


Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om geografiämnet, samt 
ställa detta mot det innehåll ämnet ska utgöras av enligt kursplanen för Geografi 1. En enkätunder-
sökning genomfördes i en gymnasieklass där eleverna svarade på tre frågor gällande deras uppfatt-
ning om geografiämnet.  

Uppsatsens resultat stämmer överens med en tidigare studie från 2006, som visar att geografiämnet 
tenderar att domineras av ett naturgeografiskt innehåll. Till skillnad från en annan studie genomförd 
1987 uppfattade inte denna uppsats respondenter geografiämnet utgöras av namngeografi och kart-
kunskap utan nämnde ofta begrepp som jordens uppbyggnad, endogena- och exogena processer 
samt klimatologi. 

Jämförelsen mellan gymnasieelevernas svar och kursplanen för Geografi 1 genomfördes för att visa 
eventuella likheter och skillnader mellan dessa. Syftet och det centrala innehållet i kursplanen visar 
att ämnet utgörs av både ett kulturgeografiskt och naturgeografiskt innehåll vilket framgår av föl-
jande citat i syftet för Geografi 1 “undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utveck-
lar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. Denna systemsyn 
är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt 
och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur”. Elevernas svar 
stämmer till viss del överens med det innehåll geografiämnet ska utgöras av enligt kursplanen. Ma-
joriteten av eleverna beskrev i sina svar särskilt naturgeografiska processer och begrepp vilka där-
med dominerar, men även de andra arbetsområden som anges i kursplanens syfte och centrala inne-
håll nämndes.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av Lena Molins fem didaktiska typologier som har an-
vänts i jämförelsen av ämnesinnehållet mellan Lpf 94 och Gy 11. Detta då de dominerande typlogi-
erna formar geografiundervisningens innehåll och inriktning. Vidare har förekomsten av Molins 
typlogier studerats i uppsatsens resultat för att se om samma typologier dominerar idag som när 
Molins studie genomfördes.  

Nyckelord: geografididaktik, geografiundervisning, kursplan, elevuppfattning. 
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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate high school pupils perception of the geography subject 
and set it against the content of the subject according to the syllabus for Geography 1. A survey was 
conducted in a high school class where the students answered three questions regarding their per-
ception of the geography subject. 

The results of this essay are in line with a previous study from 2006, which show that the geography 
content tends to be dominated by a natural geographic content. Unlike another study conducted in 
1987, this essay's respondents did not consider the geography subject to name geography and map 
knowledge, but often mentioned concepts such as the structure of the earth, endogenous and exoge-
nous processes, and climatology. 

The comparison between the high school respondents and the syllabus for Geography 1 was con-
ducted to show possible similarities and differences between them. The purpose and the central con-
tent of the syllabus show that the subject consists of both a cultural geographic and natural geo-
graphic content, as evidenced by the following extract for the purpose of Geography 1 "The te-
aching in the subject geography aims at developing the students' knowledge of the earth as an inter-
laced, changing and complex system . This system view is necessary to describe and analyze spatial 
patterns and processes locally, regionally and globally as a result of interaction between human, so-
ciety and nature”. The students' answers correspond to some extent to the content of the geography 
subject according to the syllabus. The majority of the pupils described in their answers, in particu-
lar, natural geographic processes and concepts that dominate them, but also other areas of work sta-
ted in the syllabus's purpose and core content were mentioned. 

The theoretical starting point of the essay consists of Lena Molin's five didactic typologies that have 
been used in the comparison of the subject matter between Lpf 94 and Gy 11. This is of great im-
portance since the dominant typologies shape the content and orientation of geography education. 
Furthermore, the incidence of Molin's typologies has been studied in the essay's results to see if the 
same typologies dominate today as when Molin's study was conducted. 

Keywords: geography teaching, curriculum, student perception. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Geografiämnet har en lång historia, och dess kärna har länge diskuterats. Om ordet geografi själv 
får stå som utgångspunkt har det betydelsen jordbeskrivning, vilket även kan sägas utgöra kärnan av 
ämnet. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) menade utifrån detta begrepp att geografin är en ko-
rologisk vetenskap, där platsen är i centrum. Vaga definitioner av geografiämnet kan resultera i att 
geografi kan sägas innebära “allt”, vilket är problematiskt då detta “allt” även återfinns inom andra 
kunskapsområden och inte är unika för ämnet geografi (Nilsson, 2009, s. 83).  

Geografiämnet försvann på gymnasiet efter ett nedläggningsbeslut 1968, och återupptogs som ett 
självständigt ämne i samband med Lpf 94. Skolämnet geografi med sina två huvuddelar kulturgeo-
grafi och naturgeografi som hade kommit att ingå i samhällskunskap och naturkunskap, hade inte 
funnits som ett självständigt ämne på gymnasieskolan i mer än några decennier vid borttagandet 
och saknades sedan i 25 år innan det återinfördes. Vid denna tidpunkt uppstod frågan om vem som 
skulle undervisa i ämnet då lärarkåren inte hade förnyats under den period då ämnet saknades i 
gymnasieskolan. Kursplanen för geografi angav dock att ämnet skulle utgöras av både kulturgeo-
grafi och naturgeografi, samt att dessa delar skulle knytas samman (Nilsson, 2009, s. 83). I den se-
naste läroplanen GY 11 beskrivs ämnet geografi vara tvärvetenskapligt till sin karaktär och att na-
turvetenskap och samhällsvetenskap integreras i ämnet utifrån en systemsyn (Skolverket, 2011).  
De tidigare studier som uppsatsen delvis utgår ifrån har genomförts innan införandet av GY 11. 
Både Molin (2006, s. 44) samt Holmén och Andersberg (1993, s. 60) skriver att geografiämnet 
främst uppfattas handla om kunskap om länder och namngeografi. Därför är det intressant att un-
dersöka elevers uppfattning av geografiämnet efter införandet av GY 11. I min framtida yrkesroll 
som lärare i Geografi anser jag det vara oerhört viktigt att känna till elevernas uppfattning om äm-
net i förhållande till ämnets centrala innehåll. Av denna anledning vill jag undersöka elevers bild av 
geografiämnet i relation till kursplanen för Geografi 1. Med hjälp av denna information får geogra-
filärare möjlighet att forma sin undervisning med hänsyn till det eventuella glapp som uppstår mel-
lan elevers uppfattning av geografiämnet och det innehåll ämnet ska utgöras av enligt styrdokumen-
ten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning gymnasieelevers uppfattningar om 
geografiämnet stämmer överens med det centrala innehållet Geografi 1. De svar som erhålls från 
eleverna kommer att ställas mot GY 11 och kursplanen för Geografi 1 avseende det centrala inne-
hållet, för att se hur väl ämnets innehåll stämmer överens med elevernas uppfattning. Följande frå-
geställningar kommer att användas för att uppnå syftet: 

Vilka skillnader finns mellan Lpf  94 och GY 11 med avseende på Molins typologier? 
        
Vad uppfattar eleverna att geografiämnet handlar om? 

Vilka skillnader finns mellan elevernas uppfattningar om innehållet i geografiämnet jämfört med 
det centrala innehållet för Geografi 1 i GY 11?  
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2. Forskningsöversikt  

2.1 Svensk skolgeografi 1940-tal till 1994 

De moderna läroplanerna, systemen för undervisning och geografiämnets innehåll har en lång histo-
ria bakom sig med startpunkt under den dynamiska period som började efter andra världskriget. 
1950- talet ses som en gyllene era i Sverige där tilltron ökade till att säkra framtiden genom utbild-
ning och nya skolreformer (Wahlström, 2015, s. 78). Fram till 1950 dominerades skolgeografin av 
en regionalgeografisk inriktning, där städer, storlek, läge och naturen ansågs viktigt (Wennberg, 
1990, s. 124). Under 1960-talet var skolgeografin hotad och i och med läroplanen för gymnasiet år 
1965 och införandet av Lgy 65 försvann geografi som ett självständigt ämne på gymnasiet (Wenn-
berg, 1990, s. 128). Gymnasiereformen Lgy 65 innebar stora och dramatiska förändringar för geo-
grafiämnet. En nedbantning av geografin ägde rum och man delade upp ämnet i en kulturgeografisk 
del, och en naturgeografisk del. Det naturgeografiska stoffet slogs samman med det nya blockämnet 
naturkunskap, medan de kulturgeografiska momenten kom att ingå i det nya blockämnet samhälls-
kunskap. År 1978 menade skolöverstyrelsen att verkligheten är en helhet och att en traditionell äm-
nesuppdelning kan blockera en sådan helhetsuppfattning (Wennberg, 1990, s. 118). 
Molin menar att diskussionen om geografiämnets kärna har funnits med genom geografiämnets hela 
historia och att den fortfarande är aktuell (Molin, 2006, s. 19). En faktor som starkt påverkar kun-
skapsinnehållet i skolans undervisning är skolämnenas relation till de bakomliggande vetenskapliga 
disciplinerna. Relationen mellan skolämnet geografi som ett sammanhållet ämne, och geografi som 
vetenskap, beståendes av två vetenskapliga discipliner, är komplicerad. Geografi kan som ett sam-
manhållet ämne beskrivas som ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller ämnesstoff från två skilda 
vetenskapliga områden, det vill säga från naturvetenskap och samhällsvetenskap. Geografiämnets 
historia utgör en central grund i förståelsen av de innehållsval som görs i dagens geografiundervis-
ning på gymnasiet (Molin, 2006, s. 20).  
Den tillbakagång av geografiämnet som läroplansreformerna under 1960-talet innebar resulterade i 
en upplösning mellan skolämnet geografi och den geografiska forskningen. Detta ledde i sin tur till 
att lärarna blev allt mindre ämnesspecialister. Molin refererar till Wennberg (1990) som menar att 
ytterligare en konsekvens var att företrädare för ämnet geografi allt mer sällan författade läroplaner, 
kursplaner och läromedel (Molin, 2006, s. 38).   

Uppdelningen av geografiämnet ledde som tidigare nämnts till en upplösning mellan ämnet och den 
geografiska forskningen, något som även påverkade utbildningen av geografilärare. Detta har resul-
terat i att de senaste årens forskning inte har berört skolämnets kunskapsinnehåll (Molin, 2006, s. 
39). Molin refererar till Holmén och Anderberg (1993) som liksom Molin beskriver tudelningen av 
geografiämnet och att dess upplösning från forskningen har påverkat ämnesinnehållet. Holmén & 
Anderberg skriver vidare om att avsaknaden av ambition gällande geografiämnet påverkar hela 
skolsystemet genom låg utbildningsnivå på lärarna samt låg status för ämnet, medan elevernas geo-
grafikunskaper förblir oförändrade liksom synen på ämnet; ”Man har främst byggt vidare på skol-
geografins tidigare traditioner vars gradvisa förnyelse berott mer på impulser från läromedels- och 
läroplansförfattare än från universitetsforskningen” (Molin, 2006, s. 39).  
Fridfeldt och Molin (2010) menar att geografi är ett aktualitetsämne som förändras i takt med hur 
världen förändras. Geografiämnet ska analysera jordytans landskapsmantel samt jordytans föränd-
ring som geografiskt rum i olika skalor och perspektiv. Vidare urskiljer sig fyra olika skalnivåer i 
den rumsliga omvärldsanalysen vilka är personlig, lokal, regional och global. Geografiämnet är 
även ett integrerat syntesämne där det är centralt att kunna växla mellan rumsdimensionoer och 
tidsdimensioner som dåtid, nutid och framtid. Geografiämnet ska även utveckla kunskaper om de 
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processer och flöden som sker i rummet, både i samspel men även i konflikt med varandra (Molin 
och Fridfeldt, 2010, s. 113).    
Enligt Nilsson (2009) handlar geografi om “rumsliga mönster och processer som utgår ifrån natur-
geografi (geomorfologi, klimatologi) och kulturgeografi (befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, 
socialgeografi, politisk geografi)”. Han skriver vidare att detta har lett till att geografiämnet stund-
tals har delats upp i kulturgeografi samt naturgeografi. Nilsson (2009) refererar vidare till Norden-
berg och poängterar att geografin som kunskapsområde inte bör delas upp, då människan inte kan 
exkludera naturgivna förutsättningar eller förändringarna av dessa. Nilsson (2009) refererar vidare 
till Hägerstrands ideér om skolämnet geografi som i sin helhet består av “en hopfogning mellan 
processer som utspelar sig sida vid sida, ibland i samverkan, kanske oftare i konflikt med varandra” 
samt “landskapet som vi ser det och det som ter sig just för ögonblicket”. Dessa ideér följs av dis-
kussionen att man vid sidan av det rumsliga och för ögonblicket synliga behöver lyfta fram ett tids-
perspektiv i relation till det rumsliga, för att kunna påvisa de ständigt pågående processer som pågår 
i landskapet (Nilsson, 2009, s. 84).  

2.2 Svensk skolgeografi 1994 till 2011  

År 1994-års läroplan innebar att vi för första gången i svensk historia fick en mål- och resultatstyrd 
skola och geografiämnet återinfördes (Molin, 2006, s. 128). Som ett resultat av detta nya styrsystem 
måste samtliga styrdokument omarbetas, och kursplaner och läroplaner skulle nu vara utvärderings-
bara och korta. Detta styrsystem innebar också att de essentialistiska dragen försvann vilket innebar 
att man inte längre hade anvisningar för hur undervisningen skulle gå till i form av riktlinjer och 
arbetsformer. Man angav istället mål och innehåll för verksamheten (Molin 2006, s. 129). Kurspla-
nernas nya struktur gav utrymme för ett frirum som överlämnades till den lokala nivån, alltså till 
lärare och elever, att tolka och fylla med ämnesinnehåll. Molin menar att skolans övergripande mål 
ska nås genom undervisning i de enskilda skolämnena och att det är en uppgift för varje lärare och 
lärarlag att tillsammans med eleverna transformera läroplanens mål till det enskilda ämnets mål-
formuleringar. Molin intresserar sig särskilt för det friutrymme som uppstått genom den mål- och 
resultatstyrda skolan. Hon ställer sig frågan om vilket geografiskt innehåll den enskilde läraren väl-
jer för att förverkliga läroplanens uppdrag då det förutom värdegrunden ska integreras ett historiskt, 
etiskt, internationellt och miljöperspektiv i undervisningen (Molin, 2006, s. 130).  
Molin skriver vidare om en studie utförd av Strandberg (1994) som utfördes i Skånes gymnasiesko-
lor där 577 elever tillfrågades skriftligt om sina synpunkter på ämnet geografi. Resultatet visade att 
eleverna associerade geografi med främst kunskap om länder och namngeografi (Molin 2006, s. 
44).  
Molin menar att kursplanernas utformning har bidragit till den uppdelning av ämnet som har ägt 
rum i den praktiska undervisningen, då såväl de tidigare och nuvarande kursplanerna är motsägelse-
fulla produkter. Syftestext, beskrivning av ämnets karaktär och struktur samt ”Mål att sträva mot” 
karakteriseras av ett tvärvetenskapligt synsätt. Ämnets tudelning framträder dock tydligt i ”Mål att 
uppnå” och betygskriterier som är detaljerade och innehållet anvisningar gällande ämnesstoff (Mo-
lin, 2006, s. 165-166).  

Molin har observerat 81 lektioner för att förstå vilket innehåll som undervisas. Hon fann att 55 av 
de 81 lektioner hon observerade innehöll ett naturgeografiskt ämnesstoff som motsvarade skriv-
ningarna i ett fåtal ”Mål att uppnå”. Med detta drar hon slutsatsen att Geografi A dominerades av ett 
naturgeografiskt innehåll (Molin, 2006, s. 166). Molin analyserade inte själv de enskilda elevernas 
uppfattningar utan fokuserade på de förutsättningar som skapades för elevernas meningsskapande 
via undervisningen såsom geografilärarens tolkning av kursplanen och det ämnesstoff som väljs 
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(Molin, 2006, s. 156). Faktorer som styr innehållet av geografiundervisningen är enligt Molin hand-
ledare, styrdokument och läromedel (Molin, 2006, s. 157).  

Robert Young (2011) placerar i sitt examensarbete ut namnkunskaper och kartkunskaper i Molins 
fem didaktiska typlogier. Young menar att det är en vid fråga att placera ut dessa arbetsområden och 
att det skulle krävas en stor bredd i undersökningen, vilket inte kan genomföras i hans undersökning 
(Young, 2011, s. 37). Avslutningsvis diskuterar Young att lärares egna preferenser när det gäller sy-
nen på kunskap och hur eleverna ska införskaffa sig denna kunskap kan framgå i lärarens utform-
ning av arbetsuppgiften och betoningen hen gör på olika arbetsområden. Young skriver vidare att 
någon av de fem didaktiska typologierna till viss del präglar undervisningen, men att det inte inne-
bär att lärarna utgår från endast den typologin i all undervisning. Young anser att den genomförda 
undervisningen tyder på att lärare kan röra sig mellan olika typologier beroende på ämnesområde 
och arbetsmetoder (Young, 2011, s. 41). 

2.3 Elevers uppfattning av geografiämnet 

Holmén och Anderberg genomförde år 1987 en enkätundersöking på 341 elever som utgjordes av 
två frågor som skulle ge en bild av elevernas syn på geografiämnet. På den första frågan fick ele-
verna beskriva vad de trodde att geografiutbildningen på universitetet skulle innehålla. 185 elever 
svarade, varav 92 trodde att “namngeografi/kartkunskap” skulle vara ämnets kärna. 63 elever sva-
rade kategorin “om främmande länder” och 25 elever svarade “naturgeografi”. Författarna konstate-
rade att en stor majoritet hade en ålderdomlig uppfattning av ämnet där namngeografi dominerade 
och att universitetsgeografin uppfattades som en intensifierad grundskolegeografi (Holmén & An-
derberg, 1993, s. 60-61). På den andra frågan som rörde vad som skiljer geografi från andra veten-
skaper svarade 102 elever. Geografi uppfattades av några inte vara en vetenskap, då ämnet inte änd-
ras eller går att utveckla, eftersom att “världen är som den är” (Holmén & Anderberg, 1993, s. 62). 
Geografi framstår som ren faktainlärning, namngeografi, vilket en del elever menade gör ämnet trå-
kigare. Att ämnet är konkret, sann och bygger på fakta gjorde också att hälften av de elever som 
hade lämnat seriösa svar på fråga två såg geografi som “mer exakt” som inte liksom andra discipli-
ner bygger på spekulationer och teorier (Holmén & Anderberg, 1993, s. 62). Bland elevernas svar 
återfinns bland annat “I andra vetenskaper måste man forska sig fram till svaren. I geografi t.ex. 
ligger Eslöv där det ligger”. Författarna menar då att svaren visar att en stor del av eleverna behöver 
en viss typ av kunskapsstruktur och verklighetsförankring av de kunskaper de förväntas lära sig un-
der sin skoltid (Holmén & Anderberg, 1993, s. 63). Författarna menar vidare att behovet av (geogra-
fisk) realism i skolarbetet ökar. Denna realism har att göra med hur kunskaper och omvärldsbilder 
struktureras, och det geografiska perspektivet - närhetsperspektivet - är då ett naturligt sätt att struk-
turera information och skapa sammanhang (Holmén & Anderberg, 1993, s. 64). Avslutningsvis kon-
staterar författarna att skolan måste tillgodose att en stor grupp elever uppfattar geografi som natur-
ligt, konkret och säkert, då risken annars är stor att skolan skapar med förvirring än klarhet och att 
meningen med skolarbetet blir mer eller mindre diffus (Holmén & Anderberg, 1993, s. 66). 

2.4 Internationella studier om skolgeografi 

Geografiämnets plats i skolan är inte lika självklar ur ett internationellt sammanhang. Passow 
(2017) menar att geografiundervisningen i USA får generellt sett mindre uppmärksamhet än många 
andra ämnen, och undersökningar har visat att de flesta studenter saknar viktiga geografiska kun-
skaper. USA har till skillnad från många andra länder, däribland Sverige, inga nationella läroplaner. 
Detta innebär att varje stat fastställer sina egna bestämmelser, vilket år 2013 resulterade i att endast 
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10 stater krävde en genomgången geografikurs för att kunna gå ut från gymnasiet (Passow, 2017, s. 
41). Geografiämnets svaga ställning i USA beror enligt Passow på en bristfällig finansiering av 
geografiämnet. Det finns vidare skilda uppfattningar om vad som ska ingå i geografiämnet, brist på 
lärarledning och professionell utveckling, dålig kvalitet på pedagogiskt material samt begränsad 
användning av geografiska informationssystem i klassrummet (Passow, 2017, s. 41). Enligt Passow 
är det tydligt vad som behövs göras för att höja geografiämnets ställning och förbättra geografiun-
dervisningen. Utbildning för lärare innan de träder in i sin yrkesroll samt fortbildning för yrkesverk-
samma lärare kommer enligt Passow att leda till förbättrade studieresultat bland eleverna. Vidare 
kommer detta att resultera i förbättrade utsikter för att nå målet med förbättrade instruktioner kring 
ämnet som i sin tur kan leda till goda geografiska kunskaper hos befolkningen.  

Brooks (2013) skriver om geografiämnet i England. År 2009 var den engelska geografins nationella 
läroplan baserad på en rad nyckelprocesser och nyckelkoncept som av lärare uppfattades som otyd-
ligt. Detta resulterade till att begreppet ”curriculum making” myntades, på svenska ”didaktisering”, 
för att försöka artikulera lärares roller i att utveckla en geografiskt robust läroplan (Brooks, 2013, s. 
71). Brooks skriver vidare om hur läroplanen påverkar skolgeografin. De viktigaste egenskaperna i 
denna rörelse, ”curriculum making”, är:  

•  Att det ska finnas en balans mellan de konkurrerande intressena i läroplanen vilka är ämnet, lä-
rande /pedagogik och elevupplevelser. 

•  Att det ska finnas en tonvikt på lärares engagemang för och påverkan på läroplanen.  
• En ambition att läroplanen ska anpassas för att vara lokalt relevanta (Brooks, 2013, s. 77).  

Brooks skriver vidare att ”curriculum making” är ett resultat av en engelsk kontext och den engels-
ka traditionen för läroplanutveckling. Dock är det tydligt att geografiutbildningen överallt i världen 
står inför liknande utmaningar och att låta utbildare i geografi få större inflytande kan gynna geo-
grafiundervisningen. Detta innebär inte att man måste, utan kan använda detta tillvägagångssätt 
(Brooks, 2013, s. 84).  

Casinader (2016) utgår från Australien och skriver om en internationell våg i utvecklingen och ge-
nomförandet av nationella läroplaner, något som har lett till förnyat intresse bland geografilärare om 
ämnets framtida plats inom obligatorisk undervisning. Akademiska debatter har ägt rum i länder 
som Australien, Nya Zeeland, England, Finland, Schweiz, Tyskland och Botswana gällande karaktä-
ren av geografisk kunskap och geografins position inom nationell läroplansutveckling. För engage-
rade geografilärare innebär erkännandet av geografiämnet som ett distinkt ämnesområde inom den 
nya australiska läroplanen möjlighet till att åter höja geografiämnets status och utrymme inom au-
stralisk gymnasieutbildning (Casinader, 2016, s. 258). Med hjälp av en kvalitativ komparativ studie 
av tre gymnasieskolor menar Casinader att verkligheten i skolans värld och befintlig personal och 
lokala prioriteringar är mer avgörande i beslutsfattande kring geografi-läroplan än förändringar i 
läroplanen till följd av politik (Casinader, 2016, s. 255).  

Forskningsgenomgången visar att skolämnet geografi har uppfattats på olika sätt genom historien 
och fokus och tyngdpunkten i lärares undervisning har varierat. ”Curriculum making”, eller didakti-
sering, har resulterat i olika utfall i klassrummen då ämnet har didaktiserats utifrån de dominerande 
föreställningar och selektiva traditioner som har dominerat under olika perioder och i olika länder. 
För att synliggöra hur dessa selektiva traditioner har sett ut och ser ut idag behöver vi ställa frågor 
till geografiämnet. Dessa frågor kan handla om vad som är utmärkande för ämnesinnehållet men 
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även vad syftet är samt vilka konsekvenserna blir. I denna studie kommer jag att utgå från selektiva 
traditioner och didaktiska typlogier som Molin utvecklat och som presenteras nedan. 

2.5 Teoretisk utgångspunkt - Molins didaktiska typologier 

Lena Molin behandlar i sin avhandling ”Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins inne-
hållsval” ämnet geografi och fokuserar inte minst på den didaktik som bestämmer innehållet.  
Molin menar att en självständig didaktisk forskning växte fram på 1980-talet i Sverige för att sedan 
bli ett ämne för diskussion som resultat av regeringens proposition 1984/85:122 om en ny lärarut-
bildning för grundskolan. Begreppet didaktik gick från att ha varit synonym till undervisning till att 
idag vara en vetenskaplig deldisciplin. Begreppets innebörd har dock tolkats på olika vis beroende 
på olika företrädare med en skiljelinje mellan exempelvis innehåll och metod. Detta har inneburit 
att två forskningsinriktningar har vuxit fram, där den ena betonar de didaktiska frågorna vad och 
hur, och den andra varför- och vad-frågorna. Molin skriver vidare att didaktik inom pedagogiken 
kan särskiljas genom att det är undervisningens innehåll som lyfts fram och är i fokus. Det är då 
centralt att åstadkomma avsedda inlärnings- eller undervisningseffekter. Didaktik kan därmed sägas 
behandla dels vad man försöker lära ut i skolan, och dels hur man gör det (Molin, 2006, s. 54).  
Molin menar att då läroplanernas och kursplanernas texter är kompromisser ger dessa möjlighet till 
olika tolkningar och därmed kan olika variationer av ett utbildningsinnehåll användas för att skapa 
översikter av enskilda skolämnenas olika syften, innehåll och metoder, något som även kallas di-
daktiska typologier. Molin skriver vidare att en uppgift för den didaktiska forskningen är att utveck-
la didaktiska typologier inom varje skolämne. Typologierna kan exempelvis användas som utgångs-
punkt för att diskutera olika innehållsval och konsekvenserna av dessa val (Molin, 2006, s. 66).  
Molin menar att ett traditionellt ämnesinnehåll där namngeografi och regionalgeografi dominerar 
främst grundskolans geografiundervisning, men förekommer även i gymnasieskolans undervisning. 
Detta innehåll karakteriseras av harmoni, objektivitet och frånvaro av ett konfliktperspektiv vilket 
innebär att inget ifrågasätts eller problematiseras. Syftet med undervisningen är att lära ut naturve-
tenskapliga och samhällsvetenskapliga begrepp utifrån de båda moderdisciplinerna. Geografiunder-
visningen uppfattas i flera studier som faktaspäckad och inrymmande en stor andel memorerande 
och beskrivande material med ett traditionellt tillvägagångssätt där man inleder med de naturgeo-
grafiska faktorerna och sedan övergår till de samhällsgeografiska faktorerna, men början i det nära 
för att avsluta i det fjärran (Molin, 2006, s. 200). 
Molin identifierade fem geografiska typologier vilka följer nedan. De tre första karakteriserar den 
dåvarande geografiundervisningen (Molin, 2006, s. 203). Dessa kan benämnas ”Introduktion till 
natur- och samhällsvetenskap”, här väljs begrepp ut av den hierarkiska strukturen hos moderdisci-
plinen och behandlar relationer mellan begreppen (Molin, 2006, s. 201). De två avslutande typolo-
gierna anges utifrån styrdokumentens skrivningar och ger läraren möjlighet att utnyttja friutrymmet 
(Molin, 2006, s. 203).  

”1. Traditionell värdebaserad geografiundervisning med ett ämnesinnehåll som förändrats myc-
ket långsamt under skolhistoriens gång både vad det gäller innehåll och utförande. Här finns ett tyd-
ligt innehåll som syftar till ett nationellt fostrande och som främst utgörs av namngeografi och regi-
onalgeografi som baseras på fakta och detaljkunskap. Innehållet organiseras enligt den tyska så kal-
lade ”Länderkunde”-undervisningen där enskilda länder och regioner blir natur- och kulturgeogra-
fiskt beskrivna. Arbetsgången följer en koncentrisk undervisningsprincip där man börjar behandla 
det kända och övergår sedan till det okända. Den egna hembygden och den egna nationen utgör 
obestridliga centrum och kartboken är det givna verktyget” (Molin, 2006, s. 201).  
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”2. Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning med ett ämnesinnehåll som förändrats 
mycket långsamt under skolhistoriens gång både vad det gäller innehåll och utförande. Detta inne-
håll utgörs av traditionella och detaljerade naturgeografiska faktakunskaper med den bakomliggan-
de akademiska disciplinen som grundläggande referenspunkt. Arbetsgången utgörs av att presentera 
de naturgivna faktorerna före de kulturgeografiska. Detta medför en värdebaserad undervisning uti-
från ett naturdeterministiskt synsätt. Samspelet mellan människa och miljö utgår inom denna typo-
logi från sysättet att naturförutsättningarna har en avgörande betydelse för människans verksamhet 
och bosättning. Metoden är främst memorerande av naturgeografiska begrepp isolerade från verk-
ligheten. Exkursioner förespråkas men genomförs sällan i undervisningen” (Molin, 2006, s. 201).  

”3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning som behandlar utbredning, mönster, 
rörelser och samband i rummet. Valet av vilka kunskaper som ska läras ut bestäms av syftet i att be-
lysa och förklara hur människans relation till naturen ser ut eller bör se ut. Innehållet kännetecknas 
av saklighet och objektivitet och verkligheten presenteras och analyseras med hjälp av modeller ut-
arbetade av tyska geografer och amerikanska urbanforskare under 1900-talets första hälft” (Molin, 
2006, s. 201). 

De två typlogier som följer nedan kan benämnas ”Lära av natur- och samhällsvetenskap”. Här finns 
ett fokus på förändringar i samhällsutvecklingen och typologierna kännetecknas av en dynamisk 
utveckling utifrån ett pluralistiskt perspektiv. Det finns en vilja att ge eleven analytiska redskap som 
underlag för egna beslut och ställningstaganden i exempelvis sociala och politiska rättvisefrågor. De 
kunskaper som förmedlas ska vara aktiva och användbara i olika sammanhang och kan sättas i rela-
tion till olika problem och för att se olika perspektiv och lösningar (Molin, 2006, s. 202).  

”4. Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, pluralism och kon-
fliktperspektiv. Innehållet väljs med elevernas tidigare erfarenheter och intresseområden som ut-
gångspunkt. Även aktuella samhällsproblem kan utgöra utgångspunkt för innehållsval. Metoden 
kan vara problemorienterad och utgå från elevernas egna erfarenheter och frågeställningar. Det vill 
säga att läraren frångår den traditionella uppdelningen i kultur- och naturgeografi för att istället be-
lysa frågor som behöver både ett natur- och kulturgeografiskt synsätt – samtidigt. Även den inarbe-
tade arbetsgången vänds genom att elevens frågor utgår från det okända för att närma sig det kända” 
(Molin, 2006, s. 202). 

”5. Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning med syfte att ge elever redskap för att 
delta och förändra samhällsutvecklingen mot exempelvis det hållbara samhället. Innehållet karakte-
riseras av tvärvetenskap, aktualitet och ett värdeinnehåll som företräder olika aktörer och synsätt 
vilket medför att konfliktperspektivet är synligt. Innehållet väljs och omprövas dels utifrån elevens 
erfarenhet och intresse men också i relation till de samhällsförändringar som pågår. Metoden utgår 
från ett elevaktivt kunskapssökande där olika källor problematiseras” (Molin, 2006, s. 202). 
 
Som tidigare nämnt karakteriserades geografiundervisningen framförallt av de tre första typlogierna 
enligt Molin (2006, s. 203). Att dessa typlogier dominerar tyder på att den rådande samhällsdiskur-
sen syftar till att bevara och återskapa samhället. Om geografiundervisningen istället hade domine-
rats av syftet att ”Lära av natur- och samhällsvetenskap” skulle ämnesstoffet väljas utifrån elevernas 
framtida roll som samhällsmedborgare och beslutsfattare. Att kritiskt granska det omgivande sam-
hället och relatera ämnesstoffet till samhällsutvecklingen innebär att ett värdeinnehåll synliggörs. I 
sin tur kan då konfliktfyllda och kontroversiella frågor diskuteras ur olika perspektiv. Detta hade 
resulterat i ett ämnesinnehåll som speglar det verkliga samhället som kännetecknas av konflikter, 
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inte minst ur ett fördelningsperspektiv. Med andra ord ett samhälle som dagens ungdomar växer upp 
i och har erfarenhet av (Molin, 2006, s. 203). Typologi nummer fyra och fem är möjliga vägar som 
friutrymmet öppnar upp för men som få lärare väljer (Molin, 2006, s. 204).  
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3. Metod  

3.1 Jämförelse av Lpf 94 och GY 11 med avseende på Molins typologier 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av Lena Molins fem didaktiska typologier som har an-
vänts i jämförelsen av ämnesinnehållet mellan Lpf 94 och Gy 11. Molin observerade 81 geografi-
lektioner för att förstå vilket innehåll som undervisades och fann att 55 av de 81 lektioner hon ob-
serverade innehöll ett naturgeografiskt ämnesstoff. Med detta drog hon slutsatsen att Geografi A 
dominerades av ett naturgeografiskt innehåll (Molin, 2006, s. 166). Molin analyserade själv inte 
elevernas uppfattningar av geografiämnet utan fokuserade på de förutsättningar som skapades ge-
nom undervisningen, såsom geografilärarens tolkning av kursplanen och det ämnesstoff som valdes 
(Molin, 2006, s. 156). Molins studie genomfördes under den tidigare läroplanen, alltså Lpf 94. Att 
Lpf 94 låg till grund för de lektioner Molin observerade kan ha orsakat det dominans av ett natur-
geografiskt innehåll som Molin noterade. Då styrdokumenten är en viktig faktor som påverkar un-
dervisningen (Molin, 2006, s. 157) är det relevant att ställa Lpf 94 mot GY 11 för att undersöka om 
det finns några likheter eller skillnader avseende de fem didaktiska typologier som presenteras i 
uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Detta då de dominerande typologierna i sin tur formar geogra-
fiundervisningens innehåll och inriktning, och kan liksom i Molins studie ha lett till att en stor del 
av de observerade lektionerna utgjordes av ett naturgeografiskt innehåll.  
För att kunna finna skillnader och likheter mellan Geografi A i Lpf 94 samt Geografi 1 i GY 11 
gjordes en jämförelse av det centrala innehållet i vardera text. Olika utdrag kopplades till de olika 
typologierna för att finna förekomsten och dominansen av dessa i vardera text, för att se om samma 
typologier dominerade i båda texterna. 

3.2 Enkätundersökning   

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar om elevers uppfattning av geografiämnet samt 
hur denna uppfattning kan relateras till styrdokumententen samt till de didaktiska typologierna val-
de jag att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Esiasson (2002) menar att val av frågeun-
dersökning beror på en rad olika faktorer, däribland antal svarspersoner. Den generella regeln be-
skrivs som att man vid ett högre antal svarspersoner föredrar framförallt enkäter, och vid få svars-
personer personliga intervjuer (Esiasson, 2002, s. 262). Då mitt syfte var att få en uppfattning om 
gymnasieelevers syn på geografiämnet och sedan jämföra svaren med kursplanen för Geografi 1 
kunde jag genom en kvantitativ enkätundersökning både nå fler och därmed få möjlighet att finna 
tendenser bland svaren, samt låta respondenterna placera ut formuleringar och kategorier från kurs-
planen beroende på i vilken utsträckning dessa ansågs stämma överens med sin egen syn på ämnet.  

En enkätundersökning utformades beståendes av tre frågor. Den första var ”Vad anser du att geogra-
fiämnet främst handlar om? Nämn minst tre begrepp/arbetsområden.”, den andra var ”Vad anser du 
är skillnaden mellan det du lär dig inom geografiämnet på gymnasiet och den geografi du tidigare 
har läst?”, och den tredje ”Markera nedan om du anser att följande formuleringar eller begrepp 
stämmer överens med geografiämnet i låg, medel eller hög utsträckning”. Olika arbetsområden pla-
cerades ut av eleverna i låg, medel eller hög grad beroende på elevernas syn på ämnet. De arbets-
områden som valdes ut från det centrala innehållet i Geografi 1 och som placerades ut av eleverna 
utifrån relevans var följande; jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, naturresurser och 
resurstillgångar, demografi, globaliseringen, hållbar utveckling, klimatförändringar, insamling av 
data genom fältstudier eller laborationer, kartor, samhällets sårbarhet, politiken och ekonomins på-
verkan på naturresursutnyttjande, urbanisering, processer i mark, vatten och luft samt social rättvi-
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sa. Frågorna utformades med tanke på den jämförelse med kursplanen för Geografi 1 och de didak-
tiska typologierna som sedan skulle äga rum. Efter kontakt med en tidigare VFU-handledare fick 
jag möjlighet att besöka en av hennes klasser för enkätundersökningens genomförande. I klassrum-
met förklarade jag syftet med enkätundersökningen, vad jag hoppades få svar på samt att enkätun-
dersökningen var frivillig och anonym, vilket även stod på enkäten. Klassen bestod av 26 elever, 
och av de 21 närvarande valde 18 att delta. Avslutningsvis frågade jag eleverna om de tyckte att det 
hade varit svårt att svara på frågorna vilket de inte tyckte. För att förstå hur geografiämnet uppfattas 
av eleverna utgick jag från elevernas egna formuleringar och placeringen av de nämnda arbetsom-
rådenas relevans som eleverna hade fått bestämma. Elevernas placering av dessa områden beroende 
på i vilken utsträckning dessa ansågs relevanta beräknades, både i procent och antal svar per place-
ring och område. Detta tydliggjorde hur relevanta de olika arbetsområdena var enligt eleverna. Då 
vissa av dessa formuleringar ingår i samma arbetsområde slogs dessa samman till följande kategori-
er; naturgeografi, namngeografi/regionalgeografi, kartografi, klimatologi, resurser, demografi, fält-
studier, globalisering/urbanisering samt världen/jorden. Därutöver sammanställdes elevernas egna 
formuleringar om deras syn på ämnets innehåll enligt ovanstående kategorier för att kunna mäta 
frekvensen av respektive kategori.  

3.3 Urval enkätundersökning  

Då studien undersöker gymnasieelevers uppfattning av Geografi 1 och innehållsanalys av samma 
skrivelse behövde enkätundersökningen genomföras på gymnasieelever som läste denna kurs. Urva-
let av respondenter skedde därför genom kontakt med en tidigare VFU-handledare, och möjlighet 
fanns att använda en del av en lektion för enkätundersökningens genomförande. Detta då det var det 
snabbaste och enklaste sättet att få tillgång till en klass beståendes av elever som läste Geografi 1. 
Klassen var en årskurs två och bestod av 26 elever. Av dessa var 21 närvarande under den aktuella 
lektionen, och 18 av dessa valde att delta. Majoriteten av eleverna i klassen uppfattas av sin lärare 
som studiemotiverade och svarade utförligt och enligt de instruktioner som angavs i enkätunder-
sökningen.  

3.4 Etiska ställningstaganden  

I denna uppsats kommer empirisk data samlas in i form av en enkätundersökning för att få en bild 
av elevers uppfattning om geografiämnet. Respondenterna i denna undersökning kommer att vara 
anonyma då ingen persondata kommer att användas. Uppsatsen kommer inte heller att publiceras 
eller ingå i en avhandling, varför den inte uppfyller kraven för forskning (Centrala etikprövnings-
nämnden, 2008), således behövs inte heller något forskningsetiskt tillstånd (Regionala etikpröv-
ningsnämnden i Lund, 2015). Enkätundersökningen utformas och genomförs med hänsyn till de 
fyra huvudkrav som presenterats trots att det inte är forskning som bedrivs.  
Enligt vetenskapsrådet utgörs individskyddskravet av fyra huvudkrav att förhålla sig till vid forsk-
ning, som har i syfte att ge normer för förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. 
Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Veten-
skapsrådet, 2002, s. 6).  
Gällande informationskravet ska forskaren informera uppgiftslämnare om deras uppgift i undersök-
ningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren ska vidare informera om att 
deltagandet är frivilligt och att deras medverkan kan avbrytas om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002, 
s. 7). Med hänsyn till detta krav informeras respondenterna både muntligt men även skriftlig om att 
deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska försäkra sig om att samtyc-
ke har givits från respondenternas sida samt informera om att de själva har rätt att besluta om, hur 
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länge samt på vilka villkor de ska delta. Samtycke bör samlas in från vårdnadshavare om respon-
denten är under 15 år, vilket inte behövs i detta fall på respondenterna i uppsatsens enkätundersök-
ning är myndiga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10).  
Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna i en undersökning ska ges största möjliga konfi-
dentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del av dessa 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I detta fall kommer inte personuppgifter att insamlas vilket även 
framgår i enkäten. Nyttjandekravet innebär slutligen att de uppgifter som samlas in från responden-
terna endast får användas för forskningsändamål och inte för icke-vetenskapliga syften (Vetenskaps-
rådet, 2002, s. 14).           
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4. Resultat 

Detta avsnitt kommer inledningsvis att presentera de skillnader som funnits mellan Lpf 94 samt GY 
11 med avseende på Molins typologier. Därefter presenteras resultatet från den genomförda enkät-
undersökningen.  

4.1 Skillnader mellan Lpf 94 och GY 11 med avseende på Molins typologier 

Då styrdokumenten en viktig faktor som påverkar undervisningen (Molin, 2006, s. 157) är det rele-
vant att ställa Lpf 94 mot GY 11 för att undersöka om det finns några likheter eller skillnader avse-
ende de fem didaktiska typologier som presenteras i uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Resultatet 
följer nedan. 

I syftet för Geografi A i Lpf 94 står följande: ”Utbildningen i ämnet geografi syftar till att utveckla 
kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning, na-
tur- och kulturlandskapets framväxt och förändring samt samband mellan olika geografiska områ-
den”. Citatet från syftet i Geografi A beskriver natur- och kulturlandskapets framväxt samt föränd-
ring och samband mellan geografiska områden. Därmed återfinns Molin första typologi traditionell 
värdebaserad geografiundervisning som berör namn- och regionalgeografi samt naturvetenskapligt 
baserad geografiundervisning som berör naturgeografiska faktakunskaper. Även människan och 
hennes miljö nämns i ämnets syfte vilket kopplas till Molins tredje typologi samhällsvetenskapligt 
baserad geografiundervisning som berör samband och människans relation till naturen. Vidare står 
det i ämnets syfte att ”utbildningen i geografi skall ge verktyg för analyser av samspelet mellan 
människa och natur” samt ”Ämnet syftar till insikt om det nödvändiga i att ta ansvar för vår gemen-
samma miljö och för en resursanvändning som möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling”. Dessa 
två citat beskriver inte faktakunskaper utan att eleverna genom utbildningen ska få verktyg att ana-
lysera med och komma till insikt i hur vi bör använda våra resurser för att möjliggöra en hållbar ut-
veckling. Här uppmanas eleverna till ett problematiserande förhållningssätt och det är snarare de 
fjärde och femte typologierna som berörs, om än kort. Molin skriver att man genom dessa typologi-
er vill ge eleven analytiska redskap som underlag för egna beslut och ställningstaganden i exempel-
vis sociala och politiska rättvisefrågor (Molin, 2006, s. 202). Vidare står det som mål att stäva mot 
att eleven ”utvecklar förmågan att formulera och analysera problem som avser lokala och globala 
överlevnads- och miljöfrågor och att identifiera och argumentera för etiska ställningstaganden”. 
Återigen nämns analysförmåga och problematisering av hållbarhetsfrågor, vilket synliggör aktuali-
tets- och värdebaserad geografiundervisning som berör bland annat samhällsförändringar.  
Utifrån detta går det att identifiera samtliga fem typologier i Lpf 94, dock visade sig att undervis-
ningens innehåll främst utgjordes av de tre första typologierna. Detta innebär att lärarna inte utnytt-
jade möjligheten som friutrymmet ger utifrån typologi fyra och fem, nämligen att fritt tolka läropla-
nen. De var istället fast i ämnets traditioner och fortsatte som tidigare generationer geografilärare 
hade gjort.  

I syftet för Geografi 1 i GY 11 står följande: ”Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att ele-
verna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. 
Denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och proces-
ser lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur”. 
Detta innebär att Molins tre första typlogier återfinns även här, liksom i Geografi A. Kunskaper om 
jorden och samband mellan människa, samhälle och natur som nämns. Det är alltså faktakunskaper 
genom både traditionell värdebaserad geografiundervisning som berör namn- och regionalgeografi 
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samt naturvetenskapligt baserad geografiundervisning som berör naturgeografiska faktakunskaper.   
Även samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning som berör samband och människans re-
lation till naturen återfinns i ämnets syfte. Det som är utmärkande är att det i syftet för Geografi 1 
upprepande gånger står detaljerat om hållbarhetsfrågor och hur människan faktiskt ska möjliggöra 
en hållbar utveckling, i samband med dessa frågor ska eleverna ”ges möjlighet att analysera till ex-
empel konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, 
naturgivna risker och hot, naturresursanvändning och resurskonflikter samt social rättvisa och soli-
daritet utifrån olika perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet”. Vidare ska eleven ges möj-
lighet att utveckla ”Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och 
mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livs-
villkor, ur perspektivet hållbar utveckling”. Med dessa citat tas ett konfliktperspektiv där både re-
surskonflikter och intressekonflikter ska problematiseras ur olika perspektiv. Här kommer förutom 
de tre första typologierna även de fjärde och femte typlogierna fram som berör aktuella samhälls-
problem samt elevernas erfarenhet och intresse i relation till de samhällsförändringar som pågår. 
Med de fjärde och femte typologierna vill man ge eleven analytiska redskap som underlag för egna 
beslut och ställningstaganden i exempelvis sociala och politiska rättvisefrågor och se olika perspek-
tiv och lösningar (Molin, 2006, s. 202). 

I det centrala innehållet i Geografi 1 finns en punkt som beskriver människan och befolkningen. 
Denna lyder: ”Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering 
samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, 
miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspek-
tiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden”. En liknande punkt 
som på detta sätt fokuserar på människan och hennes sociala förhållanden och globaliseringens på-
verkan på samhällsutvecklingen saknas i Geografi A. Detta utdrag berör till stor del samhällsut-
vecklingens olika aspekter sett ur olika perspektiv. Den fjärde typologin berör aktuella samhällspro-
blem och återfinns återigen, även den femte typologin som berör samhällsförändringar finns och ett 
konfliktperspektiv kan läggas in här.  

Vidare återfinns de tre första typlogierna i det centrala innehållet för både Geografi A och Geografi 
1. I det centrala innehållet för Geografi 1 står exempelvis ”Jordens naturgeografiska och geologiska 
byggnad, utveckling och förändring över tid och rum”. En liknande punkt finns i Geografi A där det 
står att eleven ska ”kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur dessa pro-
cesser ger upphov till skilda typer av naturlandskap”. En naturvetenskapligt baserad geografiunder-
visning samt traditionell värdebaserad geografiundervisning återfinns därmed i båda. I Geografi 1 
beskrivs människans relation till sin omgivning genom utdraget ”Människans användning och om-
vandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid”. Även i Geografi A 
finns en punkt som berör människan i relation till omgivningen genom utdraget ”..geo-biosfärens 
olika delar, såsom berggrund och jordar, vatten och luft, vegetation och topografi, som förutsätt-
ningar för människans verksamhet”. Därmed finns även en samhällsvetenskapligt baserad geografi-
undervisning i båda kurserna. På många punkter är likheterna stora mellan Geografi A och Geografi 
1. Dock finns det utdrag som påvisar större drag av de fjärde och femte typologierna i Geografi 1 i 
jämförelsen av kursernas syfte. I Geografi A står följande ”eleven skall kunna analysera och disku-
tera samband mellan befolkningsfördelningar, ökad resursförbrukning och omvandlingen av land-
skapet och se konsekvenserna därav för miljö och levnadsvillkor i olika områden”. En liknande 
punkt finns i Geografi 1 där det står ”Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan 
befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopp-
lade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och håll-
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bar utveckling”. Här beskrivs intressekonflikter och frågor som social rättvisa och hållbar utveck-
ling och eleven kan problematisera kring både alternativa och möjliga vägar. Både ordet utveckling 
och konflikt nämns, till skillnad från utdraget från Geografi A. I Geografi A ska eleven se konse-
kvenser, medan eleven i Geografi 1 ska ta det ett steg längre och finna alternativ och vägar till i det 
här fallet social rättvisa och hållbar utveckling. I utdraget från Geografi 1 finns drag från både aktu-
alitets- och värdebaserad geografiundervisning som berör samhällsperspektiv och konfliktperspek-
tiv samt tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som är problemorienterad. I Geografi A 
förekommer dessa drag inte lika tydligt.  

I Geografi A står följande om ämnets karaktär och uppbyggnad: ”Kursen har inriktning mot naturre-
surser, resursanvändning och konsekvenserna därav och ger kunskaper och förståelse i frågor som 
gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning därtill”. 
Naturgeografiska arbetsområden förekommer naturligtvis i både Geografi A och Geografi 1, den 
skillnad som främst noteras är just att människans sociala villkor uppmärksammas tydligt i Geografi 
1, till skillnad från i Geografi A. I båda finns dock som tidigare nämnt stora drag av Molin tre första 
typologier, vilket även framgår tydligt av bland annat utdraget om ämnets karaktär och uppbyggnad 
i Geografi A.  

Molin menade att geografiundervisningen år 2006 dominerades av ett traditionellt ämnesinnehåll 
med namngeografi och regionalgeografi som främst förekom på grundskolans geografiundervis-
ning, men även i gymnasieskolans undervisning. Syftet med denna typ av undervisning är att lära ut 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga begrepp utifrån de båda moderdisciplinerna (Molin, 
2006, s. 200). Enligt Molin visar de tre första typlogiernas dominans att den rådande samhällsdis-
kursen syftar till reproducera samhället medan det ökade inslaget av typologi 4 och 5 öppnar för att 
rekonstruera samhället. Om undervisningen istället leder till att eleverna kritiskt granskar det omgi-
vande samhället kan konfliktfyllda och kontroversiella frågor diskuteras ur olika perspektiv. Detta 
ämnesinnehåll hade speglat det verkliga samhället som kännetecknas av konflikter, detta inte minst 
ur ett fördelningsperspektiv (Molin, 2006, s. 203). Genom jämförelsen mellan Lpf 94 och Gy 11 
kan man uppfatta ett försök till just detta genom GY 11, ett ämnesinnehåll som speglar dagens sam-
hälle och ett konfliktperspektiv. Man kan därmed ana en ambition av att införa mer av typologi fyra 
och fem i Gy 11 jämfört med innehållet i Lpf 94, samtidigt som man har bevarat typlogierna 1, 2 
samt 3.  

4.2 Resultat enkätundersökning 

Nedan presenteras resultatet från studiens enkätundersökning. Enkätundersökningen bestod av tre 
frågor vilka beskrivs först, därefter presenteras svaren till vardera. 18 elever deltog i enkätunder-
sökningen.  
      
Fråga 1 efterfrågade de tre begrepp eller arbetsområden som eleverna ansåg främst höra till geogra-
fiämnets kärna. Utifrån geografiämnets arbetsområden och elevernas svar har nio kategorier ska-
pats. Nedan presenteras antal svar per kategori. Varje elev har skrivit tre begrepp eller arbetsområ-
den. På fråga 1 mottogs två oseriösa svar vilka inte kommer att inkluderas i resultatet, därav presen-
teras 16 elevers svar. 
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Tabell 1. Arbetsområden samt antal svar i fråga 1. 

Fråga 2 handlade om på vilket sätt den geografi eleverna läste på gymnasiet nu utmärkte sig jämfört 
med elevernas tidigare geografikunskaper. Angående den tidigare undervisningen svarade 12 elever 
som samtliga skrev att det var mer namngeografi och kartografi tidigare. Om undervisningen idag 
svarade 16 elever, av dessa beskrev 8 elever med egna ord att naturgeografi/jordens uppbyggnad 
och endogena- och exogena processer är vanligt förekommande i undervisningen idag. Två elever 
nämnde samtidigt demografiska aspekter. Exempel på svar är “Nu är det mer hur världen och jorden 
är uppbyggd” samt “Nu handlar det mer om jordens inre, erosion, vittring och befolkning till exem-
pel”, ett tredje svar lyder “I grundskolan var det mer namngeografi och klimat. Medan nu på gym-
nasiet har vi hittills lärt oss om befolkning och endogena och exogena processer”. Åtta elever skrev 
att ämnet nu är mer djupgående/avancerad/fördjupat kring ämnets olika arbetsområden. En elev 
skriver: “Man fördjupar sig i de områden man hade innan”, en annan skriver “mer fördjupning om 
vad som händer på olika platser”, en tredje skriver “nu är det mer fördjupning i vad som händer i 
olika delar av världen”.  

Fråga 3 gick för eleverna ut på att markera om huruvida olika utdrag från kursplanen för Geografi 1 
stämde överens med ämnet genom att markera siffran 1 för i låg, 2 för medel eller 3 för i hög ut-
sträckning. Att utdragen var från Geografi 1 och därmed ska ingå i kursen nämndes inte, för att inte 
påverka elevernas svar. Av de 18 deltagande eleverna svarade samtliga på fråga 3. Utdragen samt 
svaren följer nedan.  
          

Kategori       Antal svar 

Naturgeografi 15

Namngeografi/regionalgeografi 6

Kartografi 3

Klimatologi 11

Resurser 2

Demografi 6

Fältstudier 0

Globalisering/urbanisering 1

Världen/jorden 4
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Tabell 2. Utdrag från Geografi 1 samt deras relevans enligt eleverna i fråga 3.  

Utdrag från Geografi 1 Låg utsträckning Medel utsträck-
ning

Hög utsträckning 

Jordens naturgeografiska 
och geologiska byggnad 0 4 14

Naturresurser och resurstill-
gångar

3 8 7

Demografi 0 7 11

Globaliseringen 3 9 6

Hållbar utveckling 2 10 6

Klimatförändringar 1 5 12

Insamling av data genom 
fältstudier eller laborationer

10 5 3

Kartor 4 8 6

Samhällets sårbarhet 6 8 4

Politiken och ekonomins 
påverkan på naturresursut-
nyttjande

7 8 3

Urbanisering 2 11 5

Processer i mark, vatten och 
luft

2 3 13

Social rättvisa 9 8 1
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5. Analys  

En analys av resultatet från enkätundersökningen följer nedan. Först jämförs elevernas svar och 
därefter ställs dessa svar mot kursplanen för Geografi 1. Därefter görs en jämförelse mellan Geogra-
fi A i Lpf 94 och Geografi 1 i GY 11, då den studie av Molin som nämndes i avsnitt 2 genomfördes 
under den tidigare läroplanen. Slutligen görs en jämförelse av elevernas svar med Molins geogra-
fiska typlogier för att se på vilket sätt dessa framträder i resultatet.  
     
5.1 Jämförelse av elevernas svar  
    
5.1.2 Fråga ett  

På första frågan som berörde de områden eleverna anser att skolgeografin främst handlar om är det 
två arbetsområden som utmärker sig. 15 svar erhölls som beskrev naturgeografiska processer och 
därmed är naturgeografin det arbetsområde som flest elever har skrivit att geografiämnet handlar 
om. Arbetsområdena demografi och namngeografi/regionalgeografi följer sedan med 6 svar som 
beskriver vardera. Arbetsområdena globalisering/urbanisering beskrevs endast av ett svar. Inga svar 
erhölls som kunde kopplas till momentet fältstudier.  

5.1.3 Fråga två  

På andra frågan fick eleverna svara på skillnaden mellan den geografi de läste på gymnasiet nu och 
den geografi som de tidigare hade läst. Gällande undervisningen på gymnasiet erhölls svar från 16 
elever, av dessa beskrev 8 elever med egna ord att naturgeografi/jordens uppbyggnad och endoge-
na- och exogena processer är vanligt förekommande i undervisningen idag. Naturgeografin är det 
område flest är överens om. Två elever nämner samtidigt demografiska aspekter. Exempel på svar 
är “Nu är det mer hur världen och jorden är uppbyggd” samt “Nu handlar det mer om jordens inre, 
erosion, vittring och befolkning till exempel”, ett tredje svar lyder “I grundskolan var det mer 
namngeografi och klimat. Medan nu på gymnasiet har vi hittills lärt oss om befolkning och endoge-
na och exogena processer”. En vanligt förekommande uppfattning bland eleverna verkar vara att 
geografin på grundskolan handlade om namngeografi och regionalgeografi, medan geografiämnet 
på gymnasiet berör jordens uppbyggnad, endogena- och exogena processer - alltså naturgeografiska 
processer. Ytterst få nämner demografi.  
Åtta elever svarade att geografiämnet är mer djupgående/avancerad/fördjupat kring på gymnasiet 
utan att nämna några specifika arbetsområden. En elev skriver: “Man fördjupar sig i de områden 
man hade innan”, en annan skriver “Mer fördjupning om vad som händer på olika platser”, en tredje 
skriver “Nu är det mer fördjupning i vad som händer i olika delar av världen”. En gemensam upp-
fattning verkar baserat på svaren vara att ämnet studeras i ett mer globalt perspektiv där processer i 
olika delar av världen och på olika platser undersöks.  

5.1.4 Fråga tre  

Fråga 3 gick för eleverna ut på att markera om huruvida olika utdrag från kursplanen för Geografi 1 
stämde överens med ämnet genom att markera siffran 1 för i låg, 2 för medel eller 3 för i hög ut-
sträckning. Av de 18 deltagande eleverna svarade samtliga på denna fråga. Det utdrag som flest an-
såg stämmer överens med ämnet i hög utsträckning var Jordens naturgeografiska och geologiska 
byggnad enligt 14 elevers svar. Processer i mark, vatten och luft ansågs stämma överens med geo-
grafiämnet i hög grad av 13 elever, Klimatförändringar av 12 elever och demografi av 11. Social 
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rättvisa ansågs stämma överens med ämnet i hög grad av endast 1 elev. Sammanfattningsvis visar 
svaren på de tre frågorna ett liknande mönster, nämligen att jordens uppbyggnad och de naturgeo-
grafiska processerna är de viktigaste arbetsområdena i geografiundervisningen. 

5.2 Jämförelse mellan elevernas svar och kursplan för Geografi 1  

I syftet för Geografi 1 står följande:  

“Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett 
sammanflätat, föränderligt och komplext system. Denna systemsyn är nödvändig för att kunna be-
skriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av 
samspel mellan människa, samhälle och natur”. 

Detta citat påvisar att eleverna ska utveckla kunskaper om att jorden är sammanflätad och om det 
samspel som äger rum mellan människa, samhälle och natur.  
Det centrala innehåller i Geografi 1 består av arbetsområdena Jordens naturgeografiska och geolo-
giska byggnad, resursfrågor, befolkningsfrågor, globaliseringens drivkrafter, den klimatförändrade 
världen, den globala spelplanen och lokal utveckling, geografiska källor och insamling av data.  
Elevernas svar och de kunskaper Geografi 1 ska utveckla stämmer till viss del överens. Eleverna ser 
samtliga punkter som relevanta inom geografiämnet i varierande utsträckning, dock erhölls inget 
svar på första frågan som kan kopplas till fältstudier. Det mönster som finns bland elevernas svar 
tyder på att naturgeografin och särskilt jordens uppbyggnad anses vara viktigt, vanligt och relevant i 
hög utsträckning. Kategorier om naturgeografiska processer anses vara mest relevanta av eleverna, 
och följs av demografi som näst viktiga moment. Viktigt att påpeka är att eleverna vid tiden för en-
kätundersökningen läste om bergarter och därmed är det förståeligt att eleverna rankade jordens 
uppbyggnad samt de endogena- och exogena processerna som det viktigaste arbetsområdet då detta 
är det område som är färskast i minnet. Samtidigt finns det fortfarande arbetsområden eleverna inte 
har kommit i kontakt med, vilka då troligtvis inte har tagits med i beräkningen när eleverna genom-
förde enkätundersökningen.  
  
5.3 Förekomsten av Molins geografiska typologier 

I uppsatsens teorikapitel presenterades Molins fem geografiska typologier. 
Molin menar att de tre första typlogierna till stor del dominerar undervisningen då ett traditionellt 
ämnesinnehåll där namngeografi och regionalgeografi är vanligt förekommande på både grundsko-
lan samt gymnasiet. Enligt flera tidigare studier uppfattas geografiundervisningen som faktaspäckad 
och inrymmande en stor andel memorerandes och beskrivande material. Dessutom inleds ofta un-
dervisningen med ett traditionellt tillvägagångssätt där man inleder med de naturgeografiska fakto-
rerna och sedan övergår till de samhällsgeografiska faktorerna, genom att börja med det som upp-
fattas som nära och avsluta med det i fjärran (Molin, 2006, s. 200). Ett kritiskt förhållningssätt mot 
det omgivande samhället öppnar upp för diskussion av konfliktfyllda och kontroversiella frågor ur 
olika perspektiv, men saknas i de tre första typologierna (Molin, 2006, s. 203). Enligt Molin är det 
dock få lärare som väljer typologi nummer fyra och fem, därmed dominerar de tre första och under-
visningen utgår från faktabaserade kunskap, begrepp och samband mellan dessa begrepp.  
Uppsatsens resultat styrker detta påstående. På frågan om de områden skolgeografin främst handlar 
om utmärker sig utifrån elevernas svar två områden, flest svarade naturgeografiska processer vilket 
gör naturgeografin till det dominerande arbetsområdet, följt av arbetsområdet klimatologi som även 
det tillhör naturgeografin. Arbetsområdena demografi och namngeografi/regionalgeografi hamnade 
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på en tredje plats med ungefär hälften så många svar som föregående arbetsområden. Inga som helst 
svar erhålls som kunde kopplas till fältstudier. På andra frågan nämnde eleverna skillnader mellan 
den geografi de läser nu och den de tidigare har läst. Närmare hälften av eleverna nämnde genom 
egna beskrivningar naturgeografi/jordens uppbyggnad och endogena- och exogena processer som 
vanligt förekommande i undervisningen idag och två elever nämnde samtidigt demografiska aspek-
ter. Flera skrev även att namngeografi förekom mer på grundskolan jämfört med undervisningen på 
gymnasiet. I fråga tre fick eleverna markera hur väl olika utdrag från kursplanen för Geografi 1 
stämde överens med den undervisning de mött. 
Utdrag som berörde jordens naturgeografiska och geologiska uppbyggnad, processer i mark, vatten 
och luft samt klimatförändringar och demografi markerade majoriteten stämde överens med geogra-
fiämnet i hög grad. Endast en elev ansåg social orättvisa stämma överens med geografiämnet i hög 
grad.  

Uppsatsens resultat stämmer väl överens med Molins påstående om att de tre första typologierna 
traditionell värdebaserad geografiundervisning, naturvetenskapligt baserad geografiundervisning 
samt samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning karaktäriserar geografiundervisningen. 
Att naturgeografi, namngeografi/regionalgeografi samt demografi dominerar bland elevernas svar 
stämmer väl överens med de tre första typlogierna. Det är begrepp, faktabaserad kunskap och sam-
hällsvetenskapliga modeller i relation till befolkningsfrågor som enligt elevernas svar dominerar 
undervisningen. Genom de första typlogierna är syftet med undervisningen att lära ut naturveten-
skapliga och samhällsvetenskapliga begrepp utifrån de båda moderdisciplinerna och enligt flera ti-
digare studier uppfattas geografiundervisningen faktaspäckad och inrymmande en stor andel memo-
rerandes och beskrivande material (Molin, 2006, s. 200). Detta är även vad jämförelsen mellan re-
sultatet och Molins geografiska typlogier visar. Det är begrepp och processer som beskrivs av ele-
verna, särskilt naturgeografiska sådana. Molin menar att de två senare typologierna, tvärvetenskap-
ligt baserad geografiundervisning med sitt konfliktperspektiv samt aktualitets- och värdebaserad 
geografiundervisning som uppmanar till elevers deltagande och problematisering av samhällsut-
vecklingen, väljs bort i geografiundervisningen. Detta styrker uppsatsens resultat då det finns inga 
eller endast något svar på de tre frågor som ställts som handlar om eller beskriver hållbar utveck-
ling, resursfrågor, social rättvisa, politiken och ekonomins påverkan på naturresursutnyttjande eller 
svar som speglar andra problematiserande tankar om samhällsutvecklingen. Det framgår av elever-
nas svar som speglar en syn på geografiundervisningen som till största del beståendes av naturgeo-
grafi, klimat, demografi och faktabaserad kunskap samtidigt som ett konfliktperspektiv och proble-
matisering av samhällsutvecklingen saknas bland elevernas svar.  
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6. Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka gymnasieelevers uppfattning om geografiämnet, 
samt att jämföra detta resultat med det innehåll geografiämnet ska utgöras av enligt kursplanen för 
Geografi 1. Uppsatsens resultat indikerar att elevernas uppfattning av geografiämnet är oförändrat 
sedan 2006 då naturgeografi fortfarande verkar dominera, medan det verkar ha skett en förändring i 
elevernas uppfattning av geografiämnet från 1987 då regionalgeografi och namngeografi i synner-
het var dominerande.  

Uppsatsens resultat visar att en klar majoritet av eleverna anser namngeografi tillhöra geografiäm-
net på mellan- och högstadiet, medan kursen Geografi 1 behandlar moment som jordens uppbygg-
nad och olika naturgeografiska processer samt klimatologi. Kulturgeografiska arbetsområden 
nämndes även ofta, men naturgeografiska processer nämndes både oftare, mer ingående och av fler 
elever. I kursplanen för Geografi 1, i både syftet och det centrala innehållet, nämns både natur- och 
regionalgeografiska arbetsmoment, och inte minst relationen mellan människa och miljö. Detta 
framgår av följande citat från syftet för Geografi 1; “Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till 
att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext sy-
stem. Denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och 
processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och 
natur”. Trots detta visar elevernas svar att en majoritet anser naturgeografiska processer vara de vik-
tigaste och vanligaste delarna av geografiämnet. Anledningen till detta är möjligtvis lärarens tolk-
ning och val av innehåll och undervisning, som i sin tur har påverkat elevernas bild av ämnet.  

Molin observerade i sin studie år 2006 81 lektioner för att förstå vilket innehåll som undervisades 
och fann att 55 av dessa lektioner hon observerat innehöll ett naturgeografiskt ämnesstoff. Molin 
analyserade själv inte elevernas uppfattningar av geografiämnet utan fokuserade på de förutsätt-
ningar som skapades genom undervisningen vilket skiljer sig från denna uppsats som har utgått från 
elevernas uppfattning av geografiämnet. Molin kunde efter de genomförda observationerna dra slut-
satsen att kursen Geografi A dominerades av naturgeografi. Med en sådan undervisning hade det 
varit naturligt om eleverna hade ansett ämnet till störst del handla om naturgeografi, då undervis-
ningen utgörs av det. Av denna anledning hade det varit intressant att i framtiden komplettera denna 
studie med en observation av det ämnesstoff som undervisas, samt en undersökning av lärarens bild 
av geografiämnet, för att se om elevernas bild av vad geografiämnet utgörs av stämmer överens 
med lärarens.  

Det är viktigt att notera att Molins studie genomfördes under den tidigare läroplanen Lpf 94 som då 
låg till grund för de lektioner Molin observerade. Enligt Molin är en de faktorerna som påverkar 
undervisningen styrdokument (Molin, 2006, s. 157) och ämnesplanen för Geografi A i Lpf 94 kan 
då ha resulterat i det dominans av ett naturgeografiskt innehåll som Molin noterade. Av denna an-
ledning ställdes Lpf 94 mot GY 11 för att undersöka om det fanns några likheter eller skillnader av-
seende uppdelningen av natur- och regionalgeografi som i sin tur kan påverka undervisningen i re-
spektive inriktning. I en jämförelse mellan de två ämnesplanerna noterades att naturgeografiska ar-
betsområden förekom i både Geografi A och Geografi 1. En skillnad som observerades var att män-
niskans sociala villkor uppmärksammas tydligt som en egen punkt i det centrala innehållet i Geo-
grafi 1 medan en liknande punkt saknas i Geografi A. Utifrån denna jämförelse ska Geografi A inte 
ha innehållit fler naturgeografiska arbetsområden, utan Geografi 1 ett tydligare fokus på männi-
skans livsvillkor. I Molins studie framkommer det att samtliga fem typologier kan identifieras i Lpf 
94 men att undervisningen tenderar att innehålla mest av de tre första typologierna vilket innebär att 
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lärarna inte utnyttjade möjligheten att göra en egen tolkning av läroplanen genom sitt friutrymme. I 
jämförelsen av Lpf 94 och Gy 11 går det att finna ett försök till att införa ett ämnesinnehåll som 
speglar dagens samhälle och ett konfliktperspektiv, och därmed ambitionen att införa mer av typo-
logi 4 samt 5 i GY 11. Det friutrymme man som lärare kan använda vid valet av ämnesstoff och 
tankar om hur detta bäst kan undervisas skiljer sig dock troligtvis i varierande grad mellan olika lä-
rare, och beroende på de didaktiska frågorna vad och hur varierar även undervisningen. Elevernas 
bild av ämnet som ett resultat av det ämnesstoff de kommer i kontakt med, samt i hur stor utsträck-
ning, är då beroende av de val läraren gör. 

Ytterligare en förklaring till uppsatsens resultat skulle kunna vara att det aktuella arbetsmomentet 
vid enkätundersökningens genomförande var bergarter. Därmed var troligtvis naturgeografiska pro-
cesser, i synnerhet endogena processer, färskast i minnet hos eleverna. Av denna anledning hade det 
även varit intressant att genomföra samma undersökning under en period då eleverna arbetar med 
kulturgeografiska moment för att se om eleverna fortsatt anser naturgeografiska processer vara vik-
tigast och vanligast i lika stor utsträckning eller om det istället visar sig vara kulturgeografin som 
anses vara viktigast. Möjligtvis kan det vara så att eleverna under den första terminen av kursen 
Geografi 1 mest har kommit i kontakt med naturgeografi för att under kommande termin komma i 
kontakt med mer kulturgeografi, något som kan ha påverkat deras bild av ämnet och som kan vara 
bra att ha i åtanke.  

Anderberg och Holmén genomförde 1987 en studie om gymnasieelevers uppfattning av geogra-
fiämnet och kunde konstatera att en stor majoritet hade en ålderdomlig uppfattning av ämnet där 
namngeografi dominerade och att universitetsgeografin uppfattades som en intensifierad grundsko-
legeografi. Denna uppfattning verkar utifrån uppsatsens resultat inte längre existera då elevernas 
svar tydligt visar att namngeografi och kartkunskap var vanligt förekommande på mellan- och hög-
stadiet till skillnad från geografiämnet på gymnasiet som till stor del handlar om jordens uppbygg-
nad. 

Molin menade att geografiundervisningen år 2006 dominerades av ett traditionellt ämnesinnehåll 
med namngeografi och regionalgeografi som främst förekom på grundskolans geografiundervis-
ning, men även i gymnasieskolans undervisning  (Molin, 2006, s. 200). Enligt Molin visar de tre 
första typologiernas dominans att den rådande samhällsdiskursen syftar till reproducera samhället 
medan det ökade inslaget av typologi 4 och 5 öppnar för att rekonstruera samhället (Molin, 2006, s. 
203). Då Molins studie genomfördes under den förra läroplanen Lpf 94 och styrdokumenten är en 
viktig faktor som påverkar undervisningen (Molin, 2006, s. 157) ställdes det centrala innehållet i 
Geografi A i Lpf 94 mot Geografi 1 i GY 11 utifrån uppsatsens första frågeställning. Detta med an-
ledning att undersöka om det fanns några likheter eller skillnader avseende Molins fem didaktiska 
typologier som ett resultat av de olika centrala innehållen. Resultatet visade att det finns flera likhe-
ter mellan Geografi A och Geografi 1, men att fler utdrag i Geografi 1 kunde kopplas till de fjärde 
och femte typologierna. I Geografi 1 finns drag från både aktualitets- och värdebaserad geografiun-
dervisning som berör samhällsperspektiv och konfliktperspektiv samt tvärvetenskapligt baserad 
geografiundervisning som är problemorienterad. I Geografi A förekommer dessa drag inte lika tyd-
ligt.  

I Geografi A återfanns de tre första typologierna och dessa förekom kontinuerligt, medan typologi 
fyra och fem berördes kort. Utifrån bearbetningen av det centrala innehållet i Geografi A identifie-
rades alltså samtliga fem typologier, men innehållet kunde främst kopplas till de tre första typologi-
erna, i enlighet med Molin. I Geografi A förekom inte typologi fyra och fem i lika stor utsträckning, 
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och därför var det uttalat färre utdrag i det centrala innehållet som gav läraren frihet att tolka läro-
planen. Att som lärare främst utgå från de första tre typologierna innebär att rekonstruera traditioner 
och fortsätta som tidigare generationer geografilärare har gjort. 

I Geografi 1 återfanns även där de tre första typologier, men även tydliga och upprepade försök till 
typologi 4 och 5 som berör aktuella samhällsproblem samt elevernas erfarenhet och intresse i rela-
tion till de samhällsförändringar som pågår. Med de fjärde och femte typologierna vill man ge ele-
ven analytiska redskap som underlag för egna beslut och ställningstaganden i exempelvis sociala 
och politiska rättvisefrågor och se olika perspektiv och lösningar (Molin, 2006, s. 202). Detta kan 
kopplas till flera citat, bland annat att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ”Förmåga att analyse-
ra intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intres-
sekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveck-
ling”. Att ge eleverna analytiska redskap och underlag för egna beslut hänger även samman med 
lärares ansvar att fostra kritiska medborgare vilket är av yttersta vikt i dagens samhälle. Molin 
(2006) menade att om undervisningen istället för att utgå från de tre första typologierna även hade 
präglats av de fjärde och femte typologierna, hade eleverna kritiskt granskat det omgivande samhäl-
let och konfliktfyllda och kontroversiella frågor hade kunnat diskuterats ur olika perspektiv. Detta 
hade speglat det verkliga samhället som kännetecknas av konflikter, inte minst ur ett fördelnings-
perspektiv (Molin, 2006, s. 203). I och med att de fjärde och femte typologierna förekommer i stör-
re utsträckning i Geografi 1 har vi idag större möjlighet att utnyttja vårt friutrymme för att i under-
visningen spegla dagens samhälle, och beröra konfliktfyllda och kontroversiella frågor. I Geografi 1 
förekommer de tre första typologierna samtidigt som ambitionen finns att föra in mer av typologi 
fyra och fem. Samhället har utvecklats, och läroplanen likaså. Från att eleven i Geografi A ska se 
konsekvenser, ska eleven i Geografi 1 ska ta det ett steg längre och finna alternativ och vägar till  
social rättvisa och hållbar utveckling. 

Att som blivande lärare få möjlighet att studera elevers uppfattning av det ämne jag ska undervisa i 
är enligt mig väldigt värdefullt. Denna uppsats har väckt frågor hos mig som jag hoppas ska kunna 
leda till en ökad medvetenhet i min yrkesroll, som exempelvis lärarens påverkan på det ämnesstoff 
eleverna kommer i kontakt med och det viktiga uppdraget att känna till och tolka ämnesplaner på ett 
balanserat vis utan att låta egna intressen helt färga det ämnesstoff som får ta plats i min undervis-
ning.  

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet i denna uppsats utgörs av en enkätundersökning som genomfördes i en gymnasieklass. 
Valet av metod motiveras med antalet svarspersoner. Vid ett högre antal svarspersoner föredras 
framförallt enkäter, och vid få svarspersoner personliga intervjuer (Esiasson, 2002, s. 262). Genom 
en enkätundersökning fick jag möjligheten att vid samma tillfälle få flera elevers bild av geogra-
fiämnet, jämfört med om jag hade genomfört strukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Då 
det förelåg tidsmässiga begränsningar stod det snabbt klart att jag genom en enkätundersökning 
kunde få ett empiriskt material beståendes av flera elevers uppfattningar, i det här fallet 18 elever. 
Det hade inte varit möjligt att intervjua lika många elever var för sig på grund av resursbegräns-
ningar. Genom enkätundersökningen har jag fått ta del av 18 elevers uppfattningar av geografiäm-
net i relation till det centrala innehållet i Geografi 1, där eleverna både har fått markera sina svar i 
flersvarsalternativ samt formulerat sig fritt. Genom resultatet och elevernas svar har tendenser syn-
liggjorts. Genom intervjuer hade jag fått möjlighet att fördjupa mig i elevernas svar, vilket hade va-
rit mycket intressant men inte varit nödvändigt eller relevant med denna uppsats syfte och fråge-
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ställningar i åtanke. Viktigt att notera är att denna uppsats utgår från en mindre kvantitativ under-
sökning som har genomförts på få respondenter. Trots att resultatet visar tendenser bland elevernas 
svar är det svårt att säkerställa att utfallet hade tett sig likadant om undersökningen hade genomförts 
på ett större antal elever. Ytterligare ett faktum som kan påverka utfallet i en annan riktning, om 
denna undersökning hade genomförts i ett annat klassrum, är lärarens friutrymme och tolkning som 
är avgörande för det innehåll som undervisas. I GY 11 görs försök till typologi fyra och fem, vilka 
kan utnyttjas genom lärares friutrymme. Detta friutrymme utnyttjas på olika sätt och i olika ut-
sträckning av olika lärare. Styrdokumenten tolkas likaså på olika vis. Därför är det naturligt att även 
det innehållsliga valet till följd av den didaktiska “vad-frågan” ter sig olika. Tolkningen av det som 
ska undervisas om, i kombination med det läraren själv är intresserade av och anser vara viktigt kan 
påverka det innehåll som i slutändan undervisas i olika klassrum.  
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