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Abstrakt 

Läromedelsgranskingen som förr var obligatorisk är nu helt avskaffad och lärare får inta 

rollen som läromedelsgranskare själva. Tiden som lärare lägger på granskning av läroböcker 

är dock relativt begränsad. Därför kan läromedelsanalyser av aktuella läroböcker bidra till att 

lärare får insikt i vad böckerna har att erbjuda. Denna studie syftar till att synliggöra de fyra 

SO-ämnenas utrymme, hur deras syften kommer till uttryck samt hur djupgående 

ämnesområden behandlas i SO-läroböcker för årskurs 1-3. För att besvara våra frågor har vi 

genomfört en jämförande läromedelsanalys av läroböcker i de samhällsorienterande ämnena 

för lågstadiet. Studien har synliggjort att historieämnet tilldelas störst utrymme i SO-

läroböcker och att läroböckerna behandlar innehållsområden med olika mycket djup. 

Resultatet visar även att geografiämnet får minst utrymme i böckerna och att de 

sammanfattande punkterna i syftet, ur kursplanen för geografi, behandlas i olika stor 

utsträckning. 
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1 Inledning 
Läromedel har länge varit en del av skolan. En studie från 2004 visar att lärare förhåller sig 

olika till läroböcker och dess funktion. Lärare utan utbildning och nyutexaminerade lärare 

förlitar sig mer på läromedel än erfarna lärare med större kunskaper och praktik i bagaget 

(Wikman 2004, s.84f). Boel Englund (1999) skriver att osäkra lärare tyr sig till läroböckernas 

trygghet. Längre tillbaka i tiden förlitade sig lärare mer på läroboken vid undervisningens 

planering eftersom läromedel ansågs uppfylla läroplanens krav (Johnsson Harrie 2009). 

Mellan år 1938 och 1991 hade Sverige en statlig förhandsgranskning av läromedel (Johnsson 

Harrie 2009, s.46). Det betydde att förlagen var tvungna att vara noggranna med 

utformningen av läromedlen så att de blev anpassade efter läroplanen. De krav som fanns för 

denna granskning varierade med åren men det har genomgående varit av vikt att hålla 

läromedlen objektiva och sanningsenliga (Johnsson Harrie 2009). Ett av de ämnen som 

förhandsgranskningen omfattade var grundskolans SO-ämne och granskningen av 

läroböckerna för detta ämne fortsatte att vara obligatorisk till 1991 medan den avvecklades 

för resterande läroböcker i början av 1970-talet (Långström 1997, s.197). Idag är 

granskningsarbetet lärarnas ansvar, men den tid som används till detta kan bli ganska 

begränsad (Långström 1997, s.16). 

 

Med Lpo 94 påbörjades en uppdelning av SO-blocket i fyra enskilda ämnen för grundskolan, 

men enligt Skolverkets arkiverade kursplaner skulle de olika delarna medverka för 

uppfyllandet av de samhällsorienterande ämnenas nationella utbildningsuppdrag som de 

enskilda ämnenas kursplaner bildade (Skolverket u.å.). I den senaste läroplanen är 

uppdelningen dock ännu tydligare. 

 

Lgr 11, som är dagens läroplan, har krav på tydliga mål och riktlinjer och i kursplanerna finns 

kunskapskrav för eleverna i slutet av årskurs 3, 6 och 9 definierade. De centrala innehållen 

och kunskapskraven för årskurs 1-3 i läroplanen är gemensamma som ett blockämne för de 

fyra SO-ämnena, medan SO i de högre årskurserna har skilda kunskapskrav för de fyra 

separata ämnen; geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap (Lgr 11; 

Samuelsson 2014, s.112). De fyra SO-ämnena har lite olika karaktärsdrag som eventuellt 

bidrar till separeringen av ämnena i skolan. Här nedan följer en kort beskrivning av de 

enskilda ämnena. 
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Historieämnet har varit en del av skolan sedan 1600-talet (Nationalencyklopedin u.å.). Det 

tycks vara viktigt att ha ett historiskt perspektiv överlag inom grundskolan (Lgr 11). Ämnet 

är dock i ständig förändring eftersom nutida händelser vartefter läggs till historien. Egil Børre 

Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander och Peder Skyum-Nielsen (1997, s.112 ff) samt 

Martin Kristiansson (2014, s. 227) belyser att ämnet historia ofta diskuteras i anslutning till 

årtal och händelsers kronologiska ordning. Kristiansson (2014, s.219) menar vidare att 

historieämnet är ett synligt ämne i undervisningen av SO i de tidiga skolåren. 

 

Religion är också ett tydligt skolämne menar Kristiansson (2014, s.225). Ämnet har dock 

genom tiderna förändrats, det ersatte det tidigare ämnet kristendomskunskap (Johnsson 

Harrie 2009, s.72). På 1970-talet beslutade Skolöverstyrelsen (SÖ) att existerande läromedel 

skulle granskas. Det var de centrala läromedlen som skulle prioriteras i denna granskning, 

bland annat gällde detta religionskunskap (Johnsson Harrie 2009, s.79). Religionskunskap är 

numer, till skillnad från föregångaren kristendomskunskap, anpassat till Sveriges 

mångkulturalitet och sekulariseringen som skett.  

 

Geografi skiljer sig från de resterande SO-ämnena eftersom det är ett mer konstant ämne som 

Kristiansson även kallar “påtagligt” (2014, s.225). Hans undersökning tyder på att ämnet 

tenderar att få mer undervisningstid än historia, samhällskunskap och religionskunskap och 

att det, likt historieämnet, dessutom är ett förhållandevis synligt skolämne.  

 

Samhällskunskap är ett relativt ungt ämne som från början kom ur ämnet medborgarskap 

vilket grundades i och med folkskolereformen år 1918, som bland annat införde en 

fortsättningsskola. När Sverige började med enhetsskola som försöksverksamhet på 1950-

talet övergick medborgarkunskap till samhällskunskap (Johnsson Harrie 2009, s.23f). På 

läroverken hette samhällskunskapen samhällslära och låg inom historieämnet från år 1928 

men separerades till att bli ett eget ämne i och med grundskolereformen 1962 (Børre Johnsen 

et.al 1997, s.189). Ämnet ligger närmast i anslutning till statsvetenskap, kulturgeografi och 

nationalekonomi och saknar ett eget universitetsämne. Samhällskunskap är och har varit ett 

verktyg för samhället att nå elever (Johnsson Harrie 2009, s.23 ff). Kristiansson framhåller att 

samhällskunskapsämnet är föränderligt i den mån att “det är många och olikartade 

förändringar som skall täckas in” (2014, s.217). 
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SO är ett ämnesområde som historiskt sett utvecklats från att vara ett blockämne till att 

etappvis utvecklas till enskilda ämnen. Den gällande läroplanen skiljer på uppdraget för olika 

årskurser: ämnesblock i lågstadiet respektive separata ämnen i resterande årskurser i 

grundskolan. Det kan vara av intresse att för den skull uppmärksamma läroböckerna i SO för 

årskurs 1-3. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra de enskilda SO-ämnenas utbredning i läroböcker för 

årskurs 1-3, samt att blottlägga hur brett eller djupt läroböckernas stoffurval är. Följande 

frågeställningar styr studien: 

 

 Hur stort utrymme ges de enskilda SO-ämnena i läroböckerna? 

 I vilken mån är läromedlen läroplansförenliga?  

 I vilken utsträckning behandlas ett innehållsområde på djupet respektive bredden i 

SO-läroböckerna? 

 

I denna studie omfattar den första frågan alla fyra SO-ämnena i läroböckerna medan den 

andra och tredje frågan behandlar ett ämne vardera. Studien är utformad som en 

läromedelsanalys med syfte att synliggöra hur ämnena är uppdelade i SO-läromedel för 

lågstadiet. Eftersom SO skildras som blockämne för lågstadiet i läroplanen kan det vara 

intressant att studera utrymmet de separata ämnena får konkurrera om i läroböcker. Vi 

använde oss av de två läroböcker som finns för årskurserna 1-3 som behandlar hela SO-

blocket. Dessa läroböcker är Boken om SO 1-3 samt PULS SO-boken 1-3. Böckerna är 

framtagna efter att den gällande läroplanen kom ut, och är således aktuella. Förlagen uppger 

på respektive hemsida att läroböckerna är skrivna mot kursplanen för SO i Lgr 11.  

 

I denna analys har vi använt oss av tre analysverktyg som förklaras mer ingående i kapitel 2, 

en kort översikt följer nedan. Vi har undersökt om något ämne får lämna plats för mer 

prioriterade ämnen och vi har granskat läromedel och jämfört dem med hjälp av läroplanen 

och kursplanen i SO för årskurs 1-3. Vi vill synliggöra om läroböckerna bearbetar de 

samhällsorienterande ämnena integrerat eller separat i kapitlen eftersom SO-ämnet har 

omformats med olika läroplaner men ändå är kvar som blockämne i årskurs 1-3. Vi har tittat 

närmare på kapitlens namn och innehåll i de olika böckerna. För detta har vi definierat och 

använt det Kristiansson (2014) kallar ämnesmarkörer. Ämnesmarkörer är ett verktyg för att 
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synliggöra ett ämne och dess karaktärsdrag. Det handlar om att identifiera olika kännetecken 

för varje enskilt ämne och detta har hjälpt oss att särskilja ämnena inom SO-blocket när vi 

analyserat läroböckerna. Vi har även använt oss av Wikmans (2004) sätt att tänka kring 

horisontellt eller vertikalt perspektiv i böckerna för att synliggöra hur böckerna behandlar ett 

innehållsområde inom ämnet historia på djupet eller bredden. Det sista verktyget vi har 

använt oss av är läroplansförenlighet, som vi avgränsat till ämnet geografi och dess syfte.  

 

Eftersom geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap har varit, och i lågstadiet 

fortfarande är, ett sammanhållet SO-block är det av vikt att se hur ämnena förhåller sig till 

varandra inom SO-läromedel för lågstadiet. Lärare har tidigare haft en tillit till läroböcker, 

men nu när det inte finns någon obligatorisk granskning får lärarna själva inta rollen som 

granskare. En lärobok påverkar vad eleverna lär sig och hur väl de lär sig det. Därför behövs 

medvetenhet om vilket innehåll som inkluderas och exkluderas i en lärobok. Inom detta fält 

råder brist på forskning och därför är det mesta av den tidigare forskning vi presenterar 

inriktad mot högre årskurser.  

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 börjar vi med att redogöra för tidigare forskning som lägger grund för vår 

läromedelsanalys. Där definierar vi vilka verktyg vi har använt för att ta oss an vårt material 

och besvara våra frågeställningar. Därefter presenterar vi i kapitel 3 det material vi använt oss 

av, hur vi valt det samt hur vi gått till väga för att analysera böckerna. I den efterföljande 

resultatanalysen i kapitel 4, går vi igenom materialet parallellt med de tre valda 

analysverktygen var för sig. Slutligen diskuterar vi analysens resultat i förhållande till den 

tidigare forskningen i kapitel 5. 
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2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 
Tidigare forskning som behandlar just detta ämne är begränsat och vi har inte funnit några 

studier av läroböcker i SO-ämnena på lågstadiet. Därför har vi valt att fokusera på litteratur 

som behandlar läroböcker, undervisning samt läroböckernas roll i SO-ämnena/SO-blocket i 

de högre årskurserna. Vi har även haft ett fokus på läroplaner för att synliggöra hur väl 

innehållet i läroböckerna ligger i linje med kursplanernas syften. Innehållet i detta kapitels 

två första delar har legat till grund för denna studie medan vi har använt de resterande två 

punkterna vid utformningen av analysverktyg. Den sista punkten i detta kapitel specificerar 

ytterligare vad analysverktygen består av.  

 

2.1 Utvecklingen av SO-ämnena i svenska styrdokument  

Johan Samuelsson är filosofie doktor och lektor i historia och historiedidaktik vid Karlstads 

universitet. Han har granskat läroplaner och nationella utvärderingar i syfte att analysera SO-

ämnets framträdande och förändring i statlig mening under perioden 1980-2013. Samuelsson 

(2014, s.95) har gjort en innehållsanalys av olika texter som berör SO-ämnet som block 

kontra SO som separata ämnen. De dokument han analyserar är två nationella utvärderingar 

(NU92 och NU03) samt sex läroplaner; Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lpo 94 (reviderad 

2000) och Lgr 11 (Samuelsson 2014, s.96).  

 

Fyra konceptioner (perspektiv) för SO-undervisningens innehåll, syfte och organisering 

beskrivs och används genomgående i Samuelssons artikel. Dessa konceptioner används i 

diskussionen där vi drar paralleller mellan läroböckerna och integrationen av SO-ämnena i 

dem. Samuelsson (2014) diskuterar en traditionell humanistisk konception som utgår ifrån att 

läraren är en ledare för undervisning om normer och värderingar. Undervisning inom den 

humanistiska konceptionen fokuserar enbart på ämnena historia, religionskunskap och 

geografi inom SO. Den progressivistiska konceptionen, som slog igenom under 1960-talet, 

sätter eleven i centrum och tar hens frågor som utgångspunkt för undervisningen. Det är inom 

denna konception fördelaktigt att behandla ämnesövergripande undervisningsinnehåll. En 

disciplinär konception utvecklades först i USA, i samband med kritik mot den 

progressivistiska konceptionen, och betonade användning av analytiska begrepp och 

källkritiska frågor. I en disciplinär konception anses uppdelning av SO-ämnena vara 

gynnsamt eftersom det ger stadga för eleverna. Centralt för den postmoderna konceptionen, 

som uppkommit på senare tid, är att främja elevernas tolkningsförmåga och konceptionen 

syftar till att elever ska kunna ta sig an en mångkulturell värld. Samuelsson påpekar att det är 
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den disciplinära konceptionen som dominerar i Lgr 11, men också att de andra tre 

konceptionerna även närvarar. Detta var ett slags svar mot den tidigare läroplanens brister 

(Samuelsson 2014, s.90f; 113).  

 

I början av 1990-talet infördes en mål- och resultatstyrd skola vilket resulterade i att Lpo 94 

innehöll kursplaner med specificerade mål att sträva efter samt mål att uppnå. Detta ersatte en 

skola präglad av regelstyrning, men har ifrågasatts allt sedan Lpo 94 verkställdes. 

Samuelsson skriver att utredningen inför Lpo 94, Skola för bildning, föreslog att årskurserna 

1-5 skulle undervisas i ämnet samhällslära och i efterföljande årskurser skulle samhällsläran 

övergå i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap (Samuelsson 2014, s.95; 

102; 106). Förslaget blev dock aldrig verklighet, men lärare kunde fortfarande undervisa i 

SO-ämnena som ett blockämne upp till årskurs 9. Med Lgr 11 var detta inte längre möjligt 

med undantag för årskurs 1-3 (Samuelsson 2014, s.102; SOU 1992:94, s.267). I och med 

revideringen av Lpo 94 som genomfördes 2000 var kravet att målstyrningen skulle förenklas 

och förtydligas. När Lgr 11 kom försvann ämnesövergripande formuleringar för SO på 

mellan- och högstadiet, och ämnena blev istället tydligt åtskilda (Samuelsson 2014, s.106). 

 

För lågstadiet förblev SO däremot ett blockämne med gemensamma beskrivningar i de fyra 

kursplanerna. Samuelsson uttrycker även att SO kan definieras som fem ämnen där SO-ämnet 

som eget område läggs till, utöver de fyra separata SO-ämnena. Lärare för lägre årskurser 

undervisar i fler ämnen än lärare på högstadiet och med detta menar han att lågstadielärares 

intresse för att undervisa i SO som blockämne kan motiveras (Samuelsson 2014, s.95; 104ff). 

 

2.2 Statens läromedelsgranskning  

Anna Johnsson Harrie är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning samhällsämnenas 

didaktik, på Universitetet i Linköping. Johnsson Harrie har gjort flera studier om läromedel. I 

sin avhandling studerar hon statens granskning av läromedel.  

 

Johnsson Harrie (2009) undersökte politikens styrning vad gäller läromedlen under perioden 

1938 till 1991. I fokus för hennes historiska tillbakablick står den statliga 

läromedelsgranskningen och hon har använt sig av statens offentliga utredningar (SOU), 

propositioner, motioner, utskottsbetänkanden och riksdagsprotokoll som material för första 

delen av studien. I en andra del har hon använt Läromedelsnämnden och deras protokoll 

(Johnsson Harrie 2009, s.46f). 
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Läromedelsgranskingen präglades inte alltid av ett krav på att följa läroplanen, men pressen 

av läromedelsgranskningen kan ha gjort att förlagen var mer noggranna 

med att uppfylla läroplanens krav menar Johnsson Harrie (2009). Många lärare använde 

dessutom läroboken i större utsträckning än läroplanen i planering av undervisning, visade en 

undersökning från år 1972. I 1951 års instruktioner fanns inga krav på att granskningen skulle 

ske i enlighet med läroplanen, men med den nya skolreformen 1960 återinfördes denna typ av 

granskning. Med olika instruktioner förändrades också kriterierna som läromedlen skulle 

uppfylla. År 1975 skrevs en promemoria som hette Objektivitetsgranskning av läromedel. 

Den formulerade frågor innehållande kriterier som ställde krav på att läromedel skulle vara: 

rimliga, korrekta, ej missvisande, objektiva, neutralt presenterade samt läroplansenliga. Att 

böckerna nu skulle vara skrivna i enlighet med läroplanen blev centralt och det var till synes 

viktigt att läromedel inte stred mot läroplanens övergripande mål och riktlinjer (Johnsson 

Harrie, s. 133f; 138; 163f; 219). Sture Långström (1997) skriver att det i början på 1980-talet 

gjordes skillnad mellan läromedel och basläromedel; läromedel skulle uttrycka läroplanens 

innehåll och basläromedel skulle dessutom täcka och ge fasthet till skolämnet. Han 

framhåller även att det var läromedel för SO som skulle bli granskade efter detta (Långström 

1997, s. 200). 

 

I kapitlet Kampen om Moment Samhällskunskap som finns i Johnsson Harries avhandling 

(2009) skriver hon att det enbart var författarna och förlaget som hänvisade till läroplanen 

och uppfyllandet av den, medan Läroboks- och Läromedelsnämnden fokuserade mer på 

objektivitet och rättvisande framställningar. Enligt studien fanns två huvudargument för 

läromedelsgranskning i den svenska politiska debatten. Det framställdes för det första viktigt 

att hålla ner priserna och för det andra var det viktigt att hålla en god kvalité på läromedlen. 

De motargument som senare uppstod kritiserade dessa argument. Folkpartiet ansåg att 

läromedlen blivit dyrare samt att kvaliteten försämrats. Ytterligare ett viktigt motargument 

var att produktionstiden för läromedlen blev längre (Johnsson Harrie 2009, s. 104ff; 207ff). I 

samband med att ansvaret för skolorna år 1991 gick från skolöverstyrelsen, länsskol- och 

fortbildningsnämnden till kommunerna så beslutade riksdagen att objektivitetsgranskningen 

av läromedel skulle upphöra (Långström 1997, s. 201). Efter detta skulle läromedel enbart 

temagranskas, men när Långström (1997) skrev sin avhandling hade detta ännu inte skett. 

Han förklarar inte vad en sådan granskning skulle innebära, men att det var Skolverket som 

hade möjlighet att utföra dem. När granskningen av läromedel avskaffades var det inget 
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politiskt parti som motsatte sig avskaffandet och det finns inga presenterade argument för 

avvecklingen (Johnsson Harrie 2009, s.107).  

 

Att läromedlen behövde vara kopplade till läroplanen var viktigt för att läromedlen skulle 

hålla god kvalité. Den granskning som fanns förr var i viss mån till för just detta, att se till att 

läromedlen speglade läroplanen. Denna aspekt är även viktig i vår studie där vi granskade 

läromedlens förenlighet med läroplanen. 

 

2.3 Ämnesmarkörer i SO 

Martin Kristiansson är lektor på Karlstads universitet och jobbar inom 

samhällskunskapsdidaktik. Han har bland annat gjort en studie som riktar sig mot SO-

undervisning på mellanstadiet i Sverige. Inför sin studie intervjuade han sju lärare och först 

individuellt för att sedan genomföra gruppintervjuer med samtliga lärare med resultatet från 

de individuella intervjuerna som underlag. Resultaten av studien visar att 

samhällskunskapsämnet är ett ”luddigt” (2014, s. 216) och fragmentariskt skolämne och 

undervisning i samhällskunskap tenderar att få mindre tid i klassrummet än de övriga SO-

ämnena. Vissa temaområden inom samhällskunskap är mer tydliga i sin karaktär, däribland 

begreppet demokrati. Kristiansson redovisar också att samhällskunskapsämnet är ett tämligen 

osynligt ämne jämfört med historia och geografi, vilka ter sig mer som synliga egna 

skolämnen. I övrigt saknar samhällskunskapsämnet tydliga ämnesmarkörer och det innebär 

att ämnet kan vara svårhanterligt och svårt att definiera (Kristiansson 2014, s.215f). Han 

menar att samhällskunskap är ett ämne som ofta bistår de andra SO-ämnena. 

 

Kristiansson introducerar begreppet ämnesmarkörer som ett hjälpmedel att konkretisera ett 

ämne. Han har utvecklat begreppet utifrån sin studie och menar att ämnesmarkörer bidrar till 

att synliggöra ett ämne och dess aspekter. Vi har använt hans sätt att tänka kring dessa men 

också utvecklat egna ämnesmarkörer. Det finns tre olika typer av ämnesmarkörer, menar 

Kristiansson. Etiketterande ämnesmarkörer är sådana som kan göra ett ämne tydligt såsom ett 

prov i det specifika ämnet (t.ex. geografiprovet), om läraren skriver det specifika ämnet på 

tavlan eller att läraren talar om ämnet. Ett exempel som Kristiansson ger för specifika 

indirekta ämnesmarkörer är när läraren tar fram kartan blir det ett underförstått tecken för 

ämnet geografi. Den tredje typen av ämnesmarkörer som Kristiansson tar upp är 

strukturerande ämnesmarkörer. För historieämnet är en strukturerande ämnesmarkör tiden, 

den kännetecknar ämnet som eget ämne genom att vara organiserande och sammanhållande 
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(Kristiansson 2014, s.223ff). I tabellen nedan ger vi en översiktlig bild av Kristianssons 

ämnesmarkörer. Här saknas ämnesmarkörer för religionskunskap på grund av att han inte 

benämner några i sin studie. 

 

Tabell 1. Kristianssons ämnesmarkörer. 

 

Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap 

Etiketterande 

ämnesmarkörer 

Ämnesnamnet skrivs på tavlan och schemat, böcker med ämnet i titeln samt ämnesprov 

(ex. geografiprovet). 

Specifika indirekta 

ämnesmarkörer 

Läraren drar ner 

kartan, elevernas 

händer åker upp i 

luften. 

Läraren viftar 

med pekpinne 

som ett svärd.  

 

Eleverna lägger huvudet på 

bänken ex. när de ska rösta 

i klassråd. 

Strukturerande 

ämnesmarkörer 

Rum Tid   

Källa: Egen sammanställning av Kristianssons ämnesmarkörer 2014. 

 

Kristiansson menar att ett ämnes markörer kan samspela med och inverka på andra ämnens 

markörer och detta kan försvåra synliggörandet. Utifrån Kristianssons samtal med lärarna 

fann han inga etablerade strukturerande ämnesmarkörer för samhällskunskapsämnet. Dock 

fann han etiketterande ämnesmarkörer, men enbart i kombination med andra SO-ämnen. 

Detta minskar ämnets synlighet och gör att det blir svårt att särskilja som eget ämne 

(Kristiansson 2014, s.15; 224). Kristiansson påpekar i ytterligare en artikel att 

religionskunskapsämnet är, likt samhällskunskapen, relativt otydligt på grund av att 

ämnesmarkörerna är outvecklade (Kristiansson 2017). Han beskriver dock att det till viss del 

finns både strukturerande och etiketterande ämnesmarkörer utan att nämna vilka dessa skulle 

vara. I artikeln från 2017 tar Kristiansson även upp att det sker en förändring i 

samhällskunskapens etiketterande ämnesmarkörer vilket resulterar i att ämnet blir allt mer 

synligt, på grund av att lärarna skriver ämnet på schemat och tavlan samt har läroböcker i det 

enskilda ämnet samt prov som endast behandlar samhällskunskap. I samma studie beskriver 

han även att det går att urskilja ämnesöverlappningar och ämnesväxlingar mellan 

samhällskunskapsämnet och de tre andra SO-ämnena. Ämnesväxlingar sker inom 

övergripande innehållsområden där de enskilda ämnenas specifika bidrag är tydliga, medan 
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ämnesöverlappningar istället förekommer om det inte finns tydliga ämnesgränser 

(Kristiansson 2017, s.8/20f; 18/20). 

 

I vårt arbete använde vi oss av Kristianssons strukturerande ämnesmarkörer samt hans 

begrepp ämnesväxlingar. Ett problem med detta kan eventuellt vara att hans markörer är 

tagna ur lärares erfarenheter av klassrumsundervisning medan vi applicerar dem på 

läroböcker. Vi har låtit oss inspireras av hans ämnesmarkörer för geografi (rum) och historia 

(tid) ur tabell 1 ovan, men vi har formulerat egna ämnesmarkörer för samhällskunskap och 

religionskunskap eftersom han inte presenterar några för dessa ämnen (se tabell 2 i kapitel 3). 

Vi har tagit stöd i kursplanen för SO vid formuleringen av ämnesmarkörer för samtliga av de 

fyra ämnena. 

 

2.4 Den goda läroboken – horisontellt kontra vertikalt  

Tom Wikman är lektor i pedagogik vid Åbo Akademi samt läromedelsförfattare. Han har 

studerat läromedel för att ta reda på vad som gör att en lärobok är bra. Wikman liknar tidigt 

den goda läroboken vid en hägring, men menar att studiens mål snarare är att synliggöra vad 

som skulle kunna bidra till att en lärobok är god. Han erkänner att studien är färgad av hans 

bakgrund som läromedelsförfattare, lärare och sitt eget pedagogiska perspektiv (Wikman 

2004, s.15; 63). 

 

I forskningsöversikten som avhandlingen bygger på, har Wikman använt sig av både 

forskningsrapporter och tidskriftsartiklar som handlar om läromedel. Materialet har han på ett 

strategiskt sätt byggt på och bestämt successivt i samband med studien. Två skeden 

genomgicks vid val av material; i det första utgick Wikman ifrån egna erfarenheter och i det 

andra införskaffade han ytterligare data utifrån det resultat det första skedet genererat. Syftet 

med Wikmans avhandling är att ta reda på vad som gör att en lärobok är god och hur text bör 

vara utformad för att elever ska lära sig så bra som möjligt. Studiens resultat visar bland 

annat att läroböcker i tryckt form kan underlätta när elever är frånvarande av olika 

anledningar och vid byte av skola, men också att de hjälper till vid studier inför provtillfällen. 

Det är enkelt att bläddra mellan olika avsnitt i en bok som är i tryckt form och en läroboks 

struktur kan gynna en god planering av studierna. Wikman påpekar även att läroböcker 

innehar en auktoritet som kan påverka lärandet i positiv riktning (Wikman 2004, s.13; 64; 

144). 
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Wikman redogör för tre olika kategorier som motsvarar tre analytiska dimensioner för 

läroboksinnehåll. Den första kategorin består av det ämnesövergripande perspektivet 

respektive det ämnesinriktade perspektivet, dessa kan kopplas till SO som blockämne 

respektive SO som enskilda ämnen. Kategorin handlar om hur stoff i läroböcker ska 

behandlas. Antingen kan en bok vara inriktad på exempelvis historia eller så kan det vara mer 

ämnesövergripande och därmed inriktat på ett tema som exempelvis ingår i SO-ämnet. Det 

ämnesövergripande perspektivet kan motsvara det Kristiansson kallar för ämnesväxlingar, 

mer om detta skriver vi i resultatanalysen. Kategori nummer två behandlar skillnaden mellan 

ett generellt och ett autentiskt perspektiv. Det generella perspektivet innebär att läroböckerna 

förmedlar generella principer för att sedan exemplifiera dem medan användandet av 

autentiskt material ger eleverna flera olika exempel som de sedan själva får dra slutsatser 

utifrån. Denna punkt har vi inte uppmärksammat på grund av att läroböckerna inte uppvisat 

tillräckliga exempel på dessa. Den tredje kategorin som Wikman beskriver är det horisontella 

och det vertikala perspektivet. Denna kategori har vi använt oss av för vår läromedelsanalys 

och därför presenterar vi detta mer noggrant här nedan (Wikman 2004, s.130ff; 135ff). 

 

Wikman menar att det horisontella perspektivet innebär att läromedlen innehåller en bredare 

och mer allmän inriktning, medan det vertikala perspektivet innebär en mer fördjupande 

inriktning. En av Wikmans motiveringar för det horisontella perspektivet är att läroböckerna 

skulle omfatta mycket ämnesinnehåll, vilket de traditionellt sett även gjort. Det kan dock 

framstå som att en lärobok liknar en encyklopedi om alltför mycket innehåll inkluderas. 

Wikman fann att forskare inom området sett att ett horisontellt stoffurval riskerar att resultera 

i att alltför många begrepp presenteras utan att förklaras. Ett argument för det vertikala 

perspektivet är att läroboken presenterar stoffet på ett koherent sätt. För det andra ger ett 

vertikalt perspektiv möjlighet att konkretisera stoffet med exempel som hjälper eleverna att 

förstå texten. För det tredje kan ett vertikalt perspektiv ge utrymme åt text som bidrar till att 

läsaren lättare kan orientera sig i texten. Han menar att det vertikala perspektivet har sina 

fördelar, men för att utbilda eleverna till goda samhällsmedborgare och ge dem god 

allmänbildning så förespråkar Wikman slutligen, med stöd i tidigare forskning, att läroböcker 

bör behandla det horisontella perspektivet (Wikman 2004, s.137ff; 140; 147f).  

 

2.5 Specificering av analysram 

Vi har haft för avsikt att besvara vår fråga om ämnenas uppdelning med hjälp av 

Kristianssons (2014) myntade, och av oss utvecklade, ämnesmarkörer. Vi har närmat oss 
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frågeställningen angående läroplansförenlighet med stöd i geografiämnets sammanfattande 

syftespunkter för att likt den tidigare förhandsgranskningen få syn på om läromedlet ligger i 

linje med läroplanen. Den sista frågan, som fokuserar på bredd och djup i läromedel, 

behandlar vi med Wikmans (2004) horisontella respektive vertikala perspektiv. 

 

Med grund i den forskning och de teoretiska begrepp som presenterats i detta kapitel har vi 

utformat en analysram som består av tre delar. De tre delarna motsvarar de perspektiv vi tagit 

fram för denna studie: ämnesmarkörer, det horisontella och det vertikala perspektivet samt 

läroplansförenlighet. Vi kommer att analysera två SO-läromedel för lågstadiet utifrån dessa 

perspektiv. Här nedan kommer vi att förklara vart och ett av de analytiska perspektiven. 

 

Ämnesmarkörer utgör en stor del av vår analysram. Utgångspunkten är Kristianssons 

markörer, men till viss del har vi även formulerat egna med hjälp av kursplanernas centrala 

innehåll och Kristianssons artikel från 2014 (se tabell 2 nedan). Vi har använt denna del på 

alla ämnen i SO-böckerna och analyserat ämnena och deras konkurrens om det begränsade 

utrymmet.  

 

Tabell 2. Våra ämnesmarkörer. 

 

Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap 

Strukturerande 

ämnesmarkörer 

Rum: 

 Karta 

 Närområde 

Tid: 

 Förfluten tid 

 Kronologi 

 Tidsperioder 

 

 Explicit: 

(religion och tro) 

 

 Implicit: 

(Livsfrågor & 

etik) 

 

 Demokrati 

 Aktuella 

händelser 

 Samhällsnormer  

 Ekonomi 

 Lagar 

 

Läroplansförenlighet är något som har hjälpt oss att få syn på om läromedlen behandlar 

innehållet i läroplanen och i vilket mån det i så fall görs. Vi kommer att använda denna del på 

ämnet geografi. Vi vill försöka blottlägga vilket stoff som valts och vilket som därmed 

eventuellt valts bort.  
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Det horisontella respektive vertikala perspektivet bidrar i vår analys med att visa hur 

fördjupat eller allmänt behandlingen av forntiden inom historieämnet i läroböckerna är. Det 

finns fördelar och nackdelar med båda perspektiven, men i likhet med Wikmans slutsats så 

förmodar vi att en lärobok som täcker hela SO-blocket behöver ett horisontellt perspektiv. 
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3 Metod  
Vi har för denna uppsats utgått från ett deduktivt synsätt och applicerat teoretiska begrepp 

och modeller på vårt material (Fejes & Thornberg 2015, s.24). Delen med ämnesmarkörer har 

en kvantitativ inriktning medan de andra två verktygen, läroplansförenlighet och horisontellt 

respektive vertikalt perspektiv, får en mer kvalitativ inriktning. Därmed blandar vi kvalitativa 

och kvantitativa tekniker för att besvara våra frågeställningar (Boréus 2015, s.174). Det 

verktyg för analysramen som handlar om ämnesmarkörer är en kvantitativt inriktad 

textanalys eftersom att vi kategoriserar in och räknar hur många sidor som tas upp av de olika 

ämnena. När vi granskade läromedlen utifrån läroplansförenlighet gjorde vi ett kvalitativt 

analysarbete där vi riktade in oss på att läroboken bör ligga i linje med syftet ur kursplanen 

för geografi. Textens innehåll har här stått i centrum för analysen (Widén 2015, s.179). För 

användandet av det horisontella kontra vertikala perspektivet nyttjades en kvalitativ 

textanalys som assisterat oss i vårt arbete att finna djup och bredd. Fokus för denna del var att 

synliggöra vilket perspektiv som eventuellt dominerar i böckerna.  

 

3.1 Material 

Vid sökning av läromedel i SO för årskurs 1-3 fann vi att det finns två läromedelsserier som 

behandlar de samhällsorienterande ämnena och de är publicerade av två olika förlag. Det 

finns även några läroböcker som behandlar teman som exempelvis forntiden eller är 

specialinriktade mot ett ämne, men eftersom att vi bland annat är intresserade av ämnenas 

utrymme inom SO-blocket passar inte den typen av läromedel vår studie. Båda förlagen 

producerar även läroböcker för naturorienterande ämnen, men eftersom denna studie 

fokuserar på de samhällsorienterande ämnena så exkluderade vi dessa böcker. 

 

Till den tidigare forskningen har vi försökt vara så rättvisa som möjligt så att inga etiska 

konflikter uppstår. På grund av att vi granskar personers verk skulle det kunna ses som kritik 

mot författare, men eftersom läroböcker är publicerade och tillgängliga för alla konsumenter 

är detta ingen större etisk fråga. 

 

3.1.1 De valda analysenheterna 

För studien har vi använt ett målstyrt urval (Bryman 2011, s.350). Vi har valt ut 

analysenheter i direkt anknytning till våra forskningsfrågor. Det är läroböckerna som utgör 

våra analysenheter och urvalet gjordes utifrån kriterierna; (1) lärobok i SO som blockämne, 

(2) inriktning mot årskurs 1-3 samt (3) aktuell i förhållande till gällande läroplan. Utifrån 



 
 

15 

dessa kriterier fann vi två potentiella analysenheter och vi valde att inkludera båda dessa 

läroböcker. 

 

Boken om SO 1-3 är författad av Annica Hedin och Elisabeth Ivansson och publicerades år 

2013 av förlaget Liber AB. På grund av att båda böckerna har snarlika titlar, väljer vi att 

nämna dem vid förlagens namn för att enkelt skilja på dem. Denna bok kommer hädanefter 

att kallas för Liber-boken. Hedin är vetenskapsjournalist och har även skrivit läroböcker för 

geografi samt anpassar vetenskapliga texter till målgrupper. Ivansson har tidigare skrivit SO-

serien Historia och Boken om historia. Hon har även bakgrund i låg- och mellanstadie-

undervisning. Liber-boken är, enligt förlaget, skriven för att täcka det stoff eleverna bör 

kunna enligt läroplanens kursplaner för SO-ämnena i slutet av årskurs 3. I själva boken på 

pärmens baksida, står det att “Boken är skriven helt i linje med den nya läroplanen Lgr 11.” 

Läroboken är 117 sidor lång exklusive bildförteckning, register och ordförklaringar. Vi har 

granskat 110 av dessa sidor då vi bedömde att resterande sidor inte var relevanta för vår 

studie. Eleverna får återkommande se lodjuret Lovis i boken. Karaktären bidrar med olika 

saker däribland personlig information om sig själv, frågor till eleverna samt diverse 

kommentarer.   

 

Grundboken PULS SO-boken 1-3 är skriven av Göran Körner och Maria Willebrand och den 

är publicerad av förlaget Natur & Kultur AB år 2011.  Denna bok kommer vi hädanefter att 

kalla för N&K-boken. Körner har skrivit flera läroböcker med inriktning på historia samt en 

samhällskunskapsbok och Willebrand har författat ett flertal böcker inom hela SO-området. 

Gällande Lgr 11 framstår det, på förlagets hemsida, som att läroboken behandlar allt centralt 

innehåll för SO-ämnena i årskurs 1-3. I själva boken står det dock ingenting om detta, men i 

en rektangulär ruta på bokens baksida står det Lgr 11. I denna bok får eleverna följa sex barn 

med olika förutsättningar som går i samma klass i Falun. Eleverna får göra sällskap med 

dessa barn när de utforskar ämnesområden inom SO som väcker deras nyfikenhet. 

Grundboken är 141 sidor lång exklusive register och källförteckning till bilderna, men vi har 

granskat 134 av dessa av samma anledning som den vi gav för Liber-boken.  

 

3.1.2 Böckernas utbredning och användning 

När det kommer till böckernas spridning i hela Sverige har vi kontakta förlagen för båda 

dessa böcker. Vi skickade mail till förlagens kontakter som vi bedömt vara mest troliga att 

inneha den information vi sökte. Mejlet bestod av en förfrågan angående en uppskattad siffra 
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på hur många exemplar de sålt av varje bok sedan utgivningsåret samt eventuell hänvisning 

till någon som hade tillgång till denna typ av siffror utifall mottagaren inte hade svaret. Vi 

fick enbart svar från det ena förlaget och de förklarade att det var sådan information som de 

inte fick ge ut. Därför har vi vänt oss till ett fåtal av våra medstudenter. Den informationen 

som de uppgav har gett oss en vag uppfattning av att N&K-boken är något vanligare ute i 

skolorna än Liber-boken. Vi har även sett detta själva då våra tidigare VFU-skolor 

dominerats av N&K-boken samtidigt som Liber-boken använts i avsevärt mindre 

utsträckning. Användningen av dessa böcker har varit svår att fastställa, men i och med våra 

VFU-perioder har vi sett att de används i klassrummen på lite olika sätt. Ibland har eleverna 

haft tryckta böcker och ibland har lärarna projicerat den interaktiva boken från datorn. 

 

Vi fick för detta arbete låna böckerna av VFU-skolor. Vi fick tillgång till både en interaktiv 

och en tryckt N&K-bok från de olika skolorna, medan vi lånade Liber-boken i tryckt form av 

den ena skolan. Båda skolorna hade Liber-boken men endast i ett fåtal exemplar eftersom de 

användes som stöd för lärarna i planeringen av undervisningen. Detta tyder på att böckerna 

används på olika sätt i olika skolor. Vi vet inte hur lärarna ser på innehållet och vad de 

eventuellt kompletterar det med. Att se hur böckerna används är inte en del av vår studies 

syfte. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Böckerna analyseras framförallt kvalitativt med inslag av kvantitativa avsnitt. Vår fråga 

angående ämnenas uppdelning kräver en kvantitativ ansats eftersom det handlar om mätning 

av utrymme. Det är mer fördelaktigt att närma sig de andra två frågorna utifrån en kvalitativ 

synvinkel. Här följer hur vi gick tillväga i vår undersökning. 

 

Vi började med att undersöka vad Kristiansson hade för ämnesmarkörer och tillförde egna till 

dessa, se tabell 2 i föregående kapitel, och därefter gick vi igenom läroplanen och det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 i SO-ämnena. Vi delade in punkterna från det centrala innehållet i 

ämneskategorier för att sedan placera in dem i de ämnesmarkörer som vi fått fram med hjälp 

av Kristiansson (2014) och hans ämnesmarkörer för geografi och historia. Han har, som vi 

tidigare nämnt, påpekat att samhällskunskap och religionskunskap är de två mest osynliga 

ämnena inom SO och därför har han inte definierat ämnesmarkörer för dessa. Därför har vi 

valt att använda oss av ämnesmarkörerna explicit (religion & tro) och implicit (livsfrågor & 

etik) uttryckt religion när det kommer till religionskunskap. Ett exempel på explicit religion 



 
 

17 

är heliga personer medan det för implicit religion är etiska diskussioner. De ämnesmarkörer 

vi använt för samhällskunskap har influerats av innehållsområdena som Kristiansson 

accentuerar i sin studie från 2014, bland annat demokrati och aktuella händelser.  

 

I den första delen av analysen gick vi igenom innehållsförteckningarna i SO-böckerna och 

använde oss av färgmarkeringar för att framhäva vilka ämnen kapitlens namn speglar. Vi 

synliggjorde ämnena med hjälp av de ämnesmarkörer vi definierat. Varje ämne tilldelades en 

färg för att enkelt göra resultatet överblickbart. Sedan gick vi in i kapitlen och räknade hur 

många sidor varje ämne tilldelats. I samband med detta synliggjordes även vissa 

ämnesväxlingar. Antalet sidor för varje ämne jämförde vi med helheten och tog fram andelen 

i procent för vart och ett av ämnena. 

 

För den andra delen av analysen, som är inriktad på läroplansförenlighet, utgick vi ifrån 

ämnet geografi och dess beskrivning av syftet i läroplanen. Anledningen till att det blev 

geografi var att Kristiansson påpekat att geografi är ett av de mest påtagliga ämnena inom 

SO. Vi förfinade våra analysverktyg i samband med arbetet och därför baserades detta val till 

viss del på resultaten från del ett. Vi tog stöd i arbetet vi gjort tidigare genom att vi 

analyserade innehållet på de sidor vi kategoriserat som ämnet i fråga. För kategoriseringen 

använde vi tre olika graderingar vilka definierade hur väl syftet uppnås i varje kapitel i båda 

böckerna. Kapitlen kunde behandla syftet i liten, måttlig respektive hög utsträckning. Ett 

kapitel som inte uppnådde en punkt fick ingen markering. Det som uttrycktes i läroboken 

jämfördes med ämnets syfte för att få syn på hur läroböckerna är förenliga med läroplanen. 

 

I den återstående delen av analysen behandlade vi ämnet historia och jämförde böckerna för 

att få syn på om de antar ett horisontellt eller vertikalt perspektiv: tar de upp lite information 

om mycket innehåll eller mycket information om lite innehåll? Vi valde att fokusera på ett 

avgränsat område inom historieämnet. Detta område fanns med i båda läroböckerna och vi 

ville se skillnaden i hur området fördjupades. Vi läste kapitlens namn och texter, i en bok i 

taget, för att klassificera om de tog upp en bredd av information kortfattat eller gav mer 

djupgående information om ett snävare område. Därefter gick vi igenom våra anteckningar 

och jämförde böckerna med hjälp av dessa. Vi genomförde hela processen tillsammans och 

diskuterade fram kategoriseringen av både innehållsförteckningarna och resten av sidorna i 

böckerna. 
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3.3 Tillförlitlighet  

Vi har till vårt ramverk enbart tagit stöd i doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar. 

Detta betyder att vår studie grundar sig på teori som prövas i läroböcker. Med andra ord antar 

studien en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg 2015, s.24). 

 

Studiers tillförlitlighet mäts genom validitet och reliabilitet. God validitet innebär att det som 

ska mätas faktiskt mäts (Bryman 2011, s.352). Vår studie håller god validitet genom att 

metoderna visar på att vi kan besvara våra frågeställningar. Exempelvis är ämnesmarkörer ett 

passande verktyg för att synliggöra ämnena och därmed se hur mycket utrymme vart och ett 

av de fyra SO-ämnena tilldelats i SO-läroböcker. Ytterligare ett exempel på validitet är att de 

två läroböcker vi granskat är de enda i sitt slag: enhetliga SO-grundläroböcker inriktade mot 

lågstadiet. Vår studie är generaliserbar eftersom att vi analyserat samtliga läromedel som är 

aktuella för studiens fokus. Vi kan inte uttala oss hur läromedlen används i praktiken 

eftersom studiens fokus inte tar hänsyn till den aspekten av utbildning. Reliabilitet innebär att 

en undersökning av samma material och genom samma metod får samma resultat vid olika 

tillfällen och av olika undersökare (Bryman 2011, s.352). Då vi varit två personer som 

argumenterat och diskuterat de olika överväganden som vi ställts inför stärks vår reliabilitet. 

Det har varit gynnsamt att vara två personer då vi använt kursplanen i geografi som vi tolkat 

och jämfört läroböckernas innehåll med. Om endast en av oss hade granskat böckerna hade 

reliabiliteten varit svagare, medan den hade förstärkts ytterligare om vi hade granskat 

materialet var för sig för att sedan jämföra våra resultat. Denna studies trovärdighet byggs 

upp genom att vi redogör för hela processen och dess delar, våra val av metoder och material 

samt resultat och slutsatser. 

 

En kritisk aspekt på vårt arbete kan vara att vi inte behandlat samhällskunskap och 

religionskunskap lika ingående som geografi och historia. Detta val grundar sig på att 

uppsatsens utrymme inte tillåter att fler områden behandlas och presenteras samt att den tid vi 

hade på oss var begränsad. Vi valde därför att avgränsa oss till endast två ämnen att fördjupa 

oss inom för att inte tvingas utesluta information och göra vår studie mindre tillförlitlig. 

Dessutom valde vi just geografi och historia eftersom Kristiansson funnit att de är de mest 

påtagliga och undervisade ämnena i klassrummet. Då vår studie av läroplansförenlighet och 

horisontellt kontra vertikalt perspektiv inte handlat om att se ämnena utan att analysera hur 

och vad som uttrycks har det varit fördelaktigt att utgå ifrån de två mest synliga SO-ämnena.  
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4 Resultat och analys 
Här nedan presenteras vårt resultat från båda böckerna parallellt. Först redovisas resultatet för 

ämnesmarkörer, som användes till den första delen av analysramen, i de två SO-läromedlen. I 

den andra delen redogör vi för läroplansförenligheten i böckerna och analyserar dem med 

stöd i geografiämnets syfte. Slutligen analyseras delar av böckerna utifrån det horisontella 

respektive vertikala perspektivet. 

 

4.1 Ämnesmarkörer  

När vi analyserade böckerna med glasögon inspirerade av Kristiansson (2014) riktade vi 

uppmärksamheten mot kapitlens namn respektive sidor i de båda läroböckerna. Detta 

genererade ett mätbart resultat för att synliggöra ämnenas utbredning inom böckernas ramar.  

 

4.1.1 Liber-boken 

Ämnet geografi förekommer i fyra kapitel varav två även innehåller andra ämnen. Ett kapitel 

delar geografiämnet med samhällskunskap och det andra kapitlet delas med historia. I det 

kapitel som delas med historieämnet utgör geografi en mycket liten del, medan resterande tre 

kapitel innehåller cirka fyra sidor geografi vardera. Uppskattningsvis är det totalt 12 sidor 

geografi i hela boken. 

 

Historieämnet förekommer i sex kapitel varav fyra kapitel enbart behandlar ämnet historia, 

medan de resterande två kapitlen är integrerade med andra ämnen. Det ena kapitlet är 

integrerat med geografi, som vi nämnde ovan. Det andra kapitlet är integrerat med ämnet 

religion. I det kapitel som delas med ämnet religion omfattar historia enbart en sida, medan 

resterande sidor omfattar betydligt fler. Totalt ger detta 47 sidor historia av hela boken. 

 

Samhällskunskap förekommer i fyra kapitel. Ett av dessa kapitel delar ämnet med geografi, 

medan de återstående tre kapitlen är renodlade samhällskunskapskapitel. Samhällskunskap 

utgör totalt 22 sidor av hela boken.  

 

Religionskunskap omfattar tre kapitel av boken. Två kapitel innehåller enbart ämnet religion 

medan det sista kapitlet innehåller en sida av ämnet historia. Totalt sett ges religionsämnet 29 

sidor av hela boken. I tabellen nedan är ämnesmarkörerna för alla fyra ämnen i samtliga 

kapitel redovisade. 
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Tabell 3. Tabell över ämnesmarkörer för Liber-boken. 

Kapitel Ämnesmarkörer 

 
Ämnesklassificering Ämnesväxling Sidantal 

Ja/Nej I sidor 

1. Du och jag Religion: implicit Etik och livsfrågor. Nej  6 

2. Förr i tiden Historia: tid Förfluten tid och kronologi Nej  10 

3. Tillåtet och 

förbjudet 
Samhällskunskap: lagar Regler och trafikregler Nej  4 

4. Jobba och tjäna 

pengar 
Samhällskunskap: ekonomi Yrken, verksamhet och 

samhällsfunktioner 
Nej  6 

5. Vi bor i Sverige Geografi: kartor & 

närområde 
Kartor, natur & miljö samt närområde  

 

Ja 

4  

 

8 
Samhällskunskap: ekonomi 

& samhällsnormer 

Boendeförhållanden och flytt 4 

6. Människor och 

naturen 
Geografi: närområde Miljö, hållbar utveckling och 

sopsortering 
Nej  4 

7. Religioner och 

tro 
Religioner: explicit Tre religioner, symboler, heliga 

texter/personer/platser och högtider. 
Nej  18 

8. Liv på planeten 

jorden 
Historia: kronologi Människans uppkomst.  

Ja 
5, 2/3  

6 

Geografi: karta Fakta om jordgloben. 1/3  

9. Bilder av jorden  Geografi: kartor Jordglob, kartor, GPS och väderstreck. Nej  4 

10. Alla har rätt till 

ett bra liv 
Samhällskunskap: 

samhällsnormer & 

demokrati 

Rättigheter, barnkonventionen, 

demokrati och inflytande. 
Nej  8 

11. Historiska 

källor 
Historia: förfluten tid Spår från förr och källkritik. Nej  4 

12. Istiden Historia: förfluten tid, 

tidsperiod & kronologi 
Förr/nu, spår från förr och 

tidsbegrepp. 
Nej  2 

13. Forntiden Historia: förfluten tid, 

tidsperiod & kronologi 
Tidsbegrepp, spår från förr, 

livsförhållanden förr och kronologisk 

ordning. 

Nej  24 

14. Mytologi som 

spännande sagor 
Religion: explicit Religion från förr, heliga personer. Ja 5 6 

Historia: förfluten tid Spår från förr. 1 

 

Av de fyra SO-ämnena har geografi fått minst utrymme med endast 11 %, vilket motsvarar 

12 av bokens 110 sidor. Den största delen av boken, 47 sidor eller 43 %, omfattas av ämnet 

historia. Religionskunskap och samhällskunskap består av 29 respektive 22 sidor i boken, 
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vilket i sin tur motsvarar 26 % respektive 20 %. Denna bok består av få ämnesväxlingar, 

enbart 3 av 14 kapitel innehåller två ämnen. 

 

4.1.2 N&K-boken 

Geografiämnet är inkluderat i fem kapitel där enbart ett kapitel är renodlat geografi. Ett av 

kapitlen är uppdelat mellan tre ämnen, dessa ämnen är utöver geografiämnet historia och 

samhällskunskap. Detta kapitel är det som utgör den största delen av ämnet geografi i boken. 

Det andra kapitlet som geografi delar utrymme med är enbart samhällskunskap. Det tredje 

kapitlet är ett samhällskunskapskapitel och innehåller ett siduppslag som behandlar geografi. 

I ett fjärde kapitel som är i huvudsak ett historiekapitel ingår en mycket liten geografidel. 

Totalt sett innefattar geografiämnet cirka 24 sidor av hela boken. 

 

Ämnet historia är uppdelat på sex kapitel varav fem kapitel är delade med fler ämnen. Ett 

kapitel omfattar ett siduppslag från ett samhällskunskapskapitel. Det andra integrerade 

kapitlet delas med två andra ämnen som är samhällskunskap och geografi där ämnet historia 

omfattar ett siduppslag i detta kapitel. Ett tredje kapitel innehåller en mycket liten del 

geografi. De två sista kapitlen som delas med ett annat ämne är religionskunskap, där 

majoriteten behandlar ämnet historia. Totalt utgör ämnet historia cirka 43 sidor av hela 

boken. 

 

Ämnet samhällskunskap omfattar sex kapitel där endast ett kapitel enbart behandlar ämnet 

samhällskunskap. I fyra av de integrerade kapitlen utgör samhällskunskap den största delen, 

resterande sidor inom kapitlen behandlar historia och geografi. Ett av dessa kapitel innehåller 

alla tre nämnda ämnen, medan historia delar ett och geografi två av de återstående kapitlen. I 

det sista kapitlet är sidfördelningen relativt jämn mellan samhällskunskap och 

religionskunskap. Totalt utgör samhällskunskap 36 sidor av hela boken. 

 

Religionskunskap är uppdelat på fyra kapitel, varav tre kapitel delas med andra ämnen. Det 

första kapitlet är relativt jämt fördelat med samhällskunskap. Det andra består till största del 

av religionskunskap men har ett siduppslag som behandlar ämnet historia. Det tredje kapitlet 

är ett historiekapitel med en sida som behandlar religionskunskap. Totalt utgör 

religionskunskap 31 sidor av boken. I tabellen nedan redovisas samtliga kapitel med 

ämnesmarkörer för alla fyra SO-ämnena.   
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Tabell 4. Tabell av ämnesmarkörer för N&K-boken. 

Kapitel Ämnesmarkörer Ämnesklassificering Ämnesväxling  Sidantal 

Ja/Nej I sidor 

I skolan Samhällskunskap: demokrati 

& samhällsnormer 
Inflytande, demokrati, värderingar, rättigheter 

och samhällsfunktioner. 
Ja 6 10 

Religion: implicit Etik och moral. 4 

Trafik Samhällskunskap: lagar Brott och straff, orsaker och konsekvenser, 

trafikregler, regler och samhällsfunktioner. 
Nej  6 

Min familj Samhällskunskap: 

samhällsnormer & ekonomi 
Yrken och verksamhet, familjeekonomi och 

värderingar. 
Ja 6 8 

Historia: förfluten tid Förr/nu/minne. 2 

Här bor vi Geografi: karta & närområde 
 

Kartor, årstider, väder, olika miljöer/klimat och 

samspel mellan människa och natur. 
Ja 14 20 

Historia: förfluten tid 
 

Hemortens historia (Falun). 
 

2 

Samhällskunskap: ekonomi Yrken och verksamhet. 4 

Om religion Religion: explicit Fem religioner, symboler, heliga 

texter/personer/platser och högtider. 
Nej  24 

Vårt 

samhälle 
Samhällskunskap: aktuella 

händelser, ekonomi 
Samhällsfunktioner, information och yrken och 

verksamheter. 
Ja 8 10 

Geografi: närområde Miljö, hållbar utveckling och sophantering. 2 

Kartan Geografi: kartor Världsdelar & världshav, väderstreck, olika 

slags kartor och kompass. 
Nej  6 

Hela världen Geografi: karta Karta, jordglob och flaggor. Ja 2 8 

Samhällskunskap: 

samhällsnormer 

Rättigheter och barnkonventionen. 6 

Forntiden Historia: kronologi, 

tidsperioder & förfluten tid 
Tidslinje, människans uppkomst och spår från 

förr. 
Ja 3 >1/2  4 

Geografi: karta Karta över Norden. <1/2 

Stenåldern Historia: kronologi, 

tidsperioder & förfluten tid 
Tidslinje, spår från förr, livet förr. Ja 11 12 

Religion: explicit Helig “person” och religion från förr. 1 

Bronsåldern Historia: kronologi, 

tidsperioder & förfluten tid 
Tidslinje, spår från förr, livet förr. Nej  12 

Järnåldern Historia: kronologi, 

tidsperioder & förfluten tid 
Tidslinje, spår från förr, livet förr. Ja 12 14 

Religion: explicit Heliga personer och religion från förr. 2 
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Det ämne som fått störst utrymme i boken, med 43 av 134 sidor eller 32 %, är historieämnet. 

Det ämne som fått minst är geografi som är tilldelat 24 sidor av bokens 134, och vilket 

representerar 18 %. Samhällskunskap och religionskunskap utgör resterande av bokens sidor 

med 36 sidor respektive 31 eller 27 % och 23 %. I N&K-boken är det 8 av 12 kapitel som 

innehåller fler än ett ämne. 

 

4.1.3 Likheter och skillnader 

Geografiämnet tilldelas 11 % av Liber-bokens sidor medan det får 18 % i N&K-boken. Vad 

gäller historia ges 43 % av sidorna i Liber-boken och i N&K-boken får ämnet 32 %. Detta 

tyder på att författarna prioriterat ämnena olika även om det finns likheter, som att historia tar 

störst plats i böckerna och geografi minst. Ännu en skillnad som vi synliggjort med denna 

analys är att samhällskunskapen skiljer sig från de resterande SO-ämnena genom att vara det 

mest integrerade ämnet. Detta sker dock i olika grad i SO-böckerna. Av de kapitel i N&K-

boken som innehåller samhällskunskap delar ämnet utrymme med andra SO-ämnen i alla 

kapitel utom ett. I Liber-boken innehåller 3 av 14 kapitel två ämnen som är integrerade med 

varandra. I N&K-boken är det däremot 8 av 12 kapitel som innehåller fler än ett ämne. 

Ytterligare om ämnesintegrering nämns senare i diskussionen. I cirkeldiagrammen nedan 

visas ämnenas utbredning i böckerna parallellt.  

 

Figur 1. Diagram som jämför ämnenas spridning i båda läroböckerna.   

 

 

4.2 Läroplansförenlighet 

För denna del har vi granskat läroböckerna med glasögon som tar stöd i läroplanen (Lgr 11). 

Vi har använt oss av kursplanen för geografi för att synliggöra om ämnets syfte finns med i 

SO-läroböckerna. De kapitel som klassats som geografi i Liber-boken är kapitel 5, 6, 8 och 9 

och i N&K-boken innehåller det fjärde, sjätte, sjunde samt åttonde kapitlet geografi 

N&K-boken Liber-boken

Historia

Geografi

Religionskunskap

Samhällskunskap
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(hädanefter kallar vi dem 4, 6, 7 respektive 8). Resultatet redovisas även i tabeller med syftets 

sammanfattande punkter ur kursplanen. 

 

4.2.1 Liber-boken 

Kapitel 5 innehåller kartor och visar samspel mellan människa, samhälle och natur i olika 

miljöer i Sverige, till exempel att städer ofta ligger vid en kust eller sjö. Detta tyder på att 

kapitlet tar upp innehåll som bidrar till uppfyllandet av syftet i punkt 2 och 3 (se tabell 5 

nedan). Kapitel 6 förespråkar miljömedvetenhet samt berättar om sopsortering och 

återvinning, därför behandlar detta kapitel punkterna 1 och 4. Kapitel 8 innehåller en 

faktaruta på första sidan vilken tillhör ämnet geografi. Denna ruta behandlar jordens läge och 

förhållanden som påverkar miljön och oss människor. Rutan har vi kategoriserat in i punkt 

nummer 3 i syftespunkterna. Kapitel 9 behandlar olika kartor av jorden, GPS och 

väderstreck. Kompassrosen på sidan 73 i läroboken använder de engelska beteckningarna för 

väderstrecken samtidigt som de svenska namnen på väderstrecken står intill med 

likhetstecken och “upp”, “höger”, “neråt” respektive “vänster.” Även detta kapitel behandlar 

den tredje punkten i listan. 

 

Tabell 5. Kapitlens behandlande av geografiämnets syfte i Liber-boken, med egen numrering. 

 

 

 

   

 

1. Analysera hur 

naturens egna 

processer och 

människors 

verksamheter formar 

och förändrar 

livsmiljöer i olika 

delar av världen 

2. Utforska och 

analysera samspel 

mellan människa, 

samhälle och natur i 

olika delar av 

världen 

3. Göra geografiska 

analyser av omvärlden och 

värdera resultaten med 

hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, teorier, 

metoder och tekniker 

4. Värdera lösningar på̊ 

olika miljö̈- och 

utvecklingsfrågor utifrån 

överväganden kring etik och 

hållbar utveckling 

I kapitel 5 
 

Liten Liten 
 

I kapitel 6 Liten   Måttlig 

I kapitel 8 
  

Liten 
 

I kapitel 9   Måttlig  

 

Samtliga syftespunkter ur kursplanen berörs i Liber-boken men majoriteten av de kapitel som 

innehåller geografi behandlar punkt 3. Bland annat tar de upp geografiska verktyg såsom 

kartor, väderstreck och GPS. Kapitel 6 utesluter punkt 3 och fokuserar endast på punkt 1 och 
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4 där innehållsområden som sophantering samt människors verksamheter och naturens egna 

processer.  

 

4.2.2 N&K-boken 

I kapitel 4 behandlas olika miljöer i Sverige däribland fjäll, skog och stad, först i en översikt 

och sedan en i taget mer fördjupat och till viss del i samband med människans samspel med 

naturen. Därefter går boken in på de fyra årstiderna och deras olika väderförhållanden. Detta 

kapitel berör därmed ett brett geografiområde som innefattar punkterna 1, 2 och 3 (se tabell 6 

nedan). Siduppslaget i kapitel 6 berättar om hållbar utveckling och hur sophantering går till. 

Detta faller in under punkt 4. Kapitel 7 i boken är fokuserat på olika kartor, hur kartor 

konstrueras, hur en karta tolkas, världsdelar och världshav samt de fyra väderstrecken. 

Kapitel 7 behandlar därmed punkt 3. Slutligen innehåller kapitel 8 en världskarta där vissa 

länder är markerade och benämnda. Detta betyder att även kapitel 8 berör punkt nummer 3 i 

listan.  

 

Tabell 6. Kapitlens behandlande av geografiämnets syfte i N&K-boken, med egen numrering. 

 

 

 

 

 

1. Analysera hur 

naturens egna 

processer och 

människors 

verksamheter formar 

och förändrar 

livsmiljöer i olika 

delar av världen 

2. Utforska och 

analysera samspel 

mellan människa, 

samhälle och natur i 

olika delar av 

världen 

3. Göra geografiska 

analyser av omvärlden och 

värdera resultaten med 

hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, teorier, 

metoder och tekniker 

4. Värdera lösningar på̊ 

olika miljö̈- och 

utvecklingsfrågor utifrån 

överväganden kring etik och 

hållbar utveckling 

I kapitel 4 Liten Liten Liten 
 

I kapitel 6    Liten 

I kapitel 7 
  

Måttlig 
 

I kapitel 8 
  

Liten 
 

 

Kapitel 6 i N&K-boken behandlar enbart punkt 4, som berör en liten del av miljö- och 

utvecklingsfrågor. Boken tar upp vad som händer med våra sopor och angränsar här till 

samhällskunskapen och yrken. Kapitel 4 berör de tre första punkterna som finns med i syftet. 

Det är punkt tre som tas upp till störst del i boken, med hjälp av kartor, GPS samt väderstreck 

och olika miljöer. Det är tre av de fyra kapitlen som berör punkt 3. 
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4.2.3 Likheter och skillnader 

Utifrån vår resultatredovisning behandlar båda SO-böckerna till störst del den tredje 

syftespunkten i geografiämnets kursplan som förekommer i tre kapitel per bok. Böckerna 

innehåller många kartor, olika miljöer samt hur väderstrecket avläses, medan de resterande 

tre punkterna enbart förekommer en gång vardera i båda böckerna. Båda böckerna har 

dessutom ett separat kapitel som tar upp hur sopsortering och återvinning fungerar, vilket 

berör miljö- och utvecklingsfrågor i punkt 4 i relativt liten utsträckning. Det tas inte upp 

några etiska aspekter angående dessa frågor. En viktig del av hållbar utveckling är hur vi 

använder de begränsade resurser vi har på jorden. Detta är ingenting som N&K-boken 

behandlar, men Liber-boken, som behandlar punkt 4 i måttlig utsträckning, tar upp en del av 

det. I Liber-bokens kapitel som omfattar punkt 1 (naturens egna processer och människors 

verksamheter) behandlas syftet i liten utsträckning. Det finns en del i ett kapitel som tar upp 

punkt 2 (samspelet mellan människa, samhälle och natur) på liknande sätt i både Liber- och 

N&K-boken. De tar bland annat upp hur människan har byggt upp samhällen som påverkar 

naturen. Ett exempel från Liber-boken är att många städer ligger vid en sjö eller kustlinje på 

grund av att vattnet är en viktig tillgång. 

 

4.3 Horisontellt eller vertikalt 

Glasögonen för detta avsnitt kommer från Wikmans (2004) begrepp horisontellt och vertikalt 

perspektiv. Kategorin används för att få syn på hur djupgående eller ytligt historieämnet 

presenteras i SO-böckerna. Vi fokuserar på de tidsperioder som är centrala för årskurs 1-3 

(forntiden). 

 

4.3.1 Liber-boken 

I den här boken beskriver författarna istiden separat och relativt utförligt innan forntiden 

introduceras. Forntiden inleds med en detaljerad tidslinje där var tusende år markeras med ett 

streck och tidsperioderna utmärks med varsin färg. Tidslinjen består av istiden (fram till 

12000 f.Kr.), jägarstenåldern (12000 f.Kr.–4000 f.Kr.), bondestenåldern (4000f.Kr.–1800 

f.Kr.), bronsåldern (1800 f.Kr.–500 f.Kr.), järnåldern (500 f.Kr.–800 e.Kr.), år 0, vikingatiden 

(800 e.Kr.–1050 e.Kr.), samt var på tidslinjen vi är idag (2000 e.Kr.). Tidslinjen förklaras 

även till viss del i text. I inledningen omnämns även att människor vandrade in i Norden. 

 

Stenåldern är uppdelad i två avsnitt: jägarstenåldern respektive bondestenåldern. För 

jägarstenåldern beskrivs vissa delar av människornas levnadsförhållanden översiktligt. 
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Däremot beskrivs bondestenåldern mer djupgående och tar exempelvis upp hur människor 

blev bönder och vad det innebar för dem. 

 

Boken tar upp mycket om lite vad gäller bronsåldern vilket ger ett mer vertikalt perspektiv. 

Det står relativt utförligt om hur brons blir till, vad brons betydde förr och hur det användes 

av människorna på den tiden. Detta avsnitt tar upp en bronsåldersgrav som ett exempel från 

verkligheten och berättar tämligen detaljerat om denna grav. De kläder som rika människor 

kan ha burit vid den tiden beskrivs ingående. 

 

Avsnitten om järnåldern behandlar vad järn innebar för människan förr, var järnet kom ifrån, 

hur järnföremål tillverkas samt exempel på dessa föremål. Ett uppslag består av en illustrerad 

bild av en järnåldersgård där en textruta uppmanar elevaktivitet. Ett exempel på det vertikala 

perspektivet för boken är att den innehåller mycket information om små områden såsom 

människornas olika sysslor och faktumet att kvinnan, enligt boken, hade makten på gården. 

Även barnen hade sysslor, vilka beskrivs och varför. I kapitlet om järnåldern ingår 

vikingatiden. Boken tar upp vad vikingar gjorde och hur de blev kända. Det här avsnittet 

behandlar också språk och vikingarnas och järnålderns skrift: runor. 

 

Det vertikala perspektivet kommer bland annat till uttryck genom att kapitlet genomgående är 

utformat att behandla många aspekter av ett avgränsat område. Stenåldern är indelad i två 

olika perioder (jägar- och bondestenåldern) vilket bidrar till ett mer fördjupande innehåll som 

berikar det vertikala perspektivet. Jägarstenåldern är dock i sig relativt översiktligt beskriven. 

Kapitlet som behandlar forntiden utgår därmed ifrån det vertikala perspektivet och gör detta 

kapitel mer djupgående med vissa horisontella inslag. 

 

4.3.2 N&K-boken 

I denna bok inleds forntiden med en berättelse om fynd från järnåldern. Sedan följer en 

översiktlig tidslinje som visar tidsperioderna i stora drag. Denna tidslinje återkommer i de 

följande kapitlen. Denna tidslinje består av istiden (fram till 12000 f.Kr.), stenåldern (12000 

f.Kr.–1500 f.Kr.), bronsåldern (1500 f.Kr.–500 f.Kr.), järnåldern (500 f.Kr.–1000 e.Kr.). I 

samband med detta beskrivs evolutionsteorin tillsammans med bilder.  

 

Stenåldern inleds med en kort översikt av människorna och några föremål som förekom 

under stenåldern. Kapitlet består genomgående av stora illustrerade bilder tillsammans med 
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korta texter. De tar upp jakt, fiske, samlande och husdjur. Boken tar upp böndernas 

boendeförhållanden samt hur deras gravar såg ut och hur de användes. Barnen beskrivs som 

elever i en skola där föräldrarna är lärare och skogen och sjön var deras klassrum. De skulle 

lära sig att samla mat och överleva. Stenåldern avslutas med en fiktiv berättelse. 

 

Bronsåldern behandlar många områden ytligt. Även här tar bilderna upp stora delar av 

sidorna och de fylls ut med korta texter. En faktaruta berättar om hur brons tillverkas och 

gjuts. Levnadsförhållanden på bronsåldern tas upp översiktligt. Hur de begravde sina döda 

beskrivs däremot utförligt. Lika som stenåldern avslutas bronsåldern med en fiktiv berättelse.  

 

Järnåldern introduceras genom en översiktlig beskrivning av hela tidsperioden. Denna period 

består i likhet med de andra till största del av bilder med korta texter till.  Bilder på föremål 

som fanns under denna tid visas på en sida och att människorna blev duktiga på att bygga 

båtar och kunde segla till andra länder berättas kort. Byteshandel beskrivs ytligt i boken, och 

den innehåller även en kort beskrivning av skriften som användes då (runskrift). Något mer 

som beskrivs är människornas levnadsförhållanden, däribland sysslor, sjukdomar och 

husdjur. Ett fördjupande exempel om en fornborg på Öland ges. Borgen betydde skydd för 

människorna förr i tiden. Järnålderns kapitel avslutas med djupgående beskrivning av gravar 

och begravningar. De ger även ett exempel på en grav som kvarstår: Ales stenar i Kåseberga.  

 

Avsnittet om tidsperioderna har ett mer horisontellt perspektiv i denna bok, med några inslag 

av det vertikala perspektivet. Boken tar upp många olika innehållsområden som beskrivs 

kort. Ett exempel på det horisontella perspektivet är att stora delar av sidorna ockuperas av 

bilder som minskar utrymmet för text, vilket i sin tur gör textinnehållet kortfattat. De mer 

vertikala delar som boken tar upp innefattar exempelvis gravar och gravplatser som finns 

kvar idag från olika tidsperioder, såsom en skeppsgrav i Kåseberga i Skåne samt en borg som 

finns kvar på Öland.  

 

4.3.3 Likheter och skillnader 

I Liber-boken finns det ett separat kapitel om istiden, vilket skiljer sig från N&K-boken, där 

istiden endast omnämns kort under forntiden. I N&K-boken är stenåldern en sammanhållen 

tidsperiod medan Liber-boken skiljer stenåldern i två och benämner dem jägarstenåldern 

respektive bondestenåldern. I samma bok delas även järnåldern upp genom att peka ut 

vikingatiden som en del av järnåldern. En likhet är att det finns en tidslinje i varje bok, men 
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de ser olika ut beroende på bok. Tidslinjen som finns i Liber-boken är mer detaljerad genom 

att den är indelad med streck som symboliserar var tusende år samt att tidslinjen utmärker 

istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern, år 0, vikingatiden, samt 

vart på tidslinjen vi är idag. Jämfört med N&K-boken där det inte finns några streck som 

markerar var tusende år utan där är det uppdelat enbart efter tidsperioder; istiden, stenåldern, 

bronsåldern och järnåldern. 

 

Både Liber-boken och N&K-boken har både ett horisontellt (brett) och vertikalt (djupt) 

perspektiv. Böckerna har olika huvudupplägg genom att Liber-boken är mer djupgående och 

N&K-boken är bredare, men båda behandlar liknande material. Båda böckerna är dock 

horisontella i sin struktur eftersom de båda behandlar alla fyra SO-ämnen och är inriktade 

mot användning i årskurs 1-3. 
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5 Avslutande diskussion 

Här diskuterar vi resultatet från de två SO-böckerna och jämför dem utifrån de tre olika 

analysverktygen: ämnesmarkörer, läroplansförenlighet samt horisontellt eller vertikalt 

perspektiv. Vi ställer böckerna mot varandra och diskuterar allt genomgående med den 

tidigare forskningen i ett försök att besvara våra frågeställningar: 

 

 Hur stort utrymme ges de enskilda SO-ämnena i läroböckerna? 

 I vilken mån är läromedlen läroplansförenliga? 

 I vilken utsträckning behandlas ett innehållsområde på djupet respektive bredden i 

SO-läroböckerna? 

 

Enligt Kristianssons artikel (2014) är geografi ett påtagligt ämne som lärare tycks undervisa 

om relativt mycket i förhållande till bland annat samhällskunskap. Detta är intressant att 

jämföra med vår läromedelsanalys som snarare pekar på att geografi är ett ämne som inte får 

lika mycket utrymme som de resterande SO-ämnena i SO-böckerna. Så är fallet i både Liber-

boken och N&K-boken där geografiämnet, enligt denna studie, tar upp 11 % respektive 18 % 

av alla de sidor vi granskat i boken. Vad detta kan bero på är oklart, men en möjlig anledning 

skulle möjligtvis kunna vara att geografi anses så pass påtagligt att det är lätt att avgränsa till 

ett konkret stoff. Det andra av de mest synliga ämnena som Kristiansson (2014) poängterar är 

historia som återspeglas i läroböckerna. I båda de läromedel vi granskat ägnas mest utrymme 

åt historieämnet som kommer till uttryck på olika sätt när vi jämfört de två SO-böckerna med 

varandra. Religionskunskap är enligt Kristiansson (2014) ett påtagligt ämne, men är i våra 

analysobjekt integrerat med andra ämnen. Det är dock integrerat i större andel i N&K-boken 

än i Liber-boken. 

 

Det ämne som Kristiansson (2014) menar är minst synligt, och det ämne som hans studie i 

huvudsak handlar om, är samhällskunskap. Han menar att samhällskunskapsämnet ofta är 

integrerat med och ofta fungerar som ett hjälpämne till andra SO-ämnen. Enligt vår analys 

ämnesväxlar samhällskunskapen ofta med de andra SO-ämnena, men detta skiljer sig mellan 

böckerna: i N&K-boken delar samhällskunskap fyra av fem kapitel med andra ämnen, medan 

det i Liber-boken är ett av fyra kapitel som delas.  

 

Vi har synliggjort en tydlig skillnad mellan böckerna: N&K-boken innehåller fler 

ämnesväxlingar än vad Liber-boken gör, 8 av 12 respektive 3 av 14 kapitel innehåller 
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ämnesväxlingar. Utifrån Samuelssons (2014) konceptioner skulle N&K-boken kunna ses som 

en mer progressivistiskt (ämnesintegrerat) präglad bok, medan Liber-boken skulle kunna vara 

att föredra utifrån en disciplinär (separata ämnen) konception. En parallell skulle även kunna 

dras till Wikmans (2004) ämnesövergripande och ämnesinriktade kategori där N&K-boken 

skulle vara mer ämnesövergripande och Liber-boken mer ämnesinriktad.  

 

Då vi reflekterat över skillnaden mellan ämnesväxlingar i böckerna har vi kommit fram till 

att en möjlig orsak till detta skulle kunna vara att N&K-boken är skriven i anslutning till att 

Lgr 11 trädde i kraft och eventuellt speglar boken den tidigare läroplanens syn på SO som 

blockämne. Lgr 11 kan ses som en mer ämnesinriktad läroplan jämfört med Lpo 94 som var 

mer ämnesövergripande i sin karaktär. Liber-boken kan ha varit inriktad på att vara en 

lärobok där ämnena är mer särskilda. Detta stödjer Kristiansson (2017) till viss del genom att 

påpeka att han, för mellanstadiet, anar att de etiketterande ämnesmarkörerna för 

samhällskunskap förändras. Han menar att ämnet blir mer synligt i skolan på grund av att 

lärarna väljer att prata om det, skriva det i schemat och på tavlan samt att det finns läroböcker 

och prov i samhällskunskap. Samhällsorientering har gått från att ha varit ett mer 

ämnesövergripande ämne till att vara ett mer ämnesinriktat område.  

 

Resultatet ur läroplansförenlighet pekar mot att det främst är kartor, deras konstruktion och 

användning som bedömts viktigt att inkludera i läroböckernas stoffurval inom geografi. Detta 

är den tredje punkten ur geografiämnets syfte och den återkommer i flera kapitel i både 

Liber-boken och N&K-boken vilket ger ett mer vertikalt sken. Lärare kanske kan arbeta mer 

praktiskt med kartor i klassrummet, istället för att enbart använda läroböckerna. Tar alla 

kartor i böckerna upp plats som kunnat gå till andra innehållsområden inom geografiämnet? 

Till exempel kanske etiska aspekter som berör miljö- eller utvecklingsfrågor (punkt 4) skulle 

kunna lyftas fram ytterligare och mer utförligt, speciellt i dagens samhälle där hållbar 

utveckling är en central fråga. Kanske grundar sig detta bortval i en tanke om att det inte är 

väsentligt att elever i just årskurs 1-3 får denna typ av kunskap i skolan, detta antas eventuellt 

bli behandlat i högre årskurser. Som vi nämnt i resultatet så berörs punkt 1 och 2 (från 

geografiämnets syfte) enbart ytligt i båda böckerna, vilket ger intryck av horisontell 

behandling av innehållet. 

 

Det framgår av analysen att det finns skillnader i djup mellan Liber-boken och N&K-boken. 

Vid granskning av kapitlen om forntiden i läroböckerna fann vi att Liber-boken har ett mer 
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vertikalt perspektiv och N&K-boken ett mer horisontellt perspektiv. Båda SO-böckerna har 

dock inslag av kategorins motsatta perspektiv. Med Wikmans (2004) åsikter i åtanke tolkar vi 

vårt resultat som både positivt och negativt. Wikman (2004) framhäver att läroböcker som 

har ett vertikalt perspektiv främjar elevernas möjligheter att tolka texten, medan det 

horisontella innehållet i böckerna samtidigt bidrar till elevernas allmänbildning. Vi har fått 

intrycket av att N&K-boken inte förklarar innehållsområden lika detaljerat som Liber-boken, 

där vi ser att innehållsområden istället uteblivit. Ett exempel för detta som vi synliggjort 

genom analysen är att N&K-boken behandlar hur begravningar gick till och hur gravplatserna 

såg ut i varje tidsperiod. Detta är något som de nämner ganska kort men är ändå något som är 

inkluderat. I Liber-boken står det endast om en grav, från bronsåldern, som är ett exempel 

från verkligheten och det står saker angående denna grav som bidrar till att ge ett djupgående 

perspektiv.  

 

Gemensamt för båda böckerna är att de visar tidslinjer, men det är skillnad i hur de framställs 

och illustreras. Som vi nämnt ovan så är Liber-bokens tidslinje mer vertikal och N&K-bokens 

tidslinje är mer horisontell. Vi ser både för- och nackdelar med båda delarna. Fördelen med 

Liber-bokens tidslinje är att den är mer detaljerad. Det visar tydligt hur långa tidsperioderna 

var i förhållande till varandra. En nackdel som vi ser med den tidslinjen är att det står 

specifika årtal för periodövergångarna. Det kan ge intryck av att vi vet precis när 

övergångarna mellan perioderna skett. Ett exempel till detta påstående är att bondestenåldern 

slutar och bronsålder tar vid år 1800 f.Kr. i Liber-boken, medan bronsåldern startar år 1500 

f.Kr. enligt N&K-boken. Vi reflekterar över ifall dessa är rimliga påståenden. En nackdel 

med N&K-bokens tidslinjer är att eleverna får en översiktlig bild av tidsperioderna och de får 

kanske ingen uppfattning om hur långa eller korta dessa är. En fördel med tidslinjen i N&K-

boken är att den återkommer för varje ny tidsperiod, vilket förenklar för eleverna så att de 

kan se vilken del av tidslinjen kapitlet handlar om och hjälper dem ta sig framåt kronologiskt. 

 

5.1 Sammanfattande kommentarer 

Under arbetets gång har vi bearbetat läroböckerna parallellt med hjälp av olika teoretiska 

perspektiv. Vi har kommit fram till att ämnena delar olika på det utrymme som finns i 

böckerna, men också att böckerna prioriterar ämnena olika sinsemellan. Något som förvånade 

oss var att ämnet geografi fick minst plats i båda böckerna trots att Kristiansson (2014) 

skriver att geografi är lika påtagligt som ämnet historia. Även innehållet som behandlas inom 

geografiämnet i böckerna var oväntat eftersom kapitlen mestadels bestod av kartor, trots att 
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de kan vara lättillgängliga för användning i klassrummet utanför boken. Det ämne som fick 

mest plats i båda böckerna var historia. Detta är ej överraskande med tanke på att 

Kristiansson (2014) pekade ut det som ett väldigt påtagligt ämne. En stor skillnad var att 

forntiden behandlas på vitt skilda sätt i de två SO-läroböckerna. Liber-boken tar upp 

avgränsade områden och får på så vis ett vertikalt perspektiv medan N&K-boken behandlar 

fler områden mer översiktligt och därmed antar ett mer horisontellt perspektiv. Om vi talar 

med Wikmans (2004) begrepp så främjar alltså Liber-boken att eleverna förstår texten, 

medan N&K-boken bidrar till deras allmänbildning.  

 

Vad eleverna får med sig beror dock på hur lärare väljer att använda böckerna och 

komplettera dess innehåll i undervisningen, men det kan vi inte uttala oss om utifrån denna 

studies resultat och fokus. Vi har i vår undersökning enbart analyserat det innehåll som finns 

i böckerna och synliggjort de enskilda ämnena, det är upp till lärarna hur dessa sedan 

behandlas i praktiken. Den här studien kan användas som ett hjälpmedel för lärarna i deras 

val av läroböcker och ge dem en insikt i vad böckerna har att erbjuda. Lärarna kan genom 

denna studie också få en chans att reflektera över eventuella kompletteringar som kan behöva 

göras. 
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