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Abstract 

Title: The Role of workbooks in geography – An analysis of three workbooks in geography. 

Authors: Lammin Jallow. 

Supervisor: Eva Hansson. 

The aim of this study is to examine the relationship between three workbooks and the curriculum in 

geography subject aimed towards the years 4-6. This is made through answering three separate 

questions:  

- What knowledge and subject skills are portrayed in three workbooks? 

- What knowledge and subject skills are portrayed in the geography curriculums purpose? 

- How does the content of the books relate to the curriculum? 

Using Bloom’s revised taxonomy, the task questions expressed in the workbooks are sorted into one of 

six different types of subject skills, and one of four types of knowledge. 

Results show a slight variance of skills and types of knowledge in the workbooks. Most of the questions 

demand more simple cognitive processes’ and concrete types of knowledge. In relation to the results of 

the workbook analysis and the curriculums purpose, a rather low grade of alignment shows. However, 

comparing the workbooks to the curriculums target criteria’s, the grade of alignment is much higher. 

Further, tendencies of validation threats are present, with a linguistic focus in some of the questions and 

tasks that are not present in the geography curriculum. Also, the content of the teacher guidance and the 

content of the workbooks are often parallel, expressing the same types of skills and knowledge. 

Some, even if few, of the questions are similar to the types that Jönsson (2013) claim are vital in a valid 

assessment for learning practice. Those questions are describes as open questions, that does not have 

one correct answer, but rather requests the student to reflect and reason, and in that way shows in more 

detail her or his knowledge of the subject. These demand more complex cognitive processes and are also 

similar to the type of questions that Joel Breakstone argues for, in the context of a formative assessment 

culture. 

Keywords: Revised taxonomy, formative assessment, geography, alignment, validity. 

Nyckelord: Reviderad taxonomi, formativ bedömning, geografi, samstämmighet, validitet. 
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1. Inledning 

I Norsk Geografisk Tidsskrift (2013) ställer sig Molin och Grubbström frågan om mellanstadiets lärare 

och elever är beredda att möta den svenska kursplanen i geografi. Som bakgrund till frågan har Molin 

flera års forskning i just den svenska skolans geografiämne, där hon ofta nämner ett stort fokus på 

namn- och regionalgeografi i framförallt mellanstadiet. Hon menar att läroplansförändringar sällan ger 

stora effekter på undervisningen. Istället är det läroboken tillsammans med tidigare läroplaner som 

formar det sätt lärare undervisar. Detta menar hon leder till undervisning som inte är samstämmiga med 

ämnets mål på så sätt att så kallade enklare kunskaper tar stor plats, medan de mer komplexa kunskaper 

som kursplanen uttrycker inte är tillräckligt närvarande. 

Även de resultat som Gabriel Bladh nått i sin forskning inom grundskolans geografiundervisning visar 

på ett stort fokus på namn- och regionalgeografi, framförallt på mellanstadiet. Han belyser att detta tar 

fokus från värderande och analyserande undervisning, som blir frånvarande.  

Med ett geografiämne som i stor utsträckning är påverkad av traditionell undervisning med stort fokus 

på namn- och regionalgeografi i motsats till läroplaner som ställer högre krav än så på eleverna, blir 

Molin och Grubbströms fråga relevant. Med lärobokens centrala roll med i beräkningen blir det således 

relevant att undersöka vilka kunskapsformer eleverna möter och får träna i arbetsböcker, där innehållet 

inte är lika dynamiskt och inte kan tillämpas på samma sätt som en textbok med faktatext. Molin, Bladh 

och Grubbström har genom sin forskning visat hur geografiundervisning ofta ser ut, och i vissa fall vilka 

teman som förekommer i läroböckernas textböcker. Vilka förmågor som arbetsböcker tränar, och hur de 

förhåller sig till kursplanen är outforskat men relevant, då lärarens inverkan minskar, och materialet får 

stå för undervisandet i en högre grad. I kontexten av en undervisning där formativ bedömning är central, 

är även den träning som elever möter i arbetsböckerna viktig och bör vara samstämmiga med den 

träning och de mål som läroplanen uttrycker. Med denna bakgrund ämnar jag att undersöka vilka 

förmågor som tränas i arbetsböcker, och hur de förhåller sig till förmågorna som uttrycks i 

geografiämnets kursplan. 
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur tre arbetsböcker förhåller sig till de förmågor som uttrycks i kursplanen för 

geografi. För att kunna uppnå detta kommer jag att försöka besvara följande frågor: 

● Vilka förmågor och former av kunskap tränas i de undersökta arbetsböckerna? 

● Vilka förmågor och former av kunskap uttrycks i kursplanens syfte? 

● Hur relaterar arbetsböckernas innehåll till kursplanens förmågor i ämnet geografi? 

 

För att svara på frågorna kommer jag att ta hjälp av Blooms reviderade taxonomi (Krathwohl 2002) som 

är ett verktyg för att kunna sortera vilka förmågor och kunskaper olika uppgifts- och provfrågor kräver. 

Detta verktyg kommer även att användas för att sortera kunskaperna och förmågorna som elever ska 

besitta och behärska enligt den svenska kursplanen i geografi för mellanstadieelever. Begreppet validitet 

är även relevant för studiens tredje fråga då det används för att undersöka samstämmighet mellan 

undervisning och målkriterier. Dessa begrepp och teorier kommer att redogöras i avsnitt 4. 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag att presentera forskning som relaterar till forskningsfrågorna, och syftar 

till att sätta den här studien i en bredare kontext och vidare presentera den problematik som har påpekats 

inom ämnet. 

3.1 Geografiämnet 

Molin och Grubbström (2013) belyser faktumet att läroplansförändringar endast i liten utsträckning 

ändrar själva undervisningen. Snarare tenderar tidigare läroplaner och läroböcker att påverka 

undervisningen i högre grad. Vidare menar hon att geografiämnet t inte ändrats anmärkningsvärt mellan 

1951 och 1994. Det finns lite som tyder på att undervisningen ännu inte ändrats och utvecklats sedan 

1994, vilket således bör leda till att dagens undervisning möter problem i förhållande till dagens 

kunskapsmål. Detta är även något hennes forskning visar då hon funnit att många mellanstadieelevers 

förmåga att föra geografiska resonemang var på enklare nivå. Endast 6 % av 106 svarande elever visade 

på en hög nivå av resonerande. 

Slutligen pekar Molin på geografins traditionella undervisning och hur central läroboken är då ämnet 

praktiseras av lärare. Hon menar att en effekt av lärobokens roll i undervisningen är att ämnet reduceras 
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till kunskap om platsers namn på bekostnad mer generella och övergripande förmågor och kunskaper 

(Molin 2013). 

Gabriel Bladh publicerade 2014 en enkätstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för 

geografiämnet i grundskolan. I sin forskning visar han upp en skillnad mellan hög- och mellanstadiets 

geografi. Geografiundervisningens innehåll på mellanstadiet lägger större fokus på namn, klimat och 

naturtyper. Högstadiets geografiämne visar upp en större innehållslig bredd. Bladh beskriver 

mellanstadiets geografi som ett ämne med “regionalfgeografisk tradition”. Hans resultat pekar således 

åt samma håll som Molins forskningsresultat om ämnet som ett med statiska kunskaper som inte 

tillämpas.  

I en intervjustudie med lärarstudenter har Bladh kommit fram till att deras uppfattning av ämnet har 

formats till stora delar i mellanstadieåren (snarare än av lärarutbildningen), och att en effekt av detta är 

att perspektivet på ämnet saknar djup. Han menar att geografin som ett värdebaserat och analyserande 

ämne är frånvarande i studenternas beskrivning. 

3.2 Träning inför bedömning 

Enligt Jönsson och Odenstad (2014) ska eleven inte bara ha kunskap om natur- och kulturlandskap, utan 

ska också exempelvis kunna föra resonemang om processer som formar jordytan och vilka 

konsekvenser det kan få för människor och natur. Det här belyser Molin (2006) som bristfälligt för 

geografiämnet. Hon menar att det finns ett fokus, framförallt i tidigare år, på namn- och 

regionalgeografi, som inte kräver mer än att minnas och redogöra för faktakunskaper och begrepp. För 

att nå ämnets kunskapsmål krävs dels kunskapen, men även förmågan att tillämpa den med geografins 

ämnesspecifika förmågor. 

Jönssons (2013) bedömningsforskning har även ett stort fokus på den formativa bedömningen, som 

ibland även kallas bedömning för lärande. Denna form av bedömning syftar till att utveckla elevens 

kunskaper genom att kartlägga eleven i sin utveckling mot målen. En del av den här praktiken belyser 

träningen av de förmågor som är aktuella i förhållande till de mål som finns för ämnet. Den här 

träningen är central i formativ bedömningspraktik, och det är i denna kontext som den här studien bör 

uppfattas. I Jönssons beskrivning av bedömning tar han stöd av Kanes validitetsmodell, som är ett 

verktyg för att säkerställa valida bedömningar. En del i modellen uttrycker att elever ska få möjligheten 

att visa upp en specifik förmåga flera gånger och på liknande, dock inte samma, sätt. Det här kan tolkas 

som elevens möjlighet att träna kursplanens förmågor. Validitetsbegreppet kommer att beskrivas 

utförligare i avsnitt 4. 
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Joel Breakstone (2013) har under flera år arbetat med ett forskningsprojekt på Stanford University med 

syfte att höja kvalitén på provuppgifter i historia och samhällsämnen. Breakstone påpekar vikten av 

samstämmighet mellan mål och träning, och uppmärksammar en diskrepans mellan just dessa i 

amerikanske mål respektive provuppgifter. Hans forskning verkar i kontexten av den formativa 

bedömningen, som kartlägger elevens kunskaper och förmågor konsekvent under träningen. 

Han uttrycker att kryssfrågor inte visar på några förmågor eller kunskaper, utan menar att det är först när 

eleven resonerar med hjälp av sina kunskaper som förmågorna kan kartläggas och bedömas formativt. I 

artikeln Beyond the bubble in history/social studies assessments från 2013 påpekar Breakstone ett 

problem inom bedömningen av elever i historia. Han påpekar bristen av komplext tänkande i 

flervalsfrågor, samtidigt som kunskapsmålet bland annat kräver att eleven kan tolka historiska händelser 

i dåtidens kontext. Han menar att bedömningen behöver utvecklas och att det därmed krävs att 

undervisningen också kan erbjuda elever de verktyg och träning som krävs för att bemästra förmågorna. 

I sitt forskningsprojekt, med syftet att utforma mer kvalitativa bedömningsuppgifter, har Breakstone 

utformat så kallade HATs (History Assessments of Thinking). Dessa är uppgifter som är ämnade att 

bedöma specifika förmågor inom historieämnet. I artikeln från 2013 visar han upp ett exempel i 

historieämnet där eleverna ska läsa två brev med datumen strukna. I brev A finns hänvisningar till 

presidentens ovilja att stoppa lynchningar av svarta i USA. I brev B beskrivs utmaningarna för svarta 

elever som studerar på skolor som tidigare varit så kallade “all whites school”. Eleverna ska i uppgiften 

bestämma, och motivera, vilket brev som skrevs först och vilket som skrevs sist. Istället för att fokusera 

på datumen, behöver eleven i uppgiften använda sin kunskap om svartas historia i USA, för att kunna 

motivera sina resonemang och leverera en slutsats. Dessa uppgifter menar Breakstone bör användas 

konsekvent under undervisningen, för att på så sätt kunna kartlägga hur respektive elev ligger till i 

förhållande i målen. 

Studien, menar jag, bör ses i kontexten av en skola som är fokuserad mot den formativa 

bedömningspraktiken. Den definieras på olika sätt av olika forskare (se Wiliam 2009, Jönsson 2013, 

Lundahl 2011), men är förekommande i såväl Hattie’s (2009) framgångsfaktorer för undervisning som i 

Utmärkt undervisning av Håkansson och Sundberg (2012). Både Breakstone och Jönsson och Odenstad 

befinner sig i samma kontext, där jag menar att det som är relevant för denna uppsats är den träning av 

förmågor som elever möter i undervisningen.  
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3.3 Läroböcker 

Mycket av forskningen pekar på lärobokens centrala roll vid utformningen av undervisning (Ammert 

2011). I Skolverkets rapport från 2006 menar en majoritet av lärarna att läroboken styr undervisningen i 

för hög utsträckning (Skolverket 2006, 10). I många fall uttrycks läroboken som en referenspunkt till 

kursplanen, för att kontrollera att undervisningens innehåll stämmer med det som efterfrågas i 

kursplanen. Även lärobokens progression nämns som ett centralt skäl för användningen (Ammert 2011, 

282). Förhållningssättet kan vidare argumentera för användandet av läroboken med hjälp av en rapport 

från Cambridge Assessment Group (2016, 12). Där konstateras att läroboken har en viktig roll för att 

lärare ska kunna genomföra läroplanen, då den ger en tydlig struktur i undervisningen.  

Boel Englund menar i Skolverket rapport (2006, 10) att en lärobok inte enskilt dikterar undervisningen, 

utan att läraren har en stor roll i tillämpningen av läroboken. “Det handlar inte om läroboken i sig, utan 

enskilda lärares användning av den”. Hon hänvisar också till John Zahorik som identifierat tre 

lärarstilar i förhållande till läroböcker. Den första, som dominerar, använder läroboken som källa för det 

mesta av inlärningen. Den andra använder läroboken som utgångspunkt för övningar och uppgifter, och 

den tredje använder läroboken som referens och tolkningsunderlag.  

Boel Englund menar att läroböckers funktion innefattar att det är ett (tids)effektivt redskap för läraren, 

har en legitimerande funktion gentemot ämnets innehåll, bidrar till att skapa en gemensam kontext för 

alla elever som tar del av läroboken och ger ett sammanhang för eleverna i sina studier. Anna Maria 

Hipkiss påpekar vidare lärobokens funktion som förmedlare av ämnets specifika språk (2014). 

Tim Oates (2014) är forskningsledare på Cambridge Assessment Group (CAG) och har studerat 

läroböcker från bland annat England, USA, Finland och Singapore. Han visar på paralleller mellan 

högpresterande länder, såsom Singapore och Finland och deras mer positiva inställning till läroböcker 

än i England, där han menar att det finns en antiläroboks-kultur på både lärarutbildningar och i 

skolforskningsvärlden. Tim Oates och CAG har byggt vidare på forskningen om läromedel, och släppte 

2016 rapporten The Cambridge Approach to Textbooks (2016, 17), som syftar till att formulera kriterier 

över vad en kvalitativ lärobok bör innehålla. Rapporten presenterar där elva kriterier som en lärobok bör 

innehålla, bland dessa menar jag att aspekten om bedömning är relevant för denna studie. Där menar 

författarna att förhållningssättet till läroböckerna och bedömningen kopplat till dessa ska vara detsamma 

som bedömningen i mer formella sammanhang. Det nämner även att de ska hålla hög tillförlitlighet när 

det kommer till valididet, och att construct irrelevant variance (se avsnitt 4.2) ska begränsas. 
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3.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Grubbström, Molin (2014, 2015) och Bladh (2013) har främst fokuserat sina undersökningar mot det 

innehåll som geofriämnet uttrycker, där deras resultat konsekvent visar på att traditionella uppfattningar 

utmynnar i ett skolämne som inte är fullt så brett som ämnet bör vara. Samtidigt påpekar alla tre 

återkommande att innehållet behandlas på ett relativt ytligt och obearbetat sätt, där kopplingar kan göras 

till enklare kognitiva processer, som beskrivs i teoriavsnittet.  

Ovan nämnda forskares resultat blir relevanta i det som Breakstone formulerar som validitet (även detta 

begrepp kommer att definieras i teoriavsnittet) och samstämmighet i undervisningen, och menar med det 

att undervisningen måste erbjuda elever chans att träna ämnets specifika förmågor.  

Detta kopplas vidare till läroböckernas roll, där Zahorik (1990) belyser hur lärobokens funktion och 

påverkan främst beror på lärarens utformning av undervisningen. Slutligen påpekar Tim Oates och CAG 

hur läroböcker kan skapa struktur, tydlighet och ge mer tid åt läraren att detaljstyra undervisningen, 

något som ställer krav på läroböckernas kvalité. 

4. Teori 

Jag kommer i följande avsnitt presentera den reviderade taxonomin som använts som analysverktyg i 

studien. Jag kommer dels att presentera teorin, samt sammanfatta och diskutera tidigare användning av 

den. 

4.1 Den reviderade taxonomin 

1956 utvecklade Benjamin Bloom en taxonomi med syfte att bestämma olika former av kunskap. Denna 

taxonomi innehöll en linjär dimension. 2002 utvecklade Krathwohl (2002) denna taxonomi genom att 

lägga till ytterligare en dimension. Krathwohls taxonomi refereras oftast till som den reviderade 

taxonomin. Hans syfte var att nyansera Blooms teori genom att dela upp kunskaper och förmågor i olika 

spektra. Ena dimensionen berör kognitiva processer, det vill säga förmågor (engelsk översättning; 

skills). Dimensionen innehåller sex steg och går från enkla till komplexa förmågor. Den andra 

dimensionen berör kunskaper och innehåller fyra steg som går från konkreta till abstrakta. Nedan följer 

mina tolkningar av taxonomin. Dessa tolkningar är i huvudsak gjorda utifrån Janssons (2011) och 

Rosenlunds (2011) beskrivningar av den. I vissa fall har exempel kopplade till geografi uttryckts. 
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4.1.1 De kognitiva processerna 

Dimensionen innehåller sex stycken kategorier. Dessa benämns som huvudkategorier och sorteras från 

enklare kognitiva processer till komplexa kognitiva processer. Huvudkategorierna är minnas, förstå, 

tillämpa, analysera, värdera, och skapa. Dessa huvudkategorier delas sedan upp i underkategorier som 

används för att definiera hur en uppgiftsfråga (eller i andra fall provfråga) kan kategoriseras. Den här 

dimensionen syftar till förmågor. 

Huvudkategorin minnas innebär att eleven ur långtidsminnet tar fram information. Det kan göras genom 

att känna igen ett innehåll som presenteras, eller genom att själv komma ihåg information för att 

uttrycka sig. Underkategorierna är alltså känna igen och komma ihåg. 

Nästa kategori är förstå. Den beskrivs genom sju olika underkategorier; tolka, exemplifiera, klassificera, 

sammanfatta, dra slutsatser, jämföra och förklara.  

Den tredje kategorin i dimensionen om kognitiva processer är tillämpa. Den innehåller två kategorier, 

verkställa och applicera, där den senare har större relevans till samhällsorienterade ämnen. Det kan 

handla om att applicera samhällsteorier, modeller och strukturer på ett problem eller ett fenomen. 

Analysera innehar tre underkategorier: särskilja, tillskriva och organisera. Att särskilja innebär att dela 

upp ett material i flera delar, och förstå hur delarna hänger ihop med varandra och helheten. Nästa 

underkategori, organisera, hänger ofta ihop med särskilja, då materialet behöver särskiljas innan det kan 

organiseras. Den sista underkategorin är att tillskriva. Detta kan innebära att en elev kan tillskriva ett 

klimat eller naturtyp till ett område eller plats, baserat på egenskaperna. 

Värdera är den fjärde huvudkategorin i de kognitiva processerna. Den innebär att eleven kan bedöma 

utifrån kriterier. Kontrollera är den ena underkategorin, och innebär att eleven kan kontrollera om ett 

material är logiskt uppbyggt, och att slutsatser är underbyggda. Att kritisera är den andra kategorin och 

innebär att eleven kan se fördelar och nackdelar, samt att eleven kan föra argument för något. 

Dimensionens sista huvudkategori är skapa. Den innebär att eleven kan organisera, eller omorganisera 

ett material till något nytt. Till exempel kan det innebära att forma en ny teori utifrån befintliga. 

Kategorin relaterar till analysera och särskilja, där eleven behöver kunna dela upp ett material och förstå 

sammanhanget delarna emellan. I kategorin skapa sätter man också ihop delar i nya konstellationer. 
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4.2.1 Kunskapsdimensionen 

Kunskapsdimensionen innehåller fyra kategorier och går från konkret kunskap till abstrakt. Kategorierna 

är faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Även denna dimension 

beskrivs genom huvud- och underkategorier. Den här dimensionen syftar till kunskaper. 

Dimensionens första kategori benämns som faktakunskap och innehåller två underkategorier. Den här 

formen av kunskap kan förstås utan ett sammanhang och är isolerad. Den första undergruppen relaterar 

till ämnets gemensamma språk och terminologi. Inom geografiämnet kan detta innebära kunskapen om 

ordet topografi. Den andra undergruppen handlar om kunskapen om specifika detaljer, och kan vara 

namn på platser, personer och händelser samt datum. 

Dimensionens andra huvudkategori är begreppskunskap. Här höjs abstraktionsnivån då mer generell 

kunskap inom ämnet krävs för att kunna förstå sambandet mellan de isolerade faktakunskaperna. Detta 

är den första av tre underkategorier och benämns som kunskapen om klassificeringar och kategorier. 

Den andra underkategorin handlar om principer och generaliseringar. Denna kunskapstyp hjälper till att 

göra en stor mängd information förståelig genom just generaliseringar och principer. Principerna kan 

göra att händelser och processer i nya sammanhang kan förstås. Den tredje underkategorin handlar om 

teorier, modeller och strukturer, och liknar den andra underkategorin på flera sätt. 

Den fjärde kunskapstypen kallas procedurkunskap. Denna innefattar tre underkategorier. Den första 

handlar om ämnesspecifika färdigheter, och kan exempelvis vara att kunna slå upp en plats i ett 

kartboksregister och använda både sidhänvisning och rutnät. Här är resultatet redan känt. Den andra 

underkategorin är kunskap om ämnesspecifika metoder och färdigheter. Här är resultatet inte känt, utan 

är kunskaper som används för att nå ny kunskap. Det kan handla om att utföra naturgeografiska 

undersökningar och mätningar. Den sista underkategorin handlar om kunskapen om kriterier för när och 

vilka metoder och färdigheter som ska användas. Den sista kunskapstypen i dimensionen gäller 

metakognitiv kunskap och handlar om att förstå generella kunskaper om lärande, både allmänt och ens 

egna sätt att tillgodose sitt lärande. Kategorin är inte ämnesspecifik, utan generell. Den är även den mest 

abstrakta formen av kunskap. 

Taxonomins tabell kommer att användas om verktyg för att sortera de kognitiva processer och 

kunskaper som uttrycks i arbetsböckerna. Hur denna operationalisering kommer att gå till, hur jag har 

tolkat verktyget och ett exempel följer i metodavsnittet. 
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4.2 Validitet och samstämmighet 

Begreppet validitet är ett väl forskat ämne med olika definitioner (se Kane 1999, Borgström 2014, 

Näsström 2008, Jönsson 2013). Validitet är ett begrepp som ofta används i samband med bedömning 

och handlar enligt Näsström om vilket underlag som finns för tolkningen i en bedömningssituation. 

Jönsson uttrycker tre steg som gör en bedömning valid. Dessa innefattar att: 

1. En bedömning ska utgå ifrån kursplanerna, 

2. Endast det som är relevant för målet ska tas med i bedömningen, och 

3. Elevernas kunskaper ska helst bedömas med flera olika metoder. 

Borgström (2014, 42) nämner i sin avhandling Skrivbedömning begreppet construct underrepresentation 

som ett hot mot validiteten. Då det inte finns en effektiv översättning till svenska av begreppet, kommer 

det engelska att användas. Begreppet är en beskrivning av sådana fall där ett prov avser att bedöma ett 

antal kunskaper och förmågor, men i själva verket enbart prövar några av dessa kunskaper och 

förmågor, och missar de centrala faktorer som bedömningen bör avse. Ett annat begrepp som nämns 

som ett hot mot validiteten är construct irrelevant variance som innebär att andra faktorer påverkar 

bedömningen än de som avsetts. Dessa kan kopplas till Jönssons första och andra steg. 

Vidare presenterar Borgström olika forskare som skapat modeller för hur validitet i bedömningar kan 

säkerställas, däribland Michael Kane (2006, se även Crooks et al, 1996) som även Jönsson tar stöd i när 

han presenterar sin modell för att göra bedömningar valida.  

Validitet nämns ofta i samband med begreppet samstämmighet, som handlar om hur träningen, 

(undervisningen) bedömningen och målen förhåller sig till varandra (Näsström 2008, 19-21). Hon menar 

att de tre komponenter relaterar till varandra, men även att två komponenter ofta är aktuella, som i den 

här studien gäller undervisning och mål. Näsström påpekar att låg samstämmighet mellan två (eller alla 

tre) av komponenterna är problematiskt för lärandet. 

Vidare menar Näsström att validitet kan stärkas genom hög samstämmighet mellan undervisning, och att 

ett sätt att undersöka samstämmigheten mellan några av lärandets komponenter är den reviderade 

taxonomin som presenterats ovan. 
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5. Metod och material 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera taxonomins funktion samt exemplifiera tillämpningen av det 

som analysverktyg. Detta följs av en materialpresentation som även beskriver urval och avgränsningar. 

Detta avsnitt syftar till att ge transparens åt undersökningens metoder, urval och tolkningar. 

5.1 Metoddiskussion 

Tidigare användning av taxonomin kan hittas i Janssons (2011) licentiatavhandling där han använder 

analysverktyget för att granska vilka kunskaper och förmågor som testas i gymnasielärares 

samhällskunskapsprov. Tillvägagångssättet i hans undersökning liknar denna. Skillnaden är att han 

testar lärares egna konstruerade prov. 

Rosenlund (2011) har även han använt taxonomin för att undersöka prov- och uppgiftsfrågor. Han har 

dessutom undersökt elevernas svar. Detta skiljer sig från både Janssons och denna studie, då dessa 

endast undersöker vilka förmågor och kunskaper som efterfrågas, medan Rosenlunds undersökning blir 

mer nyanserad då elevernas svar kan visa på kvalitén i frågorna, likväl som svaren förstås. 

Den kritik som tas upp gentemot taxonomin, hävdar ofta att den är hierarkiskt ordnad, medan 

kunskapande inte nödvändigtvis är det (se Jansson 2011, 26). I vissa fall ifrågasätts även taxonomins 

kategorier och dess ordning. I vissa fall hävdas även att de enklare kognitiva processerna glöms bort för 

de mer komplexa Författarna av den reviderade taxonomin menar dock att de mer komplexa kognitiva 

förmågorna som till exempel analysera, kan hjälpa till att förstå, som är en enklare kognitiv process. Ett 

annat led i denna kritik menar också att de kognitiva processerna ofta blir isolerade, och att de saknar 

holistiskt perspektiv. Författarna av den reviderade taxonomi menar att taxonomin inte ska tolkas på 

detta sätt, utan att kategorierna är överlappande (Krathwohl 2002).  

Något som bör påpekas är även att verktyget innebär en subjektiv tolkning vid analysen. En del frågor 

går att placera i fler än en kategori, vilket inte gör verktyget exakt. Dock är dessa skillnader små och 

sträcker sig sällan mellan dimensionernas ytterligheter. Då många frågor analyseras menar jag att bilden 

blir representativ, och att subjektiva tolkningar inte kommer att påverka resultatet nämnvärt.  Detta 

menar jag leder till en sammantaget representativ bild av varje arbetsbok som kommer att analyseras. 

Taxonomin har även använts för att utveckla en tredimensionell taxonomi som är specifikt framtagen för 

geografiämnet. Jo & Witham Bednarz (2009) skapade verktyget i syfte att analysera frågorna som finns 

i geografins textböcker (alltså inte arbetsböcker). Verktyget har många likheter med den reviderade 

taxonomin. En skillnad är dock att den är tredimensionell, där den tredje dimensionen används för att 
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undersöka om frågan eller uppgiften kräver någon form av så kallat representerande verktyg 

(representing tools), det vill säga kartor, diagram, grafer eller bilder. Det här går att tolka som en 

översättning av den reviderade taxonomins procedurkunskap eller den kognitiva processen tillämpa. 

Verktyget kan tyckas vara bättre anpassat för den här studien, framförallt då den är mer nyanserad med 

tre dimensioner och innehåller fler beskrivningar (underkategorier) av de 24 kategorierna. Dock menar 

jag att den reviderade taxonomin innehåller bättre lämpade egenskaper. Även om den lämnar ett större 

tolkningsutrymme då den är mer generell, behöver detta inte göra resultatet av dess användning lidande 

då den reviderade taxonomin har en starkare koppling till de mer generella ämnesförmågorna som 

uttrycks i kursplanen. En annan skillnad är att den kognitiva dimensionen kortats ned till tre delar istället 

för sex, och kallas då Input, Processing och Output. Detta menar jag är ett argument för den reviderade 

taxonomin, då skillnaden mellan processerna förstå och minnas ger nyans åt den delen av resultatet. 

5.2 Analysverktygets användning 

Jag har tidigare presenterat det analysverktyg som kommer att användas för att sortera mina resultat. I 

detta avsnitt kommer jag att presentera ett par exempel på hur verktyget har tillämpats under analysen. 

Detta syftar till att ge transparens i det underlag som sedan lett till mina slutsatser, och för att förstå hur 

jag tolkat materialet. 

Följande uppgift är hämtat ur Upptäck Sverige (2011). Frågan finns på sidan 40 som handlar om 

landskapet Dalsland. Under en rubrik som lyder Vad kan du om Dalsland? finner vi frågan “Vad är en 

akvedukt?” I textboken finner vi rubriken Dalsland på sida 90, där vi kan läsa om en akvedukt i 

Håverud i sista stycket av brödtexten. Där beskrivs den som “en plåtränna fylld med vatten… en sådan 

vattenbro kallas för akvedukt”.  

För att placera in frågan i taxonomins tabell, bestäms kunskapsdimensionen först. Ordet akvedukt 

klassas som isolerad information, som är typiskt för faktakunskap. Akvedukt är en benämning som är en 

del av ämnets språk, alltså terminologi. Även detta är typiskt för faktakunskap, vilket placerar 

kunskapens innehåll som faktakunskap. När det kommer till de kognitiva processerna bestäms frågan 

som att den kräver förmågan att minnas. Då eleven är uppmanad att använda textboken, det vill säga den 

bok med information och stoff som ackompanjerar den aktuella arbetsboken, behöver eleven bara 

komma ihåg och reproducera den förklaring av ordet som grundboken tillstår. 

Nedan presenteras taxonomins tabell, med de kognitiva processerna som rör sig från vänster till höger, 

samt kunskapsdimensionen som rör sig uppifrån och ned. Exempeluppgiften bestämdes som att den 
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kräver den kognitiva processen (förmågan) minnas, och kunskapen om terminologi, det vill säga 

faktakunskap.  

                   Enkla                               Kognitiva processer                               Komplexa 

Kunskaps 

dimension↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap Exempel

uppgift 1 

         

Begreppskunska

p 

            

Procedurkunskap             

Metakognitiv 

kunskap 
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5.3 Materialgenomgång 

Vid valet av material hade jag kriteriet att de skulle vara välrepresenterade i skolorna. Jag har inte gjort 

en bredare undersökning för att ta reda på vilka böcker som är mest frekventa. Istället har jag frågat 

bekanta som verkar i skolmiljöer vilka böcker de sett användas. Av detta har det framgått att det inte är 

stor spridning av material, då utbudet inte är överväldigande. I dialog med Rickard Vinde, VD på 

Svenska Läromedel, framkom även där att de tre utvalda böckerna är väl representerade i skolorna. 

Målet med urvalet är att nå en variation i materialet som analyseras, för att på så sätt kunna hitta 

skillnader och likheter i det. Viktigt att påpekar är även att en av de aktuella böckerna är delvis skriven 

av forskaren Lena Molin som jag nämnt tidigare. Detta menar jag är särskilt intressant på så sätt att den 

boken bör skiljas sig, då hon specialiserat sig på geografiundervisning och uttryckt brister i den. 

Materialet som kommer att analyseras är tre arbetsböcker i geografi för mellanstadiet som behandlar två 

utvalda ämnen. Alla analyserade böcker är fokuserade på Sveriges geografi. Böckerna är utformade på 

olika sätt och har olika innehåll. Jag har valt ut två teman i varje bok som relaterar till kursplanens 

centrala innehåll i geografi. Dessa är hämtade ur Lgr 11s kursplan för geografi, centralt innehåll: 

 

● “Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna 

processer…” 

● “Jordens naturresurser, till exempel vatten...” 

 

Jag menar att dessa två teman är representerande då geografins ämnesspecifika förmågor bör 

förekomma i alla delar, och inte är isolerade till enskilda avsnitt för respektive förmåga. Att analysera 

fler teman, eller hela böcker anser jag leder till en mättnad som inte leder till mer eller djupare kunskap 

(Ahrne och Svensson 2015, 42). 

Till stöd kommer jag även ha det jag kallar textboken, det vill säga den bok där informationen, och i 

många fall svaren finns att hitta. Denna bok kallas ibland elevbok eller grundbok. Syftet med textboken 

som stöd är att ge få en bild av kontexten i vilken arbetsbokens frågor befinner sig i.  

5.3.1 Upptäck Sverige - Liber 2013 

Innehållsförteckningen i Upptäck Sverige innehåller mestadels namnen på Sveriges landskap. Sedan 

finns även 14 rubriker. Av dessa kommer avsnitten vid sjön samt kust och hav att analyseras.  
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Upptäck Sverige innehåller ett så kallat utvecklingsschema, där eleven uppmanas kryssa i de avsnitt som 

det gjort färdigt, samt svara på frågorna “Hur gick arbetet?” och “Vad var mest intressant?”. Dessutom 

får eleven hjälp av olika figurer för att lättare veta vad som krävs för att besvara frågorna. Ett gem 

beskriver vilka sidor som behöver läsas i grundboken, en bild på en kartbok berättar om att en kartbok 

behövs, samt en liten, rund figur med ett ansikte som berättar vad eleven tränar i den specifika 

uppgiften. Totalt har 13 frågor analyserats. 

5.3.2 Koll på Sverige - Bonnier Utbildning 2007 

Det avsnitt som kommer att behandlas i “Koll på Sverige” är hav och sjöar, samt vattendrag, som alla 

ligger under huvudrubriken Så här ser Sverige ut. Under temat om jordens processer kommer hela 

avsnittet så formades Sverige att analyseras. 

Det är självklart så att denna bok kan anses inaktuell då den är publicerad 2007. Dock menar jag att 

denna bok är extra intressant då en av de mest insatta forskarna i svensk geografiundervisning är 

medförfattare till boken. Dessutom används den fortfarande i geografiundervisning, vilket är skäl i sig 

att analysera boken, trots att den är skriven relativ långt före den aktuella läroplanen trädde i kraft. 

Totalt har 15 frågor analyserats. 

5.3.3 Puls Geografi - Natur och Kultur 2011 

Innehållsförteckningen innehåller rubrikerna Vad är geografi, vår jord, jordytan förändras, kartor 

beskriver världen, vi bor i Sverige, Sveriges natur, och återanvändning. Under Sveriges natur finns 

underrubrikerna hav, sjöar och älvar, samt vatten i och runt Sverige. Dessa avsnitt kommer att 

analyseras. Hela avsnittet om jordytan förändras kommer även att analyseras. Totalt har 15 frågor 

analyserats. 

5.3.4 Geografins kursplan 

Kursplanen för den svenska grundskolan är utformad på samma sätt i alla ämnen, med ett syfte som 

presenteras inledningsvis, där ämnets plats i skolan motiveras, samt vilka förmågor ämnet syftar till att 

utveckla. Det är denna del, och dessa förmågor som huvudsakligen kommer att analyseras. Vidare följer 

ämnets centrala innehåll. Denna del är inte alls närvarande eller aktuell för denna studie. Slutligen 

presenteras ämnets målkriterier, även kallade kunskapskrav. Kunskapskraven är indelade grundskolans 

tre stadier, det vill säga lågstadiet (år 1-3), mellanstadiet (år 4-6) och högstadiet (år 7-9). Dessa kommer 

att närvara i analysen och resultatet, då de är fokuserade mot samma grupp som arbetsböckerna, 

nämligen åren 4-6: 



Sida 19 av 31 

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

A - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i 

olika delar av världen, 

B - utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av 

världen, 

C - göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska 

källor, teorier, metoder och tekniker, och 

D - värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring  

etik och hållbar utveckling. (Skolverket 2016) 

5.4 Vad säger denna undersökning? 

Jag menar att denna undersökning är ett av flera sätt att granska arbetsböckernas innehåll, och vilket 

lärande de uttrycker. Molin (2006) har undersökt det tematiska innehållet i geografiundervisningen (inte 

böcker) och funnit brister i den delen av undervisningen. Hennes metod skulle kunna göras även i 

böcker, för att kartlägga dess egenskaper i förhållande till lärande eller kursplan. Jag menar att båda 

metoderna är kvalitativa för att undersöka geografiämnets innehåll, och att de tillsammans ger en 

nyanserad bild av skolans geografi. 

Det ska även påpekas att arbetsboken är en del av den undervisning som eleverna möter. Med det menar 

jag att böcker inte kan eller bör fylla hela ämnets undervisningsinnehåll enskilt, utan behöver alltid 

kompletteras av annan form av undervisning då det endast är ett fragment av den sammantagna 

undervisningen. Dock menar jag att undersökningen, i sin lilla kontext, är intressant och relevant, med 

bakgrund av det stora användandet av läroböcker som påpekats under avsnitt 3 om tidigare forskning. 

De förmågor som inte närvarar och tränar elever i arbetsböckerna, bör rimligen uttryckas i andra delar 

av undervisningen för att nå en samstämmighet. Denna undersökning kan användas som en indikation 

på hur mycket eller lite som behöver tränas utanför arbetsböckerna. Det ska även påpekas att det 

analyserade materialet endast är fragment av respektive boks helhet. Dock menar jag att det visar på 

tydliga tendenser. 
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6. Resultat 

I följande avsnitt kommer jag presentera resultaten av den analys som gjorts. Avsnittet innehåller utöver 

resultaten en ansats till reflektion kring analysverktyget i sig. Först presenteras analys och resultat av de 

förmågor som finns uttryckta i kursplanens syftesdel. Därefter kommer de analyserade arbetsböckernas 

generella drag att presenteras en i taget. Därefter kommer ett antal teman som varit återkommande i 

arbetsböckerna att behandlas och relateras till tidigare forskning, detta i en ansats att lyfta brister och 

styrkor i arbetsböckerna, utifrån den tidigare forskning som närvarar i studien. 

6.1 Kursplanen 

Kursplanen i geografi är utformat som ett ämne för hela grundskolan, där fyra punkter sammanfattar 

vilka förmågor ska utvecklas under hela grundskoleperioden, det vill säga till årskurs 9. Dessa förmågor 

beskriver komplexa kognitiva processer så som att analysera och värdera procedur- och 

begreppskunskap. Det är dessa förmågor som legat i fokus för den här studien. Då studien syftar till 

läroböcker för åren 4-6 är det även relevant att väga in kunskapskraven som definierar de mål som 

uttrycks för de aktuella åren. Dessa mål är beskrivna i tre betygsnivåer. Dock är de olika nivåerna inte 

relevanta i sammanhanget, då respektive mål innehåller samma kognitiva process och samma kunskap 

oavsett betygsnivå. Därmed har jag enbart att förhållit mig till den lägsta nivån (E-nivå) då jag genomför 

analysen. 

Det som framkom vid analysen av kursplanen för geografi var att förhållandet mellan ämnets syfte och 

målkriterier skiljde sig. Detta kan emellertid förklaras med att målkriterierna är specifika för åren 4-6, 

medan syftesdelen gäller för grundskolans alla år, och att det finns en progression som i slutet av 

grundskolan leder till samstämmighet mellan ämnets målkriterier och syfte. Dock kan det anses 

förvirrande att träningen syftar mot en sorts kunskaper och kognitiva processer (förmågor), medan 

målen är helt andra, som tabellen nedan uttrycker. 

Skillnaden medför även att resultaten av analysen av arbetsböcker försvårar en direkt jämförelse. Som 

tabellen nedan vittnar om finns en viss samstämmighet mellan arbetsböckernas uppgifter och ämnets 

målkriterier, även om enklare och konkreta uppgifter kan påstås vara överrepresenterade i 

arbetsböckerna. I tabellen presenteras de tre analyserade böckernas samlade resultat, då syftet är att nå 

en kunskap om det övergripande innehållet i läromedel, snarare än att göra en analys böckerna emellan. 

Med det sagt kommer likheter och skillnader att tas upp senare i resultatavsnittet, med syfte att lyfta 

eventuella kvalitéer eller bristen på kvalitéer. 
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Tabellen beskriver de åtta kunskapskraven (1-8) samt de ämnesspecifika förmågor som elever ska ges 

förutsättningar att träna (A-D). 

Gul färg = De tre analyserade arbetsböckernas uppgifter. 

Blå färg = De fyra förmågorna som uttrycks i kursplanens syfte. 

Grön färg = De åtta kunskapskrav (målkriterier) som kursplanen uttrycker. 

 

 
                                                 Kognitiva processer                                

Kunskaps 
dimension↓ 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Faktakunskap Uppg. 26st 
Krav #6 

Uppg. 10st 
Krav #3 

 Uppg. 1st   

Begreppskunskap Uppg. 1st Uppg. 1st 
Krav #1, 2, 7, 8 

B Uppg.2st 
A, B 

D  

Procedurkunskap  Krav #4, 5 B C C  

Metakognitiv kunskap       

6.2 Arbetsböckernas innehåll 

Arbetsböckerna visar sig ha en viss spridning av de förmågor och kunskaper som förekommer. Dock 

visar de även att det finns ett fokus på enkla kognitiva processer som behandlar konkreta kunskaper, och 

att flera av de kognitiva processerna aldrig krävs. 

6.2.1 Puls Geografi 

Puls Geografi utmärker sig på så sätt att olika avsnitt tenderar att fokusera på olika förmågor (kognitiva 

processer). I avsnittet som heter ”Jordytan förändras” förekommer tre uppgifter som kräver förmågan att 

analysera. På samma sätt är avsnitten om Sveriges vatten fokuserade mot förmågan att minnas. 10 av 15 

frågor visade sig kräva elevens förmåga att minnas faktakunskap. 
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Jag menar att avsnittet som tar upp natur- och kulturlandskap är särskilt intressant, då frågorna påminner 

om Joel Breakstones (2013) HATs, där fakta- och begreppskunskap tillämpas på relativt komplexa sätt. 

Frågorna kräver att eleven skapar kopplingar mellan frågan och informationen i texten. Sammantaget 

kan det konstateras att olika avsnitt verkar fokusera på olika förmågor, och att boken i sin helhet kan 

anses behandla taxonomins kategorier på ett varierande sätt. 

6.2.2 Koll på Sverige 

I Koll på Sverige används som nämnt ovan så kallade fundera-frågor, som inledningsvis beskrivs som 

frågor där eleven inte alltid hittar svaret i textboken. Detta kan tolkas som en ansats till att låta eleven 

göra kopplingen mellan fråga och svar, där hen använder sin tidigare kunskap för att göra kopplingen. 

Resultaten är dock ett annat än det i Puls Geografi. I det här fallet fungerar frågorna snarare som ett sätt 

att koppla till elevens vardag i många fall. Ett exempel är när en fråga uppmanar eleven till att fundera 

hur många gånger per dag hen använder elektricitet. Detta kan vara effektivt på så sätt att det inlärda 

ämnesstoffet blir verklighetsförankrat, vilket kan vara ändamålet, dock sker ingen kognitiv bearbetning 

av ämnets innehåll. I övrigt kräver Koll på Sverige i huvudsak de kognitiva processerna minnas och 

förstå nästan uteslutande (15 av 16 frågor).  

6.2.3 Upptäck Sverige 

Boken innehåller en liten figur som talar om för eleven vad hen tränar på i respektive avsnitt i 

arbetsboken. Detta menar jag är ett sätt för eleven att utveckla metakognitiva kunskaper. Då detta inte är 

en direkt del av någon av uppgifterna förekommer det således inte i den sammanställda resultattabell 

som presenterats ovan i avsnitt 6.1. Dock menar jag att denna ansats kan ge eleverna en metakognitiv 

kunskap inom ämnet i det fall läraren väljer att bygga vidare på arbetsbokens intentioner.  

Den reviderade taxonomins författare beskriver taxonomin som icke-hierarkisk på så sätt att processen 

analysera ibland kan ge mer förståelse, som beskrivs som en enklare process. Jag menar att detta är 

särskilt intressant när det kommer till Upptäck Sverige, där nästan hälften av frågorna tolkades som den 

kognitiva processen förstå. Dock menar jag att många av dessa frågor hade flera likheter med processen 

analysera. En beskrivning av processen förstå är att dra slutsatser, där eleven då kan se hur delar av ett 

material skapar en helhet. Detta ligger som sagt nära den beskrivning av analysera som görs med 

underkategorierna särskilja, organisera och tillskriva, där eleven ska kunna separera ett materials delar. 

Ett exempel kan tas från Upptäck Sverige, sida 30, där eleven ska svara på frågan vilken nytta 

människor kan ha av fenomenet landhöjning. Detta fenomen beskrivs i textboken, och behandlas även i 

arbetsbokens föregående fråga. I denna fråga behöver eleven använda kognitiva processer för att 
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använda tidigare kunskap om vilken nytta människor kan ha av mer mark. Eleven får här stöd av två 

bilder som gestaltar samma plats innan landhöjning, respektive efter landhöjning. I sammanhanget av att 

arbetsboken riktar sig till årskurs fyra, kan den här typen av frågor anses vara samstämmig med 

kursplanen, och där eleven progressivt börjar utveckla de förmågor som kursplanen uttrycker i sitt syfte. 

6.3 Den reviderade taxonomins effekt 

Analysverktyget kan sägas ha varit effektivt på så sätt att det blir tydligt hur mycket fokus som ligger på 

mindre komplexa förmågor, och ännu större fokus på faktakunskaper. Detta kan ses som naturligt då de 

är en grund för att behandla mer abstrakt kunskap och mer komplexa kognitiva processer. Dock är det 

anmärkningsvärt hur stor diskrepansen är gentemot kursplanens syfte. 

Det analysverktyget inte kunde erbjuda, var att ge mer nyans åt de kunskaper och processer som tydligt 

ligger i fokus i samtliga arbetsböcker. Den tredimensionella taxonomin som Jo och Witham Bednarz 

(2010) utvecklade hade inte nyanserat resultatet nämnvärt, då det främst är de mer komplexa och 

abstrakta nivåerna som nyanseras i deras taxonomimodell. Samtidigt kan det bero på att de enklare 

processerna och konkreta kunskaperna inte är särskilt nyanserade och inte kan göras så av något 

analysverktyg. 

6.4 Språkfokus och construct irrelevant variance 

Väldigt ofta är frågorna starkt kopplade, och ofta beroende av textboken. Vanligtvis då väldigt snäv och 

specifik information efterfrågas. Ett exempel kommer från Koll på Sverige, där en uppgift uppmanar 

eleven att skriva fem ord som innehåller is. Uppgiften kan tolkas som en ansats att diversifiera 

inlärningen av ämnesord, dock är det otydligt hur informationen ska behandlas, varför den är viktig och 

vad det säger att många ord innehåller ordet “is”. Ett av de begrepp som Borgström (2014, 43) nämner 

då han beskriver hot mot validiteten blir här relevanta. Det ena begreppet, construct irrelevant variance, 

kan appliceras då uppgifterna tenderar att kräva språklig förmåga snarare än geografins ämnesspecifika 

förmågor som Jönsson och Odenstad beskriver (2014, 152-153). Med detta menas alltså att eleverna 

tränar språklig förmåga men kommer att bedömas enligt geografiämnets kriterier, vilket gör 

bedömningen irrelevant och ger låg trovärdighet. Detta beskrivs även att Näsström som låg 

samstämmighet mellan undervisning och målkriterier (Näsström 2008, 20). 

Ett annat exempel på språkligt fokus kommer från Koll på Sverige, där en text om jättegrytor är direkt 

kopierad från textboken, med undantaget att några av orden i arbetsbokens text är borttagna. I uppgiften 

uppmanas eleven till att fylla i de saknade orden, och ta hjälp av texten (facit) som finns i textboken. 
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Exemplet är ett av många där avståndet mellan text och arbetsbok är otroligt kort, och där den egentliga 

träning som verkar vara aktuell är språklig, medan ämneskunskaperna bara behöver närvara i elevens 

medvetande en kort stund, och tillämpas knappt i någon utsträckning alls. 

Den starka kopplingen och det korta avståndet till textboken innebär även att det finns ett givet svar på 

arbetsbokens uppgifter och frågor. Detta beskriver Jönsson (2011, 48) som motsatsen till öppna frågor, 

som är en förutsättning för att göra det han kallar autentiska bedömningar. Med det menar Jönsson att 

autentiska bedömningar i sin tur är en förutsättning för att på ett korrekt sätt kartlägga elevens förmågor 

och kunskaper. Det är sällan frågorna som ställ i arbetsböckerna är öppna. Ansatser görs, till exempel i 

Koll på Sverige där en del uppgifter är markerade med ordet “fundera”, som i bokens inledning beskrivs 

som en uppgift där svaret inte alltid går att finna i textboken. Flera gånger finns trots detta svaren 

explicit uttryckt i textboken. Bland annat på sida 8 i Koll på Sverige: “Vad menas med uttrycket ‘berget 

går i dagen’?” I det fall författarna ämnar att eleven ska återge det som står om ‘berget går i dagen’ blir 

det svårt att motivera frågan som en där svaret inte går att finna i textboken. I annat fall kan det tolkas 

som att frågan eftersöker berget i dagen som metafor, vilket återigen uttrycker ett språkligt fokus. En 

liknande ansats kan hittas i Puls Geografi; “Varför tror du att människor förr kallade stora flyttblock för 

jättekast?” Uppgiften tenderar att syfta till att låta eleven fundera utan att ta hjälp av textboken. Dock är 

förklaringen återigen explicit uttryckt i textboken. Vidare kan man ställa frågan hur relevant 

informationen är i förhållande till ämnets specifika förmågor och kunskaper. 

Hipkiss (2014, 250) menar i sin avhandling från att läromedel står för ämnesspråket. Det hennes 

forskning visar är att läroboken står för ett metakognitivt språk, det vill säga där ord och begrepp 

förklaras uttryckligen. Detta menar hon saknades i lärarens språk. Jag menar att detta pekar på att 

arbetsböckerna kan erbjuda ett bra ämnesinnehåll, men att det är tillämpningen av det som avgör nivån 

på lärandet. Resonemanget är förenligt med det Ammert (2011, 285) skriver, med stöd av Zahorik 

(1990), som menar att läroböcker står för innehållet medan läraren styr arbetssättet. Det språkliga fokus 

är närvarande i alla tre läromedel, där många av frågorna handlar om terminologin som är specifikt för 

ämnet. Här finns en styrka i arbetsböckernas funktion, då den behandlar många ämnesspecifika begrepp 

på ett tydligt och enkelt sätt.  

Det är viktigt att här påpeka att det inte nödvändigtvis är fel att ta in språkliga aspekter i 

geografiundervisningen. Tvärtom är det en grundpelare som både taxonomin uttrycker som grund för 

abstrakt och komplext lärande, likväl som den generella synen på lärande (se Gibbons 2013). 

Problematiken gäller snarare relationen mellan geografiämnets kursplan och dess uttryckta förmågor, 

och vad som faktiskt tränas i arbetsböckerna. 
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6.5 Construct underrepresentation 

Begreppet construct underrepresentation kan påstås vara aktuellt i det fall elevens träning i arbetsboken 

används till flera kunskapsmål. Det finns ett mål som uttrycker faktakunskap om det som taxonomin 

uttrycker som specifika detaljer, dock har detta en relativt liten plats i kursplanens målbeskrivning (se 

tabellen ovan). Med bakgrund av det Molin (2006), Bladh (2014) och Molin och Grubbström (2013) 

uttrycker om lärares geografiundervisning som traditionsstyrd och ytlig, finns tendenser till att den 

sammantagna geografiundervisningen är en praktik med låg samstämmighet i förhållande till de 

förmågor som kursplanens syfte uttrycker. För att uppnå en högre samstämmighet mellan undervisning 

och ämnets förmågor, krävs en större tillämpning av kunskaperna i den undervisning som sker utanför 

arbetsböckerna. Denna slutsats blir samtidigt problematisk då resultaten av denna studie jämförs med 

kursplanens kunskapskrav, där det finns en större, om än inte nödvändigtvis tillräcklig, samstämmighet. 

6.6 Lärarhandledningens intentioner 

Då analysen visar på en viss diskrepans mellan arbetsböckernas innehåll och kursplanens syfte, kan det 

anses relevant att kort presentera vilka intentioner som går att finna i arbetsböckernas tillhörande 

lärarhandledning. Detta då den kan tolkas vara bryggan mellan arbetsbok och kursplanen. Det här 

momentet saknar ett specifikt analysverktyg då studiens syfte inte är att granska dessa. Det går 

emellertid att applicera taxonomins dimensioner på det som lärarhandledningen uttrycker, även om det 

kan anses finnas bättre verktyg för detta. 

De olika böckerna skiljer sig när det kommer till lärarhandledningens frågor, som beskrivs som 

reflekterande eller diskuterande frågor. Frågorna i Koll på Sverige (arbetsbok) kan ofta beskrivas som 

korta och stängda, till exempel ”Vad krävs för att vatten ska frysa till is?” eller ”Hur kommer det sig att 

vind och vatten kan nöta ned berg?”, där båda kräver förmågan att minnas. Här ges eleverna lite 

möjlighet att använda sina geografiska kunskaper. Detta skiljer sig från frågorna som uttrycks i 

lärarhandledningen till Puls Geografi, där frågorna återkopplar till textbokens innehåll och ämnet på ett 

tydligare sätt, samtidigt som frågan kan fördjupa textbokens kunskap. Tydligast exempel på detta är 

frågorna som behandlar natur- och kulturlandskap, vars frågor redan i arbetsboken krävde komplexa 

kognitiva processer. I lärarhandledningen är frågorna inom samma tema: ”Vilka skillnader finns det 

mellan ett natur-och kulturlandskap?” och ”Hur förändrade människan landskapet under tidsperioden 

11 500 år sedan – 6000 år sedan?”. Frågorna kopplar till sex sidor i textboken där den gör nedslag i 

historien, och visar hur samma plats användes och såg ut under sex olika perioder. Denna typ av frågor 

påminner om de så kallade HATs som Breakstone (2013) uttrycker, där kunskapen som eleverna besitter 
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används och tillämpas för att skapa resonemang, och på så sätt träna sina ämnesspecifika förmågor. 

Dessa frågor kopplar även starkt till geografiämnets förmåga att ”analysera hur naturens egna 

processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer…” och kan anses ha en stor 

samstämmighet i förhållande till ämnets förmågor.  

I Puls Geografi verkar arbetsbokens och lärarhandledningens innehåll gå parallellt. Som beskrivet ovan 

behandlas begreppen natur- och kulturgeografi med komplexa processer i båda böcker. På samma sätt 

behandlas Sverige hav, sjöar och älvar i både arbetsbok och lärarhandledning. Här finns knappt något 

djup alls i innehållet, snarare är lärarhandledningens förslag på frågeställningar desamma som i 

arbetsboken många gånger. Sammantaget fungerar lärarhandledningarna olika, men verkar framförallt 

samstämma med arbetsböckernas innehåll väldigt ofta.  

6.7 De komplexa uppgifterna 

Något som är intressant att beskriva djupare är hur de uppgifter som kräver komplexare och abstraktare 

förmågor och kunskaper formuleras. I Puls Geografi fanns tre uppgifter som krävde den kognitiva 

processen analysera, i Koll På Sverige fanns en uppgift och Upptäck Sverige ingen. I Puls Geografi 

förekommer två uppgifter som följer varandra, där båda kräver att eleven kan analysera 

begreppskunskap:  

a) Bilderna visar en plats där människor har bott i alla tider. Varför tror du att de har valt att bosätta 

sig just där? 

b) Varför syns inte längre den gamla havsviken på den sista bilden på sidan 31 i grundboken? 

 

Båda uppgifterna går mer mot den typ av öppna frågor som Jönsson (2013, 46) förespråkar, som inte har 

ett givet svar i textboken. Istället behöver eleven använda flera av de kunskaper och kognitiva processer 

för att kunna formulera ett svar. Detta påminner även om Breakstones HAT-frågor. 

I Koll på Sverige har specialfrågor utvecklas, som kan förmodas syfta till att göra uppgiften mer 

komplex, och inte lika deduktiv. Detta misslyckas dock ofta då svaren går att utläsa ordagrant i 

textboken, och elevens enda insats är att koppla rätt fras i textboken till rätt fråga i arbetsboken. 

Uppgiftsfrågan, som majoriteten av de analyserade frågorna, är långt ifrån den sortens frågor som 

Breakstone strävar efter, där textbokens information används till frågor som kräver flera kognitiva 

processer samtidigt. 
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I Upptäck Sverige krävde ingen fråga mer komplexa kognitiva processer, dock fanns ändå kvaliteter i de 

frågor som analyserats. Detta är beskrivet i avsnitt 6.2.3. 

Sammanfattningsvis har jag i avsnittet presenterat resultaten av den analys som gjorts på kursplanen 

samt de tre arbetsböckerna. Inledningsvis har jag redogjort för kursplanen i geografi, följt av en tabell 

där kursplanens syfte och kunskapskrav jämförs med arbetsböckernas uppgiftsfrågor. Vidare har varje 

boks generella drag lyfts fram och reflekterats kring. 

En reflektion av analysverktygets effekt har beskrivits, därefter tas mönster upp som varit mer eller 

mindre återkommande i böckerna. Bland dessa finns två begrepp som beskriver hot mot validiteten, 

dessa är construct irrelevant variance och construct underrepresentation. Vidare görs en ansats att lyfta 

in lärarhandledningens intentioner. Därefter lyfts frågor som kräver elevens förmåga till komplexare 

kognitiva processer 

7. Slutsats 

Det är tydligt att de analyserade böckernas uppgifter ligger långt ifrån de förmågor som uttrycks i 

kursplanen för Geografi. I The Cambridge Approach (2016) påpekas det att en lärobok kan ha olika 

syften, vilket kan relateras till den forskning som Ammert (2011, 284-285) hänvisar till (se Juhlin 

Svensson 2000, Zahorik 1990, Heyerdahl-Larsen 2000), där förhållandet mellan lärare och lärobok 

diskuteras. Zahorik och Juhlin Svensson menar att det är läraren som styr undervisningen, medan 

Heyerdahl-Larsen menar att det är tvärtom. Jag menar här att denna studie visar att läraren bör ha stor 

påverkan på undervisningen för att den ska vara samstämmig med ämnets syfte, och att det finns en risk 

för att samstämmigheten är låg och att validiteten har låg trovärdighet i det fall arbetsböcker styr 

arbetssätt och innehåll i för hög grad. 

Vidare kan konstateras att de analyserade arbetsböckerna inte kan närma sig de kognitiva förmågor som 

kursplanens förmågor uttrycker. Detta kan ses med bakgrund av Molins (2006, 2013) resultat som visat 

att traditionella undervisningsmetoder skapar ytlig och obearbetad inlärning. De problem som påpekades 

i inledningen bekräftas i stor utsträckning i studiens resultat, där geografiämnets fokus låg på konkreta 

kunskaper och enkla förmågor. Samtidigt ska påpekas att arbetsböckerna hade en klart högre grad av 

samstämmighet i förhållande till ämnets målkriterier (kunskapskrav), och att diskrepansen mellan 

kursplanens olika delar ställer frågor som går över det som kan anses rimligt för den här studien. 

Sammantaget kan det konstateras att arbetsböckerna i vissa fall innehåller de hot som Borgström (2014) 

menar är hot mot validiteten, och att samstämmigheten är låg i förhållande till en del av kursplanen, men 
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hög i förhållande till en annan del av den. Med rätt form av undervisning kan böckerna påstås ha en 

självklar plats i elevens sammantagna undervisning, exempelvis i form av struktur (Ammert 2011, 285 

och Cambridge Assessment Group 2016, 12) samt tydligt och brett innehåll av ämnesspecifika ord som 

kopplar till det ämnesspråk som Hipkiss (2014, 250) nämner.  

För djupare granskning av böckernas innehåll föreslås en tematisk analys av böckerna, likt den som 

Molin utförde 2006. Intressant vore även att observera hur tillämpningen av läroböcker i geografi 

uttrycks. Fortsatta studier kan även granska kvalitén i arbetsböckernas frågor - snarare än vilka 

processer och kunskaper – där man med stöd av tidigare forskning definierar vad kvalitativa 

geografifrågor är. De punkter som Cambridge Assessment Group formulerat som kvalité kan vara en 

utgångspunkt, likaså Joel Breakstones projekt på Stanford University. 
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