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Sammanfattning 

Lärare måste göra didaktiska val av vilket innehåll de ska inkludera i sin undervisning. Det 

ges en kort bakgrund om ämnet geografi, hur det från start varit ett dubbelämne till att bli ett 

självständigt ämne. I samband med att den nioåriga grundskolan blev obligatorisk infördes 

samtidigt den första läroplanen Lgr62. Läroplanerna har förändrats och bytts ut, idag utgår 

skolan från Lgr11. Geografiämnet har dominerats av regionalgeografi fram till inrättandet av 

Lgr11 då det fördelades mer mellan de olika typologierna.  

 

Syftet med detta arbete är att se vilka faktorer som påverkar valet av undervisningsinnehåll. 

Vilka selektiva traditioner framträder i de intervjuade lärarnas utsagor om sin undervisning, 

det vill säga vilket innehåll väljer de att inkludera eller exkludera. Hur stämmer elevernas syn 

på geografiämnet kontra lärarnas innehållsval till lektionerna. 

 

Forskningsöversikten består av både nationella och internationella studier där fokus främst 

ligger på vad lärarna grundar sina didaktiska val utifrån och vilka selektiva traditioner som 

framkommer i undervisningen. I princip alla studierna kommer fram till att många lärare 

grundar sitt undervisningsinnehåll utifrån egen erfarenhet, eget intresse, kursplan och 

läromedel 

 

För att svara på frågeställningarna och uppfylla syftet med undersökningen har det 

genomförts både intervjuer med lärare och en enkät med högstadieelever för att få deras syn 

och upplevelser av geografiämnet. Elevernas enkäter syftar till att få en bild av vilka områden 

de anser är viktiga i geografiundervisningen. Detta ställs sedan mot lärarnas utsagor om deras 

undervisning 

 

Undersökningens resultat visar på att geografiundervisningen har gått från att domineras av en 

traditionell värdebaserad geografiundervisning till att typologierna blivit mer jämnt fördelade. 

Den aktualitets- och värdebaserade geografiundervisningen behandlar områden som hållbar 

utveckling och klimatfrågor, vilket eleverna anser vara det viktigaste område i 

geografiundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Teachers need to make some didactic choices of what content they should include in their 

teaching. A short summary is given in the background, how from the beginning has been a 

double subject to becoming an independent subject. The first curriculum Lgr62 was 

introduced at the same time as the nine- year compulsory school became obligatory. The 

curricula have been changed and replaced over years. Today compulsory school uses the 

latest curricula Lgr11. Geography as a subject has been dominated by regional geography for 

a long time but after the establishment of Lgr11 it became distributed more among the 

different typologies. 

The aim is to see which factors affect the choice content of teaching. Some of the questions 

were; which selective traditions appear in the interviewed teachers´ statements about their 

teaching, what content do they choose to include or exclude and, how do the students´ views 

on the geography subject match the teachers´ content selection to geography teaching. 

The literature review consists of both national and international studies which includes what 

teachers´ bases their didactic choices of and which selective traditions appear in geography 

teaching. Many teachers base their geography teaching content by their own experience, their 

own interest, the syllabus and, study material.  

In order to answer the questions and fulfil the aim of the study, there have been both 

interviews with teachers and a survey to the students to get their views and experiences of 

geography subject. The surveys aim is to get a picture of which areas they consider important 

in geography teaching. This is then set against the teachers´ statements about their geography 

teaching. 

The result of the study shows that geography teaching has gone from being dominated by 

traditional value-based geography teaching to the fact that the typologies have become more 

distributed. 

The topical and value-based geography teaching include areas such as sustainable 

development and climate issues, which the students consider to be the most important area in 

geography teaching. 
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Inledning 

Det handlar om vår och våra barns framtid på jorden. Många elever är införstådda med 

problem som klimatförändringar och olika miljöfrågor. De vet att detta äventyrar och 

påverkar jorden vilket bidrar till att det väcker ett engagemang hos dem. 

De samhällsförändringar som sker runt oss påverkar innehållet i geografiundervisningen. 

Hållbar utveckling som fått stort utrymme i Lgr11 som är den senast inrättade läroplanen 

inkluderar klimat- och miljöfrågor. Här kan lärarna använda det frirum som ges genom att i 

undervisningen diskutera de klimatförändringar som sker. 

  

Detta arbete kommer att fokusera på hur selektiva traditioner framträder utifrån lärarnas 

utsagor om undervisningen. Definitionen selektiv tradition innebär att undervisande lärare 

väljer innehållet som inkluderas eller exkluderas i undervisningen (Molin, 2006). Det är 

många faktorer som påverkar lärares didaktiska val i geografiundervisningen. Det handlar om 

egen erfarenhet och bakgrund, vilka läromedel som finns att tillgå och vilken läroplan man 

har att förhålla sig till. Enligt Bladh (2014) utgår lärare från sin egen utbildning samtidigt som 

de kopplar detta till den aktuella läroplan som råder nu. Vidare skriver Bladh (2014) att 

miljöfrågor fått ett större fokus på högstadiet, detta har medfört att eleverna visar stort 

engagemang inom området eftersom det handlar om deras framtid.  

 

 

Bakgrund 

Bakgrundstexten bygger främst på Lena Molins (2006) avhandling ”Rum, frirum och moral” 

Geografins betydelse kommer från de två grekiska orden ge som betyder jord och grafen som 

betyder skriva leder konkret till att geografi handlar om en beskrivning och kartläggning av 

jordytan (Molin, 2006). 

 

Första perioden 1840-1940 

Geografi infördes som ett dubbelämne tillsammans med historia i den obligatoriska 

folkskolan 1842. Geografi kom att bli ett självständigt ämne 1895 i de fem lägre klasserna och 

först 1909 blev det även självständigt i de högre klasserna. Då efterfrågan på lärare ökade 

stärktes statusen på geografin vid läroverken vilket bidrog till att geografi inrättades som en 

självständig vetenskaplig disciplin vid universiteten.  

 

När Sverige förlorade Finland 1809 gynnades geografin av detta genom att det intellektuella 

Sverige fylldes med fosterlandskänslor. Skolan påverkades starkt av detta då det ingick i de 

allmänna grunderna för undervisningen att stärka identiteten med fosterlandet. Det som 

återfanns i skolordningstexterna var den historiska eller politiska geografin. Detta 

kompletterades senare med den fysiska geografin då regionalgeografin infördes. Geografi 

handlade om att ge eleverna kunskap om världens länder. Olika regioner studerades med 

avseende på läge, storlek, befolkning, naturtillgångar och naturförhållanden. Läroböckerna 

var uppbyggda utifrån detta synsätt på geografiämnet. 

 

Den svenska skolan har från start varit centralstyrd och styrdokumenten har med tiden ökat. 
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Under 1800-talets folkskola fanns ingen läroplan att förhålla sig till så lärarna hade ett stort 

utrymme att utforma undervisningen som de ville. Lärarna skulle ha färdigheter inom fysik, 

politisk geografi och fäderneslandets historia. 1809 när Sverige förlorade Finland bidrog detta 

till starka nationalistiska strömningar, Sverige fylldes med starka fosterlandskänslor vilka 

bidrog till att ämnet geografi gynnades vid utbyggnaden av det svenska skolväsendet. 1842 

kom folkskolan att bli obligatorisk. Den politiska geografin kom snart att kompletteras med 

den fysiska geografin genom regionalgeografin som infördes i styrdokumentet under 1873-

1878. Det regionalgeografiska innehållet kontra det fysiska, naturvetenskapliga, fick snabbt 

slagsida. Både Alexander von Humboldt (1769-1859) och Karl Ritter (1779-1859) var båda 

naturdeterminister och hävdade att det var i naturens lagar som förklaringar till utvecklingen 

skulle sökas (Holt-Jensen 1988). Inom de lägre klasserna var det Ritters sätt att studera olika 

kulturområden som kom att dominera kursplanerna. Inom naturvetenskapen var det just 

naturdeterminism som tydligt kom att prägla det geografiska innehållet. Från slutet av 1800-

talet fram till grundskolereformen 1962 speglas det naturdeterministiskt i både anvisningar 

och kursplaner. 

  

1869 höjdes minimiåldern för tillträde till läroverken från nio år till tio år och kunskapskraven 

utökades. Eleven skulle kunna redogöra för Sverige, Norge och Danmarks geografi men även 

förstå och kunna använda en karta. Det finns många likheter mellan dåtiden och nutiden i 

skolämnet geografi till exempel har sedan 1800-talet kartkunskap, namngeografi och 

laborativa inslag funnits med. Ett krav som följt undervisningen i geografi som skrevs in i 

1820 års skolordning är att kunna läsa och förstå en karta.  

 

1909 förändrades begreppet normalplan till undervisningsplan. En skillnad mot tidigare planer 

var att det nu införts övergripande mål för varje skolämne. Anledningen till detta var att 

förändra arbetssättet, den innehöll utförliga direktiv på undervisningens utförande. Geografi 

och naturkunnighet byttes ut mot hembygdsundervisning från tredje året och hembygden var 

grunden för innehållet i undervisningen. 

 

Andra perioden 1940-1990 

En bit in på 1900-talet hade skolämnet geografi nära kontakt till det vetenskapliga ämnet, men 

efter andra världskriget försämrades denna kontakt. Detta berodde på de samhällsförändringar 

som uppstod efter andra världskriget. Samhällsförändringarna bidrog till en förändrad syn på 

kunskap. Kunskapen skulle nu vara generaliserbar och vetenskapen skulle vara neutral och 

objektiv. Skolan skulle nu fostra demokratiska människor och kunskapen skulle vara fri från 

värden.  

Efter andra världskriget startades debatten om skolans uppgift att fostra demokratiska 

människor och kunskapen som skulle förmedlas skulle ge en objektiv bild av verkligheten.  

När den obligatoriska nioåriga grundskolan infördes introducerades även den första 

läroplanen (Lgr62). Ett nytt skolämne tillkom också, samhällskunskap, och ämnesblock 

infördes. SO-blocket innehöll historia, samhällskunskap, religion och geografi. Det 

geografiska innehållet hade inte ändrats något större utan var i stort identiskt med tidigare 

kursplaner. Det kännetecknades av regionalgeografi, länderkunskap och naturdeterminism. 
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Som nämnts tidigare i texten så hävdade Ritter och Humboldts som båda var 

naturdeterminister att naturens lagar var överordnade människans och att förklaringar till 

utvecklingen finns i naturens lagar. 

 

En konsekvens av den vetenskapliga disciplinens delning bidrog till att utbildningen av 

geografilärare tappade kontakten med forskningsutvecklingen inom båda delarna av ämnet. 

Enligt Molin (2006) har innehållet i skolgeografin snarare präglats starkare av läromedels och 

läroplansförfattare än från universitetsforskningen. Grundskolans kursplaner har i mångt och 

mycket byggt vidare på Lgr62 med påbyggnad av problemområden såsom miljö, u-länder och 

befolkningsundersökning. Blivande geografilärares kursinnehåll på universitet har främst 

bestått av regionalgeografi vilket bidragit till att detta är den dominerande undervisningen i 

grundskolan.  

 

Införandet av Lgr69 innebar att geografin var kvar som ett självständigt ämne, med två nya 

perspektiv. Det internationella perspektivet och miljöfrågornas betydelse, vilka stärkte elevens 

ställning genom: 

 

”I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom 

skolan skall visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig 

kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar samt söka främja 

hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa. Den 

enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon 

samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen” 

(Molin, 2006, s.109). 

 

Lgr80 blev nästa läroplan att införas i grundskolan och innebar stora förändringar för skolans 

undervisning. Förändringar som decentralisering av skolan som bland annat innebar att de 

tidigare så detaljerade anvisningarna om metod, moment och årskurs lades över på läraren och 

anvisningarna fokuserade på mål med undervisningen.  

I Lgr80 ska eleven få stöta på skilda natur- och kulturgeografiska miljöer i hela världen. 

Regionalgeografi handlar om att beskriva vad som kännetecknar ett land eller region. 

Regionalgeografin finns kvar som ett huvudmoment men med nya begrepp som behandlar 

rumsliga aspekter som läge, avstånd och utbredning. Samspel mellan människan och 

landskapet ska framträda liksom frågor om hur jordens resurser fördelas. På högstadiet ska 

detta behandlas under regionalgeografin: 

 

”Befolkningsfördelning och befolkningens förändringar. Industrialisering, 

urbanisering och omflyttningar. Markplaneringsfrågor, samhällsplanering och 

lagstiftning i samband med detta. Internationellt samarbete i fråga om 

resursutnyttjande, produktion och handel. Miljövård och miljöförstöring. Planer 

för hembygdens utveckling” (Molin, 2006, s.113). 

 

Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människans aktiviteter på jordytan och 

karaktären hos jordytan. Detta visar sig på olika sätt eftersom jordytans utformning är olika 
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beroende var på jorden man befinner sig detsamma gäller människans kultur som också är 

olika, detta resulterar i att vi får regionala olikheter (Wennberg, 1990). 

Det är först i början av 1900-talet som kulturgeografin börjar ta fart inom ämnet. Detta främst 

på grund av de omvärldsförändringar som sker och nya frågor hamnar i fokus, såsom 

demokratiprocessen, industrialismen och den expanderade världshandeln.  

Regionalgeografin tonades ned i Lgr80 men de korta texterna i mål och huvudmoment 

resulterade i att varje lärare gjorde sina egna tolkningar av momenten utifrån sin geografiska 

utbildning. Då de flesta behöriga lärarna hade fått regionalgeografisk utbildning vid 

universiteten kom detta ändå att dominera undervisningen (Molin, 2006). 

 

Tredje perioden 1990-2005 

1990-talet bidrog med att vi fick ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem. Målstyrningen 

innebar att det skulle finnas ett samspel mellan den nationella läroplanen, den kommunala 

skolplanen och den lokala arbetsplanen. Resultatstyrningen skedde inom betygssystemet, 

utvärderingar och resultatredovisningar. Resultatredoviningen skulle bidra till att skolan 

skulle ses som likvärdig. Detta bidrog då till en omarbetning av alla styrdokument.  

Nu skulle kursplanerna vara korta och utvärderingsbara. De skulle ange mål och innehåll för 

verksamheten. Alla kursplaner skulle skrivas med samma struktur. Först ämnets legitimitet 

därefter ”Mål att sträva efter”, ”Ämnets uppbyggnad och karaktär”, ”Mål som eleverna skall 

ha uppnått i slutet av femte skolåret” och ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av 

nionde skolåret.” Geografiämnets kunskapsinnehåll handlar om: 

”- jorden och jordytan, naturgivna processer och effekter på jordytan av människans 

verksamhet över tiden, helheten och därmed begränsningen av sådant som utrymme och 

resurser, omvärlden och dess rumsliga mönster, processer och samband från den lokala 

till den globala skalan, de geografiska förutsättningarna för och konsekvenserna av 

förändringar i natur och samhälle” (Molin, 2006, s.135). 

 

För de samhällsorienterande ämnena skrevs en gemensam kursplan, samt kursplaner för varje 

enskilt orienteringsämne, dessa tillsammans bildade en helhet. För So-ämnena fanns fyra 

områden som skulle ge grundläggande perspektiv på innehållet. För geografiämnet kom detta 

under rubriken ”Lokala och globala miljö och överlevnadsfrågor.” 

Det skulle finnas tydliga kopplingar till läroplanens målformuleringar. Ämnenas uppgift var 

att dels ge eleverna kunskaper och möjligheter att nå de olika målen, dels utveckla 

värdegrunden hos eleverna. Mål att sträva mot i geografi: 

”ökar sin förståelse för människors levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur 

och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen” (Molin, 2006, 

s.141). 

 

Forskningsinriktningar och forskningsobjekt kom att förändras på grund av nya sätt att tänka 

och förklara. Den inomvetenskapliga utvecklingen utgick ifrån begreppen rum, plats och 

region. Inom den rumsliga traditionen har utvecklingen gått från rent beskrivande uppgifter 

till att kunna användas som verktyg för att analysera sammanhang. Region kom att 

introduceras inom den rumsliga traditionen först för att sedan övergå till en egen tradition 

nämligen den regionala traditionen. Den regionala traditionen kom att ses som en ekonomisk, 
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politisk eller kulturell angelägenhet.  

 

Undervisningsmålen skulle utformas lokalt och gav således läraren underlag för urval av 

innehåll. Kursplanen lyfte fram den centrala kunskap, förståelse och färdighet eleverna skulle 

uppnå, detta i sin tur skulle leda till att förutsättningar skapades för nationell likvärdighet. Den 

nya kursplanen gav lärarna frirum att tolka och fylla undervisningen med innehåll, men 

lärarna upplevde att målet innehöll tydliga anvisningar om vad som skulle inkluderas i 

undervisningen. Tolkning av frirum innebär vilket innehåll som lärare väljer att koppla med 

läroplanens mål genom kursplanerna till den praktiska undervisningen. Fortfarande syns 

mönster av regional och naturgeografi.  

 

Lgr11 

Då nya styrdokument arbetats fram för grundskolan bidrog det till att geografiämnet stod för 

nya förändringar. 2006 startade den då sittande regeringen en utredning om bland annat 

grundskolans mål och uppföljningssystem. Utredningen resulterade i flera olika propositioner 

och utifrån propositionen om tydligare mål och kunskapskrav samt betygskala bidrog detta till 

att Skolverket 2008 fick ett enskilt uppdrag om en revision av den obligatoriska skolan. Detta 

handlade om att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan. Särskilt trycktes 

det på att de nya kurs- och läroplanerna skulle vara konkreta och precisa jämfört med hur de 

gamla styrdokumenten varit. I strukturen skulle finnas ett syfte med ämnet, övergripande mål 

och ett centralt innehåll. Syftet skulle mynna ut i vad kunskaperna skulle leda till och 

samtidigt motverka en ensidig betoning av den ena eller andra kunskapsformen.  

Det centrala innehållet belyser vad som är väsentligt att arbeta med för att uppnå målen i 

undervisningen. Frirummet med att tolka och fylla undervisningen lever vidare även i den 

nuvarande läroplanen Lgr11 där begreppet ”hållbar utveckling” fått stort utrymme 

tillsammans med miljöfrågor (Molin, 2006). 

 

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som utifrån både naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och metoder använder jordens rumsliga mönster och 

struktur som studieobjekt. Fokus ligger på människans livsvillkor och eftersom detta hela 

tiden förändras så förändras även innehåll, teorier och metoder för analys av omvärlden. 

Geografi är även ett aktualitetsämne vilket innebär att ämnet förändras utefter hur omvärlden 

förändras (Molin & Fridfeldt, 2010). 

 

Molin och Fridfeldt (2010) ställer upp fyra delsyften som är formulerade utifrån 

syftestexterna med utgångspunkt i läroplanen och sammanfattas kort nedan: 

 

Geografi som vetenskap i kombination med värdefrågor och innebär kortfattat att: Eleven ska 

ges förutsättning att utveckla kunskaper om världen som ett globalt föränderligt system, att 

kunna identifiera och tolka samband och konsekvenser när det gäller samspel mellan 

naturlandskap, samhällsutveckling och människans livsvillkor. 

 

Geografi för hållbar utveckling innebär att: Eleven ges förutsättning att utveckla kunskaper 

om begreppet hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hur 



6 

 

geografi kan bidra till att förstå klimatförändringar och energiresurser. Påverka framtiden för 

en rättvis levnadsmiljö åt alla. 

 

Geografi som vardagskunskap innebär att: Eleven ska ges förutsättning att utveckla kunskaper 

för att kunna fungera och förstå vardagliga företeelser som att kunna hantera en karta. Eleven 

ska bli en kompetent deltagare i sammanhang där geografi är viktiga och användbara. 

 

Geografi för att förstå sig själv innebär att: Eleven ges förutsättning att utveckla kunskaper 

om att förstå sig själv och sitt eget tänkande genom att analysera omvärlden utifrån. 

Laborationer och fältstudier är möjligheter för eleven att lära sig att observera och 

kategorisera praktiskt (Fridfeldt & Molin, 2010). Dessa fyra delsyften speglar geografiämnets 

olika typologier. 

 

 

Problemformulering 

Utifrån geografiämnets historia speglas ett genomgående mönster av framträdande selektiva 

traditioner. Det finns spår av framförallt regional - och naturgeografi i geografiundervisningen 

ända från folkskolan till dagens skola. Selektiva traditioner som framkommer i lärares 

undervisning handlar enligt Molin (2006) om vilket innehåll lärarna väljer att inkludera 

alternativt exkludera i sin undervisning. 

 

Från det att folkskolan infördes och fram tills skolan övergick till att bli kommunaliserad har 

läroplanerna inte utvecklats avsevärt mycket fram till Lpo94 då skolan var centralstyrd. 

Undervisningen var ofta uppbyggd efter läroböckerna vilket innebar att många lärare inte 

valde innehåll själva. 

 

I samband med att skolan övergick till att bli kommunaliserad innehåller läroplanerna ett stort 

tolkningsutrymme. Lärarna gavs ett frirum att tolka och välja innehåll. Regionalgeografin 

tonades ned redan när Lgr80 var aktuell. Problem som uppstod då, precis som när Lpo94 hade 

implementerats, var att lärarna istället lutade sig tillbaka på sin geografiutbildning som främst 

bestod av regionalgeografi. Utifrån Lpo94 ansåg man att skolan gav förutsättningar för att bli 

mer likvärdig. Oavsett geografisk plats så har alla elever rätt till en likvärdig utbildning. 

 

Det fria tolkningsutrymmet ansågs länge vara ett problem för lärare och ses fortfarande som 

ett problem. I samband med att Lgr11 inrättades gavs utrymme till hållbar utveckling där 

fokus ligger på miljö och klimatfrågor. Elevers intresse och erfarenhet av de 

samhällsförändringar som sker kan bidra till valet av innehåll i geografiundervisningen. Detta 

bidrar ytterligare att lärarnas frirum blir större och kan då utnyttja detta på ett bättre sätt med 

hjälp av eleverna.  

 

Geografin kommer alltid präglas av selektiva traditioner eftersom lärare hela tiden ställs inför 

val av innehåll till undervisningen. Det intressanta är hur detta påverkar lärarnas didaktiska 

val i undervisningen utifrån de typologier som är framträdande i Lgr11. Detta blir intressant 

utifrån perspektivet som nämnts ovan att skolan ska vara likvärdig oavsett geografisk plats i 
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Sverige, kan skolan anses vara likvärdig om alla lärare gör olika didaktiska val till sin 

undervisning. Begreppet typologi innebär att variera innehållet i undervisningen och därmed 

få en översikt av skolämnet. Beroende på vilken typologi som framträder mest påverkar vilka 

selektiva traditioner som blir mest framträdande, vad lärare väljer att exkludera eller inkludera 

i sin undervisning. 

Typologin som är mest framträdande i Lgr11 är aktualitets- och värdebaserad 

geografiundervisning som behandlar hållbarhetsfrågor.  

 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur selektiva traditioner framträder i dagens 

geografiundervisning. 

 

 

Frågeställningar 

På vilka sätt framträder selektiva traditioner när lärare berättar om sin undervisning? 

 

Hur förhåller sig elevernas uppfattningar om geografiämnet till lärarnas ämnesuppfattning? 
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Teoretiskt perspektiv 

Geografi som är ett sammanhållet ämne kan idag beskrivas som ett tvärvetenskapligt ämne 

med ämnesstoff från två skilda vetenskapliga kunskapsområden, naturvetenskap och 

samhällsvetenskap (Molin, 2006). 

 

Selektiva traditioner 

Molin menar att skolämnets selektiva traditioner bildar en dominerande skolämnesdiskurs. 

När denna diskurs är så dominerande att den anger villkoren för hur de didaktiska frågorna 

ska besvaras kan den beskrivas som hegemonisk (ledande, dominerande). Utsätts inte dessa 

diskurser för konkurrerande alternativ kan de till slut uppfattas som objektiva och blir då inte 

ifrågasatta. 

 

Begreppet selektiva traditioner innebär att välja undervisningsinnehåll vilket påverkas av en 

speciell utbildningskultur, med andra ord hur denna kulturs tradition förs vidare utifrån vad 

undervisande lärare väljer att inkludera eller exkludera i sin undervisning. Enligt Östman 

(1995) är syftet med undervisningen att lära ut både samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga begrepp som i förväg bestämts utifrån de båda moderdisciplinerna. Vidare 

hävdar Östman (1995) att syftet begränsar val av innehåll som i sin tur begränsar 

undervisningen. 

  

När Molin (2006) kommit fram till sitt resultat angående läroplanshistoriska analysen har 

Molin (2006) använt sig av Klafkis (1963) indelning med utgångspunkt i undervisningens 

innehåll. Molin (2006) kom fram till två undervisningstraditioner, dels en som utgår från 

innehåll och material (läromedel) den andra utgår från eleven. 

 

Utifrån materialet bildas sedan ytterligare undervisningsteorier, däribland den klassiska. 

Undervisningen inom den klassiska teorin upplevs som faktainspirerad och innehåller mycket 

beskrivande material. Undervisningen ses som traditionell genom att undervisningen startar 

med naturgeografiska faktorer för att avslutas inom samhällsgeografiska faktorer med start i 

det nära för att avsluta i fjärran. Den klassiskaundervisningsteorin utgår från nationell fostran 

och ett ämnesinnehåll som långsamt förändras. Vidare anser Molin (2006) att blivande 

geografilärare inom den klassiska undervisningsteorin syn på geografiämnet stämmer med 

synen från 1919 års undervisningsplan, vilket visar på att det är namngeografi och 

regionalgeografi som dominerar. 

 

Den undervisningsteorin som har eleven i fokus utgår från ett innehåll som passar elevens 

mognadsstadium. Denna teori kan spåras i ämnet geografi när det framförallt inom statliga 

utredningar föreslagits förändringar om ämnesinnehållet och strukturen. Dessa förändringar 

har oftast förkastats av ämnesföreträdare med motivering att eleverna inte ansetts uppnått rätt 

mognadsnivå till det föreslagna ämnesstoffet och undervisningen har återgått till att få ett 

traditionellt ämnesinnehåll (Molin, 2006). 
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Typologier kopplade till förmågor 

Molin (2006) har identifierat olika selektiva traditioner som visat sig påverkat lärares 

didaktiska val i geografiundervisningen. Vidare har Molin (2006) utvecklat typologier som 

innebär en klassificering av vad som utmärker var och en av de olika selektiva traditionerna. 

Molin (2006) kategoriserar fem typologier som var och en motsvarar en selektiv tradition. De 

didaktiska typologierna inom geografiämnet tar sin utgångspunkt i ämnets syfte, innehåll och 

metoder. Syftet begränsar val av innehåll och detta i sin tur begränsar vilka metoder som kan 

användas.  

 

Nedan följer de fem typologier som är kopplade till nuvarande geografiämnets förmågor och 

syftet med geografiundervisningen är att eleverna ska utveckla dessa. 

. 

 Traditionell värdebaserad geografiundervisning innehåller främst namn – och 

regionalgeografi som baseras på fakta och detaljkunskap. Innehåll och utförande har 

under lång tid förändrats mycket långsamt. Kan kopplas till förmågan, göra 

geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och 

andra geografiska källor, metoder och tekniker (Molin, 2006). 

 

 Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning även här har innehåll och utförande 

förändrats mycket långsamt. Innehållet utgår från naturgeografiska faktakunskaper i 

första hand och därefter kommer de kulturgeografiska vilket medför att 

undervisningen utgår från ett naturdeterministiskt synsätt. Denna typologi kan kopplas 

till förmågan, analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter 

formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen (Molin, 2006). 

 

 

 Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning behandlar mönster, rörelser, 

utbredning och samband i rummet. Innehållet utgår från saklighet och objektivitet. 

Innehållet ska även inkludera att kunna förklara och hantera samhälleliga och 

vardagliga situationer. Precis som typologin ovan så hör samma förmåga hit likaså hör 

förmågan som är kopplad till typologin om traditionell geografiundervisning (Molin, 

2006). 

 

 Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, pluralism 

och konfliktperspektiv innehållet väljs utefter elevens intresse och erfarenheter. 

Läraren frångår den traditionella undervisningen för att samtidigt kunna belysa natur 

och kultur frågor. Förmågan som kopplas hit är utforska och analysera samspel mellan 

människa, samhälle och natur i olika delar av världen (Molin, 2006). 
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 Aktualitets och värdebaserad geografiundervisning, innehållet bygger på att ge eleven 

de verktyg som krävs för att förändra samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling. 

Även här utgår innehållet från elevens intresse och erfarenhet utifrån de 

samhällsförändringar som sker. Förmågan, värdera lösningar på olika miljö- och 

utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling kan kopplas 

ihop med denna typologi (Molin, 2006). 

 

Av de fem typologier som Molin (2006) tecknade utifrån sin undersökning karakteriserades 

geografiundervisningen innan Lgr11 av de tre första typologierna. Utifrån styrdokumentens 

skrivningar har de två senare typologierna tecknats och där ges läraren möjlighet att utnyttja 

frirummet. 

 

Molins analys av läroplanshistorien visar att det är läromedelsförfattarna i samråd med 

ämnesföreträdarna som för de selektiva traditionerna vidare Molin säger att ämnesinnehållet 

skulle behöva väljas utifrån elevens framtida roll som samhällsmedborgare och beslutsfattare 

om undervisningen utgick från syftet ”Lära av natur- och samhällsvetenskap”. 

 

 

Forskningsöversikt 

 

Geografins uppbyggnad av läroplaner i Sverige 

Geografiämnet utvecklades i Sverige under nästan hundra år parallellt mellan skolämne och 

universitetsämne. Lärare utbildades för att undervisa vid läroverken men hamnade så 

småningom vid universiteten som lärare och forskare. Med hjälp av nationalism och en 

allmänbildande uppgift kom ämnet att bli en självständig disciplin. Däremot har ämnet 

utvecklats olika mellan den vetenskapliga disciplinen och skolämnet (Bladh & Molin, 2012). 

Enligt Bladh & Molin (2012) framstår geografididaktik som ett svagt utvecklat ämne jämfört 

med resterande samhällsorienterade ämnen. 

 

Några kursplaner är i princip identiska (Lgr62 och Lgr69) de likheter som ses med dessa är att 

geografiundervisningens traditioner påverkats mer av impulser utifrån läromedels och 

läroplansförfattare än från universitetsforskning, vilket visade sig genom att innehållet i 

skolämnet geografi stod still. Grundskolans senare kursplaner har byggts utefter Lgr62, där 

fokus har varit traditionell regionalgeografi där människa-miljö-aspekterna ligger i fokus. 

Detta har sin orsak i hur geografikurserna varit uppbyggda på universiteten där innehållet 

främst har varit regionalgeografi (Bladh & Molin, 2012). 

 

Geografiundervisningens val av innehåll i svenska skolan 

Bladh (2014) hävdar att ett visst antal olika faktorer påverkar vilka teman lärare väljer att 

undervisa om. Det handlar om läromedel, aktuell kursplan men också vilken utbildning de 

själva har med sig. Hösten 2012 genomfördes en enkät som fokuserade på geografilärare i 

Sverige där man ville få en bredare bild av vilka lärare som undervisar i geografi och vad det 

innebär att vara geografilärare idag i grundskolan. Enkäten genomfördes under läsåret 2011-

2012 vilket innebar att Lgr11 precis hade trätt i kraft och lärarna hade alltså en ny läroplan att 
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ta del utav. 

Synen på ämnet geografi framträder enligt ovan nämnda enkätundersökning som ett 

aktualitetsbaserat ämne med stort utrymme för miljöfrågor och delar som livsmiljöer, klimat 

och naturtyper är fortfarande starka teman precis som namngeografin. Det syns även att 

befolkningsgeografi och naturresurser är starka teman. Miljöfrågorna har kommit att 

etablerats som ett centralt geografiskt tema och anses av en del lärare som geografins 

särskilda ämnesbidrag, detta under det nya namnet hållbar utveckling som lärarna ser 

engagerar många elever. Precis som Molin (2006) så framkommer det även här att läromedel 

har en stor roll inför urval av innehåll. Medan Molin (2006) främst framhäver just läromedel 

som utgångspunkt för undervisningsinnehåll säger Bladh (2014) att lärarnas bakgrund med 

geografiutbildningen har stor relevans för urval av innehåll. Vad som skiljer dem åt är att 

Molins bok utgår från tidigare kursplaner medan Bladh utgår från den senaste Lgr11. Hållbar 

utveckling skymtas i Molins arbete och hon ser det som faktabaserad miljöundervisning. 

Bladh å andra sidan ser fortfarande att regionalgeografi traditionen fortfarande är stark men 

att geografin har fått ett ökat fokus på hållbar utveckling med framförallt miljöfrågor i fokus.  

Molin & Grubbström (2013) hävdar att det är vanligt att lärare saknar syfte med sin 

undervisning. Geografiundervisning handlar ofta om att eleverna ska undersöka ett land som 

de ska söka fakta om. Lärarna utgår vanligtvis från läromedlen i sin undervisning. Lärarna är 

väl medvetna om att de måste ändra sin undervisning så att eleverna har förutsättningar att 

lyckas utifrån den nya kursplanen. Lärarna hade svårt att utvärdera om vilka färdigheter som 

geografi skulle förmedla, de kom fram till att eleverna ska kunna läsa och förstå en karta. 

Även här kommer det fram att lärarna främst utgår från läromedel och oftast handlar 

undervisningen om regionalgeografi. Vad som skiljer Molin & Grubbströms (2013) rapport 

från Bladhs (2014) rapport är att Molin & Grubbström (2013) fokuserade på lärare som var 

aktiva i årskurs 6. Trots detta så är båda studierna genomförde efter införandet av Lgr11 och i 

båda kursplanerna så ingår arbete med hållbar utveckling även på mellanstadiet. Både Molin 

och Grubbström (2013) precis som Bladh (2014) kom fram till att det blir en blandning av en 

selektiv tradition mellan regionalgeografi och aktualitetsbaserad undervisning. 

 

Lärarstudenters geografisyn i Sverige 

Ojanne (1999) genomförde en enkätundersökning med lärarstudenter vid högskolan i 

Kristianstad hösten 1995 där han försökte få en bild av de blivande lärarnas geografisyn 

utifrån perspektiven, dåtid, nutid och framtid. Han konstaterar att de studerandes 

geografiuppfattningar sammanföll med uppnåendemålen som handlade om kartor och 

namnkunskap men även med de mål som rörde skilda miljöer i världen. Ojannes resultat 

jämfördes med Pattisons fyra traditioner och resultatet blev: 

 

Resultatet visar de 136 lärarstudenternas geografiuppfattningar jämförda med Pattisons 

traditioner. Svaren visar andel som anknyter till respektive tradition (Ojanne, 1999 s.22) 

Den rumsliga traditionen: 48% 

Den regionala traditionen: 99% 

Människa- miljö traditionen: 27% 

Den naturgeografiska traditionen: 74% 
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Han hävdar att eftersom skolan under lång tid betonat regionalgeografi så var resultatet inte 

någon överraskning. Däremot att det bara var drygt 25% som uppmärksammade människa- 

miljö traditionen påstår Ojanne kunde bero på att detta tidigare associerats med biologi och 

kemi.   

 

Undersökningen är gjord 1995 och Ojanne påstår att deras geografisyn även faller tillbaka till 

traditioner i 1919 års undervisningsplan men även medvetenheten om miljöfrågor. Studien 

påvisar ett nedslående resultat vad gäller de studerandes kunskaper i geografi. Detta bidrog till 

att han ansåg att lärare och elever tillsammans behöver skapa inlärningssituationer med ett 

lagom stoffurval som täcker både gamla och nya geografiska fält (Ojanne, 1999). 

 

Likvärdig skola 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning (2013) av SO-undervisningen i 

grundskolans årskurser 7-9. Rapporten utgår från de fyra SO-ämnena och inte specifikt 

geografi men den visar ändå på intressanta resultat som är användbara för denna 

undersökning. Rapporten utgår från de 25 skolhuvudmän och 25 skolor som blev utvalda för 

granskning. Resultatet visar att varannan av dessa granskade skolorna inte ger eleverna 

förutsättningar för utveckling av de ämnesspecifika förmågorna samt att undervisningen med 

ämnesövergripande arbete behöver förbättras. 

Skolinspektionen kom fram till att lärare har god kännedom om innehållet i kursplanerna för 

SO-ämnena medan innehållet är mer oklart för eleverna. Det framkommer att lärarna sällan 

gör konkreta hänvisningar till undervisningsmål som knyter ihop syftet och kunskapskraven.  

 

Resultatet visar att eleverna ges förutsättningar att utveckla de ämnesspecifika förmågor som 

ska ges. Skolinspektionen bedömer dock att det sker med varierad kvalitet. 13 av de 25 

skolorna finner skolinspektionen ett behov av att utveckla undervisningen för att skapa dessa 

förutsättningar att utveckla förmågorna för eleverna.  

 

God undervisningskvalitet skapas av lärarna när de låter eleverna träna på att utveckla de 

ämnesspecifika förmågorna, detta görs bäst genom elev och läraraktiva 

undervisningsstrategier men även ämnesbehörighet visar sig vara en bidragande faktor på god 

undervisningskvalitet. Lärare med ämnesbehörighet bedöms ha något högre kvalitet på sin 

undervisning. Dock kan det vara så att ämneskompetens inte behöver vara samma sak som 

ämnesbehörighet. Många lärare har genom praktik och erfarenhet byggt upp ämneskompetens 

i ett ämne som de inte har behörighet för.  

 

Det framkommer att det finns enstaka lärare som inte orkat sätta sig in i Lgr11 och det finns 

även vissa lärare som visar osäkerhet angående vilka krav som ställs på undervisningen för att 

eleverna ska tillgodose sig det centrala innehållet. Konsekvensen av detta blir då att alla 

elever inte har tillgång till en likvärdig utbildning (Skolinspektionen, 2013). 
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De Finländska framgångarna med läroplaner 

Läroplanen som inrättades i Finland 1994 medförde att geografi slogs ihop med biologi med 

fokus på människa-miljö aspekten i ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta berodde på att 

lärare på grundskolenivå endast hade grundläggande kunskaper inom geografi. Deras 

undervisning utgick mycket från erfarenhet och vad de själva lärde sig i skolan. Lärare på 

gymnasienivå hade ofta ämneskombinationer som geografi och biologi. Ytterligare 

bidragande faktor är Finlands historia. Trots de samhällsförändringar som skett har de lyckats 

bevara synen av den finländska miljön ur ett naturvetenskapligt perspektiv (Tani, 2014). 

 

Även den finska läroplanen innehöll regionalgeografi men då med mer fokus på ekonomisk 

och politisk geografi. De studerade länder i olika världsdelar inte bara att de skulle kunna 

namn på exempelvis städer, hav och länder utan mer hur olika länder kunde samarbeta. Med 

industriländerna som ansvariga så kunde utvecklingsländerna utvecklas, var några problem de 

skulle angripa. Trots detta anses geografin fram till 1990-talet falla helt inom ramen för 

regionalgeografi (Tani, 2014). 

 

Inom de finska läroplanerna har geografi växt och uppnått en hög status. Detta beror på att 

från 1970-talet började man undervisningen utifrån elevens närmiljö för att senare vidga 

vyerna mot andra områden. I den finska läroplanen uppmärksammades miljöfrågor, med start 

utifrån finsk natur, tidigare då på bekostnad av traditionella studier (Tani, 2014). 

 

Framgången med de finska läroplanerna har utvärderats med hjälp av nationella bedömningar 

för att testa elevers kunskaper, förståelse och färdigheter. Dessa nationella test har dock inte 

genomförts för en hel åldersgrupp, utan har utförts provbaserade utvärderingar där geografi 

ingick 1998 och 2011 i årskurs 9 (Tani, 2014). 

 

1998 utvärderades baskunskaper och elevers färdigheter att kunna tillämpa kunskaper. 

Baskunskaperna visade på tillfredsställande resultat medan tillämpandet av kunskaper visade 

på bristande resultat (Tani, 2014). 

 

2011 handlade testen om fakta- och begrepp kunskap, utvecklingskunskap samt kognitiv 

färdighet. De grundläggande resultaten visade på tillfredsställande resultat. Däremot hur 

eleverna tillämpade sig kunskaper visade på sämre resultat jämfört med 1998. De hade svårt 

att lösa och förklara geografiska fenomen i olika situationer. Resultaten utifrån miljöfrågor 

visade att eleverna hade en positiv inställning till detta på grund av att eleverna ansåg att de 

behövde känna till den lokala miljön (Tani, 2014). 

 

Läroplansutvecklingen styrs av läroböcker, tester och nationella bedömningar. Det har 

implementerats en ny läroplan i Finland där värdebaserade problem inkluderas. Läroplanen 

går från en kunskapsbaserad till en mer kompetensbaserad kursplan. Först måste kunskaper 

utvecklas och därefter dra nytta av och använda sina kunskaper vilket resulterar i kompetens 

(Tani, 2014). 

 

I Finland läroböckerna en stark avgörande roll då de tolkas som officiella handlingar av 
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läroplanen. Detta bidrar till att det som inte står i läroboken behöver inte inkluderas i 

undervisningen (Tani, 2014). 

 

Estlands väg till en undervisning om hållbar utveckling 

I Estland av 1900-talets början var geografi ett enskilt ämne och under 1930-talet fanns 

geografi med i årskurserna 6-9 och utgick då från regionalgeografi. Under perioden 1920-

1940 handlade geografiundervisningen till stor del om ekonomisk geografi detta på grund av 

att Estland under denna period tillföll Sovjetunionen. Geografiämnet var grundläggande i 

skolan och skulle visa på Rysslands makt och ideologi. Läroböckerna var översatta från ryska. 

Regionalgeografin var dominerande i början för att övergå mer till miljöfrågor detta främst på 

grund av lärarnas intresse men även att det gavs ett utrymme i läroplanen 1996 (Liber, 1997). 

 

I Estland bygger läroplanen på ett systematiskt undervisningssystem utifrån regionala fall. 

Undervisningens syfte är att ge eleverna en bas att stå på och kunskap om människa-miljö 

aspekten. Miljöfrågor behandlas även i kemi, biologi och fysik ämnena. Bidragande faktor att 

miljöfrågor finns med i undervisningen är lärarnas brinnande intresse. I och med den nya 

läroplanen 1997 infördes geografiundervisningen i alla årskurser 1-12. Eleverna skulle bli 

medvetna om klimatfrågor och utveckla ett hållbarhetstänk (Liber, 1997). 

 

Synen på fältstudier i England 

Brooks (2017) skrev en avhandling som utgick från 400 olika avhandlingar vid University 

College London som behandlade synen på geografiundervisning från 1968 fram till idag.  

Fältstudier visade sig vara ett populärt intresseområde då lärarstudenterna skulle skrivaden 

examinerade vetenskapliga uppsats inom geografiämnet. Lärarstudenterna anser att fältstudier 

är givande för lärandet av geografi. När man sedan tittar på avhandlingar som handlar om 

fältstudier visar det att undervisande lärare upplever oro och osäkerhet inför fältstudier på 

grund av bland annat för lite erfarenhet (Brooks, 2017). 

Här framträder det att fältstudier ses som ett intressant inslag i undervisning hos de 

medverkande som är ute i fältet och arbetar, men det finns en osäkerhet till hur upplägget av 

fältstudier ska göras (Brooks, 2017). 

 

Geografiämnet ur olika perspektiv 

Brooks (2012) hävdar att det finns behov att stödja geografiutbildningen utifrån 

geografiforskning, för att kunna stödja geografiutbildningen mer internationellt. 

Brooks påstår att lärare fokuserar på att anpassa sin undervisning utifrån de 

samhällsförändringar som sker. Hur ska lärarna anta utmaningarna med de förändringar som 

sker i geografiutbildningen. Hon menar på att synen på ämnet påverkas av vilka tidigare 

erfarenheter man har med sig. Det kan handla om vad man som lärarstudent har 

uppmärksammat på sin praktik och vad kollegiet överför mellan varandra. Brooks menar på 

att skillnaden hon såg vid besök hos lärarstudenter var att de utförde uppgifter som deras 

respektive mentorer ansåg de skulle göra utifrån läroplanen istället för att utgå från 

utmaningarna som sker i geografiutbildningen. Brooks menar då på att det bör finnas ett mer 

nytänkande hos lärarstudenterna istället för att gå i gamla mönster. 

Brooks (2012) beskriver sina egna erfarenheter om geografiämnet från student, lärarstudent 
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och lärarutbildares perspektiv.  

Varje del ger en sammanfattning av upplevelsen och hur lärarna anpassat sin undervisning. 

Som lärarstudent var fokus på att tolka kursplanen. Brooks första jobb bidrog till nytänkande i 

arbetslaget för att tolka kursplanen. Den aktuella skolan hade tidigare arbetat fram en lokal 

läroplan som de jobbade efter med stöd från den nationella läroplanen. Läroplanen var 

uppbyggd utifrån specifik kurslitteratur med tillhörande frågeställningar. Lärarna hade 

gemensamt planerat den lokala läroplanen. Utifrån lärarintresset valdes specifika områden 

som skulle inkluderas i undervisningen och resterande områden som stod i den nationella 

läroplanen gavs inte samma utrymme i undervisningen. 

 

Den nationella läroplanen hänvisade till vilket innehåll den lokala läroplanen skulle behandla. 

Problem som uppstod bland lärare var hur man skulle tolka läroplanen. Vilka områden ska 

behandlas när, hur skulle det genomföras, allt samtidigt som det inte fick påverka historian. 

Historia och geografi hade tidigare haft samband till varandra utifrån innehållet. Detta 

resulterade i att undervisningen behövde anpassas mer än vad som tidigare gjorts. 

Lärarna blev pressade av den nationella läroplanen som bidrog till att professionalism 

minskade och inte utvecklades. 

 

Som handledare och mentor till lärarstudenter framkom efter genomförda observationer i 

lärarstudenternas undervisning att lärarstudenterna precis som sina mentorer undervisade om 

specifika områden eller utgick från gamla fallstudier. Lärarstudenterna hänvisade till den 

lokala läroplanen. Det var som att geografi hade fastnat i tiden. 

Att vara professionell innebär att lärarna utnyttjar sin specialkunskap samtidigt som de tolkar 

läroplanen och följer trenderna som följer den (Brooks, 2012). 

 

Egna erfarenheters påverkan av undervisningsinnehållet 

En annan studie av Brooks (2008) innefattar sex olika fallstudier varav två av dessa valdes ut 

av Brooks på grund av att de var varandras motsatser, den ena utgår från lärarens erfarenheter 

och den andra utgår dels från ett problemlösande perspektiv. De båda studierna genomfördes 

genom att Brooks observerade lärarna under lektionstid och tittade på vilket innehåll i 

undervisningen lärarna hade valt och hur de presenterade detta för eleverna. Därefter pratade 

Brooks med kollegor till lärarna som blev observerade och slutligen berättade lärarna själva 

varför de valt geografi och hur de undervisade ämnet. Vad är det som har påverkat dem att 

undervisa på ett speciellt sätt.  

 

Paul som geografilärare 

Paul som lärare utnyttjar vad han själv har för erfarenheter utifrån hans resande och 

upplevelser på olika platser. Vilka olika levnadsvillkor som människan har. 

Han säger att han utgår från den nationella läroplanen men att det kanske inte riktigt det han 

vill undervisa, men att han kan kombinera detta med att utgå från de platser han har besökt. 

Han använder sina egna läromedel och kan på så sätt lyfta in sig själv i undervisningen. Han 

upplever att detta undervisningssätt får eleverna engagerade. 
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Dan som geografilärare 

Dan som lärare vill gärna se på saker ur olika perspektiv vilket medför att han anser sig se vad 

eleverna behöver. Dan upplevs av andra som en högpresterande lärare som lyckas få med sig 

eleverna på ett mycket effektivt sätt. 

Dan anser att eleverna behöver känna till den värld de lever i då det är deras framtid. Han 

bygger sin undervisning på att eleverna ska kunna relatera och dra nytta av kunskaperna gärna 

genom fältstudier. (Brooks, 2008) 

 

Den här studien visar att individuella specifika erfarenheter har stor betydelse av innehållsval 

till geografiundervisningen. 

 

Hållbar utveckling i Singapores skolor 

Att undervisa om klimatförändringar är en stor utmaning för lärare och lärarutbildare mycket 

på grund av att det har en politisk och omstridd karaktär av ämnet. För att få ut mycket av 

undervisningen både som lärare och elev, handlar det mycket om att läraren tydligt klargör 

syftet om i detta fall just klimatfrågor. Det är viktigt att läraren kan utgå och ha en ståndpunkt 

i ämnet vilket medför att det lättare blir diskussioner med eleverna (Seow & Ho, 2016). 

 

Eftersom Singapore är ett land som hotas av klimatförändringar så arbetas det aktivt med just 

klimatpolitiken. Ett tydligt tecken på framträdande selektiva traditionen framgår av att 

Singapores utbildningsminister har infört utrymme för klimatförändringar i de nationella 

läroplanerna för geografi för gymnasiet, vilket visar på att aktualitets och värdebaserad 

typologin fått större utrymme. Det finns bra läromedel kopplat till detta som de utgår från 

(Seow & Ho, 2016).  

 

Seow & Ho refererar till forskarna Fien (1993), Huckle (1985) och J. Morgan (2012) som 

hävdar att syftet med denna typ av undervisning handlar om att eleverna ska utveckla ett 

miljötänk med att berätta för dem hur de ska tänka för att lösa problemet medan forskare som 

Aldrich-Moodie och Kwong (1997) och Jickling (1992) hävdar att det ska utveckla ett kritiskt 

och självständigt tänkande hos eleverna, vilket innebär att eleverna ska upptäcka att det finns 

intressekonflikter som vill olika saker mellan olika grupper. De säger även att det finns delade 

meningar hos lärare angående syftet, medan några känner sig ansvariga för att främja ett 

positivt miljötänk så finns det andra som känner sig obekväma med att behöva förespråka det 

ena eller det andra om miljöfrågor och istället intar en neutral roll (Seow & Ho, 2016). 

 

”These four respondents felt so strongly about their role as values-based advocates 

that they were unwilling to introduce climate change controversies into their lessons” 

(Seow & Ho, 2016, s.363) 

 

Här framträder ytterligare selektiva traditioner då lärarna tydligt exkluderar områden som 

berör klimatförändringar från undervisningen. Problem som kan uppstå vid just detta fall kan 

ju vara de elever som missar detta innehållet eftersom Singapore är ett land som hotas av 

klimatförändringar. Hur ska dessa elever förhålla sig till vad som behöver göras för att aktivt 

motverka klimathoten som påverkar deras framtid. 
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Klassrumsundervisning behöver nödvändigtvis inte utgå från lärarkunskap, ofta har eleverna 

bra och nyttig information som kan förmedlas genom klassrumsdiskussioner. Lärare måste 

kritiskt granska och klargöra syftet med dessa miljöfrågor för eleverna.  

 

 

Metod 

Till undersökningen har det genomförts både enkät och intervju som verktyg för att uppnå 

syftet och kunna svara på frågeställningarna. Till eleverna genomfördes en enkät och för 

lärarnas del genomfördes intervjuer 

 

Enkäten till eleverna är utformad med kryssfrågor om kön, ålder och årskurs. Därefter följer 

en fråga där eleverna ska rangordna med 1, 2 och 3 områden som är utvalda från det centrala 

innehållet vad de anser är viktigast inom geografi. Efter detta ska eleverna svara med kryss ja, 

nej eller vet ej hur viktigt de anser att geografi är i jämförelse med kärnämnena och de 

praktiska ämnena följt av om de anser att de får tillräckligt mycket geografiundervisning i 

skolan. Totalt är det 153 elever som deltagit fördelat på årskurserna 7-9. 

 

Efter att enkäterna genomförts och samlats in påbörjades sammanställningen av dessa. Först 

sorterades enkäterna utefter könsuppdelning i varje årskurs, detta var lättast med tanke på att 

enkäterna genomförts årskursvis. Eftersom det i någon årskurs bara var ett fåtal tjejer med vid 

enkätgenomförandet lades enkäterna i könsuppdelning. Denna undersökning har inget fokus 

på varken könsuppdelning eller årskursvis men detta ansågs vara lättaste sättet att 

sammanställa enkäterna. Därefter sållades vissa av enkäterna ut som bidrog med frisvar av 

eleverna angående förbättringar men även viktiga inslag om geografiundervisningen, de finns 

dock fortfarande med i sammanställningen. Efter detta sammanställdes resultaten i två 

stapeldiagram, ett för tjejerna och ett för killarna. 

 

Eftersom eleverna är minderåriga så behövdes föräldrars godkännande att eleverna fick 

medverka i enkäten. Det skrevs ett brev till föräldrar/målsmän där det väldigt kortfattat 

beskrevs vad arbetet handlade om och att det skulle behövas hjälp av eleverna med denna 

anonyma enkät. Brevet lämnades till varje klassföreståndare för vidarebefordring till hemmen.  

Enkät är ett redskap för att samla information om ett fenomen. Resultatet sammanställs ofta 

med numeriska beskrivningar. Enkät används gärna när man vill visa på hur ofta och hur 

vanligt förekommande ett fenomen är, även folks inställningar till olika företeelser (Dimenäs, 

2007). 

 

Eftersom jag var intresserad av elevernas rangordning av viktiga områden i 

geografiundervisning så var enkät verktyget som passade bäst för att samla in informationen. 

Nackdel med enkät är att frågorna ibland behöver mer utrymme för fördjupning. Enkäten var 

utformad så att eleverna skulle kunna ge frisvar (se bilaga1), fråga 5 är ställd på sådant vis att 

om det svarade nej ska de gärna ge exempel på vilka områden de saknar i 

geografiundervisningen. Fråga 8 är formulerad så att eleverna ska kunna ge en motivering till 

sina val, från dessa två frågor har en del elever skrivit frisvar som sedan använts som citat i 
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lärarnas resultatredovisning. Dessa fungerar som ett komplement till lärarcitaten i vissa av 

underrubrikerna. I vissa fall hade troligtvis några elever kunnat fördjupa en del påstående 

vilket möjligen hade resulterat till ett ännu tydligare resultat av elevers uppfattning av ämnet 

geografi. 

 

Fem lärare som arbetar på samma högstadieskol intervjuades. Fyra kvinnor och en man. Tre 

av dem är behöriga i geografiämnet men alla fem undervisar geografi. I tabellen nedan visas 

de intervjuade lärarnas ämneskombinationer och hur länge de varit verksamma inom 

skolvärlden. 

 
 

Under resultatdelen kommer lärarsvaren att figurera som de gör ovan med lärare 1 osv.  

Intervjuerna var semistrukturerade så att vi kunde röra oss fritt mellan frågorna och 

intervjupersonen kunde därmed styra samtalet i viss utsträckning. Detta istället för att 

intervjupersonen skulle svara på en fråga i taget och utveckla detaljerat, vilket bidrog till att 

samtalen blev naturliga och flöt på bra istället för att det skulle kunna leda till att det blev 

stela samtal (Bryman, 2008). 

 

Fördelen med semistrukturerad intervju är att man inte behöver ställa frågor i en viss ordning 

och det går även att gå tillbaka till redan ställda frågor.  

Det finns en rekommendation att ett intervjutillfälle inte ska överstiga en timme men att det är 

frågeområdet som avgör tiden (Dimenäs, 2007). 

Vi stämde av lämplig tid och avskild plats så att vi inte skulle behöva bli avbrutna på något 

sätt.  

 

Intresset vid semistrukturerade intervjuer är riktat mot intervjupersonens ståndpunkter så att 

intervjun kan röra sig i olika riktningar vilket ger kunskap om vad intervjupersonen anser vara 

relevant och riktigt. Vid kvalitativ forskning kan intervjuaren avvika från de formulerade 

frågorna och ställa uppföljningsfrågor utifrån vilka svar som ges från den intervjuade, detta 

medför att kvalitativa intervjuer kan vara flexibla och följsamma utifrån den intervjuades svar 

(Bryman, 2008). 

 

 

Etiska principer 

Inom de etiska principerna utgår man från fyra huvudkrav. Dessa är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: Det är forskarens uppgift att informera undersökningsdeltagare vad som 

gäller med deras deltagande. De ska få informationen om att deltagandet är frivilligt och har 

rätt att hoppa av under pågående undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Undervisande lärare inom geografiämnet på min befintliga skola frågades, dels de med 

Kvinna/Man Behörig/obehörig i geografi Undervisningsämnen Erfarenhet

Lärare 1 Kvinna Behörig Re/hi/ge/eng 15 år

Lärare 2 Kvinna Behörig Re/hi/ge/sh 23 år

Lärare 3 Kvinna Behörig Re/hi/ge/sh 22 år

Lärare 4 Man Obehörig Sh/idrott och hälsa   3 år

Lärare 5 Kvinna Obehörig Sh/musik 13 år
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behörighet med även de obehöriga om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. 

Undersökningsområdet presenterades och syftet med arbetet, alla tillfrågade lärare ställde 

upp. Vidare informerades dem även om att det var frivilligt och att de kunde hoppa av om så 

skulle önskas, detta enligt informationskravet. Alla lärarna ställde upp till färdigställandet av 

arbetet. De blev allihop erbjudna om att ta del av det färdiga arbetet.  

 

Samtyckeskravet: Forskaren behöver hämta deltagarnas samtycke till att medverka i 

undersökningen. Är deltagarna under 15 år kan samtycke behöva hämtas från 

föräldrar/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då enkäten för denna undersökning skulle genomföras av eleverna i årskurserna 7-9 innebar 

detta att ett brev till vårdnadhavare skickades ut för samtycke till elevdeltagande. Alla tillät 

sina barn att delta. Däremot var det någon enstaka lärare som ansåg att de inte riktigt hade 

tiden till att genomföra enkäten på grund av kommande kunskapskontroller. 

 

Konfidentialitetskravet: Detta handlar om sekretess och tystnadsplikt. Är deltagarna 

identifierbara eller det innehåller etiskt känsliga uppgifter bör det upprättas en förbindelse 

som undertecknas av inblandade parter (Vetenskapsrådet, 2002). 

Trots att intervjuerna inte innefattar några känsliga frågor valde jag ändå att ge dem fiktiva 

namn på grund av att de bor i en liten kommun. Intervjuerna finns kvar i min ägo vilket också 

lärarna informerades om. 

 

Nyttjandekravet: Om undersökningen innehåller uppgifter från enskilda personer får dessa 

uppgifter inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

Tematisk analys 

När tematisk analys används ska man börja med att sätta sig in i empirin och söka efter tema 

och mönster. Läsa igenom texten minst en gång innan avkodning startar. Efter detta startar 

avkodningen och det är då bra att markera och föra anteckningar. Vid omskrivning med andra 

ord krävs inte samma detaljering av konversationerna. Det finns inga tydliga riktlinjer att följa 

när man transkriberar utifrån en tematisk analys. Börja med att bli bekant med texten genom 

att läsa igenom den flera gånger. Därefter söka spår och mönster i texten genom till exempel 

markera det som känns viktigt. 

 Om arbetet handlar om intervjuer som i detta fall så behöver dessa transkriberas för att 

kunna använda sig av en tematisk analys. Detta är en viktig del som kan ses som en 

nyckel för att kunna hitta mönster så det kan kodas av rätt. 

 Del två handlar om avkodning från data och vad som funnits vara relevant utifrån den 

aktuellt bearbetade texten. Kodning handlar om att gruppera viktiga data för att i nästa 

del kunna fördela dessa i olika teman. Beroende på syftet med avkodningen kan det 

ibland behöva ställas specifika frågor för att avkodningen ska bli rätt. 

 Efter att all text har bearbetats och avkodats så kan sökandet av teman påbörjas. Med 

hjälp av avkodningen grupperas lämpliga teman till exempel med hjälp av en 

tankekarta. Utifrån tankekartan samlar man huvudteman och andra eventuellt 
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väsentliga teman.  

 När arbetet har fått huvudteman påbörjas nästa del som inkluderar vissa teman som 

kan behöva plockas bort då de inte längre är relevanta teman medan andra teman kan 

komma att gå in i varandra. Andra teman kan behöva brytas ned till flera teman, eller 

det kan framkomma underteman. 

 En induktiv analys innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats. Detta innebär 

att man söker mönster i exempelvis intervjuer som därefter kan relateras och 

generaliseras till teorin.  

Vid denna del ska det finnas en tankekarta som är väl genomarbetat utifrån data och stämmer 

överens med vad som framkommit. De teman som framkommit ska här definiera och 

analysera data till varje tema. Analysen ska presentera vad som framkommit som intressant 

med varje tema (Braun & Clarke, 2006 ). 

 

 

Metoddiskussion 

Då denna undersökning var intresserad av vilka selektiva traditioner som framträder utifrån 

utvalda lärares utsagor om deras undervisning, var det lättast att använda intervjuer som 

verktyg för att samla in information om detta.  

 

För att förbättra reliabiliteten vid intervjuerna valdes, med tillåtelse från intervjupersonerna, 

spela in varje intervju. Detta medförde att jag kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 

dels för att se om det framkom om det ställdes någon ledande fråga men även slippa känna 

press att hinna skriva ner allting. Det medförde även att det lätt gick att gå tillbaka och lyssna 

ifall det missats något (Dimenäs, 2007). Reliabilitet hör till forskningsresultatens 

tillförlitlighet och anses vara av hög kvalitet om resultatet skulle kunna produceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2017) 

 

I denna undersökning handlar det om att se vilka selektiva traditioner som framträder i 

lärarnas utsagor. Troligtvis skulle en annan forskare få fram samma resultat som denna 

undersökning har fått, däremot skulle huvudrubrikerna kunna se annorlunda ut. Det beror på 

hur forskaren genomför sin tematiska analys och vilken tankekarta man utgår ifrån. Resultatet 

skulle kunna se annorlunda ut om undersökningen breddades med fler lärare, denna 

undersökning består bara av fem aktiva lärare vilket kan ses som ett tunt underlag.  

 

Då eleverna endast skulle fungera som ett komplement till lärarnas utsagor var enkät bästa 

verktyget för det resultatet. Enkäterna var enkla att sammanställa resultatmässigt utifrån 

elevernas rangordning av det centrala innehållet. Det hade varit intressant att genomfört 

enstaka intervjuer med elever för att få en fördjupad bild av deras syn på geografiämnet. 

Däremot hade det behövts hjälp av undervisande lärare att välja ut lämpliga elever till sådana 

intervjuer, eftersom lärarna vet vilka elever som är duktiga på att resonera och utveckla sina 

svar. 
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Resultat 

Resultatdelen kommer främst fokusera på de intervjuade lärarnas berättelser om respektive 

undervisning. Elevenkäterna har sammanställts och kommer fungera som komplement till 

lärarnas utsagor. 

Utifrån lärarnas berättelser har en tematisk analys använts och fyra huvudkategorier har 

identifierats, utifrån dessa har det sökts teman inom respektive kategori. Detta i sin tur har lett 

fram till en slutsats av mitt analyserade resultat och frågeställningarna kan besvaras. 

 

Nedan följer en sammanställning av elevernas resultat av vilka områden de anser vara 

viktigast i undervisningen. Eftersom det inte är av intresse för denna undersökning att veta 

resultat utifrån årskurs så har de slagits ihop. I enkäten skulle eleverna rangordna med 1, 2 

och 3 för de områden de ansåg vara viktigast inom geografi. I enkäten skulle eleverna svara 

på kön och tabellerna nedan visar därför uppdelning mellan tjej/kille. Denna undersökning är 

inte intresserad av uppdelningen mellan könen utan denna uppdelning gjordes enbart för att få 

en tydligare bild och skulle kunna vara till hjälp för vidare forskning av detta.  

Eftersom det kan vara svårt för eleverna att själva tolka det centrala innehållet så har varje 

punkt förenklats så att eleverna ska förstå bättre. 

 

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan tjejer i årskurs 7-9. Det visar att tjejerna anser 

att viktigaste områdena inom geografiämnet handlar om klimatfrågor och kartkunskap. Det 

visar även på att många anser att fältstudier är viktiga inslag, dessa ses under ”naturen och 

samhället där jag bor” 
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Diagrammet nedan visar fördelningen mellan killarna i årskurs 7-9. Precis som hos tjejerna 

så anser stor del av killarna att klimatfrågor och kartkunskap ska vara framträdande i 

geografiundervisningen. Även fältstudier är viktiga inslag enligt killarna. 

 

 
 

Elevernas resultat visar att det som är viktigast i undervisningen är klimat och hållbar 

utvecklingsfrågor. Detta ingår under den aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning 

som är en didaktisk typologi, vilken ses som en ny typologi i samband med inrättandet av 

Lgr11. Det handlar mycket om elevernas framtid vilket väcker intresse hos eleverna. 

Eleverna anser även att kartkunskap är ett viktigt innehåll i geografiundervisningen, detta ses 

under den traditionella värdebaserade geografiundervisningen. Detta kan bero på att eleverna 

under mellanstadiet arbetade mycket med kartor och finner ett fortsatt intresse av detta. 

Även fältstudier anses som ett viktigt inslag av eleverna i geografiundervisningen detta 

kopplas vanligtvis till den naturvetenskaplig baserade geografiundervisningen men kan finnas 

inom flera typologier. Eleverna finner här ett intresse av den natur och kultur de har runt sig. 

 

Inom den aktualitets-och värdebaserade geografiundervisningen finner vi även innehåll som 

samband och orsaker mellan fattigdom och ohälsa, vilket eleverna anser vara minst viktigt 

inom geografiundervisningen. Den tvärvetenskaplig värdebaserad geografiundervisning som 

också ses som en ny typologi i samband med Lgr11 kan kopplas till innehåll som 

intressekonflikter om naturresurser och förnybar energitillgång, vilket eleverna också anser 

som mindre viktigt i geografiundervisningen. Däremot anser eleverna att innehållet som 

behandlar sårbara platser är viktigt inslag i geografiundervisningen, detta kan bero på 

kopplingen till den globala uppvärmningen som leder till bland annat torka och översvämning 

i olika delar av världen. 
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Nedan följer resultatet vad som framkommit vid lärarintervjuerna. Lärarcitaten har vid vissa 

underrubriker kompletterats med frisvar från elever, detta för att få en tydligare bild av den 

gemensamma synen på geografiämnet. Först har en avkodning av teman gjorts följt av att 

dessa teman har blivit huvudteman. De fyra huvudteman som framkommit är innehåll i 

undervisningen, likvärdig skola, tolkning av kursplan och selektiva traditioner. Dessa 

huvudteman är markerade med kursiv stil och understrukna. Inom dessa huvudteman finns 

underrubriker som har sökts fram. Dessa underrubriker är kursiva.  

 

Innehåll i undervisningen 

 

Planering 

Lärarna sitter i ämneslag och det är inte säkert att alla lärarna har alla årskurser. De som har 

samma årskurs gör en grovplanering gemensamt där innehåll om vad som ska inkluderas 

diskuteras, och även någon slags kunskapskontroll. 

 

Lärare 1: ”Eftersom vi sitter i ämneslag så planerar vi varje område tillsammans. Vi kör även 

samma prov och detta brukar vi variera vem som gör” 

 

Lärare 3: ”När vi planerar är det viktigt att få olika perspektiv på olika delar, såsom att hur 

det ser ut regionalt, lokalt, kommunalt osv” 

 

Material 

De diskuterar även lämpligt material och det kan skilja sig mellan lärare. Här blir det lite efter 

vad varje lärare känner sig bekväm med och vad de kan koppla ihop med innehållet som de 

bestämt gemensamt. De anser att det tidigare varit svårt att hitta bra material vilket kan hänga 

ihop med att geografi är ett ämne som hela tiden är i förändring och bör anpassas till de 

samhällsförändringar som sker.  

 

Lärare 4: ”Problem som uppstått vid planering har varit att finna rätt material” 

 

Lärare 5: ”Filmer kan vara bra material att använda sig av” 

 

Lärare 1: ”Materialet har varit ett problem men det har kommit ikapp nu känns det som” 

 

Lärare 2: ”När jag jobbar med klimatfrågor brukar eleverna få titta på filmen ”Day after 

tomorrow”, det är en bra utgångspunkt som ofta leder till intressanta diskussioner. 

 

Kunskapskrav 

Utifrån grovplaneringen så diskuterar de kunskapskraven i förhållande till innehållet. Om 

lärarna väljer att avsluta varje område med skriftlig kunskapskontroll så finns alltid 

kunskapskraven med på provet. Att arbeta utifrån kunskapskraven anser lärarna är en 

utmaning då det finns många elever som behöver anpassning av något slag. 
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Lärare 1: ”Varje nytt område startar med att gå igenom kunskapskraven med eleverna” 

 

Lärare 5: ”På varje prov så finns alltid kunskapskraven bifogat så att eleverna själva vet vilka 

krav som ställs på dem för respektive betyg” 

 

Lärare 2: ”Vi måste utgå från kunskapskraven men vi måste också anpassa utifrån vart eleven 

befinner sig” 

 

Att anpassa undervisningen till var eleverna befinner sig är som nämnts ovan en utmaning för 

lärarna då det kan vara svårt att nå alla eleverna, det handlar om en viss mognad men det 

handlar även om att det idag finns många diagnoser som kräver extra anpassningar. 

 

Lärare 3: ”Det är inte så lätt att ge alla elever samma förutsättningar, vi behöver utnyttja 

nivågruppering på ett mycket effektivare sätt” 

 

Hållbar utveckling 

Vad både elever och lärare är överens om är att det mest intressanta inom 

geografiundervisningen är hållbarutvecklingsfrågor, här handlar det mycket om klimat- och 

miljöfrågor. Eleverna anser att detta är viktigast att få kunskap om i geografiundervisningen, 

detta för att det handlar om deras framtid och lärarna upplever då ett större engagemang hos 

eleverna. 

 

Lärare 1: ”Det är ett tacksamt ämne att undervisa” 

 

Lärare 4: ”Eleverna tycker det är intressant, det syns på dem när de blir mer tydligt/konkret 

så blir det lättare för dem att ta till sig” 

 

Lärare 2: ”Jag visar på effekter som vi sett och utifrån det ber jag eleverna att skaffa sig en 

egen uppfattning” 

 

Hållbar utveckling är tacksamt på sådant sätt att alla elever har något att tillföra vid 

diskussioner. 

 

Lärare 3: ”Även de svaga eleverna har jordnära och bra resonemang” 

 

Lärare 5: ”Jag brukar säga till mina elever att man kan inte göra allt men alla kan göra 

något”  

 

Tjej åk 9: ”Det är intressant men jag ser det mer som allmänbildning samtidigt som jag kan 

ta till mig vissa kunskaper för att tänka mer klimatsmart” 

 

Lärare 1: ”Det finns mycket tankar och intresse hos eleverna eftersom det handlar om deras 

framtid” 
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Kille åk 8: ”Klimatfrågor är intressant och viktigt” 

 

Tjej åk 8: ”Jag vet ju att det handlar om min framtid därför blir det ju mer intressant” 

 

Vad som skiljer elevernas uppfattning om geografiämnet mot lärarnas uppfattning är främst 

kartkunskap och fältstudier. Eleverna anser att kartkunskap och fältstudier är bland det 

viktigaste i geografiundervisningen. Det gemensamma fokus och det som de anser ska få 

störst utrymme i undervisningen är hållbarhetsfrågorna. Eleverna får intresse av detta på 

grund av att det handlar om deras framtid, de behöver värna mer om planeten och försöka 

hitta lösningar på hur de ska kunna förhindra den globala uppvärmning som sker. 

 

Hållbar utveckling är tacksamt eftersom man kan arbeta ämnesövergripande med det. Det går 

att få in detta i övervägande delen av skolämnen. Som SO-lärare är det tacksamt då det ligger 

nära till hands med samhällskunskap till exempel. 

 

Lärare 5: ”Eleverna får mer tid till hållbar utveckling eftersom att det pratas brett över flera 

ämnen om det” 

 

Det väcker mycket idéer och en nyfikenhet hos elever. En kille funderar på vad dessa 

klimatförändringar beror på och vill gärna gå djupare in på ämnet för att finna ett svar på det. 

Funderingar om vad som orsakat klimatförändringar från början, när började det, hade man 

kunnat göra något åt det tidigare?  

 

Kille åk 7: ”Jag skulle vilja ha mer historia bakom, varför hotas vi med klimatförändringar, 

vad beror de på?” 

 

Kille åk 8: ”Hur ser resten av världen ut?” 

 

Tjej åk 8: ”Ungdomar behöver veta hur världen ser ut. Vi är framtiden och måste ta hand om 

vår planet. Förstörs den kommer allt liv att dö och kommer aldrig tillbaka igen” 

 

Kulturgeografi 

Hos de intervjuade lärarna är inte geografi ett favorit ämne att undervisa inom men om de ska 

välja område inom geografi så är det kulturgeografi som träder fram. Under högstadiet är det 

störst fokus på hållbarhetsfrågor medan det under mellanstadiet är regionalgeografin som är 

det mest framträdande i undervisningen. Detta visar sig tydligt hos lärarna som gärna kopplar 

geografin till samhällskunskapen och kan då jobba mer ämnesövergripande.  

 

Lärare 2: ”Geografi är inte favoritämnet, men kulturgeografi är intressantare eftersom detta 

ligger närmare samhällskunskapen”  

 

Lärare 4: ”Temakartor är det som är mest intressant i geografi när man kan använda kartor 

och jämföra” 
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Lärare 1: ”Kulturgeografi är mitt intresse och som kanske syns i min undervisning men jag 

försöker att upprätthålla en professionell inställning” 

 

Regionalgeografi 

Trots att regionalgeografi har stort fokus under mellanstadiet så anser eleverna att detta 

fortsatt ska h stort utrymme i geografin på högstadiet. Detta kan bero på att de upplevde detta 

som roligast under mellanstadietiden. Där handlar det ofta om att söka fakta om ett land men 

även jobba med olika kartor. 

Kartkunskap var ett av det populäraste innehållet i undervisningen enligt eleverna, det 

kommer på en andra plats i tabellen.  

 

Kille åk 7: ”För mig handlar geografi om kartor” 

 

Fältstudier 

Ingen av lärarna har genomfört fältstudier på högstadienivå däremot är det två som har 

genomfört det på mellanstadiet. De anser att det var lättare där eftersom tiden inte är 

begränsad på samma sätt. Däremot är det ändå intressant att eleverna ansåg detta som ett av 

det viktigaste innehållet i geografi. 

 

Lärare 4: ”Jag har testat fältstudier i en årskurs 4. Det är ju lättare eftersom man inte är 

begränsad till en lektion, eftersom att jag hade eleverna i fler ämnen. Jag kände dock att det 

inte gav så mycket” 

 

Lärare 3: ”Jag har testat på mellanstadiet. Fältstudier behöver inte bara vara 

utomhusaktivetet på skolan. Man kan ge eleverna läxa att genomföra för att sedan diskutera 

utifrån detta under lektionstid, då sparar man tid” 

 

Trots att fältstudier står med under den naturvetenskapligt baserade geografiundervisningen så 

är det ingen lärare som genomfört fältstudier på högstadienivå. Det finns inget som säger att 

det inte skulle gå att genomföra fältstudier inom andra typologier, däremot så saknar lärarna 

tydliga direktiv hur de ska genomföra fältstudier. Det finns en rädsla hos lärarna att 

misslyckas och att de då inte kommer våga prova igen. 

 

Lärare 5: ”Jag är jättedålig på fältstudier och därför genomför jag det inte heller. Gärna att 

någon kom och gav mig tydliga direktiv på hur jag ska genomföra det” 

 

Lärare 1: ”Vi behöver fortbildning inom detta, okänd mark leder till att det blir jobbigt 

istället” 

 

Lärare 2: ”Det är opraktiskt och jag vet inte hur jag ska gå tillväga” 

 

Lärare 4: ”Vi bor för dåligt för att göra fältstudier”. 

 

Eftersom man kan genomföra fältstudier inom olika typologier borde det inte anses vara att de 
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bor för dåligt som de inte genomför fältstudier. Här handlar det mer om, som nämnts ovan en 

rädsla att det blir fel från början och att de då inte vågar göra om det. 

Den typologin som är mest framträdande utifrån lärarnas berättelser visar sig vara den 

aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning tillsammans med den tvärvetenskapliga 

geografiundervisningen. Här ligger fokus på att ge eleverna rätt verktyg för att söka kunskap 

och stort urval till undervisningen utgår från elevernas intresse i kombination med lärarnas. 

 

Likvärdig skola 

Lärarna diskuterar om att ett väldigt svårt uppdrag oavsett vilket av ämnena som undervisas 

om, är att möta varje enskild elev utifrån vilken nivå eleven befinner sig på. Enligt 

styrdokumenten så ska undervisningen individanpassas för att tillgodose elevernas behov. Det 

som påverkar individanpassningen ytterligare är de få resurser som finns i skolan. Det är upp 

till varje skola att fördela resurserna där de behövs som mest, SO-ämnena är inte det första 

som prioriteras. Detta medför extra tid att hitta material som passar alla elever. 

 

Individanpassning 

Lärare 4: ”Jag anser att jag individanpassar mycket utifrån elevens förutsättningar” 

 

Lärare 3: ”Det är svårt att hjälpa alla elever med de få resurser vi har idag” 

 

Lärare 1: ”För att ge alla eleverna chansen att lyckas så blir det mycket individanpassat 

material till de som jag upplever behöver detta”. 

 

Vidare säger en lärare angående att alla elever ska ges samma förutsättningar att utveckla 

kunskaper inom förmågorna: ”Vilken människa ska någonsin klara detta, jag måste möta 

eleverna där de befinner sig”. 

 

Undervisningens syfte 

Som nämnts tidigare så utgår lärarna från en gemensam grovplanering som sedan presenteras 

för eleverna. Det är viktigt att syftet presenteras för eleverna så de kan ställa frågor om 

upplägget om de skulle anse att det kan genomföras på annat sätt, det handlar om att inkludera 

eleverna i undervisningen. 

 

Lärare 2: ”Vid varje kursstart så presenteras syftet med kursen och vad som förväntas av 

eleverna” 

 

Lärare 5: ”Vi ska ju vid varje lektionsstart tala om syftet med själva lektionen” 

 

Nationella prov 

Årskurs 9 genomför varje år nationella prov i något av SO-ämnena och skolorna får reda på 

vilket ämne de fått tilldelat sig ett par veckor innan själva genomförandet. Nationella prov 

handlar främst om vad eleverna har befäst för kunskaper inom ämnet under högstadietiden. 

Det kan även anses vara ett test av lärarna för att se vad de har inkluderat i undervisningen 

utifrån det centrala innehållet. Upplägget av elevernas förberedelse inför de nationella proven 
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varierar mellan lärarna och görs säkert mellan olika skolor också. Det mest förekommande är 

att klassen tittar på och kanske även gör ett gammalt nationellt prov, detta säger både lärare 

och elever är vanligt upplägg. 

 

Lärare 1: ”Inför nationella prov brukar eleverna få titta på gamla nationella prov och vilket 

fokus som har funnits på dessa” 

 

Lärare 2: ”Vi tittar på gamla nationella prov och får lite exempel på liknande frågor” 

 

Lärare 3: ”Vet inte om jag ska förbereda mer än vad som står i lärarhandledningen. Visar det 

sig att en hel klass missar på samma område så är det jag som får stå till svars. Jag ser det 

som en fortbildning för mig själv. De nationella proven är ju fortfarande en vägledning vid 

betygssättning” 

 

Lärare 4: ”Tittar på gamla nationella prov” 

 

Lärare 5: ”Vi tittar på gamla nationella prov även fast det inte finns så många att tillgå” 

 

Kille åk 8: ”Vi får något gammalt nationellt prov att titta igenom” 

 

En del elever anser inte att de ska förbereda sig inför de nationella proven utan att det är en 

koll på att de hängt med på lektionerna. Möjligen att de ber om extra uppgifter för att träna på 

de områden som de tidigare haft svårt för. 

 

Tjej åk 8: ”Jag ber om mer uppgifter från läraren om jag känner att jag behöver det” 

 

Kille åk 7: ”Nationella prov är inget som man ska förbereda sig för” 

 

Lärare 1: ”Vi tittar på kunskapskraven utifrån det centrala innehållet som vi har behandlat 

under lektionerna” 

 

Lärare 2: ”De nationella proven är en koll på att vi lärare har undervisat om rätt saker” 

 

Kille åk 9: ”Har jag lyssnat på lektionerna så ska jag inte behöva plugga extra” 

 

Lärare 5: ”Blickar tillbaka på vad vi har gått igenom under 7-9 och lite extra fokus på 

namngeografi som alltid kommer” 

 

Kille åk 9: ”Repeterar det som jag tyckt varit svårt som olika begrepp” 

 

 

Tolkning av kursplan 

I styrdokumenten står det tydligt under det centrala innehållet vad undervisningen ska 

behandla. Utifrån detta är det upp till lärarna att fördela innehållet under högstadietiden. 
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Centralt innehåll 

Lärare 5: ”Att utgå från det centrala innehållet ger en bra fingervisning om vad som behöver 

behandlas i undervisningen” 

 

Lärare 1: ”Med hjälp av styrdokumenten får vi klara direktiv på vad som ska behandlas i 

undervisningen” 

 

Att lärarna använder sig av kursplanen och det centrala innehållet till undervisningen visar på 

att detta är en framträdande selektiv tradition. Kursplanen finns till för att skolan ska vara så 

likvärdig som möjligt men även så att kollegiet ska kunna diskutera och välja utifrån vad 

kursplanen säger ska behandlas i undervisningen. 

 

Förmågor 

Enligt kursplanen så är geografiundervisningens syfte att alla elever ska ges samma 

förutsättningar att utveckla kunskaper inom olika förmågor. Vid kursens uppstart så går 

lärarna igenom förmågorna i samband med att de förklarar syftet med undervisningen. Vad 

som förväntas av eleverna men även vad eleverna ska förvänta sig av lärarna för att utveckla 

sina kunskaper. 

 

Lärare 2: ”Förmågorna bryter vi ned till lättare ord som eleverna förstår och presenteras för 

dem, men sen är det lite upp till dem själva att utveckla dessa” 

 

Lärare 1: ”Vilken människa ska någonsin klara detta, jag måste försöka möta eleverna där de 

befinner sig” 

 

Lärare 4: ”Jag anser att jag ger alla elever chansen till detta” 

 

Lärare 3: ”Det är inte så lätt att ge alla elever samma förutsättningar, allt beror på var 

eleven befinner sig själv” 

 

Lärare 5: ”Eftersom jag inte genomför fältstudier så kan jag ju inte säga att jag ger eleverna 

samma förutsättningar, men bortsett från dessa så anser jag det” 

 

 

Selektiva traditioner 

Vilka selektiva traditioner ses som framträdande i dagens undervisning. Varje enskild lärare 

har sitt upplägg av undervisningen och här handlar det mycket om eget intresse. Den mest 

framträdande traditionen utifrån lärarnas svar är den aktualitetsvetenskapliga typologin. Detta 

kan bero på att många politiska frågor handlar om de klimatförändringar som sker och har 

skett. Geografi är ett ämne som ständigt är i förändring beroende på hur samhället förändras. 

 

Didaktiska val 

Utifrån grovplaneringen sätter varje lärare sin prägel på undervisningen. Vilket visar sig i 
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vilka didaktiska val lärarna gör. Både lärarnas och elevernas intresse påverkar de didaktiska 

valen. Att utgå på detta sätt kan bidra till att undervisningen blir mer intressant och 

undervisningen inte behöver vara helt styrd av läroböcker. Finns det intresse så leder detta 

ofta till intressanta diskussioner som kan vara väl så tillfredsställande istället för att läsa fakta 

i en lärobok. 

 

Eftersom alla lärarna inte är behöriga i geografi så kan man inte säga att det är deras egen 

utbildning som påverkar vilka didaktiska val de väljer. 

 

  

Lärare 1: ”Klimatfrågor är tacksamt, att få ha intressanta diskussioner med eleverna kontra 

lära ut fakta om olika länder gör valet ganska enkelt” 

 

Lärare 5: ”Jag har ett stort intresse inom klimatfrågor och rättvisehandel, jag vill att eleverna 

tänker till om deras framtid” 

 

Lärare 2: ”Geografi är inte favoritämnet men jag försöker oavsett att inta en neutral roll 

inom alla områden som undervisas” 

 

Lärare 1: ”Jag lägger mer fokus inom hållbarhetsfrågor eftersom jag slipper använde 

läroboken hela tiden och istället kan hitta egna ingångar och göra roligare uppgifter till 

eleverna” 

 

Den mest selektiva traditionen som framträder utifrån lärarnas upplevelser handlar främst om 

intresset hos elever och lärare om klimat- och miljöfrågor som inkluderas inom den 

aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning med fokus på hållbar utveckling. 

 

 

Diskussion 

Syftet med arbetet har varit att finna vilka selektiva traditioner som är framträdande i de 

intervjuade lärarnas geografiundervisning idag. 

Det mest framträdande handlar om lärarnas intresse för klimatfrågor. Bladh (2014) hävdar att 

många lärare utgår från sin egen utbildning, läromedel och aktuell kursplan. Av de lärarna 

som intervjuades var inte alla behöriga inom geografi och därför går det inte hänvisa till att de 

utgår från sin utbildning, vidare är det ingen av lärarna som nämner vad som behandlades 

under deras utbildning. Lärarna diskuterade att de haft problem med att hitta passande 

material till undervisningen men att de nu börjat komma till rätta med detta. Detta innebär 

däremot inte att läromedlet är en framträdande tradition att utgå ifrån. På grund av detta och 

utifrån lärarnas svar handlar det främst om lärarnas eget intresse för just klimatfrågor. 

Samtidigt som de ser att eleverna är nyfikna på området och får intressanta diskussioner i 

klasserna, detta bidrar till att de lättare kan ge eleverna rätt verktyg att arbeta med kunskaper 

som behandlar klimatfrågor. Vidare medför det att eleverna blir delaktiga i upplägget av 

undervisningen vilket leder till att eleverna känner sig engagerade i sin utbildning. I Sverige 

finns klimat och hållbarhets frågor med inom den aktualitets- och värdebaserade 
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geografiundervisningen både i Lgr11 och på mellanstadiet. I Singapore har 

utbildningsministern infört detta på gymnasiet vilket är bra då Singapore är ett land som hotas 

av klimatförändringarna. Trots detta är det många lärare i Singapores skolor som exkluderar 

innehållet med klimatfrågor för att de inte vill förespråka det ena eller det andra och intar en 

neutral roll (Seow & Ho, 2016). Detta innebär då att många elever går miste om 

grundläggande kunskaper om ett klimattänk, det är ändå elevernas framtid det handlar om. I 

Sverige hotas vi inte direkt av klimatförändringarna som Singapore gör ändå är det i Sverige 

som både elever och lärare verkar ha störst intresse för klimatfrågor. För vår del är det tur att 

hållbar utveckling står med i Lgr11 vilket verkar ha fått stort utrymme i klassrummen 

åtminstone utifrån elever och lärare som ingått i denna undersökning. Förhoppningsvis så 

inför utbildningsministern i Singapore även klimatfrågor i de lägre årkurserna också. 

 

Selektiva traditioner är något som alltid kommer att finnas med i undervisningen men i olika 

grad, olika traditioner blir framträdande beroende på lärarnas upplägg. Eftersom lärarna har 

styrdokument att planera sin undervisning utifrån så är den aktuella kursplanen en 

framträdande tradition som lärarna utgår ifrån. Även om hållbarhetsfrågor fanns innan 

inrättandet av senaste kursplanen Lgr11 är det ändå utifrån typologin, aktualitets- och 

värdebaserad geografiundervisning lärarna ger stort utrymme i undervisningen.  

 

Att eleverna anser att samband mellan fattigdom och ohälsa och faktorer som 

befolkningstäthet, klimat och naturresurser är det minst viktiga området i geografi tyder på att 

den aktualitets-och värdebaserade typologin har fått ett begränsat genomslag. Vad detta beror 

på är svårt att svara exakt på men det skulle dels kunna handla om att elever i årskurs 7 som 

deltagit i enkäten inte hunnit behandla detta ännu, men det skulle även kunna bero på att det 

är klimatfrågor som är ett hett omdebatterat ämne där fokus ligger på klimatförändring och 

den globala uppvärmningen. 

 

Att det är tvärvetenskaplig och aktualitets värdebaserade geografiundervisnings typologierna 

som anses som de viktigaste för eleverna kan handla om det frirum som detta medför till 

lärarna att utnyttja. De kan tillsammans med eleverna planera undervisningen utifrån elev- 

och lärarintresse, vilket medför större engagemang hos elever. Detta i sin tur kan medföra att 

lärare i senare stadiet av grundskolan frångår de mer traditionella och samhällsvetenskapliga 

traditionerna.  

 

Molins (2006) avhandling visade på att de mest framträdande typologierna utifrån hennes 

forskning var de tre första typologierna, den traditionella, den naturvetenskapliga och den 

samhällsvetenskapliga geografiundervisningen. Medan mitt resultat visade på att de mest 

framträdande typologierna var den tvärvetenskapliga och den aktualitets och värdebaserade 

geografiundervisningen, vilket kan bero på att hållbar utveckling med klimat och miljöfrågor 

diskuteras och har stort fokus inom dessa typologier. 

I Finland ansågs geografiämnet fram till 1990-talet falla inom regionalgeografin. Trots detta 

har geografiämnet nu växt och uppnått en högre status (Tani, 2014). Jämfört med lärarna som 

ingått i denna undersökning anses inte geografiämnet ha en hög status och det är inte 

favoritämnet hos någon av lärarna. Vad har Finland lyckats med som inte Sverige har lyckats 
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med? Lärarna i denna undersökning diskuterar att de haft problem att hitta lämpligt material 

till sin undervisning medan i Finland anses läroböckerna ha en stark roll i undervisningen. Där 

hävdar Tani (2014) att det som inte står i läroböckerna behöver inte inkluderas i 

undervisningen. Läroböckerna utgår då från läroplanen, kanske kan det vara så att i Sverige så 

har det använts äldre geografiböcker som är kopplade till gamla läroplaner. 

 

Elevernas enkätsvar tyder på att de gärna ser en traditionell geografiundervisning eftersom de 

anser att kartkunskap är en viktig del av undervisningen. Däremot så har 

geografiundervisningen på högstadiet inget stort fokus på regionalgeografi och kartor, en 

tänkbar förklaring skulle kunna vara elevernas tidigare erfarenheter av geografiundervisning 

från mellanstadiet. Detta stämmer med vad Molin & Grubbström (2013) hävdar att det är 

vanligt att geografiundervisningen handlar om att undersöka länder och leta fakta. Deras 

rapport utgår från lärare på mellanstadiet och lärarna utgår ofta från läromedlen vilket i detta 

fall skulle kunna vara kartboken. Detta syftar då även till som nämns i typologierna som är 

kopplade till förmågorna att det blir traditionell geografiundervisning där kartboken är ett 

lämpligt verktyg. 

 

Vad som skiljer elevernas uppfattning av geografiämnet i förhållande till lärarnas 

ämnesuppfattning är att eleverna anser kartkunskap och fältstudier som viktiga områden att 

behandla medan lärarna inte framhåller dessa områden så tydligt i sina svar. Brooks (2008) 

beskriver två olika lärares upplägg av undervisningen där läraren Dan baserar sin 

undervisning utifrån erfarenheter och intressen. Det var fältstudier som fångade Dans intresse 

för geografiämnet, han hävdar att eleverna behöver känna till världen då det handlar om deras 

framtid. Detta stämmer bra överens med elevsvaren där eleverna själva hävdar att de behöver 

kunskapen om deras framtid. Intressant här är varför lärarna känner en sådan rädsla för 

fältstudier? Att hävda att det tar för mycket planerings- och undervisningstid och att de saknar 

fortbildning borde inte vara skäl nog att inte ens försöka. Två av lärarna hade ändå genomfört 

det på en lägre skolnivå vilket borde innebära att de har någon sorts kunskap inom området. 

Om de skulle planera tillsammans och titta på vad de gjorde var för sig och därefter plocka de 

områden som fungerade bäst för dem kanske de kunde lyckas få ihop något. I princip alla 

elever har och är duktiga på att hantera digitala verktyg som smartphones. Eftersom lärare och 

elever kan planera lektioner ihop som handlar om klimat och hållbarhetsfrågor, borde de då 

inte kunna planera lektionsundervisning som behandlar fältstudier tillsammans. Kanske att de 

skulle utnyttja eleverna på saker som de är duktiga inom, det skulle kunna resultera i en ”win-

win” situation. Eleverna anser att fältstudier är ett viktigt moment i geografiundervisningen 

och lärarna får en fortbildning inom området. 

Utifrån hållbarhetsfrågorna är elever och lärare överens om att det är viktigast att behandla i 

undervisningen. 

 

Slutsats 

Att tolka lärarnas didaktiska val till sin undervisning har visat sig vara intressant då mitt 

resultat inte stämt överens med vad Molin (2006) kom fram till, vad man däremot behöver ha 

med sig här är att undersökningarna inte utgår från samma läroplan. Utifrån min tolkning så 

handlar urvalen till stor del av vilka intressen lärarna själva har. Självklart måste lärarna göra 
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detta i relation till styrdokumenten. Det intressanta var att det enda som lärarna exkluderade i 

sin undervisning var fältstudier. Det positiva med detta var deras öppenhet om det och att de 

faktiskt efterlyser mer fortbildning inom området. Fältstudier däremot är inget som faller 

inom en speciell typologi däremot står det med i kunskapskraven.  

Det som lärarna gärna inkluderade i sin undervisning var att jobba med hållbarhets och 

klimatfrågor, vilket faller inom typologin aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning. 

Eftersom det finns ett eget intresse blir det också lättare att finna givande och bra uppgifter till 

eleverna vilket innebär att de kan frångå läromedlen, men även att lärarna ser ett intresse hos 

eleverna som bidrar till engagemang och bra diskussioner. 

 

Frågeställning 1: 

På vilka sätt framträder selektiva traditioner när lärare berättar om sin undervisning? 

Molins (2006) slutsats var att tiden innan Lgr11 trädde i kraft karakteriserades 

geografiundervisningen av de tre första typologierna. Min slutsats är att dagens 

geografiundervisning präglas av alla fem typologierna med stort fokus på den sista aktualitets- 

och värdebaserad geografiundervisning. Här framträder hållbarhets och miljöfrågor som både 

elever och lärare ser stort intresse inom. Om det finns såpass intresse hos både elever och 

lärare inom detta borde det vara lätt att utgå från just denna typologi för att väva in fältstudier 

i undervisningen.  

Kan man då säga att lärarna ger eleverna förutsättning att utveckla kunskaper inom 

förmågorna. Eftersom alla fem typologierna framträder i undervisningen och dessa sedan är 

kopplade till de olika förmågorna som undervisningen syftar till anser jag att detta sker, med 

viss tvekan på att just fältstudier exkluderas.   

 

Frågeställning 2: 

Hur förhåller sig elevernas uppfattningar om geografiämnet till lärarnas ämnesuppfattning? 

Elever och lärares syn på geografiämnet är ganska överensstämmande. Det som de är enade 

om är att hållbarhet- och miljöfrågor ska ha ett stort utrymme i undervisningen. Eleverna 

finner detta intressant eftersom de är medvetna om att det handlar om deras framtid. Lärarna 

finner också ett intresse inom detta på grund av att de dels har erfarenhet av att de sett vilka 

klimatförändringar som har skett, men även att de ser intresset hos eleverna. Elevernas 

intresse bidrar till engagemang hos både lärare och elever vilket leder till att det underlättar 

för lärarna vid undervisningen. 

Vad de inte verkar ha samma syn på är regionalgeografi. Elevernas resultat visar att detta 

kommer på en andra plats av viktigt innehåll i undervisningen. Det som eleverna påtalar inom 

här är kartkunskap. Lärarna däremot är mer för temakartor som faller under kulturgeografi. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna väljer ut innehåll som till stor del stämmer med 

vad eleverna vill se i innehållet i undervisningen. Eleverna ges förutsättningar att utveckla 

kunskaper inom alla förmågor eftersom alla typologier framträder mer eller mindre i 

undervisningen. 
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Vidare forskning 

Då det inte varit av intresse i denna undersökning för ett könsuppdelat resultat skulle vidare 

forskning för en sådan uppdelning kunna ta avstamp utifrån denna undersökning. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på om det finns någon skillnad mellan könen och ställa detta 

mot lärarsvaren. Framträder någon skillnad på den gemensamma synen av 

geografiundervisningen. Denna undersökning har heller inte haft något intresse av 

skillnaderna mellan årskurserna. Även detta skulle kunna ta avstamp utifrån denna 

undersökning. Det diskuteras mycket om att regionalgeografi har varit det dominerande inom 

geografiundervisningen, vidare forskning skulle kunna fokusera på om det finns någon 

skillnad mellan mellanstadiet och högstadiets lärarsyn på geografiundervisningen.  
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Bilaga 1 

 
Enkät om geografiämnet 

 
1. Kille ( )  Tjej ( ) 

2. Årskurs ( ) 

3. Du har fått reda på att din klass ska genomföra NP i geografi och du vill ha ett bra  

resultat på det provet. Hur förbereder du dig inför provet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4.  Vad anser du vara det viktigaste att lära sig i geografi? Välj de 3 viktigaste och rangordna  

             med 1,2,3, där 1 är det du anser vara viktigast 

 

• Hur klimatet är i olika delar av världen 

• Vilken växtlighet som finns i olika delar av världen, till exempel var det finns  

regnskogar och öknar 

 

• Hur och varför klimatet förändras 

• Var i världen olika varor tillverkas och hur världens länder handlar med varandra 

• Jordens befolkning. Var människor bor och varför människor flyttar 

• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner  

och orter 

 

• Att använda olika slags kartor 

• Hur man kan använda smartphone och internet för att arbeta med geografi 

• Varför naturen och samhället ser ut som det gör där jag bor 

• Olika begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, till  

exempel urbanisering, klimat, resurser, migration 

 

• Platser som kan vara extra känsliga/utsatta för, till exempel översvämningar, torka  

och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur och kulturlandskapet 

 

• Vad har vi för olika syn på tillgång av naturresurser, till exempel om tillgång till  

vatten och mark 

 

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol och vindenergi och alternativa  

Drivmedel 

 

• Hur vanligt är det med och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen 

 

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och  

naturresurser 

_______________________________________________________________ 

 



36 

 

5.                  Håller du med om att geografiämnet får tillräckligt med utrymme i skolan? 

• Nej 

• Vet ej 

• Ja 

Om du valde nej ge exempel på vilka områden du saknar i undervisningen 

_______________________________________________________________ 

 

6.                 Om du jämför geografiämnet med praktiska ämnen tycker du då (ringa in ditt svar) 

• Geografi är viktigare  

• Geografi är mindre viktigt  

• De är lika viktiga 

 

7.                 Om du jämför geografiämnet med kärnämnen tycker du då (ringa in ditt svar) 

• Geografi är viktigare  

• Geografi är mindre viktigare  

• Geografi är lika viktigt  

 

8.                 Motivera kortfattat varför du valde som du gjorde på fråga 6 och 7 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

              Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
* Hur arbetar ni med hållbar utveckling med eleverna? 

 

* Hur arbetar ni med fältstudier? 

 

* Om 9an får reda på att NP kommer att handla om geografi, hur förbereder ni dem för att få så bra   

resultat som möjligt på det? 

 

* Har du något favoritområde i geografi som du kan se speglar din undervisning? 

 

* Klimatförändringar som är ett hett debattämne, hur jobbar ni med att få eleverna medvetna om 

dessa problem? 

 

* Utifrån geografins syfte om att alla elever ska kunna utveckla sina förmågor att: 

 

1. analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar  

livsmiljöer i olika delar av världen 

 

2. utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen 

 

3. göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra  

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker 

 

4. värdera lösningar på olika miljö och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och  

hållbar utveckling, anser du att alla elever ges denna chans? 
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