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Abstract 
 

English title: Subject concepts in social studies – A study on the use of subject concepts in 

two social studies textbooks for grade 1-3 

Author: Caroline Sundström, spring term of 2018 

Supervisor: Rikard Friberg von Sydow 

 

Between the years 1938 to 1991 all learning materials in Sweden needed to be reviewed and 

approved by the state before they came to the market. Today there is no such regulation and it 

is up to the teachers themselves to do the reviewing of learning materials. The result of this 

study can be seen as a contribution to this reviewing when it comes to these two specific 

textbooks analysed in this study. 

 
The aim of this study is to investigate and compare two textbooks used in social studies 

teaching when it comes to the use of subject concepts. The questions to be answered are: 

 

• What subject concepts can be found in each learning material? 

How many different subject concepts are present and how often are they used? 

• What is done to explain these subject concepts for the reader?  

How many of the total amount of subject concepts are explained? 

 
The methods used to answer these questions where both quantitative content analysis and 

qualitative text analysis. The results showed that the two textbooks had some subject concepts 

in common and other subject concepts that separated the textbooks. Textbook 1 contained a 

few more subject concepts than textbook 2 but used less times than textbook 2. To explain the 

subject concepts the textbooks used different methods which in this study have been divided 

into five categories. The result also showed that both textbooks contained equal amounts of 

subject concepts that were not explained to the reader.   

 
Keywords: Subject concepts, learning materials, content analysis, text analysis, social 

studies, civics, primary school, elementary school. 

 
Nyckelord: Ämnesbegrepp, läromedel, innehållsanalys, textanalys, samhällskunskap, 

grundskolan. 
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1. Inledning 
  

Språket är nyckeln till lärande och därmed är det viktigt att undervisningen i alla ämnen är 

språkutvecklande. Genom en språkutvecklande undervisning får eleverna möjlighet att lära 

sig ny kunskap och att kunna sätta ord på dessa (Skolverket 2016, ss. 1-2). Däremot upplever 

många lärare att den största svårigheten med att undervisa i SO-ämnena är innehållets 

abstrakta karaktär som ibland är svår att förklara för eleverna (Skolverket 2015b, s. 7). I dessa 

lägen kan det kännas lockande att lösa svårigheterna med att istället förenkla språket. Men då 

ämnesspråket är ett mål i sig så är detta något som inte bör undvikas (Skolverket 2016, s. 5). I 

läroplanens syftesdel för samhällskunskapsämnet syns tydligt en språklig dimension där bl.a. 

fokus på att eleven ska få utveckla samhällsvetenskapliga begrepp framgår (Skolverket 2017, 

s. 218). 

 

Mellan åren 1938 och 1991 granskades alla läromedel i Sverige av staten innan de kom ut på 

marknaden och godkändes som läromedel. Idag är det däremot upp till varje enskild 

konsument att själv granska innehållet i läromedlen (Johnsson Harrie 2009, s. 10). I och med 

detta är detta arbete tänkt som ett bidrag till granskningen av läromedel och kommer att 

fokusera på i vilken utsträckning två läroböcker i samhällskunskap använder och förklarar 

ämnesbegrepp. Min förhoppning är att resultatet exempelvis ska kunna hjälpa lärare att 

enklare planera sin undervisning på ett språkutvecklande sätt när de inkluderar dessa 

läromedel i sitt arbete. Undersökning kan då ge en överblick över böckernas utgångsläge. 

 

Innan denna studie påbörjades gjordes en forskningssökning som visade att en stor del av den 

forskning som kunde hittas när det gäller ämnesspråk eller ämnesbegrepp gjorts på 

naturvetenskapliga ämnen. Svårare var det att finna studier som behandlade de 

samhällsorienterade ämnena. Ingen liknande studie som undersökte samhällskunskapliga 

ämnesbegrepp i läromedel för åk 1-3 kunde heller hittas, därmed visar detta på att det finns en 

forskningslucka som denna undersökning kan bidra till att fylla. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras studiens centrala begrepp. En presentation av dessa syftar till att 

förklara hur begreppen definieras och används i denna undersökning. 

 

2.1. Vardagsbegrepp och ämnesbegrepp 

Denna studie grundar sig till stor del på en åtskillnad mellan vardagsbegrepp och 

ämnesbegrepp. För att förstå innebörden av de två begreppen krävs det en förklaring till i 

vilken typ av språkbruk man kan finna dessa.  

 

Man kan skilja mellan tre typer av språkbruk, vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk. 

Vardagsspråket är ofta muntligt med vilket man talar om vardagliga erfarenheter. I 

vardagsspråket fyller språket en viss funktion i den nuvarande kontexten tillsammans med 

andra samtalspersoner. Skolspråket är ett i högre utsträckning skriftligt språk av mer formell 

karaktär som används i skolan. En skillnad är vardagliga sambandsord som då och sen, som 

på skolspråket kan uttryckas som därigenom och som resultat av. Skolspråket handlar om att 

kunna använda språket som redskap för reflektion. Ämnesspråket är mer specifikt inom ett 

visst ämne. Ämnesspråket kan ha andra specifika språkliga aspekter eller ämnesbegrepp 

(Skolverket 2015a, ss. 6-7). Det är dessa ämnesbegrepp som detta arbete syftar till att 

undersöka förekomsten av. 

 

Ett begrepp definieras i Nationalencyklopedin som ”det abstrakta innehållet hos en språklig 

term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen 

betecknar eller appliceras på” (Prawitz u.å). Det är också denna definition som detta arbete 

utgår ifrån när det talas om begrepp.  

 

2.2. Lärobok 

Lärobok är ett underordnat begrepp till begreppet läromedel som är en beteckning på ett 

hjälpmedel för lärande som används vid undervisning (Selander u.å.).  
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Det är svårt att finna en entydig definition av begreppet lärobok men Wikman (2004, s. 19) 

har i ett försök att definiera begreppet bl.a. kommit fram till att utmärkande för detta 

läromedel är att det är en ”speciell tillrättalagd text som är tänkt att användas i 

undervisning” (ibid.) och att informationen texten bär på bidrar till vår syn på vad som är 

giltig kunskap (ibid.).  

 

En åtskillnad som kan göras för att skilja mellan olika läromedelstexter är att dela upp dessa i 

primära pedagogiska texter och sekundära pedagogiska texter. De primära texterna är 

ursprungligt skapade för att användas i undervisande syfte medan de sekundära skulle kunna 

användas i undervisning även om de från början inte var tänkta för det. Begreppet lärobok blir 

då ett exempel på en primär pedagogisk text, medan en sekundär pedagogisk text ex. skulle 

kunna vara en skönlitterär bok (Skyum-Nielsen 1995, s. 172 se Wikman 2004, s. 19).  

 

I detta arbete återfinns både begreppet läromedel och lärobok och används då synonymt. 

 

2.3. Samhällskunskap  

Samhällskunskap är ett grund- och gymnasieskoleämne som utgörs av de vetenskapliga 

kunskapsområdena sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi och kulturgeografi. 

Samhällskunskapsämnet infördes i svensk skola först på prov år 1951 och kom strax därpå att 

ersätta kristendomskunskapen när det gällde elevernas medborgarfostran (Zander u.å.). 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap syftar därmed numera till att ge eleverna kunskaper 

och verktyg att kunna orientera sig i omvärlden och att kunna ta ansvar för sitt handlande 

(Skolverket 2017, s. 218). 

 

Inom området sociologi studerar man hur samhället ser ut och fungerar. Här är det ”sociala” 

dvs. mänskligt handlande, tänkande och relationer i samhället på såväl individnivå som på 

internationell nivå studieobjektet (Brante u.å.). Statsvetenskapen studerar politik, vilket kan 

definieras som ”beteenden, idéer och institutioner som är relaterade till utövandet av makt” 

(Lundquist u.å.). Inom nationalekonomi studerar man ett samhälles resursanvändning och ex. 

vilka påföljder politiska beslut får för ekonomin (Siven u.å.). Slutligen inom området 

Kulturgeografi studerar man förhållandet mellan människa och miljö, ex. människans 

utbredning på jordytan (Sporrong u.å.). I läroplanen för grundskolan (2017, s. 218) uttrycks 
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innehållet förenklat med att eleverna ska ”… utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer…” (ibid.) och att ”I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 

miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala” (ibid.). 
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3. Teori 
 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Vygotskijs (2001) teori om utvecklingen 

av vardagliga och vetenskapliga begrepp.  

 

Utifrån att ha studerat låg- och mellanstadieelevers (ca 7-12 års ålder) utveckling av 

vardagliga och vetenskapliga begrepp menar Vygotskij (2001, ss. 252, 270-271, 277- 279) att 

vardagliga begrepp utvecklas spontant utifrån barnets personliga erfarenheter och objekt i 

dess omgivning. De vardagliga begreppen är till en början osystematiska och barnen har 

därför problem med att på ett medvetet sätt förstå samband mellan begrepp även om de på ett 

spontant och omedvetet sätt kan använda sig av språket på ett korrekt sätt. Barnet är alltså inte 

ännu medveten om sitt eget tänkande. 

 

De vetenskapliga begreppen utvecklas till skillnad från de vardagliga begreppen genom 

skolans undervisning och får även andra relationer till objekten då de inte kan kopplas till 

direkta erfarenheter (ibid, ss. 270, 275). Skolans undervisning av vetenskapliga begrepp har 

enligt Vygotskij en avgörande roll för medvetandegörandet av begrepp då dessa måste 

förmedlas via tidigare kända begrepp. Detta leder till utvecklingen av en hierarkisk 

systematisering av begrepp i över- och underordnade där sambanden mellan begreppen 

synliggörs (ibid, ss. 294-296). De vardagliga och de vetenskapliga begreppen är således 

beroende av varandra. De vetenskapliga begreppen kräver ett begreppssystem för att 

begripliggöras och detta system påverkas i sin tur även medvetandegörandet av 

vardagsbegreppen. Medvetandegörandet innebär att barnet lär sig att generalisera begrepp. Ett 

exempel som tas upp är begreppen blomma och ros. Till en början kommer dessa begrepp att 

ses som synonymer till varandra. Begreppssystemet uppstår när barnet tillslut generaliserar 

ordet blomma vilket leder till att begreppet ros blir underordnat (ibid, ss. 297-299). Ordens 

betydelser, dvs. begreppen fortsätter att utvecklas med stigande ålder och intar nya 

generaliseringsstrukturer. När ett begrepp introduceras är det en mycket enkel generalisering 

som görs, men som med tiden fullbordas till vad Vygotskij kallar äkta begrepp (ibid, s. 256).  

 

Vygotskij (ibid, ss.348-349) förklarar begreppens relation och utveckling som riktade mot 

varandra. De vardagliga begreppen går från objekt till begrepp, nerifrån och upp, medan de 

vetenskapliga begreppen går från begrepp till objekt, uppifrån och ned för att sedan mötas på 
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mitten. För att barnet ska kunna utveckla de vetenskapliga begreppen krävs det dock att 

barnet har utvecklat ett tillräckligt stort ordförråd av vardagliga begrepp. Vygotskij (ibid, ss. 

275, 356-357) liknar den vetenskapliga begreppsutvecklingen med inlärningen av ett 

främmande språk. För att lära sig ett nytt språk måste man stödja sig på det språkliga system 

som tillhör modersmålet. De nya orden har inte någon direkt koppling till föremålet, utan 

måste först förmedlas genom modersmålet. 

 

De vetenskapliga begreppen förutsätter ett samarbete mellan elev och lärare och är också de 

begrepp som medvetandegörs och utvecklas i snabbast takt i skolåldern. Detta beror på att 

läraren systematisk arbetar med begreppens betydelse tillsammans med eleverna. Det är detta 

samarbete som gör att eleverna klarar av att medvetandegöra de vetenskapliga begreppen 

tidigare trots att de ligger på en högre abstraktionsnivå. I och med detta menar Vygotskij att 

direkt inlärning av begrepp som inte medvetandegörs och förklaras endast leder till inlärning 

av tomma ord som för eleven saknar betydelse (ibid, ss. 254, 256-257, 339, 342-343). 
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4. Tidigare forskning 
 

Johan Sandahl (2011) har i sin avhandling Att ta sig an världen – Lärare diskuterar innehåll 

och mål i samhällskunskapsämnet undersökt vilka byggstenar gymnasielärares 

samhällskunskapsundervisning består av. Det Sandahl intresserar sig för är lärarnas mål med 

undervisningen, i vilken ordning lärarna arbetar med olika typer av kunskaper samt vilka 

kunskaper som anses vara särskilt viktiga (ibid, ss. 9-11).  

 

Avhandlingens resultat bygger på en analys av intervjuer, observationer och 

undervisningsmaterial från sex lärare där det insamlade materialet analyserats utifrån en 

begreppsapparat som skiljer på första ordningens kunskaper och andra ordningens 

kunskaper. Första ordningens kunskaper innefattar ämnesnära termer, begrepp (sakbegrepp 

och sammansatta begrepp) och fenomen, medan andra ordningens kunskaper innehåller 

ämnesspecifika färdigheter och redskap för att utveckla sitt tänkande inom ämnet. Det är 

exempelvis kunskaper som behövs för kritisk granskning och analys av samhällsfrågor (ibid, 

ss. 41-44, 49).  

 

Sammanfattade slutsatser av undersökningen visar bl.a. att lärarna anser att första ordningens 

kunskaper utgör en viktig del i undervisningen och att eleverna behöver vara väl förtrogna 

med dessa för att kunna gå vidare med att använda sig av den andra ordningens kunskaper. 

Av den första ordningens kunskaper så är det termer, begrepp och fenomen från de 

samhällsvetenskapliga disciplinera lärarna talar om. Undervisningen av dessa två typer av 

kunskaper framstår däremot inte som helt åtskilda, utan istället som integrerade med varandra. 

En förutsättning för att eleverna ska kunna organisera den första ordningens kunskaper är att 

de bl.a. får problematisera och analysera ämnesinnehållet vilket de gör med hjälp av den 

andra ordningens kunskaper (ibid, ss. 155-157).  

 

Agnes Edling (2006) har i avhandlingen Abstraction and authority in textbooks – The texual 

paths towards specialized language bl.a. undersökt läroböckers abstraktionsnivå där målet var 

att få en ökad förståelse för språkets övergång från vardagsspråk till specialiserat språk (ibid, 

s. 186). 
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Lärobokstexterna som analyserades i studien utgjordes av texter som användes i åk 5 och 8 i 

grundskolan, samt åk 2 på gymnasiet. Vidare tillhörde texterna skolämnena svenska, 

samhällsorientering och naturorientering (ibid, ss. 186-187).   

 

Resultatet av undersökningen visade att texterna från de samhällsorienterade ämnena 

hamnade på en mellannivå när det gällde graden av abstraktion och innehöll både vardagligt 

och specialiserat språk. Svenskämnet hade lägst andel abstrakt språk medan de 

naturorienterande ämnena hade högst. Det abstrakta innehållet i texterna ökade också med 

stigande årskurser (ibid, s. 188). Vidare visade undersökningen att eleverna ofta hade enklare 

att komma ihåg texter av mer konkret karaktär. Men att förenkla texterna är enligt Edling inte 

vägen att gå, ”Sådana texter lämnar eleverna oförberedda för de texter de behöver kunna 

hantera i ett samhälle som är beroende av specialiserad kunskap” (ibid, s. 190). Att hjälpa 

eleverna med övergången från vardagsspråk till specialiserat språk är enligt Edling en av de 

viktigaste sakerna skolans utbildning bör erbjuda (ibid, s. 186).  

 

Tom Wikmans (2004) avhandling På spaning efter den goda läroboken bygger på tolkningar 

av tidigare forskningsresultat för att komma fram till vad som kännetecknar en god lärobok. 

Resultatet sammanfattas i tio utmärkande principer. Två av dessa är perspektivprincipen och 

optimeringsprincipen (ibid, ss. 148, 152, 158).  

 

Perspektivprincipen innebär att läroböckerna bör visa på flera synvinklar av ett tema. Genom 

att använda ett begrepp i flera sammanhang kan man visa på begreppets lagbundenheter vilket 

gynnar inlärningen. Att återkomma till samma begrepp flera gånger och från olika håll gynnar 

även långtidsminnet vilket gör att begreppet befästs (ibid, s. 152).  

 

Optimeringsprincipen handlar om hur en text bör vara utformad för att läsaren ska kunna ta 

till sig innehållet och samtidigt inte tappa fokus från läsningen. Texterna bör varken vara för 

enkla eller för svåra, utan eleverna måste få en viss utmaning. Svåra texter kan både innehålla 

alltför många nya begrepp som gör det svårt för eleverna att förstå innehållet, samtidigt som 

förenklade texter riskerar att bli kortfattade och fattiga på den information som behövs för att 

förstå sammanhanget (ibid, ss. 147, 158-159).        



 9 

5. Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra användandet av ämnesbegrepp i två 

läroböcker som behandlar ämnet samhällskunskap för årskurs 1-3. Målet är att ta reda på i 

vilken utsträckning läromedlen använder ämnesbegrepp, samt hur och om läromedlen 

begripliggör dessa för läsaren. För att undersöka detta har två större frågeställningar med 

tillhörande delfrågor utformats. Dessa är: 

 

• Vilka ämnesbegrepp förekommer i respektive läromedel? 

Hur många olika ämnesbegrepp förekommer och hur ofta nämns de? 

• På vilket sätt förklarar läromedlen innebörden av ämnesbegreppen för läsaren? 

Hur många av ämnesbegreppen förtydligas för läsaren? 
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6. Material & metod 
 

I detta kapitel presenteras först studiens material och de avgränsningar som gjorts. Därefter 

görs en utförlig beskrivning av de metoder som använts vid analysen av materialet samt 

motivering av metodval. Senare görs en redogörelse för hur själva genomförandet av 

analyserna har gått till. Kapitlet avslutas därefter med ett avsnitt som behandlar studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

6.1. Material, urval och avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka och jämföra användandet av ämnesbegrepp i två läroböcker 

som behandlar ämnet samhällskunskap för åk 1-3. 

 

När det gäller undervisningen av samhällskunskap i de lägre åldrarna ingår detta ämne ofta 

som en del av en ämnesintegrerad undervisning tillsammans med ämnena geografi, historia 

och religionskunskap. Undervisningen i dessa ämnen bildar då istället ett blockämne som 

ingår under beteckningen samhällsorientering (Skolverket 2015b, ss. 1-2).  

 

Materialet som valts ut för analys i denna undersökning är de ämnesintegrerade böckerna 

Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013) och Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011). 

Anledningen till att dessa två böcker valts är för att urvalet av läromedel i samhällskunskap 

för åk 1-3 förefaller vara litet. Förutom dessa två böcker hittades ytterligare en lärobok. 

Denna lärobok behandlade till skillnad från studiens valda böcker enbart samhällskunskap för 

åk 1-3. I och med att detta arbeta ämnar jämföra två läromedel var böckerna däremot tvungna 

att vara så likvärdiga som möjligt och därför valdes böckerna med gemensamt 

samhällsorienterat innehåll. Innehållet i materialet har sedan avgränsats. De sidor i böckerna 

som identifierats med innehåll tillhörande samhällskunskap och geografi är det som används i 

analysen. Anledningen till att sidor med geografiskt innehåll tagits med i analysen beror på att 

begrepp tillhörande den samhällsvetenskapliga disciplinen kulturgeografi inte ska riskeras att 

bli förbisedda. Geografi kan delas upp i kulturgeografi och naturgeografi. Skillnaderna mellan 

dessa förklaras i Nationalencyklopedin (2018) såhär;  
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” Naturgeografi handlar om hur olika naturmiljöer ser ut och hur de förändras. Man kan 

säga att naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin där man studerar bland 

annat hur terrängen ser ut, berggrund, mark, vatten och klimat. Kulturgeografi handlar om 

det som händer på jordens yta och som på olika sätt har med människor att göra. Hit hör till 

exempel ekonomisk geografi som bland annat handlar om hur man använder naturresurser, 

och politisk geografi där man bland annat studerar hur regioner, stater och världsdelar 

samarbetar med varandra.” (Osignerat u.å.).  

 

Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013) innehåller totalt 112 sidor. Av dessa har 36 sidor 

identifierats med samhällsvetenskapligt och geografiskt innehåll. I Puls SO-boken 

(Willebrand & Körner 2011) har 66 av 137 sidor identifierats med detta innehåll. Vid 

beräkningen av antal sidor har försidor, innehållsförteckning, register etc. räknats bort.   

 

6.2. Kvantitativ innehållsanalys 

 

En kvantitativ innehållsanalys används för att räkna mängden av specifika företeelser i en text 

(Bergström & Boréus 2012, s. 50). Det man letar efter upptäcks och kvantifieras med hjälp av 

förbestämda kategorier. Detta kallas för att man kodar sitt material (Bryman 2011, ss. 283, 

290). I denna studie har det bl.a. varit förekomsten av ämnesbegrepp som varit av intresse att 

undersöka. Den kvantitativa innehållsanalysen kändes därför relevant att använda för att 

kunna besvara studiens första frågeställning med tillhörande delfrågor: Vilka ämnesbegrepp 

förekommer i respektive läromedel? Hur många olika ämnesbegrepp förekommer och hur 

ofta nämns de? 

 

 

Analyser av texter kan göras manuellt eller med hjälp av datorprogram. De manuella 

analysernas fördelar är att tolkningar av mer komplicerat slag kan göras medan datorns fördel 

är att den smidigt kan behandla stora mängder av material (Bergström & Boréus 2012, s. 51). 

I denna studie analyserades texterna manuellt då materialet ansågs vara av sådan mängd att 

det var möjligt och även fördelaktigt av flera anledningar. Bl.a. av den anledningen att kunna 

upptäcka begreppen i sitt sammanhang då ett ord annars kan ha olika betydelser beroende av 
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sin kontext (Esaiasson m.fl. 2007, s. 252). Samt för att kunna bli ordentligt bekant med det 

material som även senare skulle analyseras kvalitativt. 

 

För att koda sitt material i en manuell analys använder man en s.k. kodningsmanual. 

Manualen ger instruktioner om de dimensioner (egenskaper) hos enheterna (objekten) som 

faller in under de olika kategorierna (Bryman 2011, s. 292 och Esaiasson m.fl. 2007, s. 49). I 

denna studie utgörs enheterna av de undersökta begreppen. Med hjälp av manualen kan 

ämnesbegreppen skiljas från vardagsbegreppen och sedan kategoriseras.  

 

6.2.1. Kodningsmanual 
 

Texterna har analyserats utifrån ett begreppsschema som skiljer på vardagsbegrepp och 

ämnesbegrepp. De första punkterna i begreppsschemat är skapade utifrån Skolverkets (2015a, 

s. 6 efter Hajer & Meestringa 2014, s. 8) begreppskarta som skiljer på vardagsspråk, skolspråk 

och fackspråk/ämnesspråk utifrån samma definitioner som beskrivs i bakgrundsavsnittet. I 

kartan kallas det mer vardagliga språkbruket för ett vardagsspråk medan ämnesspråket 

beskrivs som ett mer akademiskt språk med ämnesspecifika särdrag.  

 

Den andra och tredje punkten i analysschemat har skapats med koppling utifrån min valda 

teori, Vygotskijs (2001) syn på utvecklingen av vardagliga begrepp och vetenskapliga 

begrepp. Som även beskrivs i teoriavsnittet så utvecklas vardagsbegreppen spontant i 

samband med egna erfarenheter och är ofta namn på konkreta objekt. Denna inlärningsgång 

går därmed från objekt till begrepp. De vetenskapliga begreppen uppstår däremot inte ur egna 

erfarenheter utan behöver förmedlas via undervisning. Dessa begrepp är ofta abstrakta och 

behöver därför konkretiseras med hjälp av tidigare kända begrepp. Denna inlärningsgång går 

därmed först från abstrakt begrepp för att sedan associeras med objekt (ibid, ss. 270-271, 275, 

348-350).  

 

Den fjärde punkten i definitionen för ämnesbegrepp är att kontrollera att begreppet har en 

samhällsvetenskaplig koppling. Denna punkt i schemat finns med för att få ytterligare 

bekräftelse på att det faktiskt rör sig om ett ämnesbegrepp och att det inte enbart är min 

personliga tolkning som är avgörande. 
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Den femte och sista punkten under begreppstypen ämnesbegrepp har skapats med inspiration 

från en av Jerker Järborgs (2007, ss. 86-87) vokabulärkategorier, Allmänspråkliga 

ämnestypiska ord som beskrivs såhär: 

 
”Härmed menas ord som relativt frekvent uppträder i läroböcker o.d. i ett visst ämne eller en 

grupp av ämnen. Kategorin kan uppenbarligen fingraderas: man kan tala om ämnestypiska 

ord för naturvetenskaper i allmänhet NO-typiska ord, ämnestypiska ord för fysik och kemi, 

ämnestypiska ord för fysik, etc. Sådana ord behöver inte vara facktermer utan kan 

vara tämligen ”vanliga” ord som dock råkar vara minde vanliga i allmänspråket, trots att 

deras betydelser mycket väl kan vara relevanta i allmänna sammanhang.” (Järborg 2007, s. 

87) 

 

Begreppsschemat finns på nästa sida. 
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Begreppsschema 

 

Begreppstyp Vardagsbegrepp Ämnesbegrepp (inom 

Samhällskunskap) 

Definition • Används ofta i mera 
vardagligt språkbruk. 
 

• Begrepp som kan 
tänkas förekomma i 
elevens egen 
erfarenhetsvärld. Ofta 
begrepp på konkreta 
objekt men även mer 
abstrakta begrepp på 
vardagsnära fenomen. 
 

• Begreppet uppstår 
oftast spontant genom 
att barnet har ett behov 
av att benämna sina 
egna upplevelser och 
erfarenheter.  
 
Inlärningsgång: Från 
objekt till begrepp. 

• Begrepp med 
ämnesspecifika särdrag. 

 
• Ofta av abstrakt karaktär 

som behöver förklaras 
med hjälp av tidigare 
kända begrepp. 

 
• Begreppet utvecklas 

oftast genom 
strukturerad 
undervisning. 
 
Inlärningsgång: Från 
begrepp till objekt. 
 

• Kan härledas till 
samhällsvetenskapliga 
discipliner. 

 
• Kan i undantagsfall där 

begreppet är 
svårplacerat även vara 
begrepp som är typiskt 
förekommande inom 
samhällskunskapsämnet. 
Dessa begrepp kan vara 
relevanta i 
vardagsspråket, dock i 
mindre utsträckning. 

Exempel Mamma, familj, jobb, affär, 

regler. 

Hållbar utveckling, demokrati, 

skatt, samhälle, lag.   
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6.3. Kvalitativ textanalys 

Den andra delanalysen är en kvalitativ textanalys. Bergström & Boréus (2012, s. 50) förklarar 

att den kvalitativa metoden används där mer tolkning av en text krävs än enbart uppräkning 

eller mätning av företeelser. Av den anledningen valdes denna metod för att kunna besvara 

studiens andra övergripande frågeställning: På vilket sätt förklarar läromedlen innebörden av 

ämnesbegreppen för läsaren?  

 

I kvalitativ textanalys ställer man frågor till texten som förhoppningsvis besvaras genom 

noggrann läsning och tolkning av texten. Det finns olika vägar att gå när man söker svar i 

texterna. Ett sätt är att systematisera innehållet. Det kan göras genom att ex. klassificera textens 

innehåll genom att skapa sammanfattande rubriker. En kvalitativ textanalys är däremot inte en 

sammanfattning av texten, utan en sammanfattning av läsarens uttolkning av texten. Tolkningen 

görs utifrån de frågor man vill ha svar på (Esaiasson m.fl. 2007, ss. 237-238, 243, 249). 

Frågorna kan besvaras antingen genom att man söker svaren i texten utifrån på förhand tänkbara 

svar och kategorier eller så har man istället ett öppet förhållningsätt där frågorna besvaras under 

läsningens gång utifrån vad man finner i sitt material (Esaiasson m.fl. 2007, ss. 244-245).  

 

Utifrån den kvalitativa delanalysen kan man även se vilka ämnesbegrepp som förklaras och 

vilka som inte får någon förklaring. En kvantifiering av detta resultat svarar därmed slutligen 

på studiens sista delfråga: Hur många av ämnesbegreppen förtydligas för läsaren? 

Av den anledningen kan man säga att den andra delanalysen utgörs av en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ analys. 

 

Utifrån resultaten syftar studien även till att göra en jämförelse mellan två läromedel. Staffan 

Stukat (2011, s. 60) skriver att jämförandet av texter innebär att man gör en komparativ 

undersökning och att det då är viktigt att inte bara förklara texternas innehåll, utan att man 

tydligt måste peka på de skillnader man funnit. 
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6.4. Genomförande. Delanalys 1 

Böckerna som analyserats lästes igenom ett flertal gånger i arbetet med att avgränsa materialet 

och finna de sidor i läromedlen som innehöll samhällskunskapligt och geografiskt innehåll. 

Detta gjorde att jag var väldigt bekant med böckernas innehåll redan innan jag påbörjade 

analysen. Bergström & Boréus (2012, s. 88) skriver annars att det kan vara bra att bekanta sig 

med materialet genom att läsa igenom delar av det innan man påbörjar sin analys.  

 

Under genomförandet av analysen bearbetades materialet genom noggrann närläsning. Med 

hjälp av den utformade kodningsmanual identifierades de samhällskunskapliga 

ämnesbegreppen under läsningens gång. Dessa begrepp antecknades sedan ner i ett dokument 

för att få en tydlig överblick över vilka ämnesbegrepp som förekom på varje sida (se bilaga 1 

och 2). Därefter skrevs dokumentet ut och listorna bearbetades vidare genom att sortera 

begreppen i ytterligare en lista. Enskilda och återkommande begrepp listades här endast en 

gång för att sortera ut vilka ämnesbegrepp som förekom i varje läromedel. Samtidigt gjordes 

en notering bredvid varje ämnesbegrepp som talade om hur många gånger begreppet förekom. 

Exempelvis har återkommande begrepp som lag, lagar, lagen listats enbart som lag. 

Begreppen i läroböckerna är substantiv, däremot förekom i Boken om SO 1-3 även verbet 

återvinna. Detta har listats som begreppet återvinning. I analysen har begreppens förekomst i 

antal beräknats utifrån begreppens enskilda betydelse. Sammansättningar som ex. FN-dagen 

och lagboken har inte tagits med i beräkningen då dessa begrepp har en annan innebörd än 

begreppen Förenta nationerna och lag.  

 

För att undersöka begreppens koppling till den fjärde punkten i analysschemat för 

ämnesbegrepp har varje begrepp slagits upp i Nationalencyklopedin och i vissa fall 

kompletterats med svenska akademiens ordlista. Här kontrollerades att begreppen kunde 

härledas ur samhällsvetenskapliga vetenskapsområden som statsvetenskap, nationalekonomi, 

sociologi, kulturgeografi. 

 

Innan den fullständiga analysen gjordes prövades kodningsmanualen genom en s.k. 

pilotstudie på en mindre del av materialet. Att pröva sitt analysinstrument är viktigt för att 

finna eventuella problem som i sådana fall behöver korrigeras (Bergström & Boréus 2012, s. 

56). Under pilotstudien upptäcktes det att vissa begrepp ibland var svårplacerade. 
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Kodningsmanualen utökades därför med ytterligare en definition under kolumnen 

ämnesbegrepp för att enklare kunna göra en bedömning av begreppstypen. 

 

Bergström & Boréus (2012, s. 58) skriver att det kan hända att personen som utför analysen 

inte alltid är lika konsekvent i sin tolkning av materialet i fråga om hur mycket av något som 

behövs för att kodas som antingen det ena eller andra utifrån sitt analysinstrument. De menar 

att det därför är bra att skifta mellan böckerna och analysera en liten del i taget, istället för att 

först analysera en bok och sedan den andra. Analysen bearbetades därför på detta sätt för att 

minska ett eventuellt reliabilitetsproblem.  

 

Denna första delanalys avslutades genom ett slutligt reliabilitetstest som innebär att det 

kodade materialet analyseras ytterligare en gång för att undersöka studiens noggrannhet 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 235). När man gör detta bör tillräckligt lång tid ha gått mellan den 

första och den andra kodningen för att säkerställa att man inte minns hur den första kodningen 

gått till (Bergström & Boréus 2012, s. 56). Den första kodningen utfördes därför tidigt i 

skrivprocessen medan den andra kodningen utfördes flera veckor senare. Reliabilitetstestet 

visade att begreppet ort hade kodats vid den andra omgången vilket inte hade gjorts den första 

gången. Detta begrepp lades därför till i listan över ämnesbegrepp.   

 

6.5. Genomförande. Delanalys 2 

Resultatet från delanalys 1 låg till grund för den andra delanalysen. Utifrån listan över 

ämnesbegrepp som utarbetats kunde begreppen enkelt slås upp i lärobokstexterna. Då denna 

delanalys syftade till att svara på hur läromedlen förklarar ämnesbegreppen för läsaren var det 

även denna fråga jag ställde till texten då jag tolkade innehållet. Hur vill den här texten hjälpa 

mig som läsare att förstå vad dessa begrepp betyder?  

 

I analysen har hänsyn tagits till alla sidor och hela den skriftliga kontext vari begreppet 

återfanns för att kunna svara på frågan. Det betyder att även viss text som kunde återfinnas på 

vissa bilder analyserats.  
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Utifrån mina tolkningar av materialet kunde jag urskilja olika mönster i hur begreppen 

förklarades. Utifrån dessa mönster skapades fem olika kategorier som de olika 

förklaringstyperna kunde sammanfattas i.  

 

Det sista steget i analysen var att räkna hur många av den totala mängden begrepp som 

förtydligades.  

 

 

6.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I denna studie utfördes en manuell innehållsanalys vilket Bergström & Boréus (2012, ss. 82-

83) menar skapar större validitet än om en dator hade räknat orden. Större validitet skapas 

genom att man i en manuell räkning kan se orden i sitt sammanhang vilket gör att man 

exempelvis kan göra skillnad på homonymer. 

 

Genom att pröva analysinstrumentet i en pilotstudie kunde dess brister upptäckas och 

åtgärdas. Detta åtagande gjordes för att öka studiens reliabilitet. Fler åtaganden som syftat till 

att öka reliabiliteten var att jag i analysen skiftat mellan de två läroböckerna och analyserat 

några delar i taget. Detta för att inte dagsformen skulle påverka bedömningen av något 

läromedel för mycket. Ett annat åtagande var att genomföra det slutliga reliabilitetstestet för 

att undersöka om kodningen skett konsekvent. Som den andra kodningen visade så kodades 

ytterligare ett begrepp som hade missats första gången. Detta begrepp kunde därefter läggas 

till i resultatet.   

 

För att nå validitet och reliabilitet i den kvalitativa delanalysen har en viss nivå av transparens 

försökt att uppnås genom att tydligt visa mitt tillvägagångssätt när jag tolkat mitt material. 

Esaiasson m.fl. (2007, ss. 251, 253-254) menar att man i kvalitativa textanalyser måste 

redovisa för hur man resonerat i sin analys och argumentera för sina slutsatser för att studien 

ska bli trovärdig. Under rubriken Genomförande. Delanalys 2 görs en förklaring över 

analysens olika steg och i resultatdelen har jag bl.a. utifrån flera citat visat exempel på mina 

resonemang och argument för hur och om ett begrepp har förtydligats.  
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Vidare kan resultaten som framkommer från denna studie inte generaliseras då resultatet 

enbart kan appliceras på dessa två läroböcker som ingår i undersökningen. Resultatet kan 

omöjligt säga något om hur andra läroböcker i samhällskunskap är utformade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

7. Resultat & Analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Under rubriken delanalys 1 presenteras 

resultat och analys från den kvantitativa innehållsanalysen. Därefter presenteras under 

rubriken delanalys 2 för resultat och analys utifrån studiens kvalitativa textanalys. För att 

förenkla redovisningen kommer Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013) att gå under 

beteckningen lärobok 1 i den löpande texten medan Puls SO-boken (Willebrand & Körner 

2011) kommer att betecknas lärobok 2. 

 

7.1. Delanalys 1 

Resultatet i denna delanalys svarar på följande frågeställning med tillhörande delfrågor: 

• Vilka ämnesbegrepp förekommer i respektive läromedel? 

Hur många olika ämnesbegrepp förekommer och hur ofta nämns de? 

 

I tabellen nedan är ämnesbegreppen för varje läromedel listade tillsammans med det antal 

gånger som begreppen förekom. De övre begreppen kunde hittas i bägge läromedlen medan 

de nedre begreppen skiljer läroböckerna åt. 

Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) Puls SO-boken (Lärobok 2) 

Begrepp Antal ggr. Begrepp Antal ggr. 

Lag 1 Lag 8 

Samhälle 5 Samhälle 13 

Utsläpp 1 Utsläpp 2 

FN, Förenta nationerna 6 FN, Förenta nationerna 7 

Barnkonventionen 8 Barnkonventionen 6 

Rättigheter 1 Rättigheter 2 

Politiker 1 Politiker 4 

    

Förort 1 Tätort 4 

Ort 1 Kommun 6 
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Tabell 1: Lista över förekommande ämnesbegrepp i läromedlen  
 

 

Resultatet i tabellen (tabell 1) visar att lärobok 1 innehåller tre ämnesbegrepp mer än lärobok 

2. Av läroböckernas 17 respektive 14 ämnesbegrepp så är 7 av dessa gemensamt 

förekommande i båda läromedlen. Vidare kan man bl.a. utläsa att av dessa gemensamma 

begrepp så var begreppet Barnkonventionen mest återkommande i lärobok 1, medan 

begreppet samhälle var mest frekvent i lärobok 2. En annan notering som kan göras är att 12 

av 17 ämnesbegrepp ur lärobok 1 enbart förekom en gång. I lärobok 2 är det enbart 2 av 14 

ämnesbegrepp som endast nämns en gång medan resterande begrepp är återkommande. 

 

 

För att rättvist kunna jämföra användandet av ämnesbegrepp i de båda läromedlen har det 

sammanlagda antalet av använda ämnesbegrepp dividerats på de antal sidor som analyserats i 

läromedlen. Resultatet visas i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 2: Ämnesbegrepp fördelat på antalet sidor 

 
I tabell 2 kan man avläsa att båda läroböckerna tillämpar i stort sett lika många ämnesbegrepp 

per sida. 

Hållbar utveckling 1 Landsbygd 6 

Hjälp-organisation 1 Jordbruk 2 

Mänskliga rättigheter 1 Ursprungsfolk 3 

Val 1 Skatt 1 

Demokrati 4 Statsminister 1 

Diktatur 3   

Återvinning? 1   

Flyktingförläggning 1   

Tot. antal begrepp: 17 Totalt: 38 Tot. Antal begrepp: 14 Totalt: 65 

Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) Puls SO-boken (Lärobok 2) 

Tot. anv. ämnesbegrepp: 38 

Antal sidor: 36   

Tot. anv. ämnesbegrepp: 65 

Antal sidor: 66 

Antal ämnesbegrepp per sida: ≈ 1,05 Antal ämnesbegrepp per sida: ≈ 0,98 
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Utifrån resultatet som redovisats ovan kan man se att båda böckerna tillämpade 

ämnesbegrepp. Att man introducerar vetenskapliga begrepp är enligt Vygotskijs (2001) teori 

om begreppsutvecklingen en nödvändig förutsättning för en fortsatt utveckling av både 

vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. De vetenskapliga begreppen är nödvändiga för att 

utveckla ett hierarkiskt tankesystem där barnet kan se samband mellan olika begrepp. 

Samtidigt som barnet skapar en förståelse för de vetenskapliga begreppen genom sitt redan 

etablerade ordförråd av vardagsbegrepp bidrar dessa även till att vardagsbegreppen 

medvetandegörs, får ny betydelse och kan ses i fler ljus. Då de vetenskapliga begreppen inte 

utvecklas spontant utifrån elevens personliga erfarenheter på samma sätt som de vardagliga 

begreppen krävs det att skolan introducerar och förklarar dem. 

 

Att böckerna tillämpar vetenskapliga begrepp är däremot som förklaras ovan enligt 

Vygotskijs (2001) teori inte nog för att barnen ska tillägna sig dessa. Begreppen måste även 

förklaras. Om detta görs undersöks i nästa delanalys. 

 

7.2. Delanalys 2 

Resultatet i denna delanalys syftar till att svara på följande frågeställning med tillhörande 

delfråga: 

 

• På vilket sätt förklarar läromedlen innebörden av ämnesbegreppen för läsaren? 

Hur många av ämnesbegreppen förtydligas för läsaren? 

 

7.2.1.  Hur förklaras begreppen? 
 

Resultatet från den kvalitativa analysen visar att böckerna använder sig av olika sätt för att 

förtydliga begreppens innebörd för läsaren. Förklaringstyperna kan delas in i fem olika 

kategorier, direkta definitioner, indirekta definitioner, direkta exempel, indirekta exempel och 

kännetecken. Nedan följer en förklaring av dessa kategorier.  
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Direkta definitioner 

 

Direkta definitioner innebär att läroböckerna på ett tydligt sätt förser begreppen med en färdig 

definition. Ex. ”Lagar är regler som gäller för alla” (Willebrand & Körner 2011, s. 8)  

 

 

Indirekta definitioner 

 

Indirekta definitioner innebär ex. att begreppens innebörd förklaras utifrån begreppens 

kontext. Indirekta definitioner kan både förekomma på ett tydligare eller otydligare sätt. Ett 

exempel är: ”Din cykel måste ha ringklocka och broms. Det är lag på det” (Hedin & 

Ivansson 2013, s. 27). En tolkning som kan göras utifrån citatet är att lag är något man måste 

följa. Citatet ger även ett direkt exempel på en lag. 

 

 

Direkt exempel 

 

Direkta exempel innebär att böckerna gör tydliga kopplingar mellan begrepp och exempel. 

Här följer ett citat som ger läsaren ett exempel på vad det är politiker gör, dvs. vad de har för 

uppgifter. ”Det är politikerna som ser till att det finns skola, daghem, brandkår och mycket 

annat” (Willebrand & Körner 2011, s. 74). 

 

 

Indirekt exempel 

 

Indirekta exempel är exempel som inte är lika tydligt kopplade till begreppen men som 

däremot finns om man ser till begreppets kontext. Nu följer ett indirekt exempel på vad det är 

politiker gör. 

 

I läromedel 1 förklaras det att en demokrati är ett land där alla människor bestämmer 

tillsammans. Här ges två exempel på frågor som man skulle kunna bestämma om, ”Det kan 

vara hur fort bilar får köra på en väg. Det kan vara i vilken klass barn ska få betyg” (Hedin 

& Ivansson 2013, s. 78). Senare i texten framgår det att det inte är möjligt för alla människor 
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att vara med och bestämma allt och att vi därför röstar fram politiker som istället får 

bestämma. Det här är alltså exempel på frågor som politikerna fattar beslut över. 

 

 

Kännetecken 

 

Det enda gemensamma begreppet i läroböckerna som innehöll kännetecken var begreppet 

samhälle. Ett samhälle kännetecknas i böckerna ex. av att det där finns hus, affärer, skolor, 

sjukhus och annat som vi behöver för att kunna leva där. Till skillnad från direkta exempel 

eller indirekta exempel så handlar kännetecken inte om att ge exempel på olika typer av 

samhällen utan om hur man känner igen ett samhälle. 

 

 
 

7.2.2. Förklaringstyper hos de gemensamma begreppen 
 
Tabellerna nedan ger en översikt över hur de gemensamt förekommande begreppen 

förtydligades i läroböckerna. 

 

Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) 
 

Tabell 3. Begreppens förklaringstyper i Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013) (Gemensamt 
förekommande begrepp) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förklaringstyp  

Direkt 
definition 
 

Indirekt 
definition 

Direkt 
exempel 

Indirekt 
exempel 

Känne- 
tecken 

Förtydligas 
inte 

Lag  x x    
Samhälle x    x  
Utsläpp      x 
FN  x x    
Barnkonventionen x  x    
Rättighet  x  x   
Politiker x x  x   
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Puls SO-boken (Lärobok 2) 
 

 
Förklaringstyp  

Direkt 
definition 
 

Indirekt 
definition 

Direkt 
exempel 

Indirekt 
exempel 

Känne- 
tecken 

Förtydligas 
inte 

Lag x x x    
Samhälle x x x  x  
Utsläpp      x 
FN x  x    
Barnkonventionen x  x    
Rättighet  x  x   
Politiker x  x    

Tabell 4. Begreppens förklaringstyper i Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011) (Gemensamt 
förekommande begrepp) 
 

 

Tabellerna (3 och 4) visar att båda läroböckerna tillämpade alla fem förklaringstyperna samt 

att begreppen förklarades på mer än ett sätt. Gemensamt för båda läromedlen var även att 

begreppet utsläpp inte förtydligades för läsaren. Skillnader finns däremot i vilka olika 

förklaringstyper läroböckerna väljer att använda för att förklara samma begrepp. 

 

Nedan följer ett utförligare exempel på hur begreppet samhälle framställs i läroböckerna och 

på vilka olika sätt det förklaras: 

 

 

• Lärobok 1 

”Samhället är där du bor. I ett samhälle finns det skolor, affärer, centrum, arbetsplatser, 

polis, sjukhus och mycket annat” (Hedin & Ivansson 2013, s. 7). I detta citat finner vi en 

direkt definition som talar om för oss att samhället är där man bor. Citatet förklarar också vad 

som kännetecknar ett samhälle. 

 

 

• Lärobok 2 

”Vi är nyfikna på samhället där vi bor” (Willebrand & Körner, s. 7). Citatet ger läsaren en 

indirekt definition som talar om för oss att samhället är något som finns där vi bor. 
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”Nästan alla människor bor i städer eller större samhällen” (ibid, s. 31). Här ges ett direkt 

exempel på en viss typ av samhälle, städer. Citatet ger även en indirekt definition som talar 

om att människor bor i samhällen. Följande citat ger likadana förklaringstyper; ”Landsbygden 

är områden utanför staden […] Människorna bor i mindre samhällen eller byar” (ibid, s. 34). 

Här får läsaren ytterligare ett direkt exempel på ett samhälle, landsbygden, samt ännu en 

indirekt definition av begreppet samhälle. 

 

 

”Ett samhälle är en plats där människor bor tillsammans” (ibid, s. 74). Här ges en direkt 

definition av begreppet. Vidare på samma sida står det ”Vad kan de som bor i ett samhälle 

behöva? På tavlan ser du allt som Elin och hennes kompisar tänkte på” (ibid). Bredvid denna 

text finns en bild på en tavla där saker som kännetecknar ett samhälle finns nedskrivet, bl.a. 

skolor, affärer och bussar. 

 

 

Skillnader: Utöver de gemensamma förklaringstyperna direkt förklaring och kännetecken 

tillämpade Puls SO-boken även förklaringstyperna indirekt definition och direkt exempel för 

att förklara begreppet samhälle. 
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7.2.3. Förklaringstyper hos de begrepp som skiljer böckerna åt 
 

Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) 

 (x)* förklaringen bidrar inte med något förtydligande. 
 
Tabell 5. Begreppens förklaringstyper i Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013). (Begrepp som 
enbart förekommer i denna lärobok). 
 

 

Puls SO-boken (Lärobok 2) 

 (x)* förklaringen bidrar inte med något förtydligande. 
 
Tabell 6. Begreppens förklaringstyper i Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011). (Begrepp som 
enbart förekommer i denna lärobok). 
 

Begreppen i tabellerna (5 och 6) ovan skiljer böckerna åt och kan därför inte jämföras på 

samma sätt som de gemensamma begreppen. Däremot kan man i tabellerna (5 och 6) utläsa 

att båda böckerna innehåller begrepp där böckerna använt en förklaringstyp men som ändå 

inte på ett klart sätt förtydligat begreppet. Detta berör begreppet förort i lärobok 1 och 

 
Förklaringstyp  

Direkt 
definition 
 

Indirekt 
definition 

Direkt 
exempel 

Indirekt 
exempel 

Känne- 
tecken 

Förtydligas 
inte 

Förort x     (x) 
Ort      x 
Flyktingförläggning  x  x   
Hållbar utveckling x  x    
Hjälp-organisation  x  x   
Mänskliga rättighet.  x  x   
Val  x x    
Demokrati x  x  x  
Diktatur x    x  
Återvinning  x  x   

 
Förklaringstyp  

Direkt 
definition 
 

Indirekt 
definition 

Direkt 
exempel 

Indirekt 
exempel 

Känne- 
tecken 

Förtydligas 
inte 

Tätort x  x  x  
Kommun x  x    
Landsbygd x  x  x  
Jordbruk  x x    
Ursprungsfolk x  x    
Skatt  x    (x) 
Statsminister      x 
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begreppet skatt i lärobok 2. Nedan följer en redogörelse för hur dessa begrepp framställdes 

och förklarades i läroböckerna: 

 

 

• Förort 

”Emilia bor i en förort. Det betyder att det är en ort utanför en stad” (Hedin & Ivansson 

2013, s. 39). Begreppet ges här en direkt definition som säger att en förort är en ort utanför en 

stad. Däremot förklaras begreppet med ett annat ämnesbegrepp som inte alls förtydligas i 

läroboken, begreppet ort. Utifrån Vygotskijs (2001) teori som säger att begreppen måste 

förmedlas genom redan kända begrepp står det självklart att om läsaren inte vad en ort är kan 

denna heller inte förstå begreppet förort.  

 

• Skatt 

”Det är politikerna som ser till att det finns skola, daghem, brandkår och mycket annat. 

Pengarna kommer från den skatt som alla vuxna betalar” (Willebrand & Körner 2011, s. 74). 

Utifrån citatet finns en indirekt definition som säger att skatt är något som alla vuxna betalar 

till politikerna. En läsare som vet vad skatt är förstår att det är pengar som går till att betala 

för skola, daghem osv. Däremot är kopplingen otydlig och vad skatt egentligen är för något 

framgår inte.  

 

Att kopplingen mellan begreppet skatt och vad man gör med skatten är otydlig menar jag 

hade kunnat förtydligats genom att ex. förklara: för att politikerna ska kunna betala för allt det 

vi behöver i vårt samhälle behövs det pengar. Pengarna kommer från den skatt… 
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7.2.4. Hur många begrepp förtydligas? 
 

Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) 

 

Gemensamma begrepp: 6 av 7 Ej förtydligat begrepp: Utsläpp  

Totala mängden begrepp: 14 av 17 Ej förtydligat: Utsläpp, förort, ort 

Tabell 7. Andel förtydligade begrepp i Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 2013). 

 

 

Puls SO-boken (Lärobok 2) 

 

Gemensamma begrepp: 6 av 7 Ej förtydligat begrepp: Utsläpp  

Totala mängden begrepp: 11 av 14 Ej förtydligat: Utsläpp, skatt, statsminister 

Tabell 8. Andel förtydligade begrepp i Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011). 

 

Tabellerna (7 och 8) visar att av de 7 gemensamt förekommande ämnesbegreppen så var det 1 

av dessa som inte förtydligades i någon av läroböckerna, begreppet utsläpp. I lärobok 1 

förtydligades 14 begrepp medan 3 begrepp inte förtydligades, begreppen utsläpp, förort och 

ort. I lärobok 2 förtydligades 11 begrepp medan 3 begrepp inte förtydligades, begreppen 

utsläpp, skatt och statsminister.  

 

 

Resultatet från denna delanalys visade att av begreppen som förtydligades för läsaren 

förklarades med hjälp av vardagliga begrepp vilket rimmar väl med Vygotskijs (2001) teori 

som säger att vetenskapliga begrepp måste förmedlas via redan kända begrepp. Resultatet 

visade däremot att läroböckerna ofta tillämpade direkta definitioner vilket Vygotskij (ibid, s. 

256) menar oftast är en ofruktbar metod. Dock kan man konstatera att dessa begrepp alltid 

kompletterades med andra förklaringstyper vilket troligtvis gör att begreppet får en tydligare 

innebörd. Att de färdiga definitionerna skulle vara ofruktbara beror på att 

begreppsutvecklingen är en komplicerad process som inte möjliggör en direkt 

utantillinlärning med hjälp av enbart minnet (ibid, ss. 255,268). För att barnet ska kunna 

förstå och använda begreppet på ett riktigt sätt måste begreppet generaliseras, vilket betyder 

att barnet skapar likhetsrelationer mellan olika begrepp (ibid, ss. 256, 299). Detta måste göras 

genom medveten undervisning där eleverna tillåts tänka kring begreppens innehåll (ibid, s. 
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259, 268). Som resultaten i tabellerna (3,4,5 och 6) visar förklaras varje begrepps innebörd 

också med antingen exempel eller kännetecken vilket fyller begreppet med ett innehåll. 

Samtidigt skriver Vygotskij (2001, s. 256) att när ett ord för första gången introduceras är 

generaliseringarna mycket enkla. I och med barnets utveckling kommer dessa ord att fyllas på 

med mer innehåll som slutligen bildar äkta begrepp. Att begreppen i denna studie är av en 

elementär karaktär kan ses om man ex. tittar på begreppet lag i lärobok 2. Där förklaras det att 

en lag är regler som gäller för alla. I ett senare skeda kan man tänka sig att barnet lär sig att 

lagar är regler, men alla regler är inte lagar, vem som stiftar lagarna och vilka konsekvenser 

det blir om man bryter mot dessa etc. Lärobok 2 introducerar begreppet på en enkel nivå och 

skapar därmed en öppning för begreppet att utvecklas ifrån.   
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8. Diskussion 
Detta avsnitt syftar till att diskutera resultatet av undersökningen i förhållande till tidigare 

forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Viss koppling görs även till en av Skolverkets 

undersökningar. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring studiens metodval. 

 

 

I denna uppsats har det talats om användningen av ämnesbegrepp i läroböcker. Dessa 

ämnesbegrepp kan liknas vid vad Johan Sandahl (2011, s. 42) benämner som första 

ordningens kunskaper, vilka bl.a. utgörs av ämnesnära termer och begrepp. 

 

Enligt Sandahls (ibid, s. 156) resultat visade det sig att lärarna som ingick i undersökningen 

lade stor vikt vid undervisningen av den första ordningens kunskaper då dessa enligt lärarna 

var viktiga för att kunna gå vidare med andra ordningens kunskaper. Andra ordningens 

kunskaper handlar bl.a. om att reflektera och tänka kring ämnet. Andra ordningens kunskaper 

skulle därför kunna liknas vid det skolspråk som eleverna förväntas lära sig i skolan (se 

bakgrundsavsnittet, s. 2). 

 

Utifrån detta kan man tolka det som att en introduktion av ämnesbegreppen är en förutsättning 

för att ha ett innehåll att reflektera över och samtidigt att en förståelse för begreppet är en 

nödvändighet för att kunna använda begreppet på ett korrekt sätt när man reflekterar och 

problematiserar kring ett visst ämne. I denna studie har båda läroböckerna visat på en 

introduktion av ämnesbegrepp. 

 

Att reflektera över ämnesinnehållet hjälper enligt Sandahls (2011, s. 157) undersökning 

eleverna att organisera begreppen, vilket kan liknas vid vad Vygotskij (2001, ss. 256, 299) 

menar när han talar om betydelsen av att skapa likhetsrelationer mellan begrepp. Enligt denna 

studies resultat har läroböckerna visat på att av alla de begrepp som förtydligades användes 

direkta och indirekta definitioner tillsammans exempel och kännetecken vilket troligtvis kan 

ge eleverna möjlighet organisera och att se dessa likhetsrelationer. 

 

Att introduceringen och användandet av ämnesbegrepp är viktigt menar också Agnes Edling 

(2006). Enligt Edling (ibid, ss. 184, 186, 190) har elever ofta enklare att komma ihåg texter 

som tillämpar ett konkret språk och att detta ibland leder till en efterfrågan på enklare texter. 
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Detta är däremot något som Edling sätter sig emot och menar istället att skolan har ett ansvar 

att hjälpa eleverna med att utveckla sitt specialiserade språk. Det specialiserade språket som 

Edling nämner kan liknas vid det ämnesspråk och de begrepp som detta arbeta behandlar. Att 

utesluta abstrakt innehåll i texter menar Edling (ibid, s. 190) lämnar eleverna oförberedda för 

framtiden och de texter de kommer att möta i vårt samhälle. Vidare visade Edlings (ibid.) 

undersökning att texterna blir mer och mer abstrakta ju högre upp i årskurserna man kommer. 

 

Som visats i detta arbetes resultatdel så använde bägge läroböcker ämnesbegrepp i sina texter. 

Om man ser till Edlings forskning så är detta positivt med tanke på att det abstrakta språket i 

texterna ökar med stigande årskurser. Att så tidigt som möjligt introducera ämnesbegrepp i 

skolan skulle antagligen kunna bidra med att minska den språkchock som enligt Skolverket 

(2015a, s. 7) drabbar många elever redan i mellanstadiet, där eleverna känner att de inte 

hänger med i undervisningen på grund av det allt svårare språket. 

 

I denna undersökning kan man se att läroböckerna presenterade ämnesbegreppen på en 

enklare nivå. Vygotskij (2001, s. 256) menar att alla begrepp till en början är av elementär 

karaktär som sedan succesivt fylls med mer innehåll. Detta påvisar också vikten av att börja 

introduktionen av ämnesbegrepp i tid för att minska språkchocken.  

 

Tom Wikman (2004, ss. 91, 100, 145) pekar också på svårigheterna med förenklade texter 

men talar istället om faran med att skala av textens innehåll alltför mycket. En möjlig 

anledning till avskalningen av text menar Wikman är att mycket information ska få plats på 

en begränsad mängd sidor när det ställs krav på ett heltäckande ämnesinnehåll. Resultatet kan 

då bli att texten istället blir svår att förstå på grund av bristande koherens när texten inte 

bidrar med lika utförlig information. Ett exempel på detta kunde ses i lärobok 2 vilket även 

redovisas i resultatdelen när det gäller detta citat; ”Det är politikerna som ser till att det finns 

skola, daghem, brandkår och mycket annat. Pengarna kommer från den skatt som alla vuxna 

betalar” (Willebrand & Körner 2011, s. 74). I detta citat lämnas varken plats till att tydligt 

tala om för läsaren vad det är skatten ska betala för och inte heller till att överhuvudtaget 

förklara begreppet skatt. 

 

Om man tittar på resultatet från den första delanalysen kan vi se att lärobok 1 innehöll fler 

ämnesbegrepp på färre antal sidor (17 begrepp på 36 sidor) än lärobok 2 som innehöll färre 

ämnesbegrepp på fler antal sidor (14 begrepp på 66 sidor). Utifrån vad Wikman (2004) talar 
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om skulle detta kunna tyda på att lärobok 1 har ett mer komprimerat innehåll där mer 

information måste samsas om ett mindre utrymme jämfört med lärobok 2. Däremot har inte 

mängden vardagsbegrepp eller den totala mängden ord räknats i denna undersökning så hur 

stor den totala mängden information är i läroböckerna är svår att säga. Resultatet visar dock 

på att böckerna använder i stort sett lika många ämnesbegrepp per sida. 

 

Wikman (2004, s. 152) tar i sin avhandling även upp vikten av att visa begrepp från flera 

olika synvinklar samt att återkomma till samma begrepp flera gånger. Detta för att skapa en 

större förståelse för begreppet och för att eleverna enklare ska kunna befästa begreppet i 

minnet.  

 

Utifrån undersökningens resultat kan vi se att båda läroböckerna använde sig av flera olika 

förklaringstyper för att förtydliga ett begrepp. Ett och samma begrepp förklarades alltid med 

åtminstone två förklaringstyper och även ibland med tre förklaringstyper, bortsett från de 

begrepp som inte förtydligades. Fler förklaringstyper behöver däremot inte vara en garanti för 

att begreppen faktiskt belyses ur olika synvinklar men att begreppen förklaras på fler än ett 

sätt.  

 

Utifrån tabellen (tabell 1) i delresultat 1 kan man se att av de 17 ämnesbegrepp som förekom i 

lärobok 1 användes den totala mängden ämnesbegrepp 38 gånger. I lärobok 2 användes 

bokens 14 ämnesbegrepp totalt 65 gånger. I tabellen kan man även se att begreppen i lärobok 

2 återkom fler gånger än de gjorde i lärobok 1 där hela 12 av 17 ämnesbegrepp endast 

nämndes en gång. I lärobok 2 var det endast 2 begrepp som bara nämndes en gång. Utifrån 

resultatet av Wikmans avhandling skulle detta kunna tyda på att lärobok 2 ger flest tillfällen 

att befästa begreppen. 

 

8.1. Metoddiskussion 

De valda metoderna i denna undersökning, kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys känns i efterhand fortfarande som de bäst lämpade metoderna för att svara på de 

ställda forskningsfrågorna. De båda metoderna har visat sig fungera väl och alla 

forskningsfrågor har blivit besvarade. Även om den kvantitativa metoden oftast räknas som 

mer objektiv än den kvalitativa så bygger däremot båda analyserna och studiens resultat 
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fortfarande på mina tolkningar. Att utforma en kodningsmanual som inte bygger på någon 

form av tolkning är omöjligt (Cicourel 1964, Garfinkel 1967 se Bryman 2011, s. 297). Jag har 

utformat kodningsmanualen som använts i den första delanalysen utifrån de kriterier som jag 

utifrån min valda teori och andras tidigare verk bedömt som utmärkande för vardagsbegrepp 

och ämnesbegrepp. Det betyder att det finns en möjlighet att studiens resultat hade kunnat se 

annorlunda ut vid användningen av ett annat analysinstrument. Hur man gör sin bedömning 

av vad som räknas till vardags- eller ämnesbegrepp vid användningen av ett och samma 

analysinstrument kan också skilja sig beroende på hur man tolkar kriterierna. Genom det 

genomförda reliabilitetstestet visade kodningen ändå på ett i princip identiskt resultat, bortsett 

från ett ämnesbegrepp som inte hade räknats med vid första analysgenomgången. Det visar 

ändå på att analysverktyget är väl utformat. Att begreppet inte räknades med första gången 

behöver inte heller betyda att en annorlunda tolkning av begreppet gjorts första gången utan 

kan mycket väl vara att detta begrepp missades vid läsningen. Hade en dator räknat orden 

hade detta säkerligen inte hänt. Däremot hade det med stor sannolikhet uppstått andra 

validitetsproblem med maskinell analys.  

 

Till skillnad från den kvantitativa metoden så bygger den kvalitativa metoden i mycket högre 

utsträckning på läsarens tolkning av texten. En svårighet med detta är att det inte lika hög 

grad går att beskriva steg för steg hur processen gått till som man kan i en kvantitativ 

textanalys (Bryman 2011, s. 340). Viss kritik riktas ibland mot kvalitativ forskning som 

menar på att undersökningsmetoden är alldeles för subjektiv och därmed svår att replikera 

(Bryman 2011, s. 368). Det blir därför svårare att prata om reliabilitet i en kvalitativ 

textanalys. Av den anledningen finns det alltid en möjlighet att en annan uttolkare av texten 

skulle kunna upptäcka andra mönster i materialet och komma fram till ett resultat som skiljer 

sig från vad som beskrivs i detta arbete.  
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9. Slutsatser 
 

Studiens syfte var att undersöka användandet av ämnesbegrepp i två läroböcker samt att göra 

en jämnföring mellan dessa läromedel. Undersökningens första frågeställning sökte svar på 

vilka och hur många ämnesbegrepp som förekom i respektive läromedel samt hur ofta dessa 

nämndes. Resultatet från den första delanalysen visade att lärobok 1 innehöll 17 olika 

ämnesbegrepp samt att dessa användes totalt 38 gånger i den analyserade texten. Lärobok 2 

innehöll 14 ämnesbegrepp som användes totalt 65 gånger. Lärobok 2 återupprepade därmed 

ämnesbegreppen fler antal gånger än lärobok 1. Slutligen visade en utslagning av den totala 

mängden använda ämnesbegrepp på böckernas sidantal att böckerna tillämpade ungefär 1 

ämnesbegrepp per sida. Exakt vilka ämnesbegrepp som förekom i läroböckerna och hur ofta 

dessa återkom finns listade i tabell 1 på sid 20-21. 

 

Studiens andra frågeställning sökte svar på frågan om hur läromedlen förklarade 

ämnesbegreppen samt hur många av den totala mängden begrepp som förtydligades. Detta 

undersöktes i studiens andra delanalys som kunde påvisa att båda böckerna använde sig av 

fem olika förklaringstyper för att förtydliga ett begrepp. Dessa var; direkta definitioner, 

indirekta definitioner, direkta exempel, indirekta exempel samt kännetecken. Resultatet visade 

att båda böckerna tillämpade minst två förklaringstyper för att förklara ett begrepp bortsett 

från de begrepp som inte förtydligades. Slutligen förklarade lärobok 1, 14 av 17 

ämnesbegrepp och lärobok 2 förklarade 11 av 14 ämnesbegrepp. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärobok 1 innehöll fler ämnesbegrepp på färre sidor, 

medan lärobok 2 innehöll något färre ämnesbegrepp på fler antal sidor. Begreppen i lärobok 2 

återkom därmed i större utsträckning än de gjorde i lärobok 1. Möjliga konsekvenser av detta 

tas upp i diskussionsdelen, däremot kan inga slutsatser kring konsekvenser dras. 

 

I det stora hela visade båda böckerna på ett användande och förklarande av ämnesbegrepp 

vilket Vygotskij (2001) menar är en förutsättning för fortsatt begreppsutveckling och lärande. 
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10. Didaktisk implikation 
 

Undersökningens resultat är begränsat till just denna undersökning och kan därför inte 

generaliseras. Men även om innehållet i dessa specifika läroböcker inte kan säga något om 

hur andra läroböcker ser ut så kan undersökningen bidra med information. Vid urvalet av 

material till denna undersökning visade det sig att det var svårt att hitta läroböcker som 

behandlade samhällskunskap för de lägre åldrarna i åk 1-3. Förutom dessa två läroböcker som 

ingår i studien fanns endast ytterligare en bok till att välja mellan. Då denna inte passade för 

att göra en jämförelse med valdes därför böckerna Boken om SO 1-3 (Hedin & Ivansson 

2013) samt Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011) då dessa liknade varandra mest. Av 

detta smala urval att döma tyder detta på att dessa böcker förekommer frekvent i 

klassrummen. Denna studies resultat skulle därmed kunna bidra med information kring 

innehållet i dessa läroböcker och hjälpa lärare i sitt val av läromedel när det står mellan dessa 

två läroböcker. Undersökningen ger även en tydlig bild över vilka ämnesbegrepp som 

används i läromedlen, hur dessa förklaras och om de förklaras som kan vara till hjälp när det 

gäller att planera innehållet i sin undervisning. Översikten kan exempelvis visa på vilka 

begrepp som behöver förtydligas eller kompletteras med ytterligare förklaring. Översikten 

kan även visa vilka begrepp som saknas i den lärobok man använder sig av och kan då enkelt 

kompletteras.  
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11. Förslag på vidare forskning 
 

Som förklarats i metodavsnittet var undersökningen i detta arbete avgränsat till att enbart 

undersöka samhällskunskapliga ämnesbegrepp i dessa två läromedel. Båda dessa läroböcker 

är däremot ämnesintegrerade och innehåller därmed innehåll från alla fyra SO-ämnena. 

Intressant skulle vara att fortsätta forskningen av ämnesbegrepp i något av de resterande 

ämnena som behandlas i läroböckerna för att få en ännu utförligare bild över böckernas 

innehåll. 
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Bilaga 1 

 
Boken om SO 1-3 (Lärobok 1) 
Lista över vilka sidor ämnesbegreppen förekommer på. 
 
 
s. 7 

• Samhället (3 ggr) 
• Samhälle 

 
s.27 

• Lag 

 
s.30 

• Samhälle 
 

s.39 
• Förort 
• Ort 

 
s.42 

• Hållbar utveckling 

 
s.43 

• Utsläpp 

 
s.45 

• Återvinna 

 
s.74 

• FN (5 ggr) 
• Förenta nationerna 
• Barnkonventionen (3 ggr) 
• Rättigheter 
• Mänskliga rättigheterna 

 
s.75 

• Barnkonventionen 
• Hjälp-organisationer 

 
 



 42 

s.76 
• Barnkonventionen (2 ggr) 

 
s.77 

• Barnkonventionen (2 ggr) 

 
s.78 

• Demokrati 
• Val 

 
s.79 

• Politiker 
• Demokrati (3 ggr) 
• Diktatur (3 ggr) 
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Bilaga 2 

Puls SO-boken (Lärobok 2) 
Lista över vilka sidor ämnesbegreppen förekommer på. 

 

s. 4 
• Samhället 

 
s.7 

• Samhälle 

 
s.8 

• Lagarna 
• Lagar (4 ggr) 
• Lagen 

 
s.14 

• Lag 

 
s.18 

• Lagen 

 
s.31 

• Samhällen 
• Landsbygden 

 
s.32 

• Tätorter 
• Tätort 
• Samhälle 
• Utsläpp 
• Utsläppen 

 
s.33 

• Landsbygden 

 
s.34 

• Landsbygd 
• Landsbygden (2 ggr) 
• Samhällen 
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s.35 
• Jordbruk (2 ggr) 
• Landsbygden 

 
s.74 

• Samhälle (4 ggr) 
• Samhället (2 ggr) 
• Kommuner 
• Kommun (2 ggr) 
• Politiker 
• Politikerna (2 ggr) 
• Skatt  

 
s.75 

• Politikerna 
• Kommun 
• Kommunens 

 
s.76 

• Samhället 

 
s.86 

• Tätort (2 ggr) 

 
s.90 

• Rättigheter 

 
s.93 

• Ursprungsfolk (2 ggr) 
• Ursprungsfolken 

 
s.96 

• Förenta nationerna (2 ggr) 
• FN (5 ggr) 
• Barnkonvention 
• Barnkonventionen (5 ggr) 
• Rättigheter 
• Kommun 
• Statsministern 

 
s.140 

• Samhälle 
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