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Sammanfattning 

Examensarbete i lärarutbildningen vid Halmstad högskola Ht 2006.  

 

Titel: Lärobokens ställning i samhällskunskap - en undersökning av användning och innehåll 

i läroboken ur ett förändringsperspektiv i jämförelse mellan grundskolans senare del och 

gymnasiet 
 

Bakgrund: Den Nationella utvärderingen från Skolverket visar att enligt eleverna, tappar 

läroboken i de samhällsorienterade ämnena ställning på grundskolans senare del och 

alternativa läromedel tas in mer i undervisningen.  

 

Syfte: Att undersöka om lärobokens användning och innehåll skiljer sig åt mellan 

grundskolans senare del och gymnasiet, för att vidare klargöra förändringar och möjliga 

orsaker till varför läroboken antas ha tappat ställning i samhällskunskap. 

 

Metod: Undersökningen grundar sig på intervjuer med verksamma lärare, observationer av 

samhällskunskapslektioner och analys av läroböckers innehåll i samhällskunskap, på både 

grundskolans senare del och gymnasiet. Avslutningsvis redovisas det sammanställda resultatet 

från undersökningen, som senare utmynnar i en jämförelse mellan grundskolans senare del 

och gymnasiets för att se skillnader och likheter av lärobokens ställning däremellan.  

 

Resultat och slutsats: Läroboken i samhällskunskap har enligt vår undersökning tappat 

ställning som centralt läromedel både på grundskolans senare del och på gymnasiet. 

Anledningen till lärobokens förlorande ställning kan bland annat förklaras genom att den 

nyare läroplanen dels är friare att tolka, men också att den uppmanar eleverna till att använda 

flera olika källor och kunskaper, då inte enbart läroboken räcker till.  

 

 

 

 

Nyckelord: grundskola och gymnasium, lärobokens ställning, samhällskunskap, 

förändringsperspektiv
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras och förklaras vad som kommer att undersökas i denna uppsats 

mot bakgrund av tidigare teorier. 

 

1.1 Bakgrund 
Minns du när du satt i skolan med skolbänken fylld av olika läroböcker? Under varje lektion 

bad läraren dig att ta upp din lärobok i ämnet och fortsätta där du slutade sist. Samma 

upprepning varje lektion, sida efter sida och bok efter bok. Det kändes som att målet med 

undervisningen var att studera klart varje läroboks innehåll innan terminen tog slut. Idag har 

läroboken en annan funktion.  

Debatten om skolan och läromedel är något som ständigt pågår. Framförallt är 

lärobokens funktion i undervisningen något som debatteras ofta och då främst om eller/och 

hur läroboken styr undervisningen. Denna läroboksstyrning av undervisningen menas 

medföra att elevinflytandet minskar, vilket strider mot läroplanen.1 Där sägs det att ”elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 

egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning”.2 Skolverket presenterade nyligen en rapport; Läromedlens roll i undervisningen. 

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

samhällskunskap från 2006. Denna rapport var oss först till en besvikelse då vi utan vetskap 

om dess innehåll, liknande vår frågeställning i mångt och mycket. Dock tog det oss inte lång 

tid att istället se en möjlighet och anamma en vinkel som denna rapport inte tog upp, nämligen 

en jämförelse mellan lärobokens ställning på grundskolans senare del och gymnasiet. 

Samtidigt vill vi undersöka om detta antagande om lärobokens förlorande ställning på 

grundskolan stämmer. 

Efter att vi själva tagit del av debatten kring läromedlens ställning i dagens 

skola, fann vi det intressant att göra en undersökning om användandet av läroboken i skolan. 

Vårt intresse har främst varit inriktat på att undersöka när läroboken används i undervisningen 

och därigenom få möjliga förklaringar till varför läroboken har börjat tappa ställning. Vi har 

vidare inriktat oss på att studera lärobokens förändringar av innehåll och användning över tid 

samt att försöka få förklaringar till dessa. Som lärare i samhällskunskap anser vi det vara 

                                                 
1 Englund, B (1999) Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. s. 327.  
2 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 
Lpo 94 och Lpf  94. s. 13.  
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viktigt att vara medvetna om valet av läromedel och dess funktion i undervisningen. Vi lever i 

ett samhälle som snabbt utvecklas och det blir då upp till oss lärare att se till att skolan följer 

samma utveckling och att vi gör rätt val av läromedel, arbetssätt och innehåll för 

undervisningen. En aspekt av det rätta valet anser vi just ligga i val av läromedel, då vi ser 

målen och läromedlen som en grund i all undervisning. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Den Nationella utvärderingen från grundskolan visar att enligt eleverna har den övervägande 

användningen av läroboken tappat ställning i de samhällsorienterade ämnena och istället 

används det mer alternativa läromedel i skolan idag.3 Likaså har vi under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar erfarenhet av att läroboken allt oftare byts ut mot andra 

alternativa läromedel, både på grundskolans senare del och på gymnasiet. Därav anser vi det 

vara av stort intresse att undersöka om detta verkligen stämmer och om läroboken även har 

tappat ställning i samhällskunskap på gymnasiet, då den nationella utvärderingen främst 

överblickar grundskolan. Syftet med denna undersökning är att utifrån lärarens synvinkel se 

om lärobokens ställning har förändrats i skolan och varför det i så fall har blivit en sådan 

utveckling. För att kunna dra slutsatser och få förklaringar till lärobokens ställning i ett 

förändringsperspektiv, avser våra undersökningar till att överblicka de senaste 10 – 15 åren. 

Lärobokens förändring, användning på olika stadier och ämnesområde samt lärobokens 

potential att uppnå målen i kursplanerna kommer härmed att undersökas. Vi kommer att 

genomföra en kvalitativ undersökning, vilket innebär att vi får större förståelse till hur 

lärobokens ställning i samhällskunskap ser ut idag.4 Då vi endast undersöker två grundskolor 

och en gymnasieskola kan vårt resultat inte generaliseras över hela landet, utan speglar enbart 

de tre undersökta skolorna. Vi kommer i metodkapitlet att detaljerat beskriva kriterierna för 

undersökningen mer. Följande huvudfrågor kommer att undersökas för att få svar på varför 

läroboken har tappat ställning i ett förändringsperspektiv inom respektive stadium:  

• Vilket innehåll har läroboken och på vilka sätt används läroboken i samhällskunskap? 

• Hur har läroboksanvändningen och lärobokens innehåll i samhällskunskap förändrats 

de senaste 10-15 åren? Hur kan dessa förändringar förklaras? 

• På vilka sätt skiljer sig lärobokens användning och dess innehåll i samhällskunskap 

mellan grundskolans senare del och på gymnasiet?  

                                                 
3 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2004) Huvudrapport 252 s. 61.  
4 Patel, R och Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder s. 49 f.  
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2. Teori 
I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som vi anser vara relevant för 

vår frågeställning kring lärobokens ställning i samhällskunskap. Vi kommer även att ta upp 

ämnet samhällskunskap i förhållande till lärobokens innehåll, då det utan kunskap om detta 

kan vara svårt att ta till sig. För att lättare kunna följa med i diskussionen kring läroboken 

och läromedel, vill vi börja med att klargöra dessa begrepp. 

 

2.1 Lärobok och läromedel  

Läroböckernas och läromedlens roll i undervisningen är främst att leverera fakta till eleverna 

på ett sätt som tilltalar dem. Det blir därmed viktigt att texterna i läroböckerna är skrivna så 

att helhetsbilden och sammanhanget är tydligt för eleverna. Läraren anses vara det viktigaste 

redskapet i undervisningen för eleverna, därefter får läroböckerna och läromedlen en 

betydelse och blir beroende av hur läraren väljer att använda dessa.5  

Definitionen av lärobok och läromedel kan vara olika för alla människor. Enligt 

Bronäs är lärobokens uppgift att förmedla grundläggande sätt att se på kunskap och att lära 

eleverna om samhällets värderingar och normer. Läroboken har kulturbundna förväntningar 

på hur de ska vara skrivna och dessa förväntningar påverkas av hur samhället förändras. 

Lärobokens funktion anser hon vara att föra över en officiell bild av demokrati.6 Texten i 

läroböcker är en förbindelse mellan samhället och eleverna. Detta är den bild som samhället 

ger av verkligheten och inte hur den faktiska verkligheten ser ut.7  

 

Vår definition av läroboken i denna uppsats syftar på den speciella textbok som är anpassad 

efter varje ämne och årskurs. Det är utifrån läroboken som eleverna skaffar sig grundläggande 

kunskaper i olika ämnen, men för att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper ytterligare 

krävs det alternativa läromedel. Med alternativa läromedel syftar vi på övningshäften, 

facklitteratur, massmedia (TV, dagstidningar, radio, tidskrifter) och Internet. 

  

                                                 
5 Författarna och Läromedelsförfattarnas Förening (1991) Lärobok om läroböcker s. 11. 
6 Bronäs (2000) Demokratins ansikte s. 13. 
7 Ibid. s. 25.  
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2.2 Ämnet samhällskunskap 

Det svenska samhället vilar på en demokratisk värdegrund och likaså gör undervisningen i 

dagens skola. Dessa värden ska framförallt förmedlas till eleverna i ett ämne som 

samhällskunskap. Samhällskunskap är idag ett ämne som i grundskolan ingår i det 

samhällsorienterade blocket, tillsammans med historia, geografi och religion.8 På gymnasiet 

är samhällskunskap ett fristående ämne som i sin tur är uppdelad i delkurser. Tidigare ingick 

samhällskunskapsämnet i historieämnet, som då kallades historia med samhällslära.9  Ämnet 

samhällskunskap syftar bland annat till att förmedla kunskaper om andra människors 

levnadsvillkor, värderingar och olikheter i ett mångkulturellt och globalt samhälle. Vidare ska 

ämnet också förmedla kunskaper i ett snabbt utvecklande samhälle, där hanteringen av 

informationstekniken är av avgörande betydelse för alla individer. Eleverna i skolan ska också 

få kunskap om och medel som gör det möjligt för dem att kunna påverka, agera och delta i det 

politiska samhället. Sammanfattningsvis ska ämnet skapa fungerande demokratiska 

samhällsmedborgare.10 Enligt Vernersson definierar lärarna ämnet samhällskunskap som ett 

ämne där eleverna lär sig om hur de ska leva i ett samhälle, både i ett lokalt, nationellt och 

globalt perspektiv. Vidare menar lärarna att samhällskunskap även handlar om människors 

rättigheter och skyldigheter i samhället samt relationer och förståelse för andra människor i 

världen.11 Vernerssons beskrivning av hur lärarna definierar samhällskunskap, stämmer väl 

överens med vår egen uppfattning om ämnets innehåll. Det är ett ämne som ska forma 

fungerande samhällsmedborgare och där eleverna ska få kunskap om hur man förhåller sig 

kritiskt till olika källor. Likaså anser vi att demokratibegreppet är grunden för all 

samhällskunskapsundervisning. Sammanfattningsvis har ämnet som Skolverket beskriver det:  

 
”ett särskilt ansvar att ta upp och analysera de demokratiska värdena 

 och i det sammanhanget utveckla förmågan att granska, värdera och ta 

 ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och påverka.” 12 

 

                                                 
8 Skolverket (2006) Rapport 284 s. 95. 
9 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId=  
10http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3887&extraId

=2087  
11 Vernersson, F (1994) Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning, s. 25.  
12 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3  
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2.3 Läroplanernas och kursplanernas förändring   

Den Nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 visar att enligt eleverna har den 

övervägande användningen av läroboken tappat ställning i de samhällsorienterade ämnena de 

senaste åren.13 Vi vill därför försöka få förklaringar till varför det kan ha blivit så på 

grundskolan och om det förhåller sig likadant på gymnasiet i ämnet samhällskunskap. Således 

kommer vi här att studera jämförelser mellan de gamla och nya läroplanerna för respektive 

stadier. I de undersökta läroplanera har vi gått in och tittat på målen i kursplanerna i 

samhällskunskap. Vi har koncentrerat oss på att jämföra lärarens möjlighet till val av 

läromedel utifrån målens konkretion.   

 

2.3.1 Jämförelse av Lgr 80 och Lpo 94  

I Lgr 80 är de samhällsorienterade ämnena indelade i diverse huvudmoment som benämns 

Människan, Människans omgivning, Människans verksamhet – tidsperspektivet, Människans 

verksamhet – samhällsperspektivet, Människans frågor inför livet och tillvaron; 

Religionskunskap. Dessa moment beskrivs mycket konkret i Lgr 80, där det står om vad som 

ska studeras i varje ämne och i vilken årskurs.14 I jämförelse med Lpo 94 har huvudmomenten 

istället fått namnen Historia, Samhällskunskap, Religion och Geografi.15 Idag arbetar de flesta 

lärare och skolor med dessa ämnen i ett samhällsorienterat block, endast ett fåtal arbetar och 

ger betyg i varje ämne för sig. I Lpo 94 har också friheten för vad och när man vill studera 

samhällskunskapsämnets olika moment blivit större.16 Till exempel kan man se denna skillnad 

genom att jämföra två uppnående mål i den nya och gamla kursplanen.  

 

Lgr 80:  ”Kommunikation och påverkan: Massmediekunskap, massmediernas 

 positiva funktioner och negativa effekter, informationsbehandling,  

databehandling. Datorns betydelse i detta samt datalagen.” 17 

 

Lpo 94: ”kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, 

 bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika  

källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.” 18 
                                                 
13 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2004) Huvudrapport 252 s. 61.    
14 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan allmän del s. 119 ff.  
15http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId
=2087 
16 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2004) Huvudrapport 252 s. 50 ff. 
17 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan allmän del s. 126. 
18 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3 
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Huvudmoment har lyfts fram även i Lpo 94, men de är inte lika konkret 

beskrivna som i Lgr 80. Denna tolkningsfrihet ger läraren utrymme för att själv välja 

arbetssätt och arbetsmaterial. Lpo 94 fick ett tillägg 1998 då Skolverket uppmanade till att 

försöka arbeta mer tematiskt och ämnesövergripande med all samhällsorienterad 

undervisning. Syftet med detta var att eleverna skulle få ett helhetsperspektiv och därmed 

enklare förståelse för samhällets utveckling. Lpo 94 har ett mer miljömedvetande inslag än 

vad Lgr 80 hade.19    

 

2.3.2 Jämförelse av Lgy 70 och Lpf 94  

Lgy 70 beskriver i detalj hur undervisningen och planeringen för att uppnå målen i ämnet 

samhällskunskap ska utföras. Målen i ämnet är indelat i åtta huvudmoment som benämns 

Befolkning, Samhällsekonomi och ekonomisk politik, Samhällsplanering, Statsskick, 

Opinionsbildning, Internationell politik och ekonomi samt Samhällsaspekter på 

datoranvändning och Aktuella samhällsfrågor.20 1988 kom en ny kursplan för 

gymnasieskolan som begränsade målens huvudmoment till fyra som benämns Politik, 

ekonomi, arbetsliv och sociala förhållande, Rumsliga samband, Internationella relationer 

samt Informationssamhället.21 

1994 ersattes Lgy 70 med Lpf 94. Här är ämnet också indelat i fyra delar, men 

kallas nu för Samhällskunskap A, B, C samt Internationella relationer. Målet i den nya 

kursplanen syftar också till att ge eleverna kunskap i både globalt och lokalt tänkande.22 

Målen är inte lika konkreta i Lpf 94 som i Lgy 70.23   
 

 

2.4 Läroboksanvändandet i samhällskunskap ur ett förändringsperspektiv   

Forskning kring lärobokens användande i samhällskunskapsämnet har tidigare undersökts i 

olika avseenden. Vi har i denna uppsats valt att ta upp två rapporter ur den Nationella 

utvärderingen från 2003 för grundskolan och en rapport från Skolverket Läromedlens roll i 

undervisningen från 2006. För gymnasiet har vi tagit del av Juhlin-Svenssons undersökning 

                                                                                                                                                         
 
19 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2004) Huvudrapport 252 s. 50 ff.  
20 Skolöverstyrelsen (tredje upplagan 1983) Lgy 70 läroplan för gymnasieskolan allmän del s. 251. 
21 Bernmark-Ottosson, A (2005) Demokratins stöttepelare s. 19.  
22 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId  
23 Bernmark-Ottosson, A (2005) Demokratins stöttepelare s. 22. 
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om val och användning av läromedel på gymnasiet från 2000. Samtliga rapporter och 

undersökningar syftar huvudsakligen till att ge en överskådlig bild av lärobokens användning 

i samhällskunskap.  

 

Förr reglerade statsmakten skolan mycket starkare genom att dels ha mer konkretare 

läroplaner och kursplaner, men också genom att ange lämpliga läroböcker för varje 

undervisningsämne. Idag har friheten och tolkningsmöjligheten för lärarna ökat ute på 

skolorna för hur man vill lägga upp undervisningen. I och med detta har friheten för val av 

läromedel också ökat.24 Enligt den Nationella utvärderingen från grundskolan 2003 har det 

kunnat konstateras att enligt elevernas uppfattning har den övervägande användningen av 

läroboken tappat ställning i de samhällsorienterade ämnena sedan den förra utvärderingen 

gjordes 1992. Utvärderingen visar ändå att läroboken fortfarande används ofta av de flesta 

lärare, under nästan varje lektion eller åtminstone varje vecka. Däremot kompletteras numera 

läroboken mer med alternativa läromedel som till exempel faktaböcker, massmedia eller 

Internet.25  

 

Folke Vernersson har också fördjupat sig i studier kring lärares didaktiska arbete i 

samhällskunskap, där han undersöker grundskolelärares egna uppfattningar av sin 

undervisning. Vernerssons studie från 1999 visar att lärare på grundskolan använder sig av 

många olika typer av läromedel i samhällskunskap. Resultatet av hans fråga om vilken typ av 

läromedel lärarna mest använde resulterade i att massmedia i form av tidningar, radio, TV 

samt Internet var det högst prioriterade använda läromedlet. Läroboken kommer på andra 

plats efter massmedian. Därefter angav lärarna läromedel i följande ordning: verkligheten i 

form av studiebesök och intervjuer, fakta- och uppslagsböcker och sist audiovisuella 

hjälpmedel. Vernersson kunde också konstatera att läroboken användes i allt högre grad i 

grundskolans senare del, medan verkligheten oftare användes i grundskolans tidigare del. 

Valet av läromedel förklarar lärarna vara beroende av elevernas förkunskaper, arbetsområde 

och arbetssätt. Motiveringar till att eleverna ska använda läroboken visade sig vara att den ger 

grundläggande baskunskaper och är mer tillförlitlig än vad övriga läromedel kan upplevas 

vara.26 

 

                                                 
24 Skolverket (2006) Rapport 284 s.13. 
25 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2004) Huvudrapport 252 s. 61.  
26 Vernersson, F (1999) Lärares didaktiska arbete s. 105 ff.  
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Juhlin-Svensson skriver i sin forskning om läromedel på gymnasiet följande: 
 

”Studierna visade att utvecklingen av läromedel skedde från (minst) två olika 

utgångspunkter. Det ena var att läroböckerna utvecklas inom sin egen tradition, 

utifrån de signaler som lärare gav till förlagen. Läroboken innehöll i princip det 

kunskapsstoff som skulle läras in enligt kursplanerna och som författaren/na hade 

valt ut genom att operationalisera desamma. Den andra inriktningen innebar att när 

lärarna i studierna valde arbetsformer och kunskapssyn fokuserat på elever och 

deras kunskapssökande så utgjorde den valda läroboken inte längre centrum utan 

blev ett av flera läromedel som användes för att uppfylla kunskapsmålen.” 27 

 

 Juhlin-Svensson konstaterar genom sin undersökning att det finns en stark tradition på 

gymnasiet som efterfrågar läroböcker i undervisningen, både som en trygghet för eleverna och 

som basfakta för lärarna att göra sin planering utifrån.28  Den skolkultur som råder på en skola 

förklarar Juhlin-Svensson ha betydelse för hur gruppen och individen handlar när de gäller 

användande av läromedel.29 För många skolor är valet av läromedel beroende av resurser på 

skolan, där ekonomin inte alltid är den bästa. Därför väljer skolor oftare en bok som har en 

bra basfakta, då boken måste kunna användas i ett antal år. Det blir då lärarens uppgift att 

komplettera med det aktuella och det som saknas i boken genom alternativa läromedel.30 Här 

kommer Internet in som ett bra verktyg, där eleverna och läraren kan hitta aktuell fakta.31 

Läraren blir en handledare, då undervisningen blir alltmer problembaserad och individuell när 

kunskapen måste hämtas på annat håll.32 

 Juhlins undersökning visar att många lärare på gymnasiet litar på att läroboken 

följer läroplanen och följer därför lärobokens innehåll och upplägg till stor del i sin 

undervisning.33 För en del lärare på gymnasiet innebär det att innehållet i kursplanen ska 

konkretiseras i texten i läroboken för eleverna.34 De alternativa läromedlen användes som ett 

komplement till läroboken på gymnasiet. Idag med den nya läroplanen är läroboken mer ett 

komplement som de övriga läromedlen som används av lärare och eleverna i det samlade 

underlaget för kunskapssökandet.35 Dessa sätten att arbeta kräver att eleverna använder sig av 

ett mer aktivt arbetssätt, då svaren inte nödvändigtvis finns i läroboken, utan eleverna får även 

                                                 
27 Juhlin-Svensson, A, (2000) Nya redskap för lärande Del 1, s. 59. 
28 Ibid. Del 1, s. 42. 
29 Ibid. Del 1, s. 68. 
30 Ibid. Del 3, s. 51. 
31 Ibid. Del 1, s. 67. 
32 Ibid. Del 3, s. 30. 
33 Ibid. Del 2, s. 11. 
34 Ibid. Del 1, s. 47. 
35 Ibid. Del 1, s. 60 . 
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söka svaren på andra ställen.36 Det blir då lärarnas erfarenheter och undervisningsform som 

avgör när och hur läromedlen ska användas, så att alla mål i kursplanen kan nås.37 

 

2.4.1 Läroböckernas betydelse och påverkan i samhällskunskap  

Förändringar som finns i samhällskunskapsböckerna menar Bronäs vara små i förhållande till 

övriga samhällets utveckling. Detta medför att läroboken långt ifrån kan skildra samhällets 

verklighet på ett fullständigt sätt.38 Läroböckerna har dock blivit bättre på att följa 

samhällsutvecklingen, framförallt med hjälp av hänvisningar till Internetadresser. Dagens 

läroböcker påverkar eleverna mer till att aktivt delta i diskussioner om samhället . Även om 

läroboken uppmuntrar till engagemang, blir undervisningen beroende av hur läraren väljer att 

undervisa.39 När eleverna uppmanas till att bli handlingskraftiga medborgare i samhället, kan 

man inte som i många läroböcker låta kunskapen vara reproducerande, utan eleverna måste få 

lära sig på andra sätt. 40 

  I kursplanen i samhällskunskap är det underförstått att undervisningsmaterialet bör 

varieras, på grund av att det inte räcker med en lärobok för att eleverna ska kunna uppnå alla 

mål i kursen. Därför krävs det alternativa läromedel som massmedia och Internet.41 Exempel 

på mål i kursplanerna där läroboken bör kompletteras är: 

 

I Lpo 94:as kursplan i Samhällskunskap är ett mål att uppnå följande: 
   – ”kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, 

  granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare 

   samt redovisa resultatet”.42 

 

I Lpf 94:as kursplan i Samhällskunskap är ett mål att uppnå följande:  
”utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med 

 samhällsfrågor och övas i ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt”.43 

 

                                                 
36 Juhlin-Svensson, A, (2000) Nya redskap för lärande. Del 1, s. 61 f.  
37 Ibid. Del 3, s. 51. 
38 Bronäs, A. (2000) Demokratins ansikte s. 216.  
39 Ibid. s. 244.  
40 Ibid. s. 241.  
41 Skolverket (2006) Rapport 284. s. 107.  
42http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3887&extraId
=2087     
43 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId=       
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Eleverna på grundskolan anser att läroboken fortfarande används mycket i undervisningen, 

men den är inte längre dominerande. Läroboken kompletteras idag mer med alternativa 

läromedel såsom faktaböcker och Internet. Tidskrifter, tidningar och TV används inte i lika 

stor uträckning.44 Läroboken står för de grundläggande faktakunskaperna medan övriga 

läromedel bidrar med aktuell fakta och möjlighet till fördjupad förståelse.45  

 

  Skolverkets rapport visade att valet av läromedel inte skiljer sig beroende på lärarens 

ålder eller vilken skola de undervisade på. Däremot visade det sig att flera olika läroböcker 

används av lärare då de planerar för ett nytt område och desto färre i själva undervisningen 

med eleverna.46 Elever i skolan använder sig inte enbart av en lärobok för att uppnå målen, 

utan använder i snitt ett tiotal läroböcker varje år.47 

 

Nationella utvärderingen från 2003 visar att lärarna i de samhällsorienterade ämnena anser att 

läroböckerna styr deras planering mindre än vad den gjorde i undersökningen från 1992. Även 

kursplanerna påstås ha en mindre betydelse för planeringen av arbetsområden.48 Ändå upplevs 

kursplaner, läroplaner och betygskriterier som indirekt avgörande för val av läromedel för att 

eleverna ska kunna nå målen. Vad lärare däremot kan uppleva som en begränsning när det 

gäller valet av läromedel och lärobok, är de ekonomiska resurserna samt lärarens egna brister 

i kompetens.49 Istället styrs idag planeringen i högre grad av lärarens egna idéer och 

erfarenheter.50 Lärarna i undersökningen tycker dessutom att det är viktigt att utveckla och 

skapa egna läromedel, gärna i samråd med eleverna.51 På gymnasiet anses läroboken utgöra 

en avgörande del i undervisningen, speciellt vid skrivningar som sedan ska bedömas.52   

Boel Englund skriver i sin rapport om hur läroboken styr undervisningen. 

Styrningen menar hon bero på vem som står för undervisningen, vilket ämne som studeras, på 

vilken nivå man befinner sig och vilka utvärderingskrav som finns.53 Läroboken har bland 

annat en kunskapsgaranterande och gemensamhetsskapande roll. Den underlättar för lärarna 

och förmodligen även för eleverna då den ger en disciplinerande effekt.54 Vidare skriver hon 

                                                 
44 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2005) Ämnesrapport 252. s. 35.  
45 Skolverket (2006) Rapport 284 s. 107.  
46 Ibid. s. 20.  
47 Reichenberg, M (2000) Röst och kausalitet i lärobokstexter s. 30.  
48 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2005) Ämnesrapport 252. s. 54 f.  
49 Skolverket (2006) Rapport 284 s. 10.  
50 Skolverket NU 2003 av grundskolan (2005) Ämnesrapport 252 s. 55 f.  
51 Skolverket (2006) Rapport 284 s. 110.  
52 Jonsson, B och Roth, K (2003) Demokrati och lärande s. 177.  
53 Englund, B (1999) Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. s. 330.  
54 Ibid. s. 327.  
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om att det är svårt att avgöra om läroboken är styrande eller inte, då det kan ses ur många 

olika perspektiv. En nackdel kan vara att den hämmar kunskapsgarantin för elevers olika 

förutsättningar och behov för att uppnå målen i undervisningen. Men läroboken kan också 

vara en fördel, då den garanterar samma innehåll av det studerade området för alla.55  

 

2.4.2 Språket i läroboken i samhällskunskap 

Läroböcker i samhällskunskap har inte som till exempel historieböckerna en berättande stil, 

utan är till stor del språkligt mer komplext. Den innehåller mycket mer faktaspråk och språket 

är ofta kanslisvenska, då mycket av källmaterialet är hämtat ifrån förordningar, lagtexter och 

så vidare. Språket är dock inte lika svårt som i lagtexterna utan är mer förenklat.56 

I Lpo 94 står det att ”Eftersom världen ständigt förändras måste även ämnets 

innehåll ständigt förändras”.57 Samhällskunskapsböckerna förändras snabbt då nytt material 

hela tiden måste läggas till i takt med att samhället förändras, vilket kan medföra att 

läroböckerna uppfattas som faktaspäckade. Detta kan leda till att författarna ibland utelämnar 

olika orsakssamband, det vill säga att nödvändig information tas bort, så att elevernas 

läsförståelse av materialet försvinner.58 Även Bronäs menar att kravet på elevernas 

läsförståelse måste vara högt, då texterna i läroböckerna ibland tenderar till att brista i sin inre 

struktur och sammanhang. Texterna tycks brista då läroboksförfattarna vill anpassa texterna 

till undervisningen och därmed brister ibland hänsynen till elevernas förståelse.59  

 

2.5 Teoretisk återkoppling 

Som det beskrivs i teorin består innehållet i ämnet samhällskunskap av många olika områden, 

men dess huvudsyfte är att skapa fungerande samhällsmedborgare. Därav anser vi det vara 

intressant att undersöka hur lärobokens innehåll, på grundskolans senare del och gymnasiet, 

tar upp detta. Eftersom den senaste Nationella utvärderingen visade att läroboken börjat tappa 

ställning i de samhällsorienterade ämnena, där samhällskunskap ingår, vill vi ta reda på 

orsaker till varför det har blivit så. Resultatet av utvärderingen visade att alternativa läromedel 

används allt oftare i undervisningen och vi vill därför undersöka när och på vilka sätt dessa 

används. Vår tyngdpunkt kommer dock att befästa när och hur läroboken används i 
                                                 
55 Englund, B (1999) Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. s 340 f.  
56 Reichenberg, M (2000) Röst och kausalitet i lärobokstexter s. 63.  
57 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3  
58 Reichenberg, M (2000) Röst och kausalitet i lärobokstexter.  s. 64 f.  
59 Bronäs, A (2000) Demokratins ansikte s. 13.  
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undervisningen samt vilket innehåll och språk den har. Då utvärderingen främst överblickar 

grundskolan, vill vi också undersöka om det förhåller sig likadant på gymnasiet. Skolverkets 

rapporter menar att den nya läroplanen har orsakat förändringar i läroboksanvändandet och 

därför har vi studerat gamla och nya kursplaner för att få möjliga förklaringar till detta. Då 

Bronäs menar att läroböckernas förändringar är beroende av samhällets utveckling, kommer 

vi att undersöka läroboken ur ett förändringsperspektiv de senaste 10-15 åren. För att göra 

denna undersökning möjlig har vi valt ut läroböcker från 1989 fram till 2006 för respektive 

stadium, för att kunna få förklaringar till förändringarna. Då tidigare forskning kring 

lärobokens användande och förändringar inte har undersökts mellan grundskolans senare del 

och gymnasiet, blir vår slutpoäng att se på vilka sätt det skiljer sig åt mellan dessa stadier. 

Vidare preciseringar kring de olika teman vi kommer att undersöka i intervju, observation och 

läroboksanalys följer i metoddelen.  
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3. Metod 
De metoder som vi använt oss av för att kunna genomföra denna undersökning kommer här 

att beskrivas på ett utförligt sätt.  Vi kommer att motivera våra val av metoder och presentera 

undersökningen utifrån urval, datainsamling och procedur. 

 

3.1 Forskningsansats  

Efter att ha studerat tidigare forskning kring lärobokens roll i undervisningen fann vi det av 

intresse att undersöka läroboken ur ett förändringsperspektiv, för att om möjligt se vad 

orsaken kan vara till att läroboken har tappat ställning. Utgångspunkten för undersökningen 

ligger i att jämföra lärobokens ställning ur ett förändringsperspektiv på respektive stadier, för 

att se om det förhåller sig likadant på gymnasiet som på grundskolan. För att göra denna 

undersökning möjlig har vi utgått ifrån nedan beskrivna metoder.  

Att arbeta med kvalitativa metoder betyder att man vill försöka beskriva hur 

någonting förhåller sig, vanligtvis inom ett avgränsat område.60  Vid kvalitativa 

undersökningar är det vanligt att man använder flera olika metoder för att samla in material. 

Detta för att kunna få en så bred bild av området som möjligt, vilket vi också har valt att 

göra.61 Likaså menar Johansson och Svedner att kvalitativa intervjuer är den vanligaste 

metoden då man söker fakta inom lärarutbildningen.62 Metoderna som vi använt för att få svar 

på uppsatsens frågeställningar har vi fått genom att göra intervjuer med verksamma lärare i 

ämnet, klassrumsobservationer och en jämförelse mellan läroböcker i samhällskunskap på 

grundskolans senare del och gymnasiet. Eftersom vi inte har möjlighet att undersöka hela 

landets population har vi blivit tvungna att göra en fallstudie av ett slumpmässigt urval av 

lärare, lektioner och läroböcker. Med fallstudie menar Patel och Davidsson att vi gör en 

undersökning på en mindre grupp och ett mindre område, när vi vill studera förändringar över 

tid i ett helhetsperspektiv.63 Urvalet har styrts av våra respektive verksamhetsförlagda 

utbildningar och på grund av att vi ville undersöka de stadier som vi senare kommer att vara 

verksamma på. Vi är medvetna om att vår undersökning inte är representativ för hela landet, 

utan endast representerar det område där vi själva har utfört vår undersökning. Resultatet av 

                                                 
60 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys -exemplet i fenomenografi. s. 7. 
61 Patel, R och Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder s. 118 ff.  
62 Johansson, B och Svedner, P (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen s.43.  
63 Patel, R och Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder. s.54.  
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vår undersökning kommer därmed främst att spegla två grundskolor i Halmstad kommun och 

gymnasiet i Markaryds kommun.  

Urvalet, datainsamlingsmetod och proceduren kring våra undersökningar 

kommer att presenteras, för att enkelt kunna följa vår undersökning och få förståelse kring hur 

vi arbetat fram vårt material och resultat.64 

 

3.2 Urval  

Johansson och Svedner menar att det är av stor vikt för uppsatsen tillförlitlighet att urvalet för 

undersökningen kan motiveras av författarna.65 Då vår undersökning består av tre olika delar, 

intervju, observation och komparativ undersökning av läroboken, kommer respektive dels 

urval att presenteras under egen rubrik.  

 

3.2.1 Urval intervju  

Ett av urvalskriterierna som de intervjuade lärarna måste uppfylla är att de ska vara 

verksamma lärare i ämnet samhällskunskap, samt att de ska ha varit verksamma i mer än tio 

år i ämnet. Anledningen till att lärarna ska ha varit verksamma i minst tio år är för att vi ska 

kunna få svar om och se resultat av undersökningen i ett förändringsperspektiv. Intervjuerna 

har gjorts med tre kvinnliga och en manlig lärare, två verksamma på grundskolans senare del 

och två på gymnasiet. Vi är medvetna om att vi har intervjuat tre kvinnliga lärare och en 

manlig, men anser dock att detta inte bör ha någon betydelse för vår undersöknings resultat. 

Vi ämnar inte undersöka ur ett genusperspektiv, utan ser endast intervjupersonerna som 

lärare. Båda grundskollärarna som intervjuats är verksamma i Halmstad kommun och båda 

gymnasielärarna i Markaryds kommun. Vidare har urvalet av lärare och kommuner för 

intervjuerna varit styrda av våra respektive verksamhetsförlagda utbildningar, då vi har 

genomfört intervjuerna under dessa perioder. Dock har vi undvikit att intervjua våra 

handledare, eftersom resultatet kan komma att påverkas av våra relationer.  

  

3.2.2 Urval observation 

Urvalskriterier för observationen är att lektionerna ska ha varit lärarledda 

samhällskunskapslektioner och ledda av olika lärare i olika klasser. Detta för att erhålla en 
                                                 
64 Johansson, B och Svedner, P (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen s. 80. 
65 Ibid. s. 81.  
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bredare bild av användningen av läromedel utifrån olika lärare på respektive stadium. 

Observationerna är gjorda under nio olika lektioner i samhällskunskap på tre olika skolor, 

varav två grundskolor och en gymnasieskola. Grundskolorna och gymnasiet är precis som 

intervjuerna belägna i Halmstad respektive Markaryds kommun och är valda och genomförda 

beroende av vår verksamhetsförlagda utbildnings placering. Totalt har vi genomfört sex 

observationer på grundskolan och tre observationer på gymnasiet. Samtliga lektioner 

undervisades av olika lärare och med olika elever. Lektionslängden varierade mellan 45 till 75 

minuter. Antalet elever på de observerade lektionerna varierade mellan 7-30 elever, och totalt 

har 142 elever på grundskolan och 39 på gymnasiet observerats. Anledningen till att antalet 

elever på gymnasiet i Markaryd är underrepresenterade i förhållande till grundskolans elever i 

Halmstad, är att Markaryds kommun är liten och att alla elever inte läste samhällskunskap 

samtidigt. Detta medförde att vi inte heller kunde observera fler lektioner och elever under 

denna period. Lärarna som har undervisat under observationslektionerna har dels varit samma 

som intervjupersonerna, men också andra verksamma lärare i ämnet på samma skolor. 

Lärarna och klasserna har valts ut beroende på deras undervisningsämne och område som 

studerades i klassen. Då vi observerade koncentrerade vi oss inte på några speciella elever i 

klassrummet, utan observerade i helhet elevernas och lärarens användande av olika läromedel. 

 

3.2.3 Urval undersökning av lärobok  

Eftersom vår tid är begränsad finns det inte utrymme att undersöka samtliga läroböcker i 

ämnet samhällskunskap som används, utan vi måste därför göra ett urval. Vi har här valt att 

jämföra två läroböcker från grundskolan; Samhälle för högstadiet från 1989 och Samhälle 

idag 7-9 från 2003 och två från gymnasiet; Samhällsläran från 1993 tredje upplagan och 

Exposé från 2006 andra upplagan. Vi har valt en lärobok som utkom kring 1990 och en som 

används idag för respektive stadium, för att kunna se innehållet och dess möjliga förändringar. 

Urvalskriterier för undersökningen är att läroböckerna som vi har valt ut att studera bör ha 

eller har haft en hög frekvent användning i undervisningen i samhällskunskap. Böckerna som 

vi har valt ut är läroböcker som dels har använts under de observerade lektionerna, men också 

läroböcker som finns tillgängliga på respektive skolor och som informanterna talade om i 

intervjuerna. Att läroböcker har eller har haft en hög frekvent användning i undervisningen 

har intygats av verksamma lärare på respektive skolor. 

Selander som har gjort analyser av lärobokstexter i historia skriver att det blir 

alldeles för omfattande att studera hela lärobokens texter, varav man måste göra ett urval av 
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textavsnitt i läroboken och jämföra dessa.66 Vårt urval av läroböckernas innehåll är inriktat på 

att i olika kapitel undersöka ord och begrepp, kortare textavsnitt, frågor och uppgifter samt 

kapitel/områdens utformning och innehåll i sin helhet. Denna undersökning syftar till att 

undersöka läroböckernas innehåll och förändring i jämförelse mellan stadierna.  

 

3.3 Datainsamling  

Likt Johansson och Svedners uppfattning, bör det i datainsamlingen framgå hur de olika 

frågeställningarna har undersökts, vilket kommer att ske enligt nedan.67 Hela undersökningen 

bygger på både primär och sekundär datainsamling. Den primära datainsamlingen är den 

information som vi själva har samlat in genom intervjuer, observationer och undersökning av 

läroböcker. Den sekundära datainsamlingen består av tidigare forskning gjord av andra 

författare och som tidigare presenterades i avsnittet teori.  

 

Datainsamling intervju  

I denna undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, då vi utgått ifrån färdiga 

frågeområden, med underfrågor som stöd (se bilaga 1). Men också kompletterat med 

följdfrågor beroende på hur samtalet utvecklats.68 Johansson och Svedner menar att man inte 

bör styras av frågorna i intervjun alltför mycket, då det kan leda till att viktiga åsikter hos 

intervjupersonen inte framkommer.69 Anledningen till att vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning är att vi ville få så utförliga svar som möjligt inom området. Temana som har 

behandlats under intervjuerna är i huvudsak: Hur lärobokens användning och innehåll ser ut 

på skolan, vilka alternativa läromedel som används, hur läroböckerna förhåller sig till 

styrdokumenten samt lärobokens ställning och förändring de senaste 10-15 åren. 

   

3.3.1 Datainsamling observation  

Vi har också valt att genomföra ett antal klassrumsobservationer i ämnet samhällskunskap för 

att kunna se den verkliga användningen av läromedel i ämnet. För att sammanställningen av 

observationerna ska bli konsekvent och så tydlig som möjligt, har vi valt att använda oss av 

ett observationsschema (se bilaga 2). Områden som vi studerade i klassrummet var följande: 

                                                 
66 Selander, S (1988) Lärobokskunskap. s. 66.  
67 Johansson, B och Svedner, P (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen s.81.  
68 Ibid. s. 81.  
69 Ibid. s.27.  
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Vilka läromedel används under lektionen, hur och när används dem, hur läromedlen 

presenterades av läraren och hur tog eleverna emot dem samt hur tillgången till olika 

läromedel under lektionen var för alla elever.    

 

3.3.2 Datainsamling undersökning av läroböcker  

Insamlingen av information i denna undersökning av läroböcker har studerats utifrån speciella 

utgångspunkter (se bilaga 3). Dessa utgångspunkter har främst berört innehållet i läroboken 

utifrån följande: samhällsutvecklingen, förändringar av innehåll, prioriterade områden, 

språket, kunskapsförmedling, innehåll i förhållande till läroplaner, uppmaning till arbetssätt 

och självständigt tänkande. Ovannämnda utgångspunkter kan behöva preciseras för att förstå 

mer exakt vad det är vi kommer att studera och jämföra i läroböckerna. Den första punkten 

kring samhällsutvecklingen och huruvida läroboken lyckas följa denna, menar vi hur 

läroböckerna behandlar aktuella händelser och nyare information. Tas detta upp i böckerna 

eller inte och i så fall hur? När det gäller undersökningen kring förändringar av innehållet 

kommer vi att titta på vilka olika delar/kapitel som tas upp i respektive bok och jämföra dessa. 

Punkten kring prioriterade områden kommer studeras utifrån vilka områden i de olika 

läroböckerna som har fått en större plats i förhållande till andra och om samma områden tas 

upp i båda läroböckerna för respektive stadium vid olika tidpunkter. Språket kommer att 

studeras utifrån ord, begrepp och texternas struktur och utformning. Är orden, begreppen och 

texterna likadana i läroböckerna för respektive stadium och anses de vara enklare eller svårare 

för elevernas förståelse?  När det gäller punkterna kring kunskapsförmedling och uppmaning 

till arbetssätt och självständigt tänkande kommer vi att titta på hur texterna är skrivna och hur 

frågorna/uppgifterna är formulerade och ställda. Är texterna endast faktabaserade eller får de 

eleverna till att tänka själva, samt kräver frågorna endast faktasvar eller uppmanar de till 

självständigt tänkande, reflektion och diskussion? Sista punkten kring innehåll i förhållande 

till läroplaner kommer att undersökas genom att innehållet i läroböckerna ställs emot de 

uppsatta målen i kursplanen för respektive stadium. Behandlar lärobokens innehåll de 

uppsatta målen i kursplanen för samhällskunskap? För att kunna mäta dessa utgångspunkter i 

undersökningen kommer vi hela tiden jämföra de två olika läroböckerna, alltså den nya och 

den gamla, för respektive stadium utifrån samma delområde i läroböckerna. 

Operationaliseringen av språket i läroböckerna grundas på författarens uppfattningar av 

elevers förmåga till förståelse av texter, ord och begrepp, då dessa i de olika läroböckerna har 

kursiverats, förklarats eller behandlats i separata delar. När vi sedan jämför de olika 
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författarnas uppfattningar om textavsnitt och språket i läroböckerna för respektive stadium, 

kan vi först då dra slutsatser om vad som skiljer dem åt. För att göra förändringarna tydliga 

kommer vi att konkretisera och precisera olika delar från samtliga läroböcker för att kunna se 

möjliga förändringar i resultatanalysen.  

 

3.3.3 Sekundär datainsamling  

Den tidigare forskning som vi har tagit del av i denna undersökning har vi främst sökt via 

Skolverkets databas.70 Information kring användningen av läroboken i grundskolan har vi 

hämtat från Nationella utvärderingen 2003, men också genom rapporter på Skolverkets 

hemsida och tidigare forskning inom samma ämnesområde. Folke Vernerssons teorier och 

forskning kring ämnet samhällskunskap och val av läromedel i undervisningen har inspirerat 

oss. För gymnasiet har vi hämtat uppgifter dels från Skolverkets hemsida men också från en 

avhandling av Juhlin-Svensson om val och användning av läromedel på gymnasiet. Samtliga 

resultat från tidigare forskning har vi tagit del av och presenterat väsentliga delar av i vår teori 

och vårt forskningskapitel.   

 Då vi också kommer att undersöka läroboken ur ett förändringsperspektiv i 

förhållande till läroplanerna, har vi valt att plocka fram och jämföra den gamla och den nya 

läroplanen för respektive stadium. Denna undersökning syftar främst till att kunna koppla de 

olika läroböckerna i förhållande till rådande läroplan men också för att kunna följa 

samhällskunskapsämnets innehåll och mål med undervisning. Läroplanerna kommer att vara 

ett stöd i fråga om att dra slutsatser kring frågeställningen.  

 

3.4 Procedur 

Johansson och Svedner menar att proceduren bör vara så konkret beskriven att 

undersökningen ska gå att göra om.71 Samtliga undersökningarnas procedurer kommer att 

beskrivas under egen rubrik.  

 

3.4.1 Procedur intervju 

De intervjuade lärarna tillfrågades ett par dagar innan för godkännande av intervju. I samband 

med detta presenterade vi oss och syftet med vår undersökning. Samtliga intervjuer har 
                                                 
70 www.skolverket.se  
71 Johansson, B och Svedner, P (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen. s. 81 f.  
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genomförts individuellt, alltså med en intervjuare och en informant närvarande. Varje 

intervjutillfälle utfördes i någon av skolans lokaler, på vald plats av informanten själv. 

Rummen valdes så att intervjuerna kunde genomföras ostört. Intervjuerna har genomförts ute 

på respektive skolor under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har valt att spela in 

samtliga intervjuer på band, för att enklare kunna koncentrera sig på informantens svar utan 

att något försummas. Enstaka anteckningar gjordes under intervjuerna. Vi har valt att inte 

transkribera intervjuerna, utan istället har vi sammanställt resultatet efter frågetemana i 

resultatredovisningen. Samtliga intervjuinspelningar finns sparade och tillgängliga. 

Intervjupersonerna är medvetna om att intervjuerna är konfidentiella och i vilket syfte 

informationen ska användas.  

 

3.4.2 Procedur observation  

Observationerna utfördes genom att vi själva besvarade frågorna utifrån vårt 

observationsschema skriftligt under lektionen. Då vi utförde observationerna presenterade vi 

oss och vår undersökning först för läraren för ett godkännande och sedan i klassrummet för 

eleverna. I klassrummet var vi placerade i periferin i förhållande till eleverna, detta för att 

undvika påverkan av vår närvaro. Ämnen som studerades i de olika klasserna under tiden för 

observationerna var bland annat: Rättskunskap, samhällsekonomi, riksdag och regering, 

kommun och landsting, FN, EU, samhällsutveckling och demokrati.  

 

3.4.3 Procedur undersökning av lärobok  

Studierna kring lärobokens innehåll och förändring under de senaste 10-15 åren i ämnet 

samhällskunskap har jämförts utifrån de utgångspunkter som finns i bilaga 3 och som 

förklaras och preciseras i datainsamlingen. Den gamla läroboken har i denna undersökning 

ställts emot den nya, för att kunna studera möjliga skillnader och förändringar i ett 

förändringsperspektiv. I samtliga läroböcker har vi grundligt studerat ovannämnda 

utgångspunkter och jämfört läroböckernas innehåll för respektive stadium. Selander skriver 

att ”genom att välja samma avsnitt ur lärobok efter lärobok, kan vi emellertid få syn på vad 

som har upprepats och förändrats” 72  

Slutligen ställdes resultatet kring lärobokens innehåll på grundskolans senare del 

mot gymnasiets, för att kunna få svar på vårt syfte om detta skiljer sig mellan grundskolans 

                                                 
72 Selander, S (1988) Lärobokskunskap. s. 66.  
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senare del och gymnasiet. Läroboksanalysen presenteras i resultatredovisningen för att sedan 

kunna besvaras i analysen.   

 

3.5 Databearbetning  

Då det insamlade materialet från de olika undersökningar väljs att slås samman i en 

sammanfattande resultatbeskrivning bör man också redogöra för hur man gått tillväga.73 I 

samtliga fall, intervjuer, observationer och undersökning av lärobok, har vi valt att 

sammanställa resultatet av vad de olika undersökningarna har gett i berättande text. 

Intervjuerna har vi delat upp i grundskolans senare del och gymnasiet för sig, för att lättare 

kunna skilja dessa båda resultat. Likadant har observationerna och undersökningen av 

läroböckerna redovisats. Samtliga undersökningar har redovisats utifrån de frågeteman som 

undersökts, där underfrågorna sedan slagits samman till att representera varje helt tema. 

Resultatet av undersökningarna kommer att jämföras mellan grundskolan och gymnasiet, för 

att se om skillnaden mellan användningen av läroboken däremellan skiljer sig åt. Huvuddelen 

av analysen mellan grundskolans senare del och gymnasiet blir som Larsson beskriver den 

kvalitativa analysen, att jämföra olika resultat för att finna likheter och skillnader.74     

                                                 
73 Johansson, B och Svedner, P (1998) Examensarbetet i lärarutbildningen.s.83.  
74 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. s. 31f. 
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4. Resultatanalys 
Vårt syfte i detta kapitel är att beskriva undersökningarnas resultat. Undersökningarna 

kommer i detta kapitel att presenteras i tre delar: intervju, observation samt undersökning av 

läroboken.  

 

4.1 Intervju 

För att enklare kunna strukturera resultaten av våra intervjuer, väljer vi att presentera 

intervjuerna från grundskolan och gymnasiet var för sig. Totalt har vi genomfört två intervjuer 

på grundskolan och två på gymnasiet. Vi kommer här att presentera resultaten i en 

sammanfattande text utifrån intervjufrågornas övergripande teman (se bilaga 1).  

 

4.1.1 Grundskolans senare del 
Intervjuperson 1 är kvinna och har varit verksam lärare i cirka 12 år. I grunden är hon 

mellanstadielärare, men arbetar nu på högstadiet med samhällskunskap (SO) och svenska. 

Intervjuperson 2, är kvinna och har varit lärare sedan 1968. Intervjupersonen har undervisat i 

samhällskunskap under alla år utan att ha utbildning i detta ämne, behörighet har hon istället i 

ämnena historia, religion och svenska. 

 

Lärobokens användning och innehåll  

Båda intervjupersonerna anser att läroboken används relativt mycket på grundskolan, främst 

för att ge eleverna baskunskaper som de sedan kan utveckla genom andra läromedel. 

Intervjupersonerna förklarar att de själva väljer ut de delar ur läroböckerna som passar för det 

speciella undervisningsområdet, saknas delar kompletteras det genom andra läromedel. Vad 

gäller innehållet föredrar båda intervjupersonerna en lärobok som öppnar upp för elevernas 

eget tänkande och reflektion över fakta. Båda intervjupersonerna använder sig av flera olika 

läroböcker vid planering och undervisning, då en och samma lärobok inte räcker till. 

Intervjuperson 2 menar att ”man utgår hela tiden från målen, sen tolkar man dem och sen 

försöker man hitta litteratur som passar. Jag tycker om att ha ett batteri av läroböcker så 

plockar jag från olika läroböcker det som är bra för tillfället. Alltså eleverna har aldrig en 

egen bok för mig, typ det här är din bok nu och nu ska vi läsa allt i den för nu går du i åttan.” 

Intervjupersonerna föredrar också en lärobok med mycket kortfattad faktatext, mer liknande 

en uppslagsbok. De menar att så länge en lärobok håller sig till ren fakta behöver den inte bli 
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inaktuell lika snabbt. Istället kan aktuella händelser och djupare förståelse kompletteras med 

andra läromedel. En anledning till att behålla läroboken förklarar intervjuperson 1 vara ”jag 

använder läroboken i undervisningen för jag tycker det behövs en lärobok för att eleverna ska 

bearbeta det de lär sig, att de ska få övning. En viktig del är att tolka och förstå faktatexter 

som läroboken har och är på en nivå som eleverna förstår. Själv kan jag använda läroboken 

som inspirationskälla.” 

 

Alternativa läromedel  

Båda intervjupersonerna använder läroboken som grund för undervisningen men kompletterar 

därefter för djupare och bredare kunskap med en rad olika alternativa läromedel. Dessa 

alternativa läromedel består främst av Internet, massmedia (TV, radio och tidningar) och 

specifikt informationsmaterial från olika organisationer (FN, EU och regeringskansliet). 

Intervjuperson 2 säger att ”ge eleverna frihet att själva söka fakta, dem älskar ju att söka på 

andra håll, men för det måste de veta fakta och då måste den faktan vara tydlig och klar så att 

man relativt snabbt kan läsa in den och sen kan gå vidare och söka på annat håll.” 

Intervjuperson 2 förklarar att egna erfarenheter och kunskaper är en god utgångspunkt som ett 

alternativt läromedel i den egna undervisningen. Båda intervjupersonen anser det vara viktigt 

att individanpassa, såväl lärobok som alternativa läromedel till varje elev, då alla elever lär 

olika.  

 

Läroboken i förhållande till styrdokumenten 

Båda intervjupersonerna anser att läroböckerna idag är mer anpassade efter styrdokumenten 

än vad de var förr. Intervjupersonerna anser dock att man inte bör styras av lärobokens 

innehåll, då målen går att tolka på många olika sätt. Därmed menar de, att eleverna kan uppnå 

målen genom olika läromedel. De anser att det idag är målen som är utgångspunkt för 

undervisningen, inte läroboken. De grundläggande målen går i stort sett att uppnå utifrån 

läroboken, men för de högre betygen måste undervisningen kompletteras med alternativa 

läromedel. Intervjuperson 1 säger bland annat ”upp på Vg-nivå kommer du i alla fall med 

läroboken, de flesta läromedel är idag medvetna om våra styrdokument.” Då det krävs att 

eleverna analyserar, reflektera och diskuterar kring innehållet i ett vidare perspektiv och att de 

självständigt söker djupare fakta via alternativa läromedel. Detta förklarar intervjupersonerna 

genom att läroboken främst förmedlar faktakunskaper.  
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Läroboken i ett förändringsperspektiv 

Intervjupersonerna kan se en stor utveckling sen den nya läroplanen Lpo 94 och tillägget om 

att arbeta mer tematiskt kom 1998. Med detta menar de att läroboken inte längre står i 

centrum av undervisningen. Intervjuperson 2 förklarade bland annat att ”läroboken 

förändrades då den nya läroplanen kom och då vi började arbeta mer tematiskt, läroboken är 

inte längre i centrum utan det är målen som är det.” Intervjupersonerna anser att 

läroböckerna förr mer syftade till att eleverna skulle lära sig fakta av texten, medan de idag 

mer syftar till att eleverna ska förstå innebörden av texten. Intervjupersonerna menar också att 

läroboken inte följer samhällsutvecklingen i lika hög grad, då aktuella händelser och årtal inte 

är lika vanligt längre. Detta tycker de dock är positivt, då läroboken kan användas längre och 

då det går lika bra att hämta aktuell information genom alternativa läromedel.  

 

Språket i läroböckerna 

Båda intervjupersonerna menar att språket i läroboken idag är enkelt skrivet men ändå är det 

mycket som eleverna inte förstår. Detta förklarade de genom att samhällskunskapsböcker är 

späckade med fackord som eleverna behöver få förklarade för sig. Likaså består läroboken av 

faktatexter och i mycket liten grad av berättande texter.  Intervjuperson 2 påpekade att 

texternas svårighetsgrad varierade mycket beroende på vilken lärobok man använde sig av. 

Vidare menar hon att språket i böckerna med tiden har blivit enklare och ibland för 

förklarande, vilket kan leda till brister i förståelsen för eleverna. Intervjuperson 1 säger att 

”jag tycker att de flesta läroböcker varvar språket, både berättande och faktatexter.”   

 

Lärobokens ställning idag 

Intervjupersonerna är ense om att läroboken har tappat ställning i samhällskunskap den 

senaste tiden. En förklaring till detta menar de är den nya läroplanen, där målen är friare att 

tolka och därmed varieras också valet av läromedel oftare. Intervjuperson 1 anser att 

läroboken främst har tappat ställning vad gäller aktuella inslag, då man hela tiden måste 

komplettera med alternativa läromedel. Hon menar också att det är synd att läroboken tappar 

ställning i undervisningen, då många elever känner sig trygga med en lärobok. Intervjuperson 

2 säger att ”jag önskar att det fanns en bank på nätet, med enkla texter, eftersom allt 

förändras så snabbt.”  
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4.1.2 Gymnasiet  

Intervjuperson 3 är en kvinna som arbetar som samhällskunskapslärare på gymnasiet. Hon har 

varit verksam inom ämnet i mer än 35 år. Tidigare arbetade hon även på grundskolan. 

Intervjuperson 4 är en man som är lärare i samhällskunskap, juridik, historia, geografi och 

filosofi på gymnasiet. Han har varit verksam lärare i ämnet samhällskunskap i 32 år.  

 

Lärobokens användning och innehåll 

Båda intervjupersonerna på gymnasiet ser läroboken i samhällskunskap mer som ett stöd i 

undervisningen för att få inspiration vid planering. Läroboken används mestadels som en 

uppslagsbok både under lektionerna och vid planeringen då den innehåller faktakunskaper. 

Motiveringen till varför de inte använder läroboken mer, är för att de anser att den styr 

innehållet av undervisningen för mycket. Intervjupersonerna anser att undervisningen i 

samhällskunskap bör inriktas på att forma fungerande och aktiva samhällsmedborgare, som 

har kunskap om samhället och kan argumentera för sina åsikter. Uppmuntran för 

argumentation är något som framförallt intervjuperson 3 betonar att läroboken saknar. Båda 

två anser även att demokratibegreppet är en grundläggande del i läroboken, men bör lyftas 

fram i ett mer globalt perspektiv.  

 

Alternativa läromedel 

Intervjupersonerna använder främst Internet, massmedia och verkligheten (studiebesök) som 

alternativa läromedel i undervisningen. De aktuella händelserna i samhället måste 

kompletteras med alternativa läromedel, då läroboken inte kan ta upp det. Intervjuperson 3 

förklarar detta genom att ”Nu hade vi om Saddam Hussein och vad som händer där, det finns 

inte i läroböckerna och eftersom min ledstjärna är att vara så aktuell som möjligt så bryter 

jag all undervisning. Då struntar jag i om det skulle ha handlat om regering & riksdag då blir 

det Saddam Hussein istället och då hämtar jag information från TV, tidningar och Internet 

istället.”  Båda intervjupersonerna anser att det i ett ämne som samhällskunskap, krävs att 

man plockar in andra läromedel för att eleverna ska uppnå olika mål.  

 

Läroboken i förhållande till styrdokumenten  

Intervjuperson 4 anser att man enbart kan uppnå betyget godkänd med hjälp av läroboken i 

samhällskunskap. Han säger att ”läroboken är en viss faktabas för att få Godkänt, för att 

komma upp i Vg måste man på något sätt strukturera och dra slutsatser av sitt faktamaterial, 

ordna och organisera och Mvg-nivån då måste man reflektera över det man får fram och då 
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är läroboken kanske inte alltid bra utan då behövs någon utifrån en lärare, en klasskamrat 

som provocerar fram ett mer kreativt tänkande.” För de högre betygen krävs komplement till 

läroboken som uppmuntrar eleverna till eget tänkande, argumentation och att självständigt 

söka information. Intervjuperson 3 förklarar dock att det med hjälp av vissa läroböcker går att 

nå högre betyg än godkänd. Vissa läroböcker lär eleverna att tänka självständigt och kunna ta 

ställning i olika frågor.  

 

Läroboken i ett förändringsperspektiv  

Intervjuperson 3 anser att läroböckerna idag tar upp mer internationella samhällsperspektiv 

och mer av demokratibegreppet än tidigare. Även intervjuperson 4 anser att läroböckerna 

försöker att ta upp det internationella perspektivet men inte tillräckligt.  

 

Språket i läroböckerna 

Båda intervjupersonerna anser att språket i läroboken fortfarande är faktabaserat men 

samtidigt är texten enklare skriven än tidigare. Intervjuperson 3 påpekar även att läroböckerna 

idag innehåller mer bilder som också kan ses som ett sätt att förmedla kunskap. Hon anser 

även att det är viktigt att individanpassa läroböckernas texter för eleverna, eftersom olika 

läroböcker är olika svåra både till innehållet och till språket. Intervjuperson 4 säger om 

språket i läroböckerna: ”Ja, de flesta är ju faktaböcker det är ett rätt så kärnfullt språk på det 

sättet att varje mening innehåller mycket faktaord och är berättande i rätt så hög grad men är 

kanske mest beskrivande.”  

 

Läroböckernas ställning idag 

Båda intervjupersonerna anser att läroböckerna fortfarande har en viss betydelse för 

undervisningen. Dels är läroboken en trygghet för de svagare eleverna och en grund för 

läraren i sin planering. Intervjuperson 3 påpekar att utvecklingen och den nya läroplanen har 

lett till att man idag inte är så styrd av läroboken, utan man kan mer fritt plocka in det man 

anser vara aktuellt och av betydelse för eleverna. Hon menar att lärobokens ställning kommer 

att minska med tiden. ”Jag tror vi kommer ha den en del till och sen ska vi ersätta den med 

Internet men då måste vi ha fler datorer.”  Intervjuperson 4 förklarar vidare att läroboken kan 

hämma elevernas kreativitet och förmåga för eget tänkande då läroboken ofta har givna svar.  
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4.2 Observationer  

Vid observationerna har vi utgått från ett färdigställt observationsschema (se bilaga 2). 

Observationsschemat bestod av ett antal färdiga frågor för att förenkla iakttagelserna för oss 

under observationerna. Resultaten av observationerna har vi sammanställt i kolumner, där vi 

redovisat grundskolans senare del och gymnasiets var för sig. Observationerna är redovisade 

utifrån de frågor vi utgick från i observationsschemat. Avslutningsvis följer en mer 

konkretiserad sammanfattning för respektive stadium.  

 
               Grundskolan  Gymnasiet 
Vilka läromedel används 
under lektionen? 
 

Grundskolan använder ett 
varierat material. Under 
lektionerna används både 
lärobok och alternativa 
läromedel, såsom Internet, 
tidskrifter, film och spel. 

Gymnasiet använder ett 
varierande material under 
lektionerna, bestående av 
lärobok och alternativa 
läromedel. Det är 
övervägande alternativa 
läromedel som används, 
som Internet och 
massmedia.  

Använder alla elever 
samma läromedel under 
lektionen? 

Nästan alla i grundskolan 
använder samma 
läromedel, med undantag 
för de elever som söker 
djupare fakta via 
alternativa läromedel, ex. 
Internet. Läromedlen 
individanpassas också av 
läraren i stor utsträckning. 

Alla på gymnasiet har 
samma läromedel, oavsett 
om det är lärobok eller 
alternativa läromedel. 

På vilket sätt används 
läromedlen? 

Läroboken används för att 
få basfakta och som 
uppslagsbok. Läroboken 
används både självständigt 
och i grupp. Internet och 
massmedia används för att 
söka djupare fakta. 

Både läroboken och de 
alternativa läromedlen 
används i grupp och 
självständigt.  

När används 
läroboken/alternativa 
läromedel? 

Läroboken används under 
hela lektionerna, men 
kompletteras vid behov 
med alternativa läromedel. 
Främst då för att söka 
ytterligare eller specifik 
fakta som saknas i 
läroboken. För aktuell 
information används ofta 
Internet, tidningar.  
 

Alternativa läromedel 
används i större 
utsträckning än läroboken. 
Läroboken används 
mestadels som 
uppslagsbok för att söka 
basfakta. 
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Presenteras 
läroboken/alternativa 
läromedel av läraren? 
 

På grundskolan 
presenterar läraren nästan 
alltid de läromedel som 
eleverna kan använda sig 
av under lektionen. 

På gymnasiet presenterar 
läraren oftast de läromedel 
som används på lektionen.  

Hur tar eleverna emot 
och använder sig av 
läroboken/läromedlen? 

Eleverna tar emot de 
läromedel som läraren 
erbjuder på ett bra sätt och 
är positiva till varierande 
läromedel för olika 
ändamål.  

Eleverna på gymnasiet 
jobbar aktivt med de 
läromedel som läraren 
erbjuder.  

Vilka tillgångar har 
eleverna till olika 
läromedel? 
 

Eleverna på grundskolan 
har bra tillgång till olika 
läroböcker och läromedel, 
både i klassrummet och i 
skolan.  

Eleverna på gymnasiet har 
en bra tillgång till olika 
läroböcker och läromedel.  
 
 

Har alla elever samma 
tillgång/möjlighet till 
samma läromedel? 
 

Alla elever har i stort sett 
samma tillgång och 
möjlighet till samma 
läromedel. Vissa 
alternativa läromedel 
måste eleverna samsas 
om, såsom datorer och 
massmedia.  

Alla elever har samma 
tillgång och möjlighet till 
samma läromedel. 
 
 
 

 
 

4.2.1 Grundskolans senare del  

Under de observerade lektionerna på grundskolans senare del undervisades det om ekonomi, 

reklam & media, lag & rätt, demokrati, samhällsutveckling samt kommun & landsting. Under 

samtliga observerade lektioner användes läroboken i undervisningen av eleverna. Endast 

under en av lektionerna användes läroboken inte direkt av eleverna, utan de arbetade med 

frågor hämtade därifrån. Den observerade lektionen då ekonomi studerades användes enbart 

läroböcker. Eleverna hade under denna lektion möjlighet att välja att arbeta med en ”lättare” 

eller ”svårare” lärobok med frågor upptill. Den lättare lärobokens innehåll var mer kortfattad 

och frågorna krävde inte någon djupare analys, utan var mer inriktade på fakta. Den svårare 

läroboken hade ett djupare innehåll, och uppmanade eleverna till att analysera och tänka 

självständigt kring olika ekonomiska frågor. Läraren försökte i god mån att individanpassa 

läromedlen.  

Reklam & massmedias, samhällsutvecklingens samt kommun & landstingslektionerna 

hade läroboken som grund i arbetet och undervisningen, men under lektionerna 

kompletterades läroboken med alternativa läromedel som dagstidningar, Internet, 
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Reklamblad, frågestenciler och filmer. Demokrati var ett inslag i undervisningen som kom in i 

olika områden under lektionerna. Läroboken användes av alla elever under lektionen, främst 

för att få förståelse för området genom bakgrundsfakta. Övriga alternativa läromedel 

användes som komplement till läroboken, för att söka specifik fakta inom något område eller 

för att arbeta med djupare material för de högre betygen. Eftersom dessa lektioner till största 

delen bestod av självständigt arbete för eleverna, varierade användandet av de olika 

alternativa läromedlen, men läroboken var en grund för alla. Vissa elever använde Internet, 

andra uppslagsböcker, tidningar eller flera olika läroböcker. Läraren presenterade och 

rekommenderade på samtliga lektioner olika valmöjligheter av läromedel för eleverna. De 

frågestenciler som eleverna använde och besvarade frågor utifrån, kopplades mestadels till 

läroboken.  

 Läraren använde också sina egna kunskaper inom olika områden i 

undervisningen, då främst genom kortare genomgångar på tavlan. Dessa genomgångar upptog 

inte någon större del av lektionstiden, utan den största delen gick på samtliga lektioner till 

självständigt arbete.   

 Gällande tillgången till olika läroböcker och läromedel på grundskolan kunde vi 

konstatera att alla elever hade tillgång till en speciell lärobok på alla lektioner. När det gäller 

de alternativa läromedlen eller om eleverna ville komplettera med ytterliga fakta från en 

annan lärobok fick de samsas om dessa. Klassuppsättningar fanns endast utav några 

läroböcker, inte heller tillgång till Internet var möjligt att ge alla samtidigt.  Då alla elever 

arbetade självständigt och med olika läromedel, blev den begränsade tillgången till vissa 

läromedel aldrig ett problem.  

 Läraren gav sken av att eleverna skulle använda sig av flera olika källor, därav 

läromedel, för att kunna uppnå de högre betygen på sina självständiga arbeten.  

 

4.2.2 Gymnasiet 

Under de observerade lektionerna på gymnasiet undervisades det om riksdag & regering, 

kommun & landsting, FN samt rättskunskap. Valet av läromedel har visat sig variera 

beroende på vad som studerades under de observerade lektionerna. Vid undervisning om 

riksdag & regering samt kommun & landsting användes läroboken, overheadbilder, 

tidningsartiklar och egen komponerad frågestencil. FN och rättskunskapsstudierna bestod av 

läromedel som tidningsartiklar, föreläsning av läraren, frågestenciler och overheadbilder. 

Läroboken användes alltså inte alls under lektionen om FN och rättskunskap. Även när det 



 33

gäller lektionerna om riksdag & regering samt kommun och landsting fanns läroboken med, 

men användes nästan inte alls av någon elev. Läroboken användes då som en uppslagsbok.  

De alternativa läromedlen var alltså helt dominerande.          

Tidningsartiklar var ett läromedel som främst användes av eleverna för 

nyhetsbevakning av aktuella händelser. Overheadbilderna fungerade dels som ett stöd för 

läraren vid genomgångar, men också som ett underlag för eleverna och som grund för 

diskussionsfrågor. Frågestencilerna användes som underlag för eleverna, där de fick svara på 

frågor kring det studerade området. Föreläsningar och genomgångar i det studerade området 

upptog en större del av lektionstiderna. Övriga tillgångar till läromedel som fanns i 

klassrummet, men som inte användes under lektionerna var datorer, uppslagsböcker, TV samt 

olika dagstidningar och läroböcker.  

Tillgången på läroböcker och alternativa läromedel var god och lika för alla elever i 

klassrummet.  

 

4.3 Jämförande analys av läroböcker i samhällskunskap  

Denna jämförelse syftar till att få en överblick över läroboken i samhällskunskaps 

förändringar de senaste 10-15 åren till innehåll, språk, form, kunskapssyn och uppmaning till 

arbetssätt. Vi kommer nedan att presentera resultaten av jämförelsen av läroboken i en 

sammanfattande text, med utgångspunkt ifrån de punkter vi valt att studera (se bilaga 3). Vi 

har valt att hänvisa till specifika exempel som tas upp i respektive lärobok. När vi beskriver 

återkommande och gemensamma drag som gäller för hela läroboken eller läroböckerna har vi 

inte hänvisat till en specifik sida, då det är svårt att konkretisera något som är konsekvent 

genom hela läroboken. Resultaten från grundskolans senare del och gymnasiet presenteras var 

för sig.  

 

4.3.1 Grundskolans senare del 

De läroböcker som har jämförts på grundskolans senare del är Samhälle i dag 7-9 (2003) och 

Samhälle för högstadiet (1989). 

 

Följer läroboken samhällets utveckling? 

Läroböckerna följer samhällets utveckling genom att ta upp aktuella inslag för den tid då de 

skrevs, både i ett nationellt och globalt perspektiv. När det gäller kapitel om konflikter i 
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världen, tar Samhälle för högstadiet upp det ur ett historiskt perspektiv75 medan Samhälle i 

dag tar upp aktuella konflikter.76  

Båda läroböckerna tar upp samhället med styrelseskick, lag och rätt samt 

ekonomi genom att visa på exempel som är aktuella för sin tid, mer eller mindre konkreta. Vi 

har här valt att studera denna utgångspunkt från kapitel om hur Sverige styrs i båda 

läroböckerna. Till exempel beskrivs resultatet av riksdagsvalet från 1988 i Samhälle för 

högstadiet77, medan man Samhälle i dag78 har valt att inte ta upp årtal eller specifika personer. 

Det första exemplet från Samhälle för högstadiet med konkreta aktuella inslag kan medföra 

att läroboken uppfattas som gammal relativt snabbt, även om den övervägande delen av 

innehållet inte behandlar aktualiteten i samhället. Det andra exemplet från Samhälle i dag gör 

att boken kan användas något längre, då den inte konkretiserar aktuella namn eller årtal.  

Sammanfattningsvis följer båda läroböckerna samhällets utveckling för sin tid, 

men utan komplement saknas nyare information. Den nyare läroboken Samhälle i dag har 

delvis löst detta problem genom att i uppgifter i tillhörande kapitel hänvisa till alternativa 

läromedel som kan beskriva aktuella och nyare information. Till exempel ombeds eleverna i 

uppgift 12 att ”ta hjälp av tidningar, radio och TV och ta reda på vad som debatteras i 

riksdagen just nu.” 79   Den äldre läroboken Samhälle för högstadiet har löst problemet på 

liknande sätt, men hänvisar inte några andra alternativa läromedel som till exempel i uppgift 6 

”Ta reda på mer om vad partierna anser i olika konkreta frågor just nu.” 80 

 

Har läroböckernas struktur förändrats på något sätt? 

Samhälle i dag har en tydlig struktur genom hela boken, genom att vara uppdelad i teman och 

kapitel med underfrågor som till exempel i kapitlet om samhällets ekonomi.81 Alla texter och 

frågor är i sin tur uppdelade i olika svårighetsgrader, som gör det möjligt att individanpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar.82 Samhälle för högstadiet däremot är inte 

strukturerad på samma sätt, utan där är varje tema indelat i kapitel, som i sin tur har 

underkapitel. Dess frågor är på samma nivå för alla elever som till exempel i kapitlet om 

samhällets ekonomi.83 Båda läroböckerna innehåller bilder, såväl foton som ritade bilder, som 

                                                 
75 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 72 ff.  
76 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 496 ff.  
77 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 215.  
78 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 235 ff.  
79 Ibid. s. 285.  
80 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 221.  
81 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 392 ff.  
82 Ibid. s. 100 f.  
83 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 238 ff.  
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komplement till texten. De tar stor plats och är i båda läroböckerna med förklarande texter till. 

Då bilderna är genomgående i läroböckerna anser vi att hänvisningar och exempel inte 

behöver konkretiseras.  

  

Vilka olika områden prioriteras i läroböckerna? 

Vanliga områden som studeras i samhällskunskap är ekonomi, lag och rätt, demokrati, 

styrelseskick samt förståelse för andra människors levnadsförhållanden och dessa områden 

behandlas i båda läroböckerna. Vi operationaliserar prioriteringen av områden genom att mäta 

hur stor del av innehållet ett visst område har fått i boken i förhållande till andra. Vi kunde då 

konstatera att i Samhälle för högstadiet och Samhälle i dag behandlar dessa ovanstående 

kapitel med ett knappt större sidantal än övriga kapitel. Det blir därför svårt att säga att något 

kapitel i respektive lärobok prioriteras mer än något annat.   

 De förändringar av områden som prioriterats är framförallt att vissa kapitel idag 

benämns med en annan titel och att vissa teman i den nyare läroboken har fått ett eget kapitel. 

Till exempel har ett eget tema om droger lagts till i Samhälle i dag84, medan droger i 

Samhälle för högstadiet85 endast behandlas som ett underkapitel. Dessutom har kapitel i den 

gamla läroboken vävts in och behandlas under ett tema i den nyare läroboken. Till exempel 

har Sverige i världen ett eget kapitel i Samhälle för högstadiet86, medan det behandlas utspritt 

under flera olika teman i Samhälle i dag som till exempel under tema samhällets ekonomi.87   

 

Skiljer sig språket i läroböckerna? 

I Samhälle för högstadiet88 och i Samhälle i dag89 upplevs språket som berättande och 

förklarande. Samtidigt kan språket i båda läroböckerna ibland tendera till att vara 

faktaspäckade. Till exempel i Samhälle för högstadiet90 om de politiska blocken och i 

Samhälle i dag91 om riksdagens uppgifter. De svåra fackord som förekommer är kursiverade, 

vävs in och förklaras i texten. Då vi beskriver orden som svåra menar vi de ord som 

författaren har valt att kursivera och förklara i texten. Att orden är kursiverade och förklarade 

är något som är genomgående i alla kapitel och teman. Genom att gå in och studera ekonomi 

och se vilka ord som författaren har valt att kursivera inom detta område i båda läroböckerna, 
                                                 
84 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 160 ff.  
85 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 132 ff.  
86 Ibid. s. 47 ff.  
87 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 392.  
88 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 246 ff.  
89 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag  s. 188 ff.  
90 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet. s. 218.  
91 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 266.  
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kan vi urskilja om det finns förändringar i språket. Till exempel om vi studerar orden budget, 

monopol, blandekonomi, investera, och inflation kan vi konstatera att det är ord som 

kursiveras och förklaras tydligt i båda läroböckerna. Längst bak i Samhälle i dag finns även 

ett ordförklaringsregister för de svårare orden.92 Språkligt sett skiljer sig härmed inte böckerna 

mycket åt. Samhälle i dag skiljer sig något från Samhälle för högstadiet, då texterna är 

indelade och tydligt markerade efter svårighetsgrad. De svårare texterna är tonade rosa och 

finns genomgående i hela läroboken, till exempel i kapitlet om massmedierna omkring oss.93 

Det är tydligt att båda läroböckerna är skrivna för elever och i ett lärande syfte, 

då allt förklaras utförligt och koncentrerat. Texterna vänder sig till eleverna, då varje nytt 

kapitel utgår ifrån deras verklighet för att sedan sättas i en större kontext. 

 

Skiljer läroböckernas innehåll sig åt vad det gäller att förmedla och uppmana till olika 

kunskap och arbetssätt för eleverna?  

Samhälle för högstadiet uppmanar mestadels eleverna till att söka faktakunskap genom 

uppgifter efter varje kapitel, men också till att tycka och tänka självständigt kring dessa 

frågor, men mindre till diskussion med klasskamrater. Denna lärobok ger samma uppgifter till 

alla elever. Till exempel ser man detta i kapitlet om arbetslivet.94 I Samhälle i dag finns det 

däremot uppgifter på olika nivåer anpassade för elever med olika förutsättningar. Likaså 

uppmanar denna bok till att, förutom att tycka och tänka självständigt, till att också kritiskt 

granska, undersöka, diskutera och förklara olika uppgifter.95  

Kapitel som mobbning, droger och om hur man beter sig i olika situationer i 

samhället finns i båda läroböckerna men behandlas på olika sätt. Till exempel i Samhälle i 

dag96 uppmanar dessa kapitel till att skapa debatt bland eleverna medan det i Samhälle för 

högstadiet97 är koncentrerat till mer faktafrågor och mindre diskussion. Läroböckernas 

förmedling av kunskap kan vi se ha utvecklats och eleverna uppmanas till att tänka på flera 

olika sätt idag i den nyare läroboken. Likaså uppmärksammar denna idag den 

individualiserade undervisningen, genom skillnader i svårighetsgrad av texter och frågor.  

Genomgående för Samhälle för högstadiet är att självständigt arbete prioriteras, 

där eleverna ska svara på faktafrågor med hjälp av läroboken. Endast ett fåtal frågor 

uppmanar eleverna till att utöka sina kunskaper med hjälp av alternativa läromedel och 
                                                 
92 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag. s. 520 ff.  
93 Ibid. s 140 ff.  
94 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet s. 197. 
95 Wergel, K, Hildingson, K & Hildingson, L (2003) Samhälle i dag s. 256 f.  
96 Ibid. s. 158 f. 
97 Lindquist, A & Wester, J (1989) Samhälle för högstadiet s. 123.  
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diskutera. I Samhälle i dag alterneras arbetssätten mer, då framförallt med diskussionsfrågor, 

uppmaning till att använda alternativa läromedel för utökad kunskap och gruppuppgifter. 

 

Är läroböckerna anpassade utefter kursplanerna?  

I Lgr80 beskrivs samhällskunskapsämnet som Människans verksamhet – 

samhällsperspektivet. Målen i kursplanen för högstadiet innehåller områden som demokrati, 

lag och rätt, fred och försvar, arbetslivet, ekonomiska frågor, kommunikation och påverkan, 

yttre miljö samt fritid och kultur. Alla dessa områden beskrivs konkret om vad som ska läsas i 

ämnet.98 Samhälle för högstadiet är uppbyggd efter kursplanen med samtliga mål som tas upp 

under olika teman med titlarna Vår värld, Ditt eget samhälle samt Makt och ekonomi. Det 

övergripande målet för de samhällsorienterade ämnena är att ”fostra eleverna till medborgare 

i ett demokratiskt samhälle…”99 Härmed får eleverna baskunskap genom läroboken om hur 

samhället fungerar för att senare kunna praktiskt delta som en fungerande medborgare. I Lpo 

94 har Människans verksamhet – samhällsperspektivet fått namnet Samhällskunskap, men 

ingår fortfarande i de samhällsorienterade ämnena. Skillnaden mellan målen i Lpo 94 för 

grundskolans senare del är att de inte längre är lika konkretiserade om vad eleverna ska läsa 

som i Lgr80. I Lpo 94 anger målen istället vilka kunskaper eleverna ska ha.100 De områden 

som behandlas i Samhälle i dag följer kursplanen och de mål som finns att uppnå för år nio i 

Lpo94. Målen i Lpo94 innehåller demokratibegreppet, mänskliga rättigheter och skyldigheter, 

förståelse för andra människors levnadsvillkor, svenska norm- och rättsystemet, 

internationella förhållanden, ekonomi samt källkunskap.101 Samhälle i dag tar upp samtliga 

mål under olika kapitel och teman, som till exempel Lag och rätt, Så styrs Sverige, Samhällets 

ekonomi, Fattiga och rika länder, Hur är vi mot varandra samt Massmedierna omkring oss.  

 

4.3.2 Gymnasiet  

De läroböcker som har jämförts på gymnasiet är Exposé (2006) och Samhällsläran (1993). 

 

Följer läroboken samhällets utveckling? 

Exposé ligger ca fyra år tillbaka i tiden. Denna lärobok följer samhällets utveckling för den 

aktuella tid då den skrevs, ett exempel i läroboken är World Trade Center som 2001 blev 

                                                 
98 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan. Allmän del. s. 125 ff.  
99 Ibid. s. 119 ff.   
100 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3  
101 http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=24&skolform=11&sprak=sv&id=3  
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utsatt för ett terrordåd.102 Likaså framställs Per Nuder som 2006 års finansminister, vilket 

redan idag är felaktig information.103 Detta är bara ett av många aktuella exempel som tas upp 

i läroboken. Samhällsläran visar däremot inte på några speciella aktuella inslag, det närmaste 

inaktuella man kan komma är tabellerna som endast gäller fram till 1992, vilket är aktuellt för 

tryckåret. Även om dessa läroböcker är relativt nya, kan speciella inslag snabbt bli inaktuella 

om de inte är insatta i ett större sammanhang.    

Hänvisningar till massmedia i Exposé följer samhällsutvecklingen, genom att 

uppmana eleverna till att skaffa sig ytterligare kunskap utanför läroboken. Till exempel i 

kapitlet om massmedier, där eleverna ombeds att ”Gå igenom en kvällstidning och bedöm 

innehållet utifrån de etiska reglerna. Finns det någon artikel som bryter mot reglerna och i så 

fall hur?”104 Även hänvisningar till Internet finns genomgående i varje kapitels frågor och i en 

del texter, om eleverna skulle vilja veta mer om något område. Däremot hänvisas eleverna 

inte direkt till Internet genom frågorna, utan de flesta svaren går att hitta i läroboken.105 Boken 

Samhällsläran däremot innehåller inga hänvisningar till alternativa läromedel. Alla svar går 

att hitta i läroboken, som till exempel fråga 6 i kapitlet om riksdag, regering och förvaltning i 

Sverige, som hänvisar till en figur som finns i läroboken.106  

Båda läroböckerna tar upp konflikter om än på olika sätt. Samhällsläran tar upp 

konflikter både ur ett historiskt och aktuellt perspektiv för sin tid.107 Exposé däremot tar upp 

konflikter ur ett mer aktuellt perspektiv för sin tid. 108 

 

Har läroböckernas struktur förändrats på något sätt? 

Både Exposé och Samhällsläran är områdena strukturerade efter teman som i sin tur är 

indelade i kapitel. Efter varje kapitel följer uppgifter som eleverna kan arbeta med.  

I Samhällsläran är uppgifterna indelade i två nivåer, repetitionsfrågor och frågor för vidare 

arbete.109 I Exposé är uppgifterna indelade på ungefär samma sätt, de är indelade i olika 

underrubriker som tillhör kapitlet. Sidorna med uppgifter är också tydligt markerade med blått 

i denna lärobok.110 I båda läroböckerna är uppgifterna genomgående efter varje kapitel.    

                                                 
102 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé samhällskunskap. s. 380. 
103 Ibid. s. 397. 
104 Ibid. s. 128.  
105 Ibid. s. 98. 
106 Larsson, I (1993) Samhällsläran. s. 212.  
107 Ibid. s. 392 ff.  
108 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé samhällskunskap. s. 516.  
109 Larsson, I (1993) Samhällsläran s. 50 f.  
110 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé Samhällskunskap. s. 158 f.  



 39

Läroböckerna innehåller många bilder med förklarande texter. Det varierar 

mellan foton och tecknade bilder i båda. Skillnaden mellan läroböckerna vad gäller bilderna, 

är att bilderna i Samhällsläran enbart går i svart/vitt eller i grönt. Det är framförallt foton som 

är svart/vita medan de tecknade bilderna är gröna. I Exposé är både foton och tecknade bilder 

i färg. Då bilderna är genomgående i läroböckerna anser vi att hänvisningar och exempel inte 

behöver konkretiseras här.  

 

Vilka olika områden prioriteras i läroböckerna? 

I Samhällsläran är områdena jämt fördelade, inget kapitel eller tema prioriteras före något 

annat. Varje tema omfattar omkring 20 sidor var. I Exposé är det framförallt temat samhället 

som prioriteras, det vill säga det ges mest utrymme i läroboken med omkring 180 sidor. 

Därefter kommer temana som individen, omvärlden, ekonomi samt makt och politik. Dessa 

teman skiljer sig inte mycket åt vad gäller sidantal i läroboken. Temat massmedier prioriteras 

inte speciellt mycket i denna äldre lärobok, då de enbart upptar omkring 20 sidor. 

Egna kapitel som har tillkommit i Exposé är bland annat EU111 samt miljö och 

demokrati,112 de finns med i Samhällsläran men inte som egna kapitel.  

Teman som helt har tagits bort i den nyare läroboken, men som finns i den äldre 

är jordbruk och livsmedelsproduktion. Sammanfattningsvis ser man att innehållet i 

läroböckerna har förändrats från att har varit mer historisk till att bli mer aktuellt.   

 Skiljer sig språket i läroböckerna? 

Språket i Samhällsläran består av komplicerade texter, där faktaord har en dominerande plats. 

Detta är genomgående i hela läroboken, men ett exempel är kapitlet om val och partier i 

demokratiska stater.113 I Exposé är texterna även här faktabaserade. Ett konkret exempel på 

det finns i kapitlet om samhällsekonomi.114  

I Samhällsläran är vissa viktiga och svårare ord kursiverade, medan dessa ord i 

Exposé dessutom finns placerade i marginalen av texten samt markerade med rött. 

Operationaliseringen av svåra ord i gymnasiets läroböcker har även här bestämts och valts ut 

av författarens uppfattning, då de har kursiverat orden. Genom att jämföra samma ord i båda 

läroböckerna ser vi om språket skiljer sig åt. Till exempel i kapitlen om ekonomi är bland 

annat orden proposition, transfereringar och inflation kursiverade, vilket tyder på att 

författarnas uppfattning om elevernas förståelse av språket kvarstår över tid.  
                                                 
111 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé Samhällskunskap. s. 492 ff.   
112 Ibid. s. 558 ff. 
113 Larsson, I (1993) Samhällsläran. s. 176 ff.  
114 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé Samhällskunskap. s. 250 ff.  
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Skiljer läroböckernas innehåll sig åt vad det gäller att förmedla och uppmana till olika 

kunskap och arbetssätt för eleverna?  

I Samhällsläran är uppgifter formulerade så att eleverna kan hitta svaren i boken med hjälp av 

hänvisningar till figurer och texter. Det är främst faktakunskap som uppmanas i 

repetitionsuppgifterna och uppgifterna för vidare arbete strävar i viss mån till att eleverna ska 

tänka självständigt.115  

Den stora förändringen som går att urskilja i Exposé, är att här uppmanas 

eleverna till att mer vara aktiva och kreativa i sitt sökande efter kunskap, genom att gå ut i 

samhället och fråga och tänka kritisk, vilket inte gjordes i Samhällsläran. Diskussionsfrågor 

är något som också tillkommer i Exposé.  Här finns också hänvisningar till olika alternativa 

läromedel såsom Internetadresser, där eleverna kan hitta svar på de olika frågor som de har. 

Dessa hänvisningar är dock inte tydliga i uppgifterna, utan de finns i texten och längst ner på 

sidorna med uppgifter.116  

 

Är läroböckerna anpassade utefter kursplanerna? 

I Lgy 70 står det att:  

 
”Eleven skall genom undervisningen i samhällskunskap skaffa sig kunskap om 

 befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi samt sociala och politiska 

 förhållande i nutiden, förvärva förståelse för samhällets funktion och 

 föränderlighet samt på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter 

 analysera och diskutera samhällsfrågor”.117  
 

 Samhällsläran följer i sitt upplägg kursplanen och börjar med befolkningen helt 

enligt kursplanen, för att sedan gå vidare med bebyggelse, näringsliv, ekonomi och politik.118 

Genomgående i läroboken är demokratibegreppet, som diskuteras och tas upp inom flera olika 

områden. Till exempel i kapitlet Politiska ideologier.119   

Mål att sträva mot i samhällskunskap i Lpf 94 innehåller bland annat eleven ska 

få kunskap och förståelse om demokratins värdegrund, mångkulturellt samhälle, nationella 

minoriteter, mänskliga rättigheter och skyldigheter, internationella relationer samt förstå 

                                                 
115 Larsson, I (1993) Samhällsläran. s. 192 f. 
116 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé Samhällskunskap. s. 127 f. 
117  Skolöverstyrelsen 1970. Läroplan för gymnasieskolan. s.251. 
118 Larsson, I (1993) Samhällsläran. s. Innehållsförteckning. 
119 Ibid. s. 142 ff.  



 41

betydelsen av ett ekologiskt hållbart samhälle.120 Exposé tar upp samtliga mål under olika 

kapitel och teman, som till exempel i Individen, där olika kulturer bland annat behandlas.121 

Samhället, Omvärlden, Massmedier, Ekonomi, Makt och politik och Globala frågor är andra 

teman som behandlar målens punkter i läroboken.122  

Sammanfattningsvis kan vi anta att författarna till de båda läroböckerna följer 

kursplanerna i samhällskunskap väl i sitt upplägg.  

                                                 
120 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId=        
121 Andersson, M, med flera (2006) andra upplagan. Exposé Samhällskunskap. s. 16 ff.  
122 Ibid. s. 3 ff.  
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5. Sammanfattande analys 
Med hjälp av resultatet från vår undersökning och mot bakgrund av tidigare teorier, kan vi nu 

i denna sammanfattande analys besvara vårt syfte med tillhörande frågeställningar. 

 

Enligt tidigare teorier som har använts i detta arbete har det kunnat konstateras att läroboken i 

samhällskunskap har tappat ställning. Dessa teorier redogjorde också delvis för möjliga 

förklaringar till varför den har gjort det. Teorierna om detta har utmynnat i ett antal 

frågeställningar som vi i detta kapitel kommer att besvara ur ett förändringsperspektiv: 

  

• Vilket innehåll har läroboken i samhällskunskap och på vilka sätt används läroboken i 

samhällskunskap?  

• Hur har läroboksanvändningen och lärobokens innehåll i samhällskunskap förändrats de 

senaste 10-15 åren samt hur kan dessa förändringar förklaras?  

• På vilka sätt skiljer sig lärobokens användning och innehåll sig åt mellan grundskolans 

senare del och gymnasiet? 

 

Genom att sammanställa resultatet av våra undersökningar mot bakgrund av tidigare teorier, 

kan vi nu dra slutsatser om vilka möjliga orsaker det finns till att läroboken har tappat 

ställning i ämnet samhällskunskap på grundskolans senare del och om den även har gjort det 

på gymnasiet, inom vårt avgränsade område ur ett förändringsperspektiv. Likaså kan vi nu 

dra slutsatser om lärobokens användning och innehåll skiljer sig åt mellan grundskolans 

senare del och gymnasiet. Resultaten kan inte generaliseras för hela landet, då våra 

undersökningar enbart ger svar inom det område vi har utfört våra undersökningar. Då vi har 

använt flera olika metoder i vår undersökning kan det bidra till att resultaten ändå kan stärkas 

i vissa avseenden, till exempel om våra olika undersökningar visar på samma resultat.     

 

 

5.1 Förändringar av lärobokens användning på grundskolans senare del och gymnasiet 

Läroboken i samhällskunskap används på många olika sätt och vid olika tillfällen i 

undervisningen, både på grundskolans senare del och på gymnasiet. Att det råder en 

tvetydighet bland lärare, både i vår undersökning och i tidigare presenterad teori, gällande om 

läroboken ska finnas kvar eller inte eller kanske rättare sagt hur och när den är till någon nytta 



 43

i undervisningen är tydligt. Det finns en rad olika motiveringar till varför den ska behållas 

eller inte.   

I Vernerssons undersökning motiverar lärarna på grundskolan att läroboken ska 

finnas kvar då den ger eleverna grundläggande kunskaper och är mer tillförlitlig än andra 

alternativa läromedel och källor.  

Englund talar både för och emot lärobokens användande i samhällskunskap. 

Hon menar att den kan hämma kunskapsgarantin, då alla elever har olika förutsättningar och 

behov för att uppnå målen. Samtidigt menare hon att lärobokens användande också kan vara 

en fördel då den garanterar samma innehåll för alla elever.  

Vår undersökning tyder på att lärarna på grundskolans senare del håller med om 

dessa argument, men de vill använda läroboken i undervisningen på ett annat sätt. De menar 

att läroboken är bra att använda för att ge eleverna baskunskaper inom olika områden, för att 

sedan kunna utveckla och bredda kunskaperna med ytterligare läromedel. De skulle vilja ha 

en lärobok som mer fungerar som en uppslagsbok eller kortfattad faktabok och som inte heller 

behöver innehålla aktuell information, då det går att inhämta från andra läromedel. Likadant 

menar de att en och samma läroboks innehåll aldrig räcker till i undervisningen, den behöver 

kompletteras med andra läroböcker eller alternativa läromedel. Internet och massmedia har 

därmed fått en större betydelse enligt dem. En tolkning av informanternas svar på 

grundskolans senare del är också att eleverna tycker om att arbeta med varierande material, 

men att de samtidigt behöver en enkel faktagrund att stå på.  

Vernerssons undersökning över det mest prioriterade läromedlet i ämnet visade 

sig vara massmedia, vilket varken Skolverkets rapporter, eller våra intervjuer och 

observationer visade på. Att andra alternativa läromedel används i större utsträckning som ett 

komplement till läroboken kan vi nu förmoda, men inte att de prioriteras och används mer 

eller enbart istället för läroboken på grundskolans senare del. Vår observationsundersökning 

kunde styrka att läroboken fortfarande har en starkare ställning på grundskolans senare del, då 

läroboken användes under samtliga observerade samhällskunskapslektioner. Likadant gav 

resultatet av våra observationer svaret, likt intervjuerna, att läroboken i samhällskunskap 

används som en bas men kompletteras genomgående med alternativa läromedel oavsett vad 

som studeras.  

Juhlin-Svensson menar att läroboken på gymnasiet har en stark tradition, då den 

är en trygghet för eleverna och en bas vid planering för lärarna. Likaså redogör tidigare 

presenterad teori för att läroboken används i likhet med de alternativa läromedlen, det vill 

säga som ett komplement i undervisningen. Det är svårt att mäta i vilken utsträckning 
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läroboken används utifrån ovannämnda teorier, men dessa argument tyder på att läroboken 

har en betydelse i undervisningen i samhällskunskap på gymnasiet.  

Vårt resultat av observationerna på gymnasiet pekar i en annan riktning, 

nämligen att läroboken kan antas hålla på att ersättas med de alternativa läromedlen. 

Läroböckerna användes i mycket liten utsträckning, då istället de alternativa läromedlen tog 

allt större plats. Vid ett fåtal tillfällen användes läroboken och då som uppslagsbok inom 

respektive ämnesområde. Likadant är lärarnas uppfattning och tidigare teorier om hur och när 

läroboken ska användas i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet olika. Här finns det 

olika motiveringar till varför den ska användas eller inte. Resultatet av intervjun visade att 

lärarna på gymnasiet främst använder läroboken vid planering och som bas i undervisningen. 

Likaså anser de att läroboken är en trygghet för eleverna, men samtidigt kan den hämma 

elevernas kreativitet och förmåga till eget tänkande. Ytterliggare en anledning till att lärarna 

inte vill använda sig av läroboken för mycket är att den kan bli alltför styrande i 

undervisningen. Eleverna använder läroboken mer vid examinationer. 

 

5.1.1 Jämförelse mellan grundskolans senare del och gymnasiet  

Av resultatet från grundskolans senare del skulle man kunna anta att läroboken fortfarande 

finns kvar till stor del i undervisningen i samhällskunskap, men att den inte längre har kvar sin 

dominerande ställning som centralt läromedel. De alternativa läromedlen används idag i allt 

större utsträckning på grundskolans senare del. Läroboken har idag en annan funktion, då den 

tillsammans med alternativa läromedel bidrar till elevernas lärande.   

Enligt vår undersökning visar det sig att läroboken på gymnasiet används i 

mindre grad än på grundskolans senare del. Istället var det de alternativa läromedlen som 

dominerade under de observerade lektionerna. Läroboken användes enbart som uppslagsbok i 

undervisningen.  

Som de tidigare teorierna påstår, att läroboken är en trygghet för eleverna, 

stämmer gentemot vår undersökning. Ju äldre eleverna blir desto mer kan de frångå läroboken 

och istället använda sig av alternativa läromedel. Av dessa resultat kan vi se att lärobokens 

ställning och användning minskar ju äldre eleverna är inom området för vår undersökning.  
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5.2 Förändringar av lärobokens innehåll på grundskolans senare del och gymnasiet  

Tydliga förändringar av läroböckernas innehåll i form av kapitel och områden som ska 

studeras är svåra att se för båda stadierna. De områden och det innehåll som tas upp i varje 

kapitel är relevanta för den tid läroböckerna är avsedda för att användas under. Enda 

skillnaderna i samtliga nya och äldre läroböcker är att vissa delar har fått en större plats i den 

nyare läroboken och andra en mindre, detta kan vi anta bero på att vissa områden är mer eller 

mindre aktuella att studera idag. Dock har en del förändringar av innehållet skett, främst vad 

det gäller framställning och uppmaning till lärande i böckerna.  

Tidigare teorier har beskrivit att läroböckerna inte kan skildra verkligheten på ett 

fullständigt sätt. De har idag dock blivit bättre på att hänvisa vidare till aktuell information via 

Internet. Detta visar sig både ha positiva och negativa effekter för läroboken, enligt lärarna i 

vår undersökning. Det positiva med att läroböckerna inte innehåller aktuell information är att 

de kan användas längre, då de enbart håller sig till ren fakta och inte aktuella händelser. Det 

kan man istället hämta från andra läromedel. Likaså behövs mer djupare och specifik fakta 

kompletteras med hjälp av alternativa läromedel. Det negativa med att aktuell information 

finns med i läroböckerna blir då tvärtom att de snabbt blir inaktuella och måste bytas ut oftare, 

vilket skolorna oftast har begränsade resurser för. Lärarna på grundskolans senare del menar 

att de skulle föredra en lärobok som mer liknar en uppslagsbok med kortfattade faktatexter.   

Innehållet i läroböckerna visar sig inte alltid räcka till för att nå alla uppsatta mål 

i kursplanen, som tidigare konkretiserades i teorin, och därför behövs alternativa läromedel i 

undervisningen. Lärarna som intervjuades på både grundskolanse senare del och gymnasiet 

menade att läroboken är bra som basfakta i undervisningen, men att fler läromedel och mer 

kreativt tänkande än vad läroböckerna ger behövs för de högre betygen. Lärarna som ingick i 

vår undersökning föredrar en lärobok som uppmuntrar till självständigt tänkande och 

reflektion. Detta tycker dem att dagens läroböcker gör på ett bättre sätt, då de uppmanar 

eleverna till att mer aktivt delta i diskussioner om samhället, något som inte är lika tydligt i de 

äldre läroböckerna enligt vår läroboksanalys. Att de nya läroböckerna mer uppmanar eleverna 

till att tänka och arbeta kreativt och analytiskt kan bekräftas dels genom vår jämförelse av 

läroböckerna och dels genom intervjuerna som också visar att detta innehåll har förbättrats 

även om det inte är tillräckligt. Intervjupersonerna på grundskolans senare del anser också att 

man inte bör styras av lärobokens innehåll, då det istället är målen som är grunden för all 

undervisning idag. Målen styr läroböckernas innehåll och går bra att använda i 

undervisningen som bas, men intervjupersonerna menar att läroboken idag lika väl kan 

ersättas med alternativa läromedel som kan innehålla liknande fakta. De menar att lärobokens 
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innehåll inte bör styra undervisningen för mycket, då målen går att tolka och arbeta med på 

många olika sätt. En lärare på gymnasiet menar också att lärobokens innehåll kan hämma 

elevernas kreativitet och förmåga till eget tänkande, då läroboken ofta har givna svar.  

Språket i läroböckerna har enligt tidigare teorier beskrivits som ett faktaspråk, 

liknande kanslisvenska. Vår analys av läroböckernas förändring av språk på båda stadierna 

visade att språket inte skiljer sig speciellt mycket åt mellan de gamla och nya läroböckerna. 

Fortfarande lyfts svåra ord fram och förklaras i texten och språket varvas mellan att vara 

berättande och faktabaserat. Lärarna på grundskolans senare del menar också att 

läroböckernas innehåll har förändrats ur den meningen att de tidigare syftade till att eleverna 

skulle lära sig fakta av texten, medan de idag ska förstå innebörden av texten.     

 

5.2.1 Jämförelse mellan grundskolans senare del och gymnasiet 

Inga större förändringar gick att urskilja av innehållet i de äldre och nyare läroböckerna för 

respektive stadium, inte heller kunde vår undersökning fastställa några större skillnader 

mellan innehållet i samhällskunskapsböckerna på grundskolans senare del och gymnasiet. 

Gymnasiets läroböcker har självklart ett djupare innehåll än grundskolans, men utifrån 

kursplanernas mål följer läroböckernas innehåll för respektive stadium målen väl. 

 Både på grundskolans senare del och på gymnasiet kan man anta att 

inställningen till alternativa läromedel i undervisningen är positiv. Vår intervju- och 

observationsundersökning visade att de alternativa läromedlen ofta får komplettera lärobokens 

innehåll i olika avseenden främst när det gäller att få djupare, aktuell eller specifik fakta inom 

något område. Uppfattningen och inställningen till lärobokens innehåll har visat sig vara 

samma på grundskolans senare del och på gymnasiet. Lärarna på respektive stadium menar att 

lärobokens innehåll är bra som en bas i undervisningen, men att den bör kompletteras med 

fler alternativa läromedel när så behövs. Likaså kan man anta att lärarna inte vill styras av 

lärobokens innehåll för mycket i sin undervisning av olika anledningar. Dels menar dem att 

fakta går att hämta från olika källor, dels att läroboken kan hämma elevernas förmåga till 

självständigt tänkande och dels till för att målen är fria att tolka i den nya kursplanen och att 

undervisningen därmed går att utforma på många olika sätt.  

 Samma förändringar vad det gäller lärobokens innehåll kan urskiljas på båda 

stadierna. De nyare läroböckerna uppmanar eleverna till att i något större grad tänka 

självständigt och uppmanar till att använda flera källor.  
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5.3 Förklaringar till förändringar av lärobokens användning och innehåll i 

samhällskunskap på grundskolans senare del och på gymnasiet  

Intervjupersonerna bekräftade teorin om att den nya läroplanen var en orsak till att läroboken i 

samhällskunskap har tappat ställning. Lärarna i intervjun, både på grundskolans senare del 

och på gymnasiet upplevde att idag är det målen som är i centrum, och inte längre läroboken.  

 

Läroböckernas ställning förändrades, som teorin och undersökningarnas resultat beskriver, 

delvis då den nya målrelaterade läroplanen Lpo 94 samt Lpf 94 kom både för grundskolans 

senare del och för gymnasiet. En förklaring till detta kan vara att den nya läroplanen, både för 

grundskolan och gymnasiet, inte längre hade så konkreta mål i kursplanerna som tydligt 

beskrev vad som skulle läsas i de olika ämnena. Istället ökade friheten för hur målen kunde 

tolkas av lärarna och de fick möjlighet att själva välja arbetssätt, arbetsmaterial och vad 

eleverna skulle studera för att kunna uppnå de uppsatta målen. Intervjupersonerna för både 

grundskolans senare del och gymnasiet bekräftade detta genom att förklara att målen i den 

nya läroplanen är friare att tolka, vilket medför att också läromedel oftare varieras i 

undervisningen. De menade också att målen idag är centrum för undervisningen och inte som 

tidigare läroboken.   

 

En annan förklaring till att den nya läroplanen kan ha bidragit till lärobokens tappade ställning 

kan antas vara att de nya målen kräver att elever använder olika källor, vilket den gamla inte 

direkt gjorde. Detta kan styrkas genom att se på målen i de nya kursplanerna, som tidigare 

konkretiserades och jämfördes i teorin, och enligt tidigare teori av Juhlin- Svensson som 

menar att kunskapssökandet för eleverna idag är mer aktivt då svaren måste hämtas från olika 

källor.  

 

Trots att kursplanerna har ställts mer i centrum, visade Nationella utvärderingen från 2003 på 

grundskolan att både läroboken och kursplanerna har en mindre betydelse vid planering av 

arbetsområden. Däremot visade undersökningarnas resultat att kursplanerna får en indirekt 

avgörande roll när det gällde val av läromedel. Ytterligare en förklaring till varför läroboken 

kan antas ha tappat ställning kan vara som Vernersson beskriver, att lärare idag använder 

många olika läromedel i sin undervisning. Vernerssons studie konstaterar också att 

massmedia var det högst prioriterade läromedlet och läroboken kom först på andra plats.  Den 

Nationella utvärderingen kom inte fram till riktigt samma resultat som Vernerssons gjorde, då 
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den istället konstaterar att läroboken fortfarande används mycket i undervisningen men att 

man idag kompletterar den mer med alternativa läromedel.  

 

En ytterligare förklaring till varför läroböckerna kan ha tappat ställning på båda stadierna kan 

vara att den nya läroplanen och betygskriterierna uppmanar eleverna till en typ av kunskap 

som inte går att uppnå enbart med hjälp av läroböcker. Eleverna ska tänka självständigt, 

reflektera, analysera och diskutera olika samhällsfrågor. Läroboken har, som tidigare 

nämndes, ofta givna svar vilket då kan hämma elevernas möjlighet till en kreativ utveckling. 

Ett kreativt arbetssätt och inlärningssätt uppmanas idag i skolan och kunskapen som eleverna 

tillägnar sig ska sedan kunna praktiseras i det verkliga livet. Ämnet samhällskunskap syftar 

idag mer till kunskapssökande av nya fakta än till reproduktion av fakta.  
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de viktigaste slutsatser som vår undersökning har visat 

om lärobokens ställning på grundskolans senare del och gymnasiet. 

 

Att läroboken har fått en förlorad betydelse som centralt läromedel både på grundskolans 

senare del och på gymnasiet kan i denna undersökning bekräftas. Vi kan dock inte säga att 

den har tappat ställning så pass mycket att den inte längre används och har betydelse i 

undervisningen, men den kompletteras allt oftare med alternativa läromedel. På gymnasiet 

kan man anta att läroboken har tappat ställning något mer än på grundskolans senare del.  

 

• På grundskolans senare del har läroboken tappat ställning som centralt läromedel. Idag 

står målen i centrum för undervisningen och läroboken kompletteras allt oftare med 

alternativa läromedel.  

 

• På gymnasiet har läroboken tappat ställning i något högre grad än på grundskolans senare 

del. Läroboken både kompletteras och ersätts med alternativa läromedel i undervisningen. 

 

• Främst kompletteras och ersätts läroboken på båda stadierna för att eleverna ska kunna 

uppnå högre betyg, som kräver att eleverna använder flera olika källor, och med mål som 

kräver mer självständigt tänkande än vad läroboken kan erbjuda. Läroboken kompletteras 

också med alternativa läromedel då eleverna behöver söka djupare, aktuell eller specifik 

fakta. 

 

• Den grundläggande orsaken till lärobokens tappade ställning i ämnet samhällskunskap 

tycks vara den nya läroplanen som ger möjlighet till mer friare tolkning av målen för 

lärarna. Målen i undervisningen är inte längre att reproducera färdig fakta, utan att 

eleverna själva ska söka, analysera, reflektera och diskutera fram användbar kunskap 

genom flera olika källor. Den nya kunskapssynen kan vara en bidragande orsak till att 

läroboken i samhällskunskap har tappat ställning i undervisningen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till lärare om läromedlen i samhällskunskap 

 
Börja med att låta intervjupersonen presentera sig själv lite kort utifrån ålder, utbildning, 

undervisningsämnen och erfarenhet inom yrket mm.   

 

 

          Lärobokens användning och innehåll  

 

• Använder du dig av läroboken i samhällskunskap i din undervisning?  

 

• När och på vilket sätt använder du läroboken? 

 

• Vilken lärobok använder du i undervisningen? Varför har du valt just den boken? 

 

• Vad anser du att ämnet samhällskunskap ska handla om? 

 

• Tycker du att läroboken tar upp det? 

 

• På vilket sätt tas det upp? 

 

• Vad saknas i läroboken? 

 

• Finns det områden som du anser ska läggas till respektive tas bort i läroboken?  

 

• I vilka områden är läroboken mer/mindre användbar än andra? (EU-kunskap, 

demokrati, kommunal självstyrelse, regering/riksdag, internationella förhållanden, 

mänskliga rättigheter mm). 
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Alternativa läromedel  

 

• Vad använder du för alternativa läromedel när du inte använder läroboken? 

 

• Vart hittar du de alternativa läromedlen?  

 

• Varför och när väljer du bort läroboken? 

 

• Vilken typ av läromedel, tror du, att eleverna föredrar i samhällskunskap? Varför?  

          

 

         Läroboken i förhållande till styrdokumenten  

 

• Vilka mål och betygskriterier går att uppnå enbart med hjälp av läroboken i 

samhällskunskap? 

 

• Vad är det som saknas för att uppnå högre mål och kriterier? 

 

• Om läroboken saknar delar för att uppnå högre betyg, vad kompletterar du med så 

att eleverna kan uppnå dessa mål och kriterier? 

 

• Vilken typ av kunskap/arbetssätt förmedlar och uppmuntrar läroboken?(uppmuntrar 

den till enbart faktakunskap eller mer självständigt tänkande, med reflektion, 

diskussion, argumentation, egna värderingar mm).  

 

 

Läroboken i ett förändringsperspektiv  

 

• Hur ser du på utvecklingen i ämnet samhällskunskap de senaste tio-femton åren? 

Utifrån både ämnes- och läroboksperspektiv.  

 

• Har läroboken i samhällskunskap följt samhällsutvecklingen? Hur/på vilket sätt? 
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• Har du sett några områdesförändringar i läroböckerna över tid?  

 

 

          Språket i läroböckerna  

 

• Vilken typ av språk används i läroböckerna i samhällskunskap? (berättande texter, 

reportage, enkelt/svårt språk, anpassat språk mm).  

 

• Har språket i böckerna förändrats under senaste tio-femton åren? I så fall hur?  

 

• Passar olika läromedel i olika kontexter tycker du? Skillnad på gymnasiet 

(praktiska/teoretiska linjer) eller olika typer av grundskolor (ålder, invandrare, elever 

med olika svårigheter) 

 

 

Lärobokens ställning idag  

• I den nationella utvärderingen sägs att läroboken i samhällskunskap förlorar i 

betydelse. Stämmer det med dina erfarenheter? Varför förhåller det sig i så fall på 

det viset tror du? 
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Bilaga 2 

 
Observationsschema av samhällskunskapslektion 

 

 
Datum/Tid........................................................................................................................ 

 

Klass /Skola......................................................................................................................

    

Område som studeras på lektionen............................................................................... 

 

Antal elever på lektionen................................................................................................ 

 

Lektionens längd............................................................................................................. 

 

 

Vilka läromedel används under lektionen?  

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Använder alla elever samma läromedel under lektionen? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 



 57

 

På vilket sätt används läromedlen? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

När används läroboken/alternativa läromedel? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

Hur presenteras läroboken/alternativa läromedel av läraren?  

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Hur tar eleverna emot och använder sig av läroboken/läromedlen? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Vilka tillgångar har eleverna till olika läromedel? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Har alla elever samma tillgång/möjlighet till samma läromedel? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Bilaga 3 
Våra utgångspunkter för vår undersökning om förändringar i läroboken under de 

senaste 10-15 år i samhällskunskap. 

 

• Följer läroboken samhällets utveckling? 

• Har läroböckernas struktur förändrats på något sätt?  

• Vilka olika områden prioriteras i läroböckerna?  

• Skiljer sig språket i läroböckerna?  

• Skiljer läroböckernas innehåll sig åt vad det gäller att förmedla och uppmana till olika 

kunskap för eleverna?  

• Vilket arbetssätt prioriteras i de olika läroböckerna?  

• Är läroböckerna anpassade utefter kursplanerna?  

 

 


