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Sammanfattning 

Denna studie handlar om vilka olika kunskapsnivåer som elever testas på med arbetsuppgifter 

i läroböcker i geografi. För att genomföra denna studie har jag valt att undersöka fyra 

läroböcker i geografi För årskurserna 7-9. Med hjälp av kunskapstaxonomierna Bloom och 

SOLO undersökttes arbetsuppgifter i läroböckerna. 

 

Studien visar att det finns till en viss del en uppbyggnad efter kunskapspyramiden och följer 

kunskapstaxonomiernas uppbyggnad. Den visar också på att en stor del av arbetsuppgifterna 

endast testar de lägre kunskapsnivåerna. 

 

Nyckelord: 

Kunskapstaxonomier, Alternativ kunskapssyn, Taxonomianalys, Geografiämnet, läroböcker i 

geografi. 
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1 INLEDNING 

 

Detta arbete är en undersökning av vilka färdigheter eller kunskaper som behövs för att klara 

av uppgifterna i läroböcker i geografi för årskurs 7-9. Jag har valt att studera 

arbetsuppgifter/instuderingsfrågor i fyra läroböcker i geografi för årskurs 7-9. Under mina 

VFU-perioder i geografi har jag uppfattat att läroböckernas arbetsuppgifter/instuderingsfrågor 

ofta är väldigt enkla. Jag har ofta funnit att läroböckerna i geografi inte räckt till för att 

uppfylla de krav som läroplanen ställer på eleverna i 7-9. Detta har gjort att jag har arbetat 

fram eget material för att komplettera de arbetsuppgifter/instuderingsfrågor som finns i 

läroböckerna.  

Av min erfarenhet är geografi ett ämne där lärare och elever ofta arbetar enbart med 

läroböckerna. Läroböckernas uppbyggdanad och om hur uppgifterna ser ut, har också varit ett 

vanligt samtalsämne bland studenter och lärare, under den tid jag genomförde mina 

ämnesstudier i geografi. Det är från dessa diskussioner idén kom att undersöka vad för 

kunskap som behövs för att klara av uppgifterna i läroböckerna. Jag har inte heller kunnat se 

att det har gjorts något tidigare arbete inom fältet, vilket gjorde att det vara intressant att 

undersöka ämnet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie har jag tagit reda på vilka kunskapsnivåer arbetsuppgifter/instuderingsfrågor i 

läroböckerna i geografi. 

 

 Vilka kunskapsnivåer som skulle behövas för de olika 

arbetsuppgifterna/instuderingsfrågorna enligt kunskapstaxonomierna Bloom och 

SOLO. 

 Vilka färdigheter eller kunskaper som eleven behöver för att klara av 

arbetsuppgifter/instuderingsfrågorna i läroböckerna för geografi, utifrån olika 

kunskapastaxonomier. 

 

1.2 Disposition 

Jag börja med att ta upp tidigare forsking i kapitel 2, där redogör jag för tidigare forskning 

inom kunskapstaxonomier. Kapitel 3 följer en teoretisk bakgrund där jag redogör för 

utbildningsfilosofier, vad är kunskap och kunskapstaxonomier. Kapitel 4 tar jag upp vilka 

metoder jag har använt mig av och om det material som jag har använt mig av, jag tar också 

upp om analysverktyg som jag använt mig av och om Blooms och SOLO taxonomierna och 

även hur jag har gått till väga i analysprocessen. Kapitel 5 följer resultatet av analysen av 

uppgifterna i läroböckerna. Kapitel 6 är en sammanfattning av resultatet. Kapitel 7 är 

diskussionen av studien. Efter kapitel 7 är källförteckningen och bilagor med den grova 

statistiken. 



 

5 
 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERTUR 

 

Här behandlas tidigare forskning och relevant litteratur. Det är två områden som behandlas 

här, första området behandlar relevant geografididaktisk litteratur för undervisning i geografi. 

Det andra området är tidigare forskning som har relevans utifrån studiens syfte. 

 

2.1 Geografididaktik 

Inom skandinavisk litteratur finns det inte mycket inom området geografididaktik. 

Geografididaktisk forskning inom geografiundervisningens betingelser är det främst Lena 

Molins avhandling Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Denna 

avhandling behandlar geografiämnet i gymnasieskolan. Avhandlingen utgörs av en analys av 

läroplaner och kursplaner för perioden från ca 1840 till 2005. En del av hennes avhandling är 

en analys av ett urval av geografiläroböcker som fanns under 1900-talet.1 Man kan tolka 

hennes resultat med att lärares val av ämnesstoff kommer från starka traditioner inom ämnet. 

Detta gör att den moraliska dimensionen inte finns i geografiundervisnigen då det vanliga 

ämnesinnehållet kan ses som en essentialistisk utbildningsfilosofi. Detta berör frågor som 

solidaritet, social rättvisa, jämlikhet och hållbar utveckling går förlorade till store del.2 

En annan studie är Kjell Haraldssons analys av geografiläroböcker som används inom 

gymnasiet, här kommer fokus på hur böcker behandlar miljöfrågor i läroböckerna. Han 

genomför också en kompletterande undersökning där han tittar på några läroböcker i 

naturkunskap och så genomför han även intervjuer med geografilärare.3 

Ingrid Sanderoth och Margit Werner har gjort en studie om verksamhetsområde 

geografiundervisning vid lärarutbildningen i Göteborg. De har med hjälp av studenter bedrivit 

ett projekt med ett nätverksträffar i syfte att få de olika områdena i geografistudierna att bli 

mera sammanhållna.4 

Tidigare forskning kring taxonomianalys av geografins ämnesböcker har varit svår att 

finna just för geografi och det blir att man får utanför geografi som ämne för att finna något 

som kan vara av intresse. Det finns också många studier gjorda i andra ämnen med 

kunskapstaxonomier som analysverktyg som t.ex. Kemi, här kan man t.ex. titta på en 

undersökning man gjort i Turkiet där man tittar på vilken typ av kunskapsnivåer enligt 

Blooms kunskapstaxonomi som uppgifterna i kemiprov låg på. Man gjorde undersökningen i 

tre typer av skolor i två städer (Trabzon och Amasya) i Svartahavs regionen, tre typer av 

skolor man valde att titta på är en vanlig gymnasieskola, yrkes och kommersiellgymnasium 

och den tredje typen av skola var Anatolian gymnasium som är ett gymnasium som tar emot 

studenter genom ett nationstäckande prov. Man tittade på 403 skrivna prov i kemi under två 

terminer och det visade sig att bara 4% av uppgifterna låg på en hög nivå medan 60% låg på 

den lägsta nivån i kunskapstaxonomin. Kvarvarande uppgifter låg på en medelnivå inom 

kunskapsnivån enligt Blooms taxonomi. Man kommer fram i undersökningen att lärare bör ha 

                                                 
1 Molin, Lena, 2006. 

2 Ibid. 

3 Haraldsson, Kjell,  2001 . 

4 Sanderot, Ingrid & Werner, Margit, 2003. 
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uppgifter som utvecklar ett HOCS (higher order congitive skills) tänkande hos eleverna, alltså 

uppgifter som ligger inom de högre kunskapsnivåerna.5 

För att få en ide om hur geografilärare använder ämnesböckerna i geografin kan man titta 

på Katarina, A, Skowrun examensarbete i lärarutbildningen i Malmö. Där undersöker hon hur 

lärare, elever och föräldrar använder geografiboken i geografiundervisningen.6 

 

 

3 TEORETISK BAKGRUND 

 

I detta kapitel redovisas först olika utbildningsfilosofier som är relevanta för studien. Det 

andra som redovisas i detta avsnitt är vad en kunskapstaxonomi är för något, efter det 

redovisas de fyra taxonomierna som används i studien. 

 

3.1 Utbildningsfilosofier 

Med utbildningsfilosofi menas olika sätt att se på lärande och utbildningens syfte och roll i 

samhället.7 Brukar dela in detta i essentalism där är ämnet i centrum, detta utgå från att 

undervisningen innehåll baseras på vetenskaplig disciplinerna.8 Progressivism står eleven i 

centrum och fokuserar på elevens intresse och arbetsätt. 9 Perennialism fokuserar man på 

frågorna, gott och ont, rätt och orätt, sant och falskt. Rekonstruktivism är framtiden i 

centrum där fokuserar man på skolan i en demokratisk utveckling av ett framtida gott 

samhälle.10 Man kan sammanfatta dessa utbildningsfilosofier som att essentalism är där 

eleven ska ta in information genom att läsa sig till dessa i ämnesböcker och genom att läraren 

leder undervisningen. Progressivism är där eleven får sin kunskap genom att samarbeta med 

andra elever i grupparbeten och projektarbeten där läraren har en handledande roll och 

ämnesböckerna inte används i stor utsträckning. Det som kan nämnas är att eleverna 

förmodligen använder ämnesböcker för att finna den information som behövs för att klara av 

uppgifterna som ett grupparbete eller projektarbetet kräver av eleverna. Prennialism är när 

läraren står i centrum och eleverna lär sig direkt från läraren genom katederundervisning och 

här används inte ämnesböcker i någon stor utsträckning. Rekonstruktivism tolkar jag på 

samma sätt som med progressivism, men med ett framtidsperspektiv i själva undervisningens 

utformning. 

 

3.2 Vad är kunskap 

Inom forsking om kunskap är det viktigt att man kan definiera vad kunskap faktiskt är. Det 

kan finnas flera olika förklaringar av vad kunskap är. Den jag valt att använda mig av är Bernt 

Gustavsson, ”vad är kunskap?”. Där diskuterar han om hur man definierar kunskap och denna 

diskussion kommer till användning i diskussionsdelen av denna här studien. 

                                                 
5 Karamustafaoglu, S., Sevim, S., Karamustafaoglu, O., & Cepni, S. 2003. 

6 Skowrun,A, Kartarina. 2010. 

7 Skolverket. 2002: 12. 

8 Ibid. 

9 Hegender, Henrik 2003: 5. 

10 Ibid: 6. 
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Om vi studerar den kända definitionen av kunskap, som Platon kommer från år 400 f.Kr. 

Platon definition av kunskap är: 

 

Något som utgår från vad vi tror eller håller för sant. Men för att tro ska bli 

kunskap måste vi ha goda skäl, argument, för det vi tror på och att vi måste 

berättiga, dvs. visa eller bevisa att det vi tror är sant.11 

 

Denna definition gör ingen skillnad mellan nutid och dåtid. Aristoteles utvecklade denna 

definition till tre stycken delar. Den första delen är vetenskaplig-teoretisk kunskap 

(episteme) är vetandet som är den säkra kunskapen, alltså den kunskap som beskriver och 

förklara världen, naturen, samhället och hur människan är uppbyggd och fungerar. Den andra 

delen är praktisk-produktiv kunskap (techne) tillhör hantverket och verksamhet som arbetar 

inom tillverkning, framställning och skapande. Den tredje delen är praktisk klokhet 

(fronesis) är klokhet, det är kunskap som är till för etisk, social och politiskt handlande.12 

 

3.3 Kunskapastaxonomier 

En kunskapstaxonomi är en modell för lärandet av kunskap från en lägre till högre nivå. Detta 

mäter man genom att titta på antingen uppgifterna som eleverna kommer i kontakt med eller 

genom svaren som eleverna ger på uppgifter. Det finns olika nivåer av kunskapsnivåer eller 

lower-order cognitive skills (LOCS) och higher-order cognitive skills (HOCS). Vilket görs 

med hjälp av flera olika kategorier som klassificera med olika kunskapsnivåer. Detta 

presenteras ofta med hjälp av en pyramid (se figur 1) eller en tabell (se figur 2)för att belysa 

att en lägre kunskapsnivå behövs för att bygga upp till en högre kunskapsnivå. Man måste 

bygga upp en bred grund för att kunna gå vidare till nästa kunskapsnivå. Om man använder en 

kunskapspyramid (se figur 1) kan man se att de lägre kunskapsnivåerna har en större bas än 

vad de i toppen har. Med till exempel Blooms taxonomi blir det faktakunskap som är 

grunden för kunskap, förståelse bygger vidare på faktakunskap, tillämpning bygger vidare på 

förståelse, analys bygger vidare på tillämpning, syntes bygger vidare på analys och 

värdering bygger vidare på syntes Där faktakunskap är botten av pyramiden och värdering är 

toppen av pyramiden (se figur 1).13 

 

                                                 
11 Gustavsson, Bernt 2002: 50. 

12 Ibid: 54. 
13Kungliga Tekniska Högskolan http://www.kth.se/polopoly_fs/1.180171!/Menu/general/column-

content/attachment/peterHahlin.pdf (Hämtad: 2013-01-08) 

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.180171!/Menu/general/column-content/attachment/peterHahlin.pdf
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.180171!/Menu/general/column-content/attachment/peterHahlin.pdf
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Figur 1. En kunskapspyramid med Blooms taxonomi. Källa: Kungliga tekniska Högskolan  

 

En kunskapstaxonomi kan användas för att göra bedömningar av vilken kunskapsnivå en 

uppgift kan ligga på. Uppgift som kräver att eleven endast förväntas återge svaret från texten i 

ett ämnes bok för att kunna svara på en uppgift skulle denna placeras i botten av pyramiden 

med Blooms taxonomi som ett exempel. 

 

 

4 METOD 

 

I detta avsnitt förklaras och motiveras val av metod och urval. Först kommer urvalet att 

avhandlas och förklaras och därefter kommer metoden att avhandlas. 

 

4.1 Material 

Jag har valt att använda mig av fyra läroböcker i geografi för årskurs 7-9. Jag har valt att 

avgränsa analysen till läroböckernas kapitel om Afrika. Avgränsning till Afrika var på grund 

av att kapitel kan vara tunt i sin utformning, detta har jag fåt känna av under min 

verksamhetsförlagdautbildning. Då jag haft geografiundervisning där det blivit att jag fåt 

utvecklat eget material på grund av att kapitlet har varit tunt. Det är ofta få sidor i jämförlse 

med kapitlet om Nordamerika om man tar läroboken SO Direkt finns det fjorton sidor om 

Nordamerika och tolv sidor om Afrika. Afrika är också en kontinent som det idag talas 

mycket om inom den globala politiken och även inom klimatdebatten. Där Afrika är av stort 

intresse på grund av att kontinenten just nu befinner sig i ett vägskäl mellan att utveckla ett 

hållbart jordbruk och modern industri eller att inte. 
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Att titta på läroböcker, som är riktade mot årskurs 7-9 motiveras av att jag har störst 

erfarenhet från att undervisa dessa åldrar och därför redan har kommit i kontakt med det 

material som används i undervisningen.  

De ämnesböcker jag har valt att analysera är: 

 

 SO Direkt: Wiwi Ahlberg, Herman Blom, Lars Erik Åse (1999). So-Direkt 

geografiboken. Stockholm: Bonnier utbildnings förlag AB. 

 Sofia: Barrefors, Sven, Olof (2003) Sofi Geografi. Solna: Ekelund förslag AB. 

 SO-S: Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig (2003). SO-S Geografi ämnesboken. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 SOL 3000: Per Thorstensson, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson (2002). 

SOL 3000 Geografi elevbok. Stockholm: Natur och kultur. 

 

4.2 Analysverktyg 

Jag har valt att göra en taxonomianalys av arbetsuppgifter/instuderingsfrågor som finns i fyra 

olika läroböcker i geografi som jag har valt att använda mig av. Jag har använt mig av två 

kunskapstaxonomierna Bloom och SOLO för att genomföra denna analys av uppgifterna. 

Med arbetsuppgifter/instuderingsfrågor avses här de uppgifter som finns i läroböckerna och 

som är avsedda att vara ett formativt bedömningsverktyg, för att se om eleven har läst kapitlet 

och förstått det. Jag kommer att använda mig av begreppet uppgifter istället för 

arbetsuppgifter/instuderingsfrågor i texten. 

Genom att använda två olika taxonomier hoppas jag kunna komma fram till hur 

uppgifterna är uppbyggda samt om det skiljer sig i kunskapsnivån mellan de två 

taxonomierna. Om jag har en kunskapsnivå på en uppgift med Bloom och en annan 

kunskapsnivå med SOLO eller om det blir samma resultat. Det jag hoppas kunna fastställa 

genom att genomföra en analys av uppgifterna i läroböckerna är att se vilka färdigheter eller 

kunskaper som en elev behöver för att klara av uppgifterna i läroböckerna och därigenom 

kunna se vilken kunskapsnivå som man tänker sig att elever som går i 7-9 ska ha. 



 

10 
 

4.3 Bloom 

Blooms taxonomi är hierarkisk uppbyggd och bygger på att elever behöver kunna tillgodose 

sig kunskap på första trappsteget innan eleven kan komma vidare till det andra trappsteget.14 

Blooms taxonomi är uppbyggd på följande sätt (se figur 2). 

 

 
Figur 2 Blooms kunskapstaxonomi. Källa: Bloom Benjamin S. and David R. Krathwohl 

(1956). 

 

                                                 
14 Hedin, Anna 2006: 156. 



 

11 
 

4.4 SOLO 

SOLO taxonomin Structure of the Observed Learning Outcome är en taxonomi som är till för 

bedömningar på studenters svar på examensfrågor eller redovisad fakta (Chan, Tsui, Chan, & 

Hong, 2002).15 I SOLO har man fem kunskapsnivåer som svaren kan komma inom (se tabell 

1). När man gör om dessa till att bedöma hur frågorna är kunskapsmässig uppbyggda kan de 

sammanfattas på följande vis. 

  

Kunskapsnivå Förklaring av kunskapsnivå. Exempel. 

1.(Prestructural). Finns ingen kunskapsnivå som gäller för 

denna kunskapsnivå när man ska 

bedöma hur en uppgift är uppbyggd. 

 

 

2.Enkelt 

strukturerat 

(Unistructural). 

Eleven skall fokusera på det relevanta 

området och arbetar med en aspekt. 

 

Vad heter Englands huvudstad? 

3.Fler strukturerat 

(Multistructural). 

Eleven ska använda fler och mer 

relevanta fakta men ska inte integrera 

dem inte i ett sammanhang. 

 

Nämn fem huvudstäder i 

Europa. 

4.Relations struktur 

(Relational). 

Eleven skall integrera fakta och idéer så 

att de bildar en meningsfull struktur och 

ett sammanhang. 

Beskriv med egna ord hur djur 

och växtodlingar skiljer sig 

mellan bönder i Spanien och 

bönderna i Danmark.16 

 

5.Utökad struktur 

(Extended abstract). 

Eleven behöver använda centrala fakta 

föra att i ett vidare och djupare 

sammanhang där eleven ska göra 

jämförelser, dra paralleller och dra 

slutsatser och skapa välgrundade 

värderingar. 

 

Sammanfatta vad som krävs om 

Europas industri ska klara sig 

bra i framtiden.17 

Tabell 1 SOLO taxonomin. 

Det jag gjort är en direkt översättning från engelska och sedan gjort om de olika nivåerna så 

de blir enklare att förstå innebörden av nivåerna. Jag har sedan tagit fram exempel på hur de 

olika nivåernas uppgifter kan se ut. 

 

                                                 
15 Denna uppställning av SOLO är en modifierad version av den som finns i texten på sidan:  

Uppsala Universitet http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/miniprojekt/larstilar/solo.pdf (2013-01-10) 

16 Ahlberg Wiwi, Herman Blom, Lars Erik Åse 1999: 97. 

17 Ibid: 101. 

http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/miniprojekt/larstilar/solo.pdf
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4.5 Analysprocessen 

Analysen inleds med att jag läser kapitlet om Afrika i varje lärobok för att skapa mig en 

uppfattning om kapitlena. Jag valde att bara ta avsnittet för Afrika för att det är där man 

kommer i kontakt med de frågor som behöver ta ställning till mest i läroböckerna. T.ex. hur 

ska man förhindra fattigdom. Man kommer också i kontakt med enklare uppgifter där man 

inte behöver fundera så mycket utan kan ge ett enkelt faktasvar. T.ex. att man frågar om vad 

för typ av klimat man har i Nordafrika. Därefter svarade jag alla uppgifterna för att se vad 

svaren på uppgiftena blir och bedömde sedan vilken kunskapsfärdigheter som eleven behöva 

för att klara av uppgifterna. 

Därefter bedömde jag vilken kunskapsnivå som uppgifterna har genom att titta på vilken 

kunskapsfärdigheter eleven skulle behöva för att komma fram till svaret. Därefter för jag in 

detta i en tabell (se bilaga 5) för att kunna få en överblick på hur uppgifterna fördelas.  

T.ex. Vad heter Englands huvudstad? Här blir svaret London och här behöver eleven bara 

uppge svaret på uppgiften. Detta betyder att denna uppgift tillhör kunskapsnivå ett med 

Blooms taxonomi, då markeras den som en 1 i tabellen. Vidare kommer denna uppgift inom 

kunskapsnivå två med SOLO. 

 

Bloom SOLO 

1 2 

  

Efter jag gjorde denna process på de fyra läroböckerna redovisa jag det i resultatet och 

förklarar vad eleven behöver göra för att klara av uppgifterna och redovisar för vilken 

kunskapsnivå som uppgiften tillhör. 

 

 

5 RESULTAT 

 

Här redovisas till vilken taxonomi arbetsuppgifterna om Afrika har i de fyra läroböckerna. För 

varje lärobok görs först en översikt och därefter redovisas taxonomierna för arbetsuppgifterna. 

 

5.1 SO Direkt Geografiboken 

Läroboken har tolv sidor som behandlar Afrika och till denna hör tre avsnitt med uppgifter. 

Bokens uppgifter är indelade i tre svårighetsgrader som visas genom gult (enkla), orange 

(medelsvåra) och rött (svåra). I avsnittet behandlas Afrikas natur, klimat och växlighet, 

jordbruket, naturtillgångar, industri och om dess befolkning. 

 

5.1.1 Uppgiftsdel 1 

Här redovisas klassificering enligt Bloom och SOLO taxonomierna. Uppgiftdel 1 handlar om 

Afrikas natur och består av fem uppgifter varav två enkla, två medelsvåra och en svår. 
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Bloom 

Uppgifterna 1-2 är ”Vad är ett bäcken (i naturen)? Nämn några bäcken i Afrika”18. Och ”Vad 

heter jordens längsta gravsänka och var finns den?”19. Dessa uppgifter har kunskapsnivån 

faktakunskap, eleven ska återge den fakta han/hon har läst i ämnesboken, eleven ska alltså 

erinra sig vad som står i texten. 

Uppgift 3 är ”Anteckna 3-4 riktigt stora floder i Afrika. Genom vilka länder flyter de?”20 

Här är det kunskapsnivån tillämpning som används. Eleven ska alltså använda den 

faktakunskap som den har om att använda en kartbok och den kunskap som den har läst sig 

till om Afrika för att kunna genomföra uppgiften. Eleven behöver använda sig av en kartbok 

till denna uppgift på grund av det inte finns någon karta i ämnesboken över Afrikas floder där 

namnen finns med på dem. Här får eleven alltså tillämpa den kunskap han eller hon har om 

hur man använder en kartbok och hur man hittar floder och länder i kartboken.  

Uppgift 4 är ”Du flyger mot öster över Afrika längs ekvatorn. Vilka länder passerar du 

över? Vilka floder, sjöar, berg och andra sevärdheter kan du se vid klart väder?”21 Här frågar 

man om samma sak som i den första medelsvåra uppgiften, men här ska eleven också använda 

sig av faktakunskap som han eller hon har läst till sig genom att läsa texten om Afrikas natur i 

ämnesboken. Här kombinerar man sig av faktakunskap och tillämpning i uppgiften.  

Uppgift 5 om Afrikas natur är ”Vad menas med att Afrika är Gondwanas nyckel?”22 Här 

är det kunskapsnivåerna faktakunskap och förståelse som används. Eleven ska använda sig av 

faktakunskap som han eller hon har fått genom att läsa texten i ämnesboken och eleven ska ha 

en förståelse om vad han eller hon har läst i texten och sedan ska eleven kunna förklara varför 

man just kallar Afrika föra Gondwanas nyckel. 

 

SOLO 

Med SOLO taxonomin på samma uppgifter blir det på följande vis. När det kommer till 

uppgifterna för kapitlet för Afrikas natur kommer uppgifter 1 och 2 inom den tredje 

kunskapsnivån i SOLO taxonomin. Eleven behöver bara läsa texten i kapitlet för att återge de 

fakta som tas upp, alltså behöver bara eleven återge fakta från texten i ämnesboken för att 

svara på uppgiften. När det kommer till uppgifter 1, 2 och 5 ligger dessa inom den fjärde 

kunskapsnivån där eleven ska integrera fakta i ett sammanhang. Här ska eleven alltså använda 

den fakta som han eller hon har läst sig till för att kunna svara på uppgifterna. 

 

5.1.2 Uppgiftsdel 2 

Här redovisas klassificering för uppgiftsdel 2. I kapitlet om Afrikas klimat och växlighet finns 

det nio stycken uppgifter. De består av fyra enkla, två medelsvåra och tre svåra. 

                                                 
18 Ahlberg Wiwi, Herman Blom, Lars Erik Åse 1999: 116 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Ibid. 

22 Ibid. 
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Bloom 

I uppgifterna 1 och 8 använder man sig av kunskapsnivån faktakunskap. Eleverna ska alltså 

bara återge det som finns i ämnesbokens text om Afrikas klimat och växlighet. Det 

uppgifterna frågar om är ”Nämn tre öknar i norra Afrika och två i södra Afrika”
23

 och ”Hur 

mycket bör det regna för att ett område i Afrika ska få stäpp, istället för öken?”24 

Uppgift 2 är ”Vad menas med överbetning?”25 Här använder man sig av kunskapsnivån 

förståelse, eleven ska använda sig av den kunskap som han eller hon har och visa att han/hon 

har förstått det han eller hon har läst genom att förklara vad som skiljer de olika savannerna 

åt. 

Uppgift 3 är ”Vilka band med växlighet finner man mellan Medelhavet och ekvatorn?”26 

Denna uppgift tillhör den tredje kunskapsnivån. Eleven behöver kunna tillämpa den kunskap 

som han eller hon har för att kunna svara på uppgiften. Eleven behöver här kunna använda 

karta och göra en bedömning av vilken växlighet som finns vid Medelhavet. 

Uppgift 4 är ”Vilka två typer av savann förekommer? Vad skiljer dem åt?”27 Här 

använder man sig av kunskapsnivån förståelse. Eleven ska använda sig av den kunskap som 

han eller hon har och vissa att han/hon har förstått det han eller hon har läst genom att förklara 

vad som skiljer de olika savannerna åt. 

Uppgift 5 är ”Varför är det sommar i Kapstaden månaderna december-februari?”28 , här 

kommer eleven att använda sig av kunskapsnivåer förståelse. Eleven måste först läsa texten 

för att sedan kunna återknyta till den och sedan måste eleven ha förstått vad han eller hon har 

läst i texten och sedan ska eleven förklara varför södra halvklotet har sommar under de 

månader man har vinter på norra halvklotet.  

Uppgift 6 är ”Varför är det så ont om växter på marken i en tropisk regnskog?”29  Här är 

det kunskapsnivå förståelse som eleven använder sig av. Här ska eleven först läsa texten i 

ämnesboken för att kunna återge fakta texten, sedan måste eleven vissa att han eller hon har 

förstått den text som har läst när han/hon förklarar varför det är ont om växter på marken i 

regnskogen. 

Uppgift 7 är ”Varför är regnskogen så glest befolkad?”30 Dessa uppgifter ligger inom 

kunskapsnivån förståelse. Eleven måste först läsa texten för att sedan kunna återknyta till den 

och sedan måste eleven förstå den har läst i texten och sedan ska eleven förklara varför 

regnskogen är glest befolkad. 

Uppgift 9 är ”När det regnar i Addis Abeba som är huvudstad i Etiopien? Vilken är 

orsaken till regnen?”31 Denna uppgift har jag inte kunnat gör någon bedömning av på grund 

av att jag själv inte kunnat svara på själva uppgiften.32 

                                                 
23 Ahlberg Wiwi, Herman Blom, Lars Erik Åse 1999: 120. 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Ibid. 

27 Ibid. 

28 Ibid. 

29 Ibid. 

30 Ibid. 

31 Ibid. 
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SOLO 

Uppgifter 1 tillhör den tredje kunskapsnivån där eleven bara behöver återge flera fakta 

punkter för att klara av att svara på uppgiften. Uppgifterna 2-7 tillhör den fjärde 

kunskapsnivån där eleven ska interagera fakta och idéer i en meningsfull struktur och i ett 

sammanhang. Om man tar uppgift 2 som ett exempel ska eleven återge den fakta som finns i 

ämnesboken, men sätta dessa fakta i ett sammanhang, för att kunna förklara vad som menas 

med överbetning. Uppgift 8 tillhör den andra kunskapsnivån där eleven bara behöver återge 

en enda faktapunkt från minnet eller texten för att besvara uppgiften. 

 

5.1.3 Uppgiftdel 3 

Här redovisas klassificering för uppgiftsdel 3. De fyra uppgifterna är om Afrikas jordbruk, 

naturtillgångar, industri och om dess befolkning och består av två enkla, en medelsvår och en 

svår. 

 

Bloom 

Uppgift 1 är ”Nämn tre saker som skiljer en shamba från en plantage.”33 Denna uppgift tillhör 

kunskapsnivå två. Eleven måste visa förståelse för det som eleven har läst och kunna 

sammanfatta dessa fakta till ett svar.  

Uppgift 2 är ”Vilka malmer bryts i Sydafrika?”34 Uppgiften tillhör kunskapsnivå ett, där 

eleven endast behöver återge fakta som han eller hon har läst i texten för att klara av 

uppgiften.  

Uppgift 3 är ”Försök förklara varför det finns så få industrier i Afrika.”35 Denna uppgift 

tillhör kunskapsnivå fyra. Eleven behöver kunna peka ut varför det finns lite industri i Afrika. 

Eleven ska alltså genomföra en analys för att kunna peka ut de anledningar som finns till 

varför det finns få industrier i Afrika. 

Uppgift 4 är ”Vilken är orsaken till att Afrika upplevs så splittrat?”36 Uppgiften tillhör 

kunskapsnivån tillämpning. Eleven ska läsa sig till de fakta han eller hon behöver för att 

kunna svara på uppgiften och eleven behöver förstå det han eller hon har läst och sedan ska 

han/hon tillämpa denna faktakunskap för att förklara varför Afrika verkar splittrat. 

 

SOLO 

Uppgift 1 tillhör kunskapsnivå fyra. Eleven skall integrera fakta och idéer så att de bildar en 

meningsfull struktur och ett sammanhang. Uppgift 2 tillhör kunskapsnivå två där eleven 

endast behöver återge fakta utan att sätta den i ett sammanhang. Uppgifterna 3-4 tillhör 

kunskapsnivå fem där eleven behöver använda centrala fakta för att i ett vidare och djupare 

sammanhang göra jämförelser, dra paralleller och slutsatser och skapa välgrundade 

värderingar. Om man tar den tredje uppgiften som ett exempel ”Försök förklara varför det 

                                                                                                                                                         
32 I läroboken SO Direkt så kunde jag inte hitta den fakta i texten som skulle ge svaret på uppgiften och 

inte med hjälpa av någon bild heller. Förmodligen så behöver man använda en kartbok för att finna 

svaret. Det finns dock ingen hänvisning till detta i läroboken.  

33 Ahlberg Wiwi, Herman Blom, Lars Erik Åse 1999: 125. 

34 Ibid. 

35 Ibid. 

36 Ibid. 
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finns så få industrier i Afrika”37, ska eleven alltså försöka skapa en förklaring till varför det 

finns få industrier i Afrika och hur det kommer sig. 

 

5.2 SO-S Geografi Ämnesboken 

I SO-S är det tjugotre sidor om Afrika, dessa sidor är uppdelade i sex kapitel vilka är träd, 

gräs och sand i Afrika, Nordafrika, Västafrika, Centralafrika, Östafrika och Södra Afrika. 

Varje kapitel har uppgifter som är uppdelade i frågor om texten, arbeta med texten och ta reda 

på mer. Uppgifterna med grön stjärna framför sig är mer krävande uppgifter. 

 

5.2.1 Uppgiftsdel 1 

Uppgiftsdel 1 är om Nordafrika och består av sju frågor om texten, det är tolv uppgifter där 

eleven ska arbeta mer med texten. Här finns det tre uppgifter som är avancerande och det 

finns bara en uppgift som kräver att man ska ta reda på mer. 

 

Bloom 

Här presenteras klassificering enligt Bloom för uppgiftsdel 1. 

 

Frågor om texten 

För att börja med ”frågor om texten” är uppgift 1 och 2 följande, ”Vilket är det till ytan största 

landet vid Nordafrikas kust?”38 och ”Vilket land i Nordafrika har flest invånare?”39 Båda 

dessa uppgifter tillhör kunskapsnivån faktakunskap. Eleven ska bara kunna återge den fakta 

som han eller hon har läst sig till genom att läsa kapitlet om Nordafrika.  

Uppgift 3 är ”Vid Tunisien, Algeriets och Marockos kust råder Medelhavsklimat. Vad är 

typiskt för Medelhavsklimat?”40 Här frågar man efter förståelse av eleven som behöver läsa 

texten om Nordafrika för att kunna finna svaret på uppgiften och eleven behöver kunna 

förklara vad som är typiskt för ett Medelhavsklimat. 

Uppgift 4-5 och 7 är ”Vad heter världens största öken?”41, ”Nämn några länder som till 

största delen är öken.”42 Här är det faktakunskap som man behöver för att kunna svara på 

uppgifterna, eleven behöver bara återge det han eller hon har läst i kapitlet. 

Uppgift 6 är ”Vad är en oas?”43 Denna uppgift tillhör kunskapsnivå två. Eleven ska alltså 

läsa texten i ämnesboken och sedan kunna förklara detta han eller hon har läst med egna ord. 

Uppgift 8 är och ”Vilket land har mest industri i Nordafrika?”44 Uppgiften tillhör 

kunskapsnivå ett. Eleven ska alltså bara återge den fakta som han eller hon har läst i 

ämnesboken. 

 

                                                 
37 Ahlberg Wiwi, Herman Blom, Lars Erik Åse 1999: 125. 

38 Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig. 2003: 51. 

39 Ibid. 

40 Ibid. 
41 Ibid. 

42 Ibid. 

43 Ibid. 

44 Ibid. 
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Arbeta med texten 

Uppgift 8 är ”Många äventyrslystna människor i andra delar av världen kulle vilja ta sig med 

bil eller motorcykel genom Afrika från Medelhavets kust till Guineabukten. Hur skulle 

naturförhållandena variera på en sådan färd?”45 Uppgiften tillhör kunskapsnivån tillämpning. 

Eleven ska alltså först läsa texten i ämnesboken och sedan tillämpa den för att svara på vilka 

naturförhållanden som man skulle passera genom på den sådan resa. 

Uppgift 9 är ”Genom vilka länder i Afrika rinner Nilen? Ta hjälp av atlas.”46 Här får 

eleven använda sig av tillämpning för att svara på uppgiften. Eleven ska först läsa texten i 

kapitlet och sedan tillämpa denna kunskap när han eller hon ska använda kartboken för att 

följa Nilens färd genom Afrika.  

Uppgift 10 är en tvådelad uppgift där en av delarna är en mer krävande del, ”Genom vilka 

länder i Nordafrika sträcker sig Atlasbergen?”47 och ”Ta reda på i din atlas hur höga 

Atlasbergen är och jämför med de högsta bergen i Europa. Vad finns de högsta topparna?”48 I 

båda delarna ska eleven använda sig av kunskapsnivå två. Eleven ska använda en kartbok för 

att se vilka länder Atlasbergen löper genom och ta reda på hur de olika bergskedjorna skiljer 

sig i höjd. 

Uppgift 11 är ”Nämn en anledning varför Algeriets huvudstad växer så snabbt.”49 Här är 

det kunskapsnivån förståelse som eleven kommer att använda sig av. Eleven behöver läsa 

texten i ämnesboken och sedan kunna förklara det han eller hon har läst för att klara av 

uppgiften.  

Uppgift 12 är ”Varför kan inte jordbruket i Algeriet få fram tillräckligt med mat åt alla i 

landet?”50 Här är det kunskapsnivån förståelse som eleven kommer att använda sig av. Eleven 

behöver läsa texten och sedan visa att han eller hon också har förstått det han eller hon har 

läst. 

Uppgift 13 som är en krävande fråga är ”I Nordafrika finns nästan inga naturliga sjöar. 

Vad kan detta bero på?”51 Här behöver eleven använda sig av förståelse för att svara på 

uppgiften. Eleven behöver läsa texten för att få basfakta om vad som orsakar att det inte finns 

många naturliga sjöar i Nordafrika och sedan kunna förklara vad detta kan bero på. 

Uppgift 14 och 15 är ”Nordafrika största sjö är konstgjord. Var ligger den och varför har 

man anlagt den?”52 och ”Vad heter Nordafrikas största stad och i vilket land ligger den?”53 

Här frågar man efter förståelse för att svara på uppgifterna. Det som eleven behöver göra att 

läsa texten och sedan förklara det han eller hon har läst för att kunna svara på uppgifterna. 

                                                 
45 Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig. 2003: 51. 

46 Ibid. 

47 Ibid. 

48 Ibid. 

49 Ibid. 

50 Ibid. 
51 SO-S Geografi Ämnesboken. 2003. s.51. 

52 Ibid. 

53 Ibid. 
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Uppgift 16 är en tvådelad uppgift och är en krävande uppgift och de är ”Varför är det så bra 

jordbruksmark där Nilen flyter ut i Medelhavet?”54 och ”Var finns annan jordbruksmark i 

Egypten? Varför just där?”55 För den första delen behöver eleven förståelse för att kunna 

förklara varför just detta område är bra för att bedriva jordbruk. Den andra del kommer eleven 

använda sig av förståelse för att kunna svara på frågan. Eleven måste läsa texten i boken för 

att sedan kunna förklara var annan bra jordbruksmark finns i Egypten. 

Uppgifterna 17 -19 är ”Vilka stater i Nordafrika har olja och i vilket land finns de största 

oljefälten?”56, ”Olja är en viktig exportvara från några länder i Nordafrika. Nämn några andra 

varor som exporteras från Nordafrika”57 och ”De allra flesta som bor i Nordafrika har samma 

språk och religion, Vilket språk och religion?”58 Dessa tre uppgifter tillhör kunskapsnivå ett, 

allt som eleven behöver göra för att klara uppgifterna är att läsa igenom texten för att finna 

svaren. 

 

Ta reda på mer 

Uppgiften som finns i delen ”ta reda på mer” är tvådelad och är  

 

”Nordafrikas största öar är Kanarieöarna som ligger ute i Atlanten, 

Använd material på biblioteket och studera öarna närmare, Till 

vilket land hör Kanarieöarna och vad heter de största öarna? 

Många svenska turister åker dit, Ta reda på hur väder och växlighet 

är på Kanarieöarna”.59 

  

Här tillhör uppgiften kunskapsnivå ett, Eleven behöver bara kunna läsa sig till denna 

information som han hon behöver för att kunna svara på uppgifterna. Det man kan säga här att 

det är en mer utmanande uppgift än andra på grund av att eleven behöver finna sitt egna 

material för att kunna svara på frågorna. 

 

SOLO 

Vid användning av SOLO-taxonomin blir resultat följande. 

 

Frågor om texten 

Uppgift 1 och 2 tillhör kunskapsnivå två där eleven bara behöver ge ett enkelt svar som 

kommer direkt från ämnesboken. Som ett exempel ”Vilket land i Nordafrika har flest 

invånare?”60, genom att läsa texten i ämnesboken kommer eleven veta att det är Egypten och 

behöver bara återge detta som svar på uppgiften. 

                                                 
54 SO-S Geografi Ämnesboken. 2003. s.51. 

55 Ibid. 

56 Ibid. 

57 Ibid. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 
60 Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig. 2003: 51. 
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Den 3:e uppgiften tillhör den fjärde kunskapsnivån. Eleven behöver kunna forma flera 

relevant fakta till en meningsfull struktur och sedan sätta dessa i ett sammanhang, som i detta 

fall är att förklara vad som utmärkt ett Medelhavsklimat. 

Uppgift 4 tillhör kunskapsnivå två där eleven bara behöver återge ett enkelt svar som han 

eller hon kan hitta i ämnesboken. 

Uppgift 5 tillhör kunskapsnivå tre där eleven behöver återge flera fakta från minnet eller 

texten i ämnesboken för att svara på uppgiften. 

Uppgift 6 tillhör kunskapsnivå fyra där eleven behöver sätta flera relevanta fakta i ett 

meningsfullt sammanhang, alltså kunna förklara vad en oas är. 

Uppgift 7 tillhör kunskapsnivå två där det bara är för eleven att skriva ett enkelt svara 

som kommer direkt från läroboken.  

 

Arbeta med texten 

Uppgifterna 8-14 tillhör kunskapsnivå fyra där eleven behöver sätta flera och relevant fakta i 

ett meningsfullt sammanhang som förklara det uppgiften frågar efter.  

Uppgift 15 tillhör kunskapsnivå tre. Eleven behöver bara svara på vad den största staden 

heter och i vilket land ligger den i Nordafrika. Eleven behöver alltså bara återge flera fakta 

från ämnesboken eller minnet för att klara av uppgiften. 

Uppgift 16 tillhör kunskapsnivå fyra där eleven ska kunna sätta flera och relevant fakta 

och kunna förklara dessa i ett meningsfullt sammanhang. 

Uppgifter 17-19 tillhör kunskapsnivå tre där eleven bara behöver återge fakta från 

ämnesboken men skillnaden mellan andra och tredje kunskapsnivån är att i tredje är det mer 

än en fråga som ska besvaras. 

 

Ta reda på mer 

I delen ”ta reda på mer” är det endast en uppgift som är tvådelad där första delen tillhör 

kunskapsnivå tre och andra delen tillhör kunskapsnivå tre. Eleven behöver alltså endast återge 

svaren på uppgifterna från minnet eller från fakta text. 

 

5.2.2 Uppgiftdel 2 

Uppgiftsdel 2 handlar om Väst- och Centralafrika och det är sex uppgifter med frågor om 

texten. Elva uppgifter för arbeta med texten, två uppgifter för ta reda på mer och det finns fem 

uppgifter som är avancerade.  

 

Bloom 

Här presenteras klassificering enligt Blooms taxonomi. 

 

Frågor om texten 

Uppgift 1 i frågor om texten är ”Nämn tre länder som ligger i Sahelområdet, Vilket av dem 

ligger längst mot väster?”61 Här frågar man efter faktakunskap. Det eleven ska göra här är att 

läsa texten och sedan titta på en karta i ämnesboken för att kunna svara på uppgiften. 

                                                 
61 Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig. 2003: 59. 
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Uppgift 2 är ”Vilket land i Afrika har flest invånare? Beskriv var det landet ligger.”62 

Uppgiften tillhör kunskapsnivå ett. Eleven ska först läsa texten och därigenom få reda på 

invånarantal i de olika länderna i Afrika, vilket görs enkelt genom att denna information visas 

i en grön ruta i början av varje kapitel och där finns också en karta över Nord Afrika och 

sedan beskriva var det ligger. 

Uppgift 3 är ”Vika två viktiga exportvaror från Västafrika kan vi finna i svenska 

affärer?”63, Uppgiften tillhör kunskapsnivå ett. Allt eleven behöver göra är att läsa texten för 

att finna svaret på uppgiften.  

Uppgift 4 är tvådelad och första delen är ”Vilken är den största floden i Centralafrika?”64. 

Här behöver eleven använda sig av tillämpning för få fram svaret. Eleven behöver använda en 

kartbok för att hitta den största floden i Centralafrika. Den andra delen av uppgiften är ”Vilka 

länder har stränder utmed den floden?”65. Här är det samma som i den första delen, eleven 

behöver använda sig av en kartbok för att avgöra vilka länder som ligger utmed floden.  

Uppgift 5 och 6 är ”Vilka stora djur lever i Centralafrikas regnskogar?”66 och ”Vilka två 

värdefulla mineral finns det mycket av i Kongo Kinshasa?”67. Här är det kunskapsnivån 

faktakunskap som behövs på båda uppgifterna för att klara av dem, allt man behöver göra som 

elev är att läsa texten har man svaren. 

 

Arbeta med texten 

Uppgift 7 är ”Hur kan familjer klara av att leva i mycket torra områden?”68, Uppgiften tillhör 

kunskapsnivån förståelse som eleven behöver för att klara av uppgifterna. Det eleven behöver 

göra är att läsa texten för att sedan kunna förklara hur familjer kan klara av att leva i torra 

områden med egna ord. 

Uppgift 8 är ”Vilket är det vanligaste sädesslaget i torra områden?”69 Denna uppgift 

tillhör kunskapsnivå ett och det som eleven behöver göra är att läsa texten i ämnesboken och 

sedan återge denna. 

Uppgift 9 är ”Genom vilka länder rinner floden Niger?”70, här ska eleven använda sig av 

tillämpning genom att använda en kartbok för att se vilka länder som Niger rinner genom. 

Uppgift 10 som är en mer krävande är ”Nigeria säljer mycket olja till andra länder, men 

ändå är de flesta nigerianer mycket fattiga, vad kan det bero på?”71, Uppgiften tillhör 

kunskapsnivå fyra för att svar på uppgiften, eleven behöver börja med att läsa texten och 

sedan själv komma fram till en idé om varför landet befolkning är fattiga som det är.  

                                                 
62 Lars Lindberg, Mårtensson, Solveig. 2003: 59. 

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 Ibid. 

66 Ibid. 

67 Ibid. 

68 Ibid. 
69 Ibid. 

70 Ibid. 

71 Ibid. 
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Uppgift 11-14 är uppbyggda på samma kunskapsnivå och är ”Varför har landet 

Elfenbenskusten fått just det namnet?”72, ”Varför är det gemensamma riksspråket franska i 

Elfenbenskusten och engelska i Nigeria?”73, ”Hur kan man se att det är muslimer som bor i ett 

område?”74 och ”Vad innebär det att invånare i ett område lever med självhushåll?”75 

Uppgiften tillhör kunskapsnivå två. Eleven behöver läsa texten i ämnesboken och sedan 

förklara varför just Elfenbenskusten heter som det heter och varför man har franska som 

riksspråk där och engelska i Nigeria samt varför det är att det bor muslimer i de områden där 

det finns en moské. 

Uppgift 15-16 är ”Regnskogen krymper allt mer, vilka regnskogsområden har chans att 

klara sig längst, tro du?”76och ”Det stora landet Kongo Kinshasa är mycket rikt på diamanter, 

men det har bara inneburit elände för de flesta kongoleser, varför?”77. Uppgifterna tillhör 

kunskapsnivå fyra för att veta vilka regnskogsområden som kommer klara sig längst från 

avverkning. Och varför det är sådana problem med diamanterna. 

Uppgift 17 handlar om ”Genom vilka länder i Centralafrika går ekvatorn?”78, Uppgifterna 

tillhör kunskapsnivå tre. Eleven ska använda sig av en kartbok för att ta reda på vilka av 

länderna i Centralafrika ekvatorn passerar genom.  

 

Ta reda på mer 

I delen ”ta reda på mera” är första uppgiften ”Nästan alla länder i Västafrika och Centralafrika 

var förr kolonier som hörde till olika stater i Europa, använd atlas och uppslagsböcker och ta 

reda på vilka områden som hörde till Storbritannien, vilka som hörde till Frankrike och vad 

som hörde till andra länder, redovisa med olika färger på arbetskarta”79. Här ska eleven ta 

fram fakta om de olika länderna i Västafrika och Centralafrika och sedan använda en karta för 

att visa vilka länder i Västafrika och Centralafrika som har tillhört Storbritannien, Frankrike 

eller andra länder med hjälp av färger. Uppgiften tillhör kunskapsnivå tre.  

Uppgiften 2 på ”ta reda på mera” är följande ”Jordnötter är en viktig livsmedel och 

handelsvara i Västafrika, ta på biblioteket reda på hur jordnötter växer och hur de används och 

redovisa i text och form”80. Här ska eleven alltså först undersöka hur man odlar och använder 

jordnötter i Västafrika och sedan ska han eller hon förklara detta genom att skriva ner det och 

använda bilder för att illustrera det. Uppgiften tillhör kunskapsnivå tre. 

 

SOLO 

Här presenteras klassificering enligt SOLO taxonomin. 
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Frågor om texten 

Uppgifter 1-6 tillhör alla kunskapsnivå tre, där eleven behöver endast återge flera fakta från 

minnet eller texten i ämnesboken för att klara av uppgiften. Som ett exempel ”Nämn tre 

länder som ligger i Sahel-området”81. Här ska eleven läsa sig till att det är Mali, Niger och 

Tchad som ligger i Sahel-området. 

 

Arbeta med texten 

Uppgifter 7, 9, 11-14 tillhör alla kunskapsnivå fyra, där eleven behöver kunna integrerar fakta 

och idéer att de bildar en meningsfull struktur och ett sammanhang. Som ett exempel uppgift 

11 som är ”Varför har landet Elfenbenskusten fått just det namnet?”82. Här ska eleven kunna 

förklara varför just landet har fått det namnet som det har. 

Uppgifter 8 och 17 tillhör kunskapsnivå tre. Eleven ska alltså återge fakta som han eller 

hon har läst sig till eller från minnet för att klara av uppgiften. 

Uppgifter 10, 15 och 16 tillhör kunskapsnivå fem, där eleven behöver använda centrala 

fakta föra att i ett vidare och djupare sammanhang där eleven ska göra jämförelser, dra 

paralleller och dra slutsatser och skapa välgrundade värderingar. 

 

Ta reda på mer 

På delen ”ta reda på mer” är det två uppgifter som båda tillhör kunskapsnivå tre, där eleven 

ska återge fakta från minnet eller texten för att klara av uppgifterna. 

 

5.2.3 Uppgiftdel 3 

Nästa uppgifter handlar om Östafrika och Södra Afrika och de består av åtta uppgifter som 

hör till ”frågor om texten” och är det sju uppgifter som hör till ”arbeta med texten” och två 

uppgifter som hör till ”ta reda på mera”, det finns bara en avancerad uppgift bland dessa 

uppgifter. 

 

Bloom 

Här presenteras klassificering enligt Blooms taxonomi. 

 

Frågor om texten 

De första 8 uppgifterna hör till ”frågor om texten” och här är alla av samma typ, det eleven 

behöver göra är att läsa texten för att ta reda på svaren till uppgifterna och detta göra att alla 

uppgifterna tillhör kunskapsnivå ett, till exempel ”Vad odlar bönderna i området kring 

Victoriasjön”83, ”Vilka fem arter av vilda djur lockar turister till Östafrika?”84.  
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Arbeta med texten 

Uppgift 9 på ”arbeta med texten” är ”Vilka länder har strand vid Victoriasjön?”85, här får 

eleven använda sig av en kartbok för att ta reda på svaret till uppgiften. Här tillhör uppgiften 

kunskapsnivån tillämpning. 

Uppgift 10 är ”Varför är det så ont om skog och vatten i Etiopien?”86, här kommer eleven 

att läsa sig till informationen som behövs för att svara på uppgiften och sedan kunna förklara 

denna information med egna ord. Det gör att uppgiften tillhör kunskapsnivå två. 

Uppgift 11 är ”Vilka fördelar kan det vara för ett fattigt land att många turister kockas 

dit?, vilka nackdelar kan det finnas?”87. Här ska eleven läsa texten i ämnesboken och sedan 

förklara denna text med egna ord om varför det är bra med turism samt vad som kan vara 

dåligt med turism. Uppgiften tillhör därför kunskapsnivå två. 

Uppgift 12 är ”Vad heter öknarna i Södra Afrika?”88 och tillhör den första kunskapsnivån 

där eleven endast behöver återge svaret från minnet eller texten i ämnesboken. 

Uppgift 13 är ”Vilka skillnader finns mellan de svartas och de vitas jordbruk i Södra 

Afrika?”89, här ska eleven läsa sig till den information som han eller hon behöver för att 

kunna förklara vilken skillnaden det är mellan svarta och vitas jordbruk med egna ord. Eleven 

kommer att använda sig kunskapsnivå två för denna uppgift. 

Uppgift 14 är ”Madagaskar är Afrikas störst ö. Beskriv var den ligger. Hur långt är det 

därifrån över till Afrikas fastland? Mät på kartan.”90. Uppgift tillhör kunskapsnivå tre, där 

eleven ska använda sig av tillämpning för att kunna svara på uppgiften. Eleven behöver 

använda sig av en atlas för att kunna mäta avståndet mellan Madagaska och fastlandet för att 

kunna visa på hur långt det är mellan dessa, och behöver eleven vissa att han eller hon kan 

visa vara Madagaskar ligger. 

Uppgift 15 är ”Stater som ligger i inlandet och saknar egen kust behöver ha goda 

kontakter med grannländerna ute vid havet för att kunna använda deras vägar, järnvägar och 

hamnar för att transportera sina varor till länder i andra delar av världen. Studera en karta som 

visar transportleder och rita sedan in på en arbetskarta det som verkar var den viktigaste 

transportleden och hamnen för inlandsstaterna Uganda, Zimbabwe och Botswana”91. 

Uppgiften tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven ska analysera vilka de vigaste hamnarna är 

och de viktigaste transportlederna är för det tre länderna. Detta gör eleven genom att använda 

sig av en egen producerad karta. 

  

Ta reda på mer 

Det finns två uppgifter på ”ta reda på mer” och den första är uppgift 16 vilken är ”Vilken tid 

på året är den bästa för turister som vill åka till Östafrika eller till Södra Afrika?”92, här kan 
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eleven använda sig av Internet eller av böcker för att ta reda på när det är bäst att åka till 

Östafrika eller Södra Afrika, Uppgift tillhör kunskapsnivå två, där eleven ska vissa med egna 

ord att han eller hon har förstått vilken årstid som är bäst för att turista i Östafrika eller Södra 

Afrika. 

Den andra uppgiften är uppgift 17 vilken är ”Några länder i Östafrika och Södra Afrika 

får svenskt bistånd för utveckling, gå in på Internet (sidas hemsida) och ta reda på mer om vad 

biståndet innebär, vilka länder får bistånd, är det bistånd både till städer och landsbygd, varför 

behövs just den typen av bistånd, tror du?”93. Här ska eleven använda sig av Internet för att ta 

fram fakta om de olika frågorna i uppgiften och sedan själv fundera över varför bistånden går 

dit de går. Därefter ta ställning till detta och producera detta ställningstagande i skriven form. 

Här använder man sig av flera kunskapsnivåer och de är, faktakunskap, eleven ska läsa sig till 

fakta som han eller hon behöver för att komma vidare i uppgiften, analys, här kommer eleven 

ta fram idéer som förklara hur det ligger till och värdering av den information han eller hon 

har, för att skapa en teori om varför bistånden fördelas som de gör.  

 

SOLO 

Här presenteras klassificering enligt SOLO taxonomin.  

 

Frågor om texten 

Uppgifter 1-3 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven ska återge flera fakta från minnet eller från 

texten i ämnesboken för att klara av uppgifterna. 

Uppgift 4 tillhör kunskapsnivå två, där eleven ska enbart återge en enda fakta punkt för 

att klara av uppgiften. 

Uppgifter 5-6 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven behöver återge flera fakta punkter för 

att klara av uppgiften. 

Uppgifter 7-8 tillhör kunskapsnivå två, där eleven bara behöver återge en enda fakta 

punkt för att klara av uppgiften. 

 

Arbeta med texten 

Uppgift 9 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven behöver återge flera fakta punkter för att klara 

av uppgiften. 

Uppgifter 10-11 tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven skall integrera fakta och idéer så att 

de bildar en meningsfull struktur och ett sammanhang för att klara av uppgifterna. 

Uppgift 12 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven bara behöver återge fakta från minnet eller 

från en text för att klara av uppgiften. 

Uppgift 13 tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven skall integrera fakta och idéer så att de 

bildar en meningsfull struktur och ett sammanhang för att klara av uppgiften. 

Uppgift 14 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven behöver återge flera fakta punkter för att 

klara av uppgiften. 

Uppgift 15 tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven skall integrera fakta och idéer så att de 

bildar en meningsfull struktur och ett sammanhang för att klara av uppgiften. 
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Ta reda på mer 

Uppgift 16 tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven skall integrera fakta och idéer så att de bildar 

en meningsfull struktur och ett sammanhang för att klara av uppgiften. 

Uppgift 17 tillhör kunskapsnivå fem, där eleven behöver använda centrala fakta för att i 

ett vidare och djupare sammanhang där eleven ska göra jämförelser, dra paralleller och dra 

slutsatser och skapa välgrundade värderingar för att klara av uppgiften. 

 

5.3 SOL3000 Geografi elevbok 

Läroboken har 12 sidor som handlar om Afrika och dessa är indelade i kapitel som ”Afrika på 

kartan” och ”Folk och länder”. I boken finns det två typer av uppgifter, de som har en svart 

siffra som är vanliga uppgifter och de uppgifter som har röd siffra som är mer avancerade. 

 

5.3.1 Uppgiftdel 1 

De första uppgifterna består av sex uppgifter vad en är av avancerad nivå. 

 

Bloom 

Uppgift 1 är ”Sök på kartan upp Afrikas yttersta punkter i de fyra väderstrecken, vad heter 

de?”94, Tillhör kunskapsnivå ett, eleven bara behöver återge fakta som han eller hon har läst i 

boken. 

Uppgift 2 är ”Afrika hänger samman med en annan världsdel, vilken?”95. Uppgiften 

tillhör kunskapsnivå ett, eleven behöver bara återge fakta som han eller hon har läst i 

ämnesboken. Här fortsätter alla dessa uppgifter, de alla tillhör den första kunskapsnivån där 

eleven bara behöver återge fakta från texten för att klara av dessa uppgifter. 

Uppgift 3 är ”Vilka meridianer begränsar i stort kontinenten i väst och öst?”96. Uppgift 

tillhör kunskapsnivå ett, där eleven bara behöver återge information från minnet eller från 

texten i ämnesboken. 

Uppgift 4 är ”Vilka hav och oceaner omger Afrika?”97. Uppgift tillhör kunskapsnivå ett, 

där eleven bara behöver återge fakta från minnet eller ämnesboken för att svara på uppgiften. 

Vilket blir att eleven behöver uppge Atlanten, Medelhavet, Röda havet och Indiska oceanen. 

Uppgift 5 är ”Vad heter Afrikas största sjö”98. Uppgift tillhör kunskapsnivå ett, där eleven 

ska återge från minnet eller texten i ämnesboken för att svara på uppgiften, alltså ska eleven 

uppge att Viktoria sjön som är den största sjön i Afrika. 

Uppgift 6 är ”Mät med hjälp av kartskalan Afrikas bredd utefter norra vändkretsen, 

ekvatorn och södra vändkretsen”99. Uppgiften tillhör kunskapsnivå tre, där eleven ska 

använda sig av kartan i ämnesboken och mäta hur bred Afrika är. 
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SOLO 

Här kommer alla uppgifterna inom kunskapsnivå två eller tre. Uppgift 2 och 5 hör till de 

uppgifter som tillhör kunskapsnivå två, som t.ex. ”Afrika hänger samman med en annan 

världsdel, vilken?”100 Här behöver eleven bara svara att det är Asien har eleven klarat 

uppgiften. 

Uppgift 1, 3, 4 och 6 tillhör kunskapsnivå tre, t.ex. ”vilka hav och oceaner omger 

Afrika?”101 Här måste eleven återge flera fakta än en enstaka fakta som det är med 

kunskapsnivå två utan här blir svaret att Afrika omges av Atlanten, Medelhavet, Röda havet 

och Indiska oceanen, har han eller hon klart av uppgiften. 

 

5.3.2 Uppgiftdel 2 

Den andra uppgiftdelen kommer på sida 114 och består av sex stycken uppgifter där en är på 

avancerad nivå. 

 

Bloom 

De tre första uppgifterna kommer alla inom kunskapsnivå ett, eleven bara ska återge fakta 

från minnet eller som i dessa uppgifter direkt från texten i ämnesboken. Uppgifterna är ”På 

kartan s.112 finns två höga vulkantoppar mankerade med svarta trianglar. Vilka är topparna 

och hur hög är de?”102, ”Vad kallas den stora sprickdalen i östra Afrika?”103 och ”Vad heter 

öknarna i söder?”104. Om man tar den andra uppgiften som ett exempel behöver bara eleven 

uppge att det är Great Rift Valley som är svaret på uppgiften. 

Uppgift 4 är ”Följ en tänkt linje från Kapstaden i söder till Alger i norr på klimatkartan 

här intill, beskriv hur nederbördsmängden växlar utmed linjen, vilka klimatområden passerar 

du?”105 Uppgift tillhör kunskapsnivå två, där eleven ska förklara hur klimatet förändras under 

denna resa från Kapstaden till Alger, eleven behöver alltså vissa att han eller hon har förstått 

sig på klimatkartan och sedan ska han eller hon kunna förklara att man kommer resa genom 

savann, regnskog och öken på denna resa.  

Uppgifter 5-6 är ”På kartan s.112 finns floder och sjöar markerade. Ge minst tre exempel 

av varje.”106 och ”Vilka stora vindsystem blåser i Nordafrika”107. Uppgifterna tillhör 

kunskapsnivå ett, där eleven bara ska återge fakta för att klara av uppgiften. Som ett exempel 

är det Västvind som blåser i Nordafrika. 

 

SOLO 

Här är alla utom en uppgift inom andra eller tredje kunskapsnivån. Där eleven endast behöver 

återge enstaka fakta eller flera fakta för att klara av uppgifterna. Den uppgift som skiljer sig 
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från resten är uppgift 4 som tillhör kunskapsnivå fyra och där eleven behöver integrera fakta 

och idéer så att de bildar en meningsfull struktur och sätta detta i ett sammanhang. Uppgiften 

är följande ”följ en tänkt linje från Kapstaden i söder till Alger i norr på klimatkartan här 

intill, beskriv hur nederbördsmängden växlar utmed linjen, vilka klimatområden passerar 

du?”108 Här ska eleven förklara vilka typer av klimat som han eller hon skulle ha passerat 

under denna resa och att dessa klimatzoner skulle vara savann, regnskog och öken. 

 

5.3.3 Uppgiftdel 3 

Den tredje uppgiftsdelen består av fyra uppgifter där varav en är avancerad uppgift. 

 

Bloom 

De första tre uppgifterna är ”Slå upp kartan med naturområden s.115. vilka naturområden och 

klimat hör ihop med de olika färgerna?”109, ”Jämför regnskogens utbredning med 

klimatkartan s.114. Hur mycket regnar det i området?”110 och ”Vad heter den stora öknen i 

sydväst?”111. Uppgifterna tillhör kunskapsnivå ett, där eleven bara behöver återge fakta för att 

klara av uppgiften. Om man tar den andra uppgiften ska eleven använda sig av klimatkartan 

på sida 115 och då se att i regnskogen regnar det mer än 1000 mm om året och därigenom 

bara behöver återge detta för att klara av uppgiften. 

Uppgift 4 är ”Kanske skulle en stor del av savannerna i Afrika kunna förvandlas till 

enorma sädesfält med stora insatser av arbete och pengar, varför gör man inte det när 

hundratals miljoner afrikaner har för lite att äta?”112 Uppgiften tillhör kunskapsnivå fyra, där 

eleven behöver göra en analys för att komma fram till ett svar på frågan varför man inte göra 

detta som uppgiften föreslår. 

 

SOLO 

Uppgift 2-3 tillhör kunskapsnivå tre, där eleven bara behöver återge flera faktapunkter för att 

klara av uppgifterna. De andra uppgifterna tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven ska kunna 

interagera fakta och idéer så att det bildar en struktur och kan sättas i ett sammanhang. Den 

fjärde uppgiften tillhör den femte kunskapsnivån där eleven ska kunna använda centrala 

begrepp och fakta för att i ett vidare sammanhang göra jämförelser eller dra paralleller och 

kunna komma fram till en slutsats. 

 

5.3.4 Uppgiftdel 4 

Den fjärde uppgiftdelen består av tre uppgifter där en är på avancerad nivå. 

 

Bloom 

Uppgift 1 är ”Undersök nederbördsförhållandena i Saharaöknen med hjälp av dina geologiska 

tabeller, hur stor är årsnederbörden, när faller den, och varför räcker den inte till för någon 
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växlighet?”113 Uppgiften tillhör kunskapsnivå två, där eleven ska först ta reda på hur stor 

årsnederbörden är och sedan ta reda på när den faller och sen ska eleven förklara varför denna 

nederbörd inte räcker för att det ska växa något i området. Eleven ska vissa att han eller hon 

kan minnas det han eller hon har läst och sedan förklara varför vattnet som kommer med 

regnen inte räcker för att få det att växa i Sahara. 

Uppgift 2 är ”a) Vilka stater i Afrika befinner sig i farozonen om ökenspridningen 

fortsätter? Se kartboken eller kartan s.112. b) Vad får ökenspridningen för följder för 

människorna som bor i drabbade områden?”114. Dessa uppgifter tillhör kunskapsnivå ett och 

två, på grund av att den är tvådelad och där första delen är inom den första kunskapsnivån där 

eleven bara behöver återge fakta för att klara av denna del medan den andra delen tillhör den 

andra kunskapsnivån där eleven ska förklara vilka följder ökenspridning får för att kunna 

klara av uppgiften. 

Uppgift 3 är ”Ge med hjälp av kartboken exempel på andra torrområden i världen där 

situationen kan bli densamma som i Sahel.”115 Uppgift tillhör kunskapsnivå tre, där eleven ska 

tillämpa den fakta han eller hon har om Sahelområdet för att kunna finna andra sådana 

områden i världen och sedan förklara varför han eller hon tror att dessa områden befinner sig i 

risk att bli som Sahelområdet. 

 

SOLO 

Här kommer alla uppgifterna inom fjärde kunskapsnivån. Där eleven ska ta fakta och idéer 

och sätta dessa i ett sammanhang och på det viset kunna ge förklaringar till det man frågar 

efter i uppgifterna. T.ex. första uppgiften som är ”undersök nederbördsförhållandena i 

Saharaöknen med hjälp av dina geologiska tabeller, hur stor är årsnederbörden, när faller den, 

och varför räcker den inte till för någon växlighet?”116 Här behöver eleven alltså ta reda på 

hur stora nederbörd det är på ett år i Sahara och sedan ta reda på när denna nederbörd faller 

och slutligen använda dessa fakta för att förklara varför det inte räcker till för någon växlighet 

i Sahara. 

 

5.3.5 Uppgiftdel 5 

Den femte uppgiftdelen består av fem uppgifter där två av dessa är på avanceradnivå. 

 

Bloom 

De första tre uppgifterna tillhör kunskapsnivå ett. Där ska eleven bara ska återge fakta för att 

klara av uppgiften. Uppgifterna är ”Vilka är Afrikas fem största stater räknat efter folkmängd? 

Se tabellen till karta s.121”117, ”Vilken av staterna i Uppgift 1 har den största folktätheten? 

Leta i tabellerna efter flera tätbefolkade länder. Vilka hittar du?”118 och ”Studera kartan ovan. 
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Vilka fyra områden i Afrika är de mest tätbebyggda?”119. Tar man uppgift ett som ett exempel 

ska eleven titta på en tabell över folkmängden i de Afrikanska länderna och då kommer han 

eller hon se att det är Nigeria med etthundratjugotre miljoner invånare och behöver bara 

återge detta för att klara uppgiften. 

Uppgift 4 är ”Väljer ute land i glesbefolkade delarna av Afrika och jämför det med ett 

land i Afrikas tätbygder. Studera folkmängd, folktäthet, stora städer m.m. Sammanfatta 

jämförelsen i några punkter och försök förklara dina resultat.”120 Uppgiften tillhör 

kunskapsnivå två, där eleven ska sammanställa fakta om två länder och sedan jämföra dessa 

fakta mot varandra och sedan förklara varför resultaten ser ut som det gör. 

Uppgift 5 är ”Man kan påstå att Afrika både är en glesbefolkad och tätbefolkad 

världsdel.”121 Uppgiften tillhör kunskapsnivå fyra, där eleven ska kunna komma fram till egna 

idéer om varför Afrika skiljer sig mellan tät och glesbefolkat och göra en analys om varför det 

skiljer sig i Afrika. 

 

SOLO 

De första tre uppgifterna tillhör kunskapsnivå tre. Eleven behöver svara på flera delar i samma 

uppgift men dessa svar behövs inte sättas i något sammanhang utan bara skrivas rakt av från 

ämnesbokens text. 

Uppgift 4 tillhör kunskapsnivå fyra. Där eleven behöver använda sig av fakta och idéer 

och sedan sätta dessa i ett sammanhang som förklara varför ett land har större folktäthet än ett 

annat. 

Uppgift 5 tillhör kunskapsnivå fem. Där eleven behöver använda centrala fakta föra att i 

ett vidare och djupare sammanhang ska eleven göra jämförelser, dra paralleller och dra 

slutsatser och skapa välgrundade värderingar om varför man kan säga att Afrika är både tätt- 

och glesbefolkat. 

 

5.3.6 Uppgiftdel 6 

Den sjätte uppgiftdelen består av sju uppgifter där två är avancerade nivå. 

 

Bloom 

De första fyra uppgifterna är ”Ge exempel på nyttoväxter som vi inte odlar men som de 

afrikanska bönderna odlar för eget bruk.”122, ”På kartan ovan hittar du namnen på flera växter 

som odlas på plantager. Ge exempel på sådana växter som går på export. Var odlas de?”123, 

”Hirs är den vanligaste sädesslaget i Afrika. Vilka andra sädesslag odlas? Var odlas de?”124 

och ”Både energiråvaror och malmer exporters från Afrika. Vilka varor kan det vara? 

Kontrollera med några geografiska tabeller. Ge också exempel på exportländer.”125.  

                                                 
119 Thorstensson Per, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson. 2002: 120. 

120 Ibid. 

121 Ibid. 
122 Ibid: 123. 

123 Ibid. 

124 Ibid. 

125 Ibid. 
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Uppgifterna tillhör alla kunskapsnivå ett. Där det bara är för eleven att återge fakta för att 

klara av uppgiften. Om man tar den tredje uppgiften behöver eleven läsa sig till att man odlar 

också majs och durra och att man odlar majs längs Nilen. 

Uppgift 5 är ”Afrika har bara ett fåtal utbyggda industriområden, kan världsdelen 

industrialiseras i framtiden, vilka förutsättningar har man, finns det några hinder för snabb 

utbyggnad?”126 Uppgift tillhör kunskapsnivå fyra. Där eleven ska göra en analys av de olika 

frågorna och sedan komma fram till en organiserad idé om hur man kan besvara dessa frågor.  

Uppgift 6 är ”Vilka direkta följder får svåra översvämningar?”127. Tillhör kunskapsnivå 

två. Här ska eleven förklara vilka följderna av en översvämning är för till exempel industri, 

jordbruk och befolkningen.  

Uppgift 7 är på avancerad nivå och är ”Försök att följa utvecklingen i Zimbabwe, vad tror 

du om landets möjligheter att utvecklas?”128 Uppgiften tillhör kunskapsnivåer fyra och sex. 

Eleven behöver göra en analys om t.ex. vilka råvaror som Zimbabwe har och hur deras 

jordbruk ser ut och sedan komma fram till en hypotes om hur landets framtid kan se ut. 

 

SOLO 

Här kommer de tre första uppgifterna inom den tredje kunskapsnivån. Där bara eleven 

behöver återge fakta på de olika delarna av uppgiftens frågor. 

Uppgifter 4 och 6 tillhör kunskapsnivå fyra. Där eleven behöver sätta relevant fakta och 

idéer i ett sammanhang som förklarar vilka industriella uppbyggningsmöjligheter det finns i 

Afrika. 

Uppgifter 5 och 7 som båda är på avancerad nivå, tillhör båda kunskapsnivå fem. Där E 

behöver använda centrala fakta i ett vidare och djupare sammanhang. Eleven ska göra 

jämförelser, dra paralleller och dra slutsatser och skapa välgrundade värderingar när han eller 

hon svara på uppgiften. 

 

5.4 Sofi – Geografi 

Lärobok är fem sidor om Afrika och det finns åtta stycken arbetsuppgifter som kallas 

repetera. 

 

5.4.1 Bloom 

Här presenteras klassificering enligt Blooms taxonomi. De tre första uppgifterna är ”Var i 

Afrika är jordbävningar särskilt vanliga?”129, ”Nämn några sjöar som ligger i de stora 

gravsänkorna i östra Afrika.”130 och ”Vilka klimattyper passerar man när man flyger över 

Afrika från Medelhavet till Godahoppsudden?”131. Alla tre uppgifter tillhör kunskapsnivå ett. 

Där eleven bara behöver återge fakta från minnet eller från texten. Om man tar den första 

                                                 
126 Thorstensson Per, Anna-Britta Thorstensson, Christer Jonasson. 2002: 123. 

127 Ibid. 

128 Ibid. 

129 Barrefors, Sven, Olof. 2003: 211. 

130 Ibid. 

131 Ibid. 
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uppgiften. Här behöver eleven bara läsa sig till att det är längs den stora gravsänkan (the great 

rift valley) som jordbävningar är vanliga i Afrika. 

Uppgift 4-5 är ”Afrikas torrområden växer, vad kan det bero på?”132 och ”Vad beror det 

på att en så liten del av Afrika är uppodlad?”133. Uppgifterna tillhör kunskapsnivån två. Där 

eleven ska vissa att han eller hon har förstått det inlärda stoffet och sedan kunna förklara detta 

stoff med egna ord. T.ex. uppgift fyra, ska eleven kunna förklara att detta beror på att man 

överutnyttjar landet att man utarmar matjorden att den blir obrukbar och förvandlas till 

torrområden. 

Uppgift 6 är ”I vilka delar av Afrika finns det rika olje- och naturgasfyndigheter?”134. 

Uppgiften tillhör kunskapsnivå ett. Där eleven bara behöver återge fakta från minnet eller från 

texten.  

Uppgift 7 är ”I Afrika finns stora transportproblem. Ge exempel”135. Uppgiften tillhör 

kunskapsnivå två. Där eleven behöver använda sig av fakta för att förklara ett svar på 

uppgiften. 

Uppgift 8 är ”I många av Afrikas länder har människorna inte nått lika högt på 

levnadsstandard som vi i Europa, vad kan det bero på?”136 Uppgiften tillhör kunskapsnivå 

fyra. Där eleven ska göra en analys av situationen och kunna omvandla denna analys till en 

meningsfull struktur. 

 

5.4.2 SOLO 

Med SOLO kommer den första uppgiften inom den andra kunskapsnivån där eleven bara 

behöver återge endast enstaka fakta från minnet eller från en text. 

Uppgifter 2, 3 och 6 tillhör kunskapsnivå tre. Där eleven behöver återge några fakta för 

att klara av uppgiften. Om man tar den sjätte uppgiften som är ”i vilka delar av Afrika finns 

det rika olje- och naturgasfyndigheter?”137 Här behöver eleven bara svara att det är Algeriet, 

Libyen, Nigeria och Angola. 

Uppgifterna 4, 5 och 7 tillhör kunskapsnivå fyra. Där eleven skall integrera fakta så att de 

bildar en meningsfull struktur och att de sätts i ett sammanhang. Om man tar den femte 

uppgiften som är ”vad beror det på att en så liten del av Afrika är uppodlad?”138 Här ska 

eleven förklara varför det är lite mark som är uppodlad och vad det beror på i ett 

sammanhang. 

Uppgift 8 tillhör kunskapsnivå fem. Där eleven behöver använda centrala fakta i ett 

vidare och djupare sammanhang där eleven ska göra jämförelser, dra paralleller eller dra 

slutsatser och skapa välgrundade värderingar. 

                                                 
132 Barrefors, Sven, Olof. 2003: 211. 

133 Ibid. 

134 Ibid. 

135 Ibid. 

136 Ibid. 
137 Ibid. 

138 Ibid. 
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6 SAMMANFATTBING AV RESULTAT 

 

I detta stycke besvaras mina frågeställningar och därefter anknyts studien till tidigare studier 

inom fältet. Därefter diskuteras vad jag kunnat göra annorlunda och slutligen kommer jag 

diskutera vad man kan forska om mer inom fältet. 

 

6.1 Frågeställning ett 

Vilka kunskapsnivåer som skulle behövas för de olika arbetsuppgifterna/instuderingsfrågorna 

enligt kunskapstaxonomierna Bloom och SOLO. 

 

Här redogörs för hur uppgifterna i de fyra ämnesböckerna är fördelade mellan de olika 

kunskapsnivåerna i de två kunskapstaxonomier som jag har använt mig av. Jag kommer att 

börja med att gå igenom taxonomi för taxonomi och hur det ser ut i helhet när man 

sammanfattar de fyra ämnesböckerna med taxonomierna. Sedan kommer jag gå igenom 

ämnesböckerna var för sig med de två taxonomierna. 

 

6.1.1 Blooms taxonomi 

 
Figur 3 Här redovisas varje läroboks uppgifter efter var de placerade sig i Blooms taxonomi. 

Kunskapsnivå 1 (Faktaförståelse) är mörkblå, Kunskapsnivå 2 (Förståelse) är vinröd, 

Kunskapsnivå 3 (Tillämpning) är grön, Kunskapsnivå 4 (Analys) är i lila, Kunskapsnivå 5 

(Syntes) är ljusblå, Kunskapsnivå 6 (Värdering) är orange. 

 

I SO Direkt med Bloom ligger uppgifterna till hälften inom den första kunskapsnivån och 

sedan kommer huvuddelen inom den andra kunskapsnivån, därefter kommer kvarstående 
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inom den tredje och fjärde kunskapsnivån. (se figur 3). Detta visar på att man har främst 

inriktat bokens uppgifter mot de lägre nivåerna på kunskapspyramiden. Men det finns ändå 

uppgifter på alla nivåer av kunskapspyramiden utom för den sjätte nivån, detta gör att man 

ändå har den funktion som en kunskapstaxonomi är tänkta att ha. 

När man tittar på SOS med Blooms taxonomi kommer en stor del av uppgifterna inom 

den första kunskapsnivån, därefter kommer den andra kunskapsnivån och därefter den tredje 

kunskapsnivån, sedan kommer den fjärde, femte och sjätte kunskapsnivån på kvarvarande 

uppgifter (se figur 3). Det man ser i SOS med Bloom är att alla uppgifterna följer 

uppbyggnaden av en kunskapspyramid. 

Om man går vidare till SOL3000 ämnesbok ser man med Bloom att mer än hälften av 

uppgifterna tillhör den första kunskapsnivån och att sedan kommer kunskapsnivå två och 

därefter den fjärde och där efter den tredje kunskapsnivån. Det finns inga uppgifter för den 

femte eller sjätte kunskapsnivån (se figur 3). Det man kan se i SOL3000 med Bloom är att 

uppgifterna inte följer kunskapspyramid utan det finns en ojämnhet i pyramiden. 

Med Sofi geografi blir det med Bloom att hälften av uppgifterna tillhör den första 

kunskapsnivån och sedan inom den andra och därefter inom den fjärde kunskapsnivån, det 

finns inga uppgifter som tillhör den tredje, femte eller sjätte kunskapsnivån med Bloom (se 

figur 3). Här har man många uppgifter på den första kunskapsnivån och sedan har några på 

den andra och där efter hoppar man till den fjärde där man har några få uppgifter. Detta gör att 

man missar ett steg mellan den andra och fjärde nivån som skulle kunna försvåra lärandet från 

den andra nivån till den tredje nivån. 
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6.1.2 SOLO taxonomin 

 
Figur 4 Här redovisas varje läroboks uppgifter efter var de placerade sig i SOLO taxonomin. 

Kunskapsnivå 1 är mörkblå, Kunskapsnivå 2 (Enkelstrukturerat) är vinröd, Kunskapsnivå 3 

(Flerstrukturerat) är grön, Kunskapsnivå 4 (Relationsstruktur) är i lila, Kunskapsnivå 

5(Utökad struktur) är ljusblå 

I SO Direkt med SOLO så kommer huvuddelen av uppgifterna inom den fjärde 

kunskapsnivån (se figur 4), därefter följer den tredje kunskapsnivån och tillslut kommer båda 

kunskapsnivåerna två och fem. I SO direkt kommer de flesta uppgifter med SOLO på den 

övre delen av kunskapspyramiden än på den lägre nivån av pyramiden. 

I SOS med SOLO kommer huvuddelen av uppgifterna inom tredje och fjärde 

kunskapsnivån och därefter kunskapsnivå två och slutligen kunskapsnivå fem (se figur 4). Här 

följer man inte riktigt kunskapspyramidens utformning, utan man har mest uppgifter på 

mellannivå. 

I Sol3000 med SOLO kommer hälften av uppgifterna inom den tredje kunskapsnivån och 

sedan den fjärde nivån och därefter den femte och slutligen inom den andra kunskapsnivån (se 

figur 4). Med SOLO får man nästan formen av en kunskapspyramid där man har fler uppgifter 

i botten är i toppen av pyramiden. 

I Sofi med SOLO kommer mer än hälften av uppgifterna inom tredje och fjärde 

kunskapsnivån och därefter kommer kunskapsnivå fem och två (se figur 4). Här kommer 

uppgifterna i mellannivå främst och man följer inte kunskapspyramiden.  
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6.2 Frågeställning två 

Vilka färdigheter eller kunskaper som eleven behöver för att klara av 

arbetsuppgifter/instuderingsfrågorna i geografiböckerna utifrån olika kunskapstaxonomier. 

 

Om man börjar med Blooms taxonomi och tittar på alla fyra läroböckerna kommer 

uppgifterna inom den första kunskapsnivån där man ska kunna hantera faktakunskaper. 

Därefter så kommer kunskapsnivån förståelse, där eleven ska visa att man har förstått det man 

har lärt sig. Sedan kommer kunskapsnivå tillämpning där eleven ska kunna använda sin 

kunskap i den aktuella kontexten. Sedan kommer kunskapsnivå analys där eleven ska visa att 

man har förstått strukturen av kunskapen man har lärt sig. Därefter så delar kunskapsnivå 

syntes och värdering på 2%  var av uppgifterna. Om alla uppgifterna skull funnits i en lärobok 

så skulle de ha följt kunskapspyramiden med Blooms taxonomi. 

 

 
Figur 5 En sammanställning av alla uppgifterna i de fyra ämnesböckerna med 

Blooms taxonomi. 

 

Med SOLO så kommer 40% av uppgifterna inom den tredje kunskapsnivån, där eleven ska 

anavända olika fakta för att besvara på uppgifterna men utan att sätta dessa i ett sammanhang. 

Därefter kommer 38% av uppgifterna inom den fjärde kunskapsnivån, där eleven ska ta fakta 

och sätta denna i en meningsfull struktur och i ett sammanhang. Sedan med 12% kommer 

kunskapsnivå två, där eleven ska använda relevant fakta och endast svara på uppgiften med 

den. Sist med 10% kommer kunskapsnivå fem. Med SOLO så följer man inte modellen av en 

kunskapspyramid, men om man slår ihop kunskapsnivå två och tre så formar uppgifterna en 

bra modell av en kunskapspyramid. Man kan slå ihop dessa två nivåer på grund av att de 

liknar varandra. 
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Figur 6 En sammanställning av alla uppgifterna i de fyra ämnesböckerna med 

SOLO taxonomi. 

 

 

7 DISKUSSION 

 

I denna del kommer jag att anknyta till tidigare studier och jag kommer diskutera om vad jag 

kunnat göra annorlunda och förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Anknytning till tidigare studier 

Det har varit svårt att hitta något liknande som gjorts tidigare inom studiens område och det 

har gjort att jag varit tvungen att titta utanför området för att finna material. Men även då har 

jag varit tvungen att välja bort själva taxonomianalysen och geografiområdet och bara tittat 

efter studier som har nämnt någon av taxonomierna jag har valt att arbeta med. Det har oftast 

varit Blooms taxonomi. 

Att det inte finns liknande studier om vilka kunskapsnivåer som gäller för uppgifter i 

läroböcker i geografi visar på bristen av forskning inom detta område. Inom många andra 

ämnen är denna typ av studier mer förkommande än inom geografi. Med tanke på att geografi 

är ett tvärvetenskapligt ämnen borde det ha gjorts fler studier inom området, vilket man kan 

ha nytta av inom de flesta andra ämnen inom skolan. Detta gör det viktigt att göra fler studier 

i området. Det är också användbart för att man kan med hjälp av kunskapstaxonomierna kan 

se att uppgifter som bara uppfyller kunskapsnivå ett inom både Bloom och SOLO, inte når 

målen för betyget E i den nya kursplanen för geografi. 

Men när jag går utanför min egen studies ram har man främst Lena Molins arbete som tar 

upp mycket om det innehåll som en geografilärare väljer att använda sig av i sin undervisning 

och här kan man också titta på Skowrun examensarbete för att få se hur man använder 

geografiboken i undervisningen. 
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Jag håller med Molin om att geografiämnets utformning i skolan ofta är ett essentialistisk 

ämne där läraren står i centrum och inte eleverna i den grad som de borde göra. Detta kan vara 

på grund av att geografin är ett sådan tvärvetenskapligt ämne där det blir svårt att förmedla 

den kunskap som eleverna ska ha utan att läraren kommer i centrum av 

kunskapsförmedlingen. Det som behövs i geografiundervisningen skulle vara att ge eleven 

mera utrymme i undervisningen. Detta kan göras genom att använda sig av praktisk geografi 

där eleven behöver själv ta reda på kunskap och använda sig av den för att lösa uppgiften. 

Eller att man använder sig av fler uppgifter som inte ligger på de låga kunskapsnivåerna utan 

att man har uppgifter som ligger på de höga kunskapsnivåerna där eleven behöver använda sig 

av flera färdigheter och av ett högre tänkande.  

Att Lena Molin hävdar att geografiämnet är ett essentialistisk ämne kan man relatera 

direkt till att just inom geografiundervisningen arbetar man mycket med ämnesböckerna och 

detta gör att vi inte får någon diskussion runt det vi läser utan att vi bara ska föra in denna 

information i huvudet och sedan inte göra mycket mer med den. Det kan man se i 

undersökningen av uppgifterna i Afrikadelen att det är få uppgifter som kräver att eleven ska 

diskutera eller på något annat sätt konstruktivt använda sig av den kunskap som han eller hon 

har tilldelat sig i sina studier i geografin. Det som skulle behövas göras är att vända på 

kunskapspyramiden att toppen av pyramiden blir botten, alltså att man lägger flera uppgifter 

inom de högre kunskapsnivåerna än de låga för att just skapa en geografiundervisning där 

eleverna behöver utmana sig själv och där de behöver diskutera olika problem med varandra 

än att de lyssnar på läraren och sedan bara arbetar med uppgifter som i huvudsak kräver att de 

behöver läsa i bokens text för att finna svaret och sedan bara återge det för att klara av 

uppgifterna. 

I Haraldssons rapport skriver han att läromedlen fokuserar i stor utsträckning på en 

inaktuell forskning eller att man väljer mellanvägen inom den vetenskapliga debatten, vilket 

resulterar i att läromedlen inte tar upp naturliga förklarningar till de olika globala problem 

som finns i världen, som ökenspridningen eller den globaluppvärmningen. Istället lägger man 

allt fokus på den forskning som menar att dessa olika problem kommer sig av den mänskliga 

påverkan. I läromedlen tas kretsloppstänkande och hållbar utvecklingstänkande upp som 

läsningar på användandet av jordens resurser. Det Haraldsson menar är att när eleven möter 

begreppet hållbar utveckling i läromedlen är det ett begrepp som saknar substans, på grund av 

att det inte finns tydliga samhällsvetenskapliga och humanistiska inslag.139 Detta kan man 

också se i läroböckernas frågeställningar på grund av att dessa avspeglar innehållet i 

läroboken. Detta skapar problem genom att eleven inte får en full insyn i de andra 

förklarningarna till de olika globala problemen. Även det jag har tagit upp tidigare att ett 

lärande med högre kunskapsnivåer förhindras på grund av att man inte kommer kunna 

diskutera de olika infallsvinklarna för de globala problemen. 

Om man tittar på vad man ser som kunskap är det svårt att avgöra om det finns något 

enkelt svar på om vilken typ av kunskap arbetsuppgifterna i geografiläromedlen är. Men om 

man ska placera dessa arbetsuppgifter i ett fack är det den vetenskaplig-teoretisk 

kunskapsteori. Eleven ska arbeta med att finna svar på arbetsuppgifterna, men som 

                                                 
139 Haraldsson, Kjell. 2001. 
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uppgifterna ser ut är det en väldigt små skalig kunskap som eleverna ska tillgodose sig. Jag 

tror att det handlar också om att alla elever har olika syn på vad kunskap är. För vissa elever 

kan arbetsuppgifterna vara mycket svåra och för andra väldigt enkla. Detta gör att är kunskap 

ett väldigt subjektivt begrep, det kommer att skilja sig från elev till elev vad som är kunskap. 

 

7.2 Metodanalys 

Det jag skulle ha kunnat göra vara att hitta två andra taxonomierna som skiller sig från 

Blooms och SOLO taxonomi. Jag skulle också ha kunnat använda mig av flera ämnesböcker 

för att göra undersökningen större och ge en mer övergripande syn över flera geografiböcker. 

Jag skulle också ha kunnat göra de andra taxonomierna lika specifik som Blooms när det 

kommer till vilka färdigheter som behövs för att svara på en uppgift. 

Den metod jag vald att använda mig av har inverkat på resultatet genom att det blir 

aningen abstrakt, det är förmodligen bara inom olika områden man skulle kunna använda sig 

av studiens resultat. Det som skulle behövts är att testa resultatet mot verkligheten genom 

någon form av observation eller fältinsamlad data där jag har tittat på hur resultatet för elever 

blir i användningen av ämnesböckerna. 

Ett alternativt sätt att genomföra undersökningen hade varit att låta skolelever besvara 

uppgifterna och använt dessa svar till att bedöma vilken taxonominivå dessa uppgifter har. 

Detta skulle ha gjort att man inte får korrupt data som jag uppfattar jag fått när jag själv svara 

de på uppgifterna i ämnesböckerna. Men genom att det är jag som har svarat på uppgifterna så 

det näst intill garanti på att svaren är korrekta. Därigenom så kommer uppgifterna att komma 

inom den kunskapsnivå som stämmer in bäst på uppgiften. Vilket gör att själva studien visar 

mer rätt hur läroböckernas uppgifter är utformade. Och om man vill utveckla elever så de 

utvecklar en LOCS tänkande eller ett HOCS tänkande. 

Om det går att bedöma på vilken kunskapsnivå som olika läroboksuppgifter har.  Kan 

läraren anpassa undervisnigen i ämnet för eleverna så att de får en gynnande 

kunskapsutveckling. Man kan också genom kunskapen av att veta vilka olika kunskapsnivåer 

som krävas av de olika uppgifterna i läroböckerna anpassa vilka uppgifter som en svag eller 

stark elev kan behöva göra för att utveckla sig men också för att lägga uppgifter som är 

anpassade efter var eleven ligger till i sin kunskapsutveckling. Får man vet om hur en 

läroboks uppgifter är uppbyggda så kan man också köpa in material som är anpassat för 

elevers och undervisningens syfte, om man riktar in sig mot att ha en undervisning som ligger 

inom Blooms kunskapsnivå förståelse eller SOLO kunskapsnivå fler strukturerat. Behöver 

man inte skaffa material som ligger inom Blooms kunskapsnivå fyra (analys) eller över 

kunskapsnivå två med SOLO. Det blir alltså billigare och man kan mer effektivt välja ut det 

extramaterail som kan behövas köpas in för att täcka undervisningens behov. Det blir också 

lättare och tidsbesparande för en lärare att planera undervisningen som ska täcka alla 

kunskapsnivåerna, genom att han eller hon kan planera upp undervisningen genom att välja ut 

de uppgifter som har de kunskapsnivåer som man är ut efter att eleven ska uppfylla. Det som 

också kan hjälpa pedagogen i sitt arbete är att man kan se om läroböckerna uppfyller målen 

enligt läroplanen, vilket dessa läroböcker inte riktigt gör om man tittar på den nya läroplanen 

LGR11. De har av hög grad uppgifter på en låg kunskapsnivå vilket gör att man inte skapar 
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grunden för ett HOCS tänkande hos eleven. Men man måste tänka på att dessa läroböcker är 

bättre anpassade efter den gamla läroplanen. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det som skulle vara intressant att titta på mera är hur elever själva uppfattar uppgifterna i 

geografins ämnesböcker och om deras svar skulle ge samma resultat som studien ger. Detta 

skulle vara intressant för att se om deras svar på uppgifterna bekräftar studiens resultat eller 

inte och man skulle också kunnat få mer data om hur man löser uppgifterna i ämnesböckerna. 

Det som skulle vara en fördel med att använda sig av en sådan metod är att data inte skulle 

vara korrupt som den blir delvis i en studie där någon med ämneskunskaper på universitets 

nivå som påverkar bedömningen av arbetsprocessen av uppgifterna, man skulle få opåverkade 

resultat och en icke korrupt data som jag delvis har fått i min studie. Då skulle man också få 

tillfälle att studera på vilket sätt som eleverna uppfattar uppgifterna och vad de tycker om 

uppgifterna och hur de själva skulle vilja ha geografiundervisningen. 

Det skulle också vara intressant att ta reda på om man skulle kunna utveckla en ämnesbok 

som följer en kunskapstaxonomi. Vilket är att man bygger upp uppgifterna genom att man 

börjar med botten av en kunskapspyramid med faktakunskap. om man tar Blooms taxonomi 

som modell. Sedan bygger vidare uppgifterna med förståelse och sedan tillämpning och där 

efter analys och syntes och till sist värdering. Det jag har märkt av, är att det inte finns någon 

ordning i uppgifterna utan ena uppgiften kan vara på kunskapsnivå 1 och sedan kan nästa 

uppgift komma på kunskapsnivå 3 och där efter en uppgift på kunskapsnivå 5. Detta gör att 

man inte får denna tänkta nivå till nästa nivå i inlärandet hos eleven. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: So direkt 
 

Uppgifter s.116 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 3 

3 3 4 

4 3 4 

5 2 4 

 

Uppgifter s.120 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 2 4 

3 3 4 

4 2 4 

5 2 4 

6 2 4 

7 2 4 

8 1 2 

9 4 4 

 

 

Uppgifter s.125 Bloom SOLO 

1 2 4 

2 1 2 

3 4 5 

4 4 5 
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Bilaga 2: SO-S 
 

Uppgifter s.51 Bloom SOLO 

1 1 2 

2 1 2 

3 2 4 

4 1 2 

5 1 3 

6 2 4 

7 1 2 

8 3 4 

9 3 4 

10 3 4 

11 2 4 

12 2 4 

13 2 4 

14 2 4 

15 1 3 

16 2 4 

17 1 3 

18 1 3 

19 1 3 

20 1 3 
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Uppgifter s.59 Bloom SOLS 

1 1 3 

2 1 3 

3 1 3 

4 3 3 

5 1 3 

6 1 3 

7 2 4 

8 1 3 

9 3 4 

10 4 5 

11 2 4 

12 2 4 

13 2 4 

14 2 4 

15 4 5 

16 4 5 

17 3 3 

18 3 3 

19 3 3 

 

Uppgifter s.67 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 3 

3 1 3 

4 1 2 

5 1 3 

6 1 3 

7 1 2 

8 1 2 

9 3 3 

10 2 4 

11 2 4 

12 1 3 

13 2 4 

14 3 3 

15 4 4 

16 2 4 

17 4 5 
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Bilaga 3: SOL3000 
 

Uppgifter s.112 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 2 

3 1 3 

4 1 3 

5 1 2 

6 3 3 

 

Uppgifter s.114 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 4 

5 1 3 

6 1 3 

 

Uppgifter s.116 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 4 

3 1 3 

4 4 5 

 

Uppgifter a.117 Bloom SOLO 

1 2 4 

2 1+2 4 

3 3 4 

 

Uppgifter s.120 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 3 

3 1 3 

4 2 4 

5 4 5 
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Uppgifter s.123 Bloom SOLO 

1 1 3 

2 1 3 

3 1 3 

4 1 4 

5 4 5 

6 2 4 

7 4+6 5 
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Bilaga 4: Sofi 
 

Uppgifter s.211 Bloom SOLO 

1 1 2 

2 1 3 

3 1 3 

4 2 4 

5 2 4 

6 1 3 

7 2 4 

8 4 5 

 


