämnesboken och Religion och liv 7–9 behandlar momentet ”Etik” enligt den första 

undersökningen.    

 De största skillnaden mellan de fem läroböckerna i den första undersökningen är således att 

momentet ”Etik” behandlas väldigt olika mycket beroende på vilken bok det handlar om. Den 

största likheten är att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får allra mest utrymme i 

samtliga fem läroböcker, även om exakt hur stor del momentet får skiljer sig åt beroende på 
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lärobok och att momentet ”Identitet och livsfrågor” får allra minst utrymme i fyra av 

läroböckerna och väldigt litet utrymme i den femte.  

3.6.2 Undersökningen av varje sida i de fem läroböckerna  

Även i den andra undersökningen får momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” mest 

utrymme i samtliga fem läroböcker. I PRIO Religion stadiebok berörs momentet på 32,6% av 

sidorna, i Religion och liv 7–9 43,7%, i Utkik Religion 46,7%, i SO-S Religion ämnesboken 49% 

och i Religion 7–9 så mycket som 55,7% av sidorna.  

 Momentet ”Religion och samhälle” får näst störst del i alla fem läroböcker. I SO–S Religion 

ämnesboken berörs momentet på endast 10,8% av sidorna, i Religion och liv 7–9 15,8%, i 

Religion 7–9 17,3%, i Utkik Religion 20,2% och i PRIO Religion stadiebok så mycket som 

27,8%.   

 I fyra av läroböckerna får momentet ”Identitet och livsfrågor” näst minst utrymme och i 

Utkik Religion får den allra minst utrymme. Momentet ”Identitet och livsfrågor” berörs på 

endast 7,3% av sidorna i Religion 7–9 och 15,6% i PRIO Religion stadiebok. I SO–S Religion 

ämnesboken, Utkik Religion samt Religion och liv 7–9 berörs momentet på ungefär 10% av 

sidorna i alla tre böckerna.  

 Momentet ”Etik” får minst utrymme i fyra av de fem läroböckerna och i Utkik Religion får 

den näst minst utrymme. Allra minst utrymme får momentet i Religion och liv 7–9, där det 

endast berör 2,7% av sidorna. Därefter kommer Religion 7–9 och SO–S Religion ämnesboken 

som båda berör momentet ”Etik” på ungefär 7% av sidorna. Mest utrymme, om än väldigt litet 

utrymme, får momentet i Utkik Religion (11,3%) och i PRIO Religion stadiebok (12,1%).  

 Det är således tydligt att den största skillnaden i den andra undersökningen är att momentet 

”Religion och samhälle” får väldigt varierande stor del i läroböckerna, som minst 10,8% i SO-S 

Religion ämnesboken och som mest 27,8% i PRIO Religion stadiebok. Den största likheten är att 

i samtliga läroböcker så får momentet ”Religion och andra livsåskådningar” allra mest utrymme 

när undersökningen sker genom att varje sida analyseras för sig och att momentet ”Etik” får 

minst utrymme i fyra av de fem läroböckerna.       

3.6.3 Innehållsförteckningens överensstämmelse med verkligheten i läroböckerna 

Gemensamt för fyra av de fem läroböckerna är att momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” enligt den första undersökningen och därmed innehållsförteckningen ska 

beröras mycket mer än vad de faktiskt gör i verkligheten, det vill säga den andra 
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undersökningen. Religion 7–9 är den som avviker genom att boken enligt den första 

undersökningen ska beröra momentet 55,6%, vilket nästan helt stämmer överens med 

verkligheten, som visar att momentet faktiskt berörs 55,7%. Det finns således en skillnad på 

endast 0,1 procentenhet.   

 Hur väl innehållsförteckningen stämmer överens med verkligheten i momentet ”Religion 

och samhälle” är väldigt varierande mellan böckerna. Enligt Religion 7–9 och Religion och liv 

7–9 ska momentet beröras mer i innehållsförteckningen än vad det faktiskt berörs i verkligheten. 

För Utkik Religion och PRIO Religon stadiebok är det dock omvänt, det vill säga att enligt 

innehållsförteckningen ska momentet beröras mindre än vad det gör i verkligheten. Läroboken 

SO–S Religion ämnesboken ska enligt innehållsförteckningen inte alls beröra momentet 

”Religion och samhälle”, medan det sedan visar sig att det momentet berörs på 10,8% av 

sidorna.  

 Momentet ”Identitet och livsfrågor” ska enligt innehållsförteckningen beröras mindre än 

vad det gör i verkligheten i fyra av läroböckerna, varav momentet i två av böckerna inte ska 

beröras alls, vilket det sedan visar sig att de faktiskt gör. Religion 7–9 avviker genom att 

innehållsförteckningen visar att momentet ”Identitet och livsfrågor” ska beröras på 11,1% 

medan det i verkligheten inte berörs fullt så mycket, utan endast på 7,3% av sidorna.  

 Momentet ”Etik” ska enligt innehållsförteckningen få en större del av läroböckerna än vad 

det  faktiskt får i verkligheten i Religion 7–9, Utkik religion och PRIO Religion stadiebok. I både 

SO–S Religion ämnesboken och Religion och liv 7–9 ska momentet ”Etik” inte beröras alls 

enligt innehållsförteckningen, medan momentet faktiskt berörs på några av sidorna i 

verkligheten. I SO–S Religion ämnesboken på 7,4% och i Religion och liv 7–9 på endast 2,7%.  

 En stor likhet mellan hur väl innehållsförteckningen överensstämmer med verkligheten är 

att i samtliga fem läroböcker ska momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” få allra mest 

utrymme enligt den första undersökningen, vilket sedan visar sig att stämma enligt den andra 

undersökningen. En stor skillnad är att enligt den första undersökningen ska momentet ”Identitet 

och livsfrågor” få minst utrymme i fyra av läroböckerna, medan det moment som får minst 

utrymme enligt den andra undersökningen är ”Etik”, vilket gäller för fyra av läroböckerna.  

 Sammanfattningsvis går det att säga att innehållsförteckningen är missvisande i samtliga 

fem läroböcker, delvis för att den ger intrycket av att ett moment ska beröras mer än vad det gör 

i verkligheten men också för att den ger intrycket av att ett moment ska beröras mindre än vad 

det gör i verkligheten.  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4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER  
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur stor del kursplanens centrala innehålls fyra 

olika moment får i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9 samt att undersöka om det går 

att utläsa enbart utifrån innehållsförteckningen och kapitelrubrikerna hur stor del de fyra 

momenten får i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9.  

 Resultatet visar att de fem undersökta läroböckerna ger olika bild av hur stor del varje 

moment i det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7–9 får. I samtliga läroböcker får 

dock momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” störst utrymme och därefter kommer 

momentet ”Religion och samhälle”. I fyra av de fem böckerna får momentet ”Identitet och 

livsfrågor” näst minst utrymme och momentet ”Etik” minst utrymme. Den bok som avviker är 

Utkik Religion och i den får momentet ”Identitet och livsfrågor” minst utrymme. Resultatet visar 

tydligt att skillnaderna mellan de fem läroböckerna i huvudsak är mycket små och därför är det 

berättigat och eftersträvansvärt att se hur stor del varje moment får i genomsnitt i de fem 

böckerna.  

 För att besvara uppsatsens frågeställning ”Hur stor del får varje moment i kursplanens 

centrala innehåll i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9” visar ett genomsnitt av de fem 

böckerna att momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” berörs på 45,5% av sidorna, att 

momentet ”Religion och samhälle berörs på 18,4% av sidorna, att momentet ”Identitet och 

livsfrågor” berörs på 10,7% av sidorna samt att momentet ”Etik” berörs på 8% av sidorna.  

 Den största skillnaden mellan de olika momentens fördelning är att momentet ”Religioner 

och andra livsåskådningar” i genomsnitt får ungefär hälften av utrymmet i läroböckerna, medan 

momentet ”Etik” endast får ungefär en tolftedel i genomsnitt. En annan stor skillnad är att 

momentet ”Religion och samhälle” får ungefär en femtedel av utrymmet i genomsnitt, medan 

”Etik” som nämnt får ungefär en tolftedel och ”Identitet och livsfrågor” ungefär en tiondel.  

 En förklaring till varför momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” får så mycket 

mer utrymme än de övriga momenten är att det i Skolverkets Kommentarmaterial till 

kursplanen i religionskunskap (2011) tydligt står att momentet ”Religioner och andra 

livsåskådningar” kan ses som ämnets kärna och huvudsakliga studieobjekt (se avsnitt 2.1). Det 

gör att det finns en tydlig förklaring till varför samtliga läroboksförfattare låtit detta moment får 

allra störst utrymme i läroböckerna i och med att det kan ses som just religionskunskapens 

huvudsakliga studieobjekt.  
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 Det finns dock ingen tydlig förklaring till varför det finns så stora skillnader mellan de tre 

övriga momenten. Det naturliga hade ju varit att dessa tre moment får ungefär lika stor del i 

läroböckerna, eftersom det enligt kommentarmaterialet inte finns några riktlinjer för hur mycket 

tid som ska ägnas åt varje moment (se avsnitt 2.1). Enligt egna spekulationer skulle en 

förklaring till varför momentet ”Religioner och samhälle” får en större del än ”Identitet och 

livsfrågor” och ”Etik” vara att i ”Religioner och samhälle” ska just religioners roll och plats i 

samhället behandlas och att det i detta moment finns en tydlig koppling till ämnets kärna, det 

vill säga momentet ”Religioner och andra livsåskådningar”. Denna koppling finns enligt 

kursplanen och kommentarmaterialet inte lika explicit och tydligt hos momenten ”Identitet och 

livsfrågor” och ”Etik” och kan således vara en anledning till varför just de två får minst 

utrymme i samtliga fem läroböcker. 

 För att besvara uppsatsens andra frågeställning ”Går det att utläsa enbart utifrån 

innehållsförteckningen och kapitelrubrikerna i läroböcker för religionskunskap i årskurs 7–9 hur 

stor del varje moment i det centrala innehållet får” går det att tydligt se att fallet inte är så. 

Resultatet visar att innehållsförteckningen ger en missvisande bild över hur stor del varje 

moment får i läroböckerna. Den bok vars innehållsförteckning är mest missvisande är SO–S 

Religion ämnesboken. I den ska endast momentet ”Religioner och andra livsåskådningar” 

beröras, vilket inte alls är fallet i verkligheten, utan samtliga fyra moment finns representerade i 

läroboken. En annan bild som innehållsförteckningen ger sken av är att momentet ”Identitet och 

livsfrågor” ska beröras mycket mindre än vad det faktiskt gör i verkligheten i fyra av 

läroböckerna. Ytterligare en bild som innehållsförteckningen ger sken av är att momentet ”Etik” 

inte ska beröras alls i två av läroböckerna  medan det i tre av läroböckerna ska beröras betydligt 

mer än vad de gör i verkligheten. Momentet blir således väldigt missvisande åt båda hållen –

ibland ska det inte beröras alls och ibland ska det beröras mycket mer.  

 En konsekvens av att innehållsförteckningen är missvisande kan vara att lärare antingen 

väljer bort ett läromedel just för att innehållsförteckningen inte verkar ta upp samtliga moment 

(som i exempelvis SO–S Religion ämnesboken), eller så kan lärare välja en lärobok i tron om att 

den kommer att beröra samtliga moment mycket mer än vad den gör i verkligheten (som fallet 

är i Religion 7–9). Det gör att det finns en risk att lärare inte är lika uppmärksamma på att det 

finns brister i läroboken och att den därmed behöver kompletteras. Detta beror på att många 

lärare enligt Skolverkets rapport från 2006 anser att läromedel har en legitimerande funktion, det 

vill säga att de tror att om de följer läromedlet så kommer samtliga av läroplanens syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav att uppnås (se avsnitt 2.2.1).  
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 En slutsats som går att dra utifrån undersökningen är att ingen av de fem läroböckerna är 

uttömmande och tillräckliga som enda läromedel i religionskunskap för årskurs 7–9. Detta beror 

på att i samtliga läroböcker är momentens fördelning alldeles för ojämn för att det med säkerhet 

ska gå att säga att alla moment i det centrala innehållet berörs tillräckligt mycket för att det ska 

finnas chans att uppnå ett E i betyg enligt kunskapskraven. Det är framför allt momenten 

”Identitet och livsfrågor” och ”Etik” som är dåligt representerade och som berörs i väldigt liten 

utsträckning i alla fem läroböcker. Det kan dock visa sig vid en mer noggrann undersökning än 

vad denna uppsats har haft till syfte att göra, att momenten ”Identitet och livsfrågor” och ”Etik” 

berörs i en hel del omfattande och tidskrävande elevuppgifter. Genom elevuppgifterna skulle de 

två momenten således kunna vara tillräckligt representerade för att ge eleverna förutsättningarna 

för att nå ett godkänt betyg. Dessutom kräver undervisningen av momenten ”Religioner och 

andra livsåskådningar” och ”Religion och samhälle” faktabaserat lektionsunderlag i större 

utsträckning än vad momenten ”Identitet och livsfrågor” och ”Etik” gör. Frågor om hur identitet 

skapas och utvecklas och olika livsfrågor samt vad som är rätt och fel är något som ständigt 

diskuteras och därmed berörs hela tiden i undervisningen. Detta gäller särskilt när det kommer 

till undervisningen i religionskunskap där exempelvis vad som är rätt och fel är något som ofta 

finns med i faktatexterna av de olika religionerna. Detta kan således också vara en anledning till 

varför momenten ”Identitet och livsfrågor” och ”Etik” finns representerade i mycket mindre 

utsträckning än de andra två momenten.  

 Jämför man med den tidigare forskningen som gjorts för att undersöka hur väl läromedel 

överensstämmer med läroplaner går det att se att i Ekbergs undersökning (2013) så lyckas inte 

de läromedel hon undersökt nå upp till läroplanens krav, då inget av de tre läromedlen i 

naturvetenskap för årskurs 1–3 representerar samtliga delar av det centrala innehållet (se avsnitt 

2.2.2). Detsamma gäller även för Palosaaris och Eklöfs undersökning från 2012. Det som de 

kommer fram till i sina slutsatser är att inget av de tre läromedlen helt överensstämmer med 

kursplanen i engelska i årskurs 1–3 och att de därmed krävs att läraren kompletterar det som 

saknas i läromedlen (se avsnitt 2.2.2). Näslund och Sjöström (2014) upptäckte i sin 

undersökning Diskrepansen mellan läromedel och styrdokumenten i Religionskunskap: en 

jämförelse mellan läroböcker och styrdokument i Religionskunskap på gymnasienivå att de 

läroböcker som låg till grund för deras studie inte heller helt överensstämde med läroplanen och 

att bristerna framför allt låg i områden som rör etik och moral (se avsnitt 2.2.2).  

 Det blir således tydligt att min undersökning bekräftar det som tidigare har undersökts – 

nämligen att läroböcker sällan helt uppfyller samtliga syften, centralt innehåll och kunskapskrav 
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i läroplanerna och att det inom just religionskunskapen finns brister hos läroböckerna i framför 

allt områden som rör momentet ”Etik”. Detta tillsammans med att den tidigare forskningen visar 

att läroböcker har en legitimerande ställning, gör att jag anser att denna uppsats kan bidra med 

att belysa risken med att se läroböcker som ett komplett läromedel, något som också Calderon 

(u.å.) uppmärksammat i sin artikel (se avsnitt 2.2.1). Precis som Mattlar (2008) betonar så har 

lärare ett stort ansvar att reflektera över de läroböcker som används i undervisningen och det är 

upp till läraren själv att hitta alternativa och kompletterande undervisningsmaterial som väger 

upp för den enskilda lärobokens obalans (se avsnitt 2.2.1). Det betyder således att i de fem 

läroböckerna som jag undersökt finns det risk att framför allt momenten ”Identitet och 

livsfrågor” och ”Etik”  behöver kompletteras för att väga upp för dessa läroböckers obalans. 

 Viktigt att ha i åtanke i undervisningen i religionskunskap är att alla fyra moment inte bör 

skiljas åt i undervisningen (se avsnitt 2.1). Snarare kan det vara önskvärt att kombinera 

momenten och exempelvis undervisa om islam med de olika momenten som utgångspunkt för 

att belysa religionen utifrån flera olika dimensioner. Genom att betona att fastan under ramadan 

inte enbart är ett utmärkande drag för islam utan att det också kan ses som en ritual som bidrar 

till identitetsskapandet hos många människor, så kan man undvika att exotifiera de religioner 

som annars känns främmande.  

 Det vore intressant att i framtiden undersöka i vilken utsträckning läroböcker i 

religionskunskap för årskurs 7–9 kan ge elever den grund som krävs för att uppnå 

kunskapskraven för ett godkänt betyg i religionskunskap. Exempelvis går det att studera hur väl 

betyget E för kunskapskravet ”Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de 

andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och 

konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna” har chans att nås genom 

undervisning i en lärobok. Intressant är då att också mer specifikt undersöka vilken typ av 

faktatext som förmedlas i boken och vilken typ av elevuppgifter som finns. En sådan 

undersökning kan vidareutveckla mina slutsatser om att bidra till att få syn på ifall de läromedel 

som används i undervisningen verkligen ger eleverna rätt förutsättningar för sitt lärande. 
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