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Sammanfattning 

I följande studie ställs elevers uppfattning om ämnet geografi i relation till ämnets selektiva 

traditioner. Studiens teoretiska ramverk utgörs av selektiva traditioner och olika didaktiska 

typologier. Med utgångspunkt i teorin analyseras och diskuteras studiens empiriska material. 

Empirin utgörs av en gruppintervju samt en enkätundersökning, där elever fått delge 

personliga åsikter och tankar kring geografiämnet och för dem aktuell geografiundervisning. 

Valet av metod styrdes av frågeställningarna med målet att uppfylla syftet. Studien syftar till 

att undersöka hur selektiva traditioner framträder i elevers uppfattningar om geografiämnet. 

Forskningsöversikten består av nationella studier och undersökningar där fokus främst ligger 

på elevers uppfattningar om skolämnet geografi, undervisningens innehåll samt de selektiva 

traditioner och didaktiska typologier som är och har varit aktuella för skolämnet geografi. 

Litteratur och forskningsöversikt inom geografiämnets utveckling har spelat en betydande roll 

under arbetets gång. Tidigare forskning visar att geografiämnet genom tiderna präglats av 

olika selektiva traditioner, med selektiva traditioner avses i denna studie hur val av 

undervisningsinnehåll påverkas av en specifik utbildningskultur/tradition, där teman som 

namngeografi, klimat och naturtyper har ansetts som viktiga. De selektiva traditionerna yttrar 

sig bland annat i olika didaktiska typologier, vilka enligt Molin (2006) kan ses som olika 

variationer av ett utbildningsinnehåll som kan användas för att skapa översikter av enskilda 

skolämnenas olika syften, innehåll och metoder. Den bearbetade och analyserade empirin 

visar att elevers uppfattningar om geografiämnet till största del är av positiv karaktär. Vidare 

visar empirin att den aktualitets-och värdebaserade geografiundervisningen och den 

tvärvetenskapliga geografiundervisningen är de mest framträdande typologierna i elevers 

utsagor. Följande faktum antyder att den tradition som har stort inflytande över elevers 

uppfattningar i dagsläget bygger på en progressivistisk utbildningsfilosofi, vilket återspeglas i 

elevernas uppfattningar om ämnet, dess innehåll och undervisning. 
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Abstract   

In the following study, students' perceptions of the topic of geography are related to the 

subject's selective traditions. The theoretical framework of the study consists of selective 

traditions and different didactic typologies. Based on the theory, the study's empirical material 

is analyzed and discussed. Empirin consists of a group interview and a survey, where students 

have given personal opinions and thoughts on the subject of geography and for them current 

geography teaching. The choice of method was guided by the questions with the goal of 

meeting the purpose. The study aims to investigate how selective traditions appear in students' 

perceptions of the geography subject. The research overview consists of national studies and 

surveys where the focus is mainly on students' perceptions of the school subject geography, 

the content of the teaching as well as the selective traditions and didactic typologies that are 

and have been relevant for the school subject geography. Literature and research overview 

within the development of the geography subject have played a significant role during the 

work with this arousal. Previous research shows that geography has been characterized by 

different selective traditions, whit selective traditions, means in this study how the choice of 

teaching content is influenced by a specific educational culture / tradition, where themes such 

as namegeography, climate and types of nature have been considered important. The selective 

traditions are expressed in various didactic typologies, which according to Molin (2006) can 

be seen as different variations of an educational content that can be used to create overviews 

of the different aims, content and methods of individual school subjects. The worked and 

analyzed empirical evidence shows that students' perceptions of the geography subject are 

mainly positive. Furthermore, empirical evidence shows that topical and value-based 

geography teaching and interdisciplinary geography teaching are the most prominent 

typologies in student statements. The following fact suggests that the tradition that has a great 

influence on students 'perceptions at present is based on a progressivist philosophy of 

education, which is reflected in students' perceptions of the subject, its content and teaching. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

Vi lever i en värld där utveckling och förändring sker i allt snabbare takt, geografi är ett ämne 

som på grund av sin aktualitet kan bidra till kunskap och förståelse kring en del av denna 

utveckling och de förändringar som följer. Geografiämnet är idag mer aktuellt än någonsin. 

Med arbetsområden som berör vår allt mer globaliserade värld som demografi, 

klimatförändringar, migration och hållbar utveckling för att bara nämna några, har ämnet 

geografi mycket att bidra med. Som andra aktualitetsämne, utvecklas ämnet i takt med 

förändringarna som sker och därför är det naturligt att skolämnet också genomgår 

förändringar vid revidering av läroplanen. I den senaste läroplanen tenderar dock de flesta 

förändringar att vara av kvantitativ karaktär och fokuserade kring ämnets omfattning istället 

för innehåll. Det ter sig paradoxalt att minska utbudet av geografiundervisningen på 

gymnasienivå, samtidigt som utbudet av program med geografisk inriktning ökar på såväl den 

naturvetenskapliga- som den kulturgeografiska sidan på högskolenivå. Inför införandet av 

2011 års läroplan för gymnasiet, Gy 11 skrev Fridfeldt och Molin att det kan konstateras ett 

märkbart ökande intresse och efterfrågan av geografiska kunskaper och metoder i samhället 

idag. Vidare så har geografiämnets selektiva traditioner och didaktiska typologier under lång 

tid format både ämnet och dess innehåll, varav Molin m.fl. (2015) menar att det är av stor vikt 

att bryta de selektiva traditionerna för att förändra metoder för att möta kraven i den nya 

läroplanen. Tidigare forskning belyser och problematiserar både geografiämnets oroliga 

historia samt dess osäkra plats i framtidens skola. Målet med denna studie är att få en bättre 

förståelse kring hur elever uppfattar ämnet geografi och geografiundervisningen och hur 

selektiva traditioner framträder i deras uppfattningar. I en didaktisk kontext är förståelsen för 

elevers uppfattning av ett innehåll central. Definitionen av begreppet uppfattning, beskrivs 

enligt Nationalencyklopedin (2018) ”att på ett personligt sätt betrakta eller bedöma 

någonting”. Att undersöka elevers uppfattning kan utgöra en intressant didaktisk aspekt, 

framförallt då elevers uppfattningar kring ett ämnes och dess innehåll inte alltid stämmer 

överens med kurs-och ämnesplanernas centrala innehåll och syfte eller lärares avsikter med 

undervisningen. I uppsatsen analyseras och diskuteras resultaten som baseras på åsikter och 

erfarenheter utifrån gymnasieelevers perspektiv. Följande undersökning försöker åskådliggöra 

elevers uppfattningar och tankar kring ämnet då jag menar att elevers uppfattningar kan ge 

indikationer på ämnets vara eller icke vara, vilket kan ses som betydelsefullt för ämnets 

framtid som skolämne i gymnasieskolan. 
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1. 2 Bakgrund  

Mönster i val av undervisningsinnehåll över tid kan bilda specifika selektiva traditioner, både 

inom skolans värld men även inom olika delar av samhället. Det som bidrar till att sådana 

mönster växer fram är att vissa kunskaper och metoder väljs ut för att passa eller reproducera 

den rådande kulturen medan andra väljs bort och exkluderas. När det kommer till geografi har 

ämnet länge färgats av selektiva traditioner och innehållet i undervisningen präglats av olika 

didaktiska typologier. I den senaste läroplanen, Lgy 11, i ämnesplanen beskrivs 

geografiämnet och dess syfte:  

”Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin 

omvärld och kunna orientera sig i den”.  Vidare formuleras, ”undervisningen i ämnet 

geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, 

föränderligt och komplext system. Denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och 

analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av 

samspel mellan människa, samhälle och natur” Skolverket (2019).  

För att få en tydligare bild av geografiämnet idag och vilka selektiva traditioner som framträtt 

och påverkat ämnet genom historien, är det behövligt att gå igenom en del av den historiska 

utvecklingen av geografiämnet. 

   Geografiämnet som forskningsfält och akademisk disciplin kan delas in i flertalet 

traditioner, traditioner som alltså speglar specifika uppfattningar om ett ämnes syfte, innehåll 

och utförande. Wennberg (1990) väljer i sin avhandling att lyfta fram William D. Pattisons 

fyra traditioner vilka utgörs av den spatiala (rumsliga) traditionen, där man redan under 

antiken försökte beskriva och kartlägga jorden; vilket banade väg för nästa tradition, den 

naturgeografiska traditionen. Den naturgeografiska traditionen behandlade bland annat jorden 

(utseende, atmosfär och sambandet mellan jorden och solen). Vidare utvecklar Molin (2006) 

och framhåller att denna tradition även bidrog med ett mer generellt sätt att se på geografisk 

kunskap. De ovan nämnda traditionerna dominerade ämnet fram till 1800-talet. 

Under 1800-talet växte folkskolan fram, och det svenska utbildningsväsendet påverkades 

under den tiden av den tyske utbildningsminister, Wilhelm von Humbolts arbete med ett nytt 

skolsystem. Den regionalgeografiska traditionen, som kom att benämnas den ”klassiska” 

växer fram under följande tid, vilken Wennberg (1990) beskriver som en tradition som 

fokuserar på en avgränsad region och vad som karaktäriserar den och vad som skiljer den åt 

från andra regioner. Den regionalgeografiska traditionen dominerande när geografi blev ett 
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skolämne i Sverige under mitten av 1800-talet och somliga hävdar att det fortfarande är denna 

tradition som påverkar ämnet mest. När folkskolan infördes 1842 hade geografiämnet en 

relativt stark ställning och i samband med industrialism, ökad världshandel och andra stora 

omvärldsförändringar påverkades samhället och de kulturgeografiska och ekonomiska 

perspektiven utökades.  

   Den fjärde traditionen benämns som människa-miljötraditionen, och denna tradition berör 

samspelet mellan människa och natur, speciellt hur människans handlingar påverkar natur och 

miljö. Som ovan antyder har geografiämnet och dess olika traditioner varierat, vilket visar hur 

brett och tvärvetenskapligt det geografiska kunskapsområdet blivit, vilket i sin tur utgör 

svårigheter med att låta det utgöra en sammanhållen vetenskaplig disciplin, dessutom kan 

traditionerna som nämns ovan i viss mån sägas samexistera idag.  

   Fram till 1960-talet var geografiämnet ett självständigt ämne, men i samband med införandet 

av den första läroplanen Lgr 62 och den obligatoriska enhetsskolan, infördes ett nytt ämne, 

samhällskunskap och natur-och samhällsorienterade ämnesblock infördes; vilket medförde att 

gränserna mellan de traditionella ämnena försvagades. Ämnet geografi placerades i so-blocket 

tillsammans med religion, historia och samhällskunskap. Dessutom gavs geografin mindre 

utrymme i timplanen. I läroplanen fanns bland annat kursplaner med anvisningar och 

kommentarer i ämnena. Molin (2006) menar att innehållet i geografiämnets kursplan 

kännetecknades av en beskrivande regionalgeografi, innehållet och geografiundervisningen 

skulle förmedla olika miljöbilder där människan och hens livsvillkor synliggjordes.  

   Under läroplansreformen Lgr 80 behandlades geografiämnet fortfarande inte som ett 

självständigt ämne. I Lgr 80 argumenterades det för nackdelar med en utpräglad 

ämnesundervisning, där ett av de mest framträdande argumenten var att alla människor (i 

synnerhet barn) inte upplever verkligheten systematiserad inom olika traditionella 

ämnesgränser. De samhällsorienterande ämnena fick i och med Lgr 80 en gemensam kursplan 

där en ekologisk syn, som i tidigare läroplaner varit frånvarande, skulle ta plats i 

undervisningen, regionalgeografin fick nu mindre utrymme i ämnet.  

Holmén & Anderberg (1993) redogör för hur geografiämnet efter att varit frånvarande i över 

30 år, åter blir ett kärnämne inom samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet i samband 

med Lpf 94. Vid läroplansreformen 1994 skulle de enskilda ämnena förstärkas, vilket innebar 

att varje ämne i SO-blocket fick en enskild kursplan. Molin (2006) menar att återinförandet av 

geografin som självständigt ämne antas hänga ihop med att ämnet ansågs vara relevant i 

avseende resurshantering, hållbar utveckling och ekonomisk utveckling. Den nya läroplanen 
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skulle genomsyras av de två nya begreppen demokratisk fostran och värdegrund. Dessutom 

skulle ytterligare synsätt integreras i skolans alla ämnen och dessa var det historiska, 

internationella, etiska samt miljöperspektivet. Vidare kompletterades läroplanen med att 

eleverna utöver att kunna konkreta fakta och beskriva olika händelser (som i de tidigare 

läroplanerna och kursplanerna) även skulle analysera och reflektera, samt göra medvetna val 

mellan olika alternativ. Vidare menar Molin att en traditionell tolkning av geografiämnets 

innehåll fortsatte att representeras i kursplanen. 

   Under 2005 togs det fram en ny reform GY 07, där skolverket önskade byta ut ämnet 

geografi mot ett nytt ämne; hållbar utveckling. Genomförandet stoppades dock efter avslag i 

samband med regeringsskiftet 2006. Under 2008 arbetade gymnasieutredning med kursplaner 

och kunskapskrav för gymnasieskolan. Lena Molin, universitetslektor vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, anlitades som 

ämnesexpert för geografiämnet under våren 2009. Det uppdrag som gavs var att författa en 

ämnesplan innehållande tre kursplaner; geografi 1, geografi 2 och geografiska 

informationssystem (GIS), samtliga kursplaner skulle omfatta 100 poäng och dessa kom att 

bli de nya kurserna i Lgy 11.  

   I den senaste läroplanen har det kritiska tänkandet fått mer utrymme i kombination med 

förmågan att granska information samt uppmärksamma olika konsekvenser. På så vis närmar 

sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta för ett livslångt lärande (Skolverket 

2019). Den nya kursplanen för geografi har ett starkt fokus på värdegrundsfrågor, geografiska 

sammanhang och samspel ur olika perspektiv. Teman såsom intressekonflikter om 

naturresurser och förmågan att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån 

överväganden kring etik och hållbar utveckling är framträdande. Vidare är uppdelningen 

mellan natur- och kulturgeografi inte lika framträdande. Jankell och Dessen (2010) framhåller 

att begreppet hållbar utveckling har fått en tydligare framskrivning i kursplanerna och de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) är synliga. Dessutom 

framhålls geografiska informationssystem, exkursioner och laborationer som former av 

varierande arbetssätt. 

1.3 Problemformulering  

Skolämnet geografi har en brokig historia och ämnet har haft mycket skiftande karaktär i 

svenska läroplaner över tiden, vilket kan ha bidragit till att geografiämnets plats i den svenska 

gymnasieskolan framstår som instabil. Ämnet har periodvis slagits ihop med andra ämnen, 
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under en lång tid helt tagits bort för att sedan återinföras igen. Geografiämnets bredd gör 

ämnet svårt att definiera och dess tvärvetenskapliga karaktär gör det svårt att placera. Ämnets 

selektiva traditioner har under lång tid format ämnet och dess innehåll och på så vis även 

påverkat undervisningen genom olika didaktiska typologier.  Molin (2006) hävdar att 

skolämnet geografi i den svenska skolkontexten fortfarande utgörs av och domineras av 

traditionell regionalgeografi med en tillhörande tradition av namngeografi. Vilket skulle 

kunna leda till missuppfattningar kring ämnet geografi och dess innehåll. Vidare menar Molin 

m.fl. (2015) att det är viktigt att bryta dessa traditioner för att förändra metoder för att möta 

kraven i den nya läroplanen. Vilka i sin tur banar väg för ett livslångt lärande, med målet att 

uppnå specifika kunskaper. Genom att undersöka vilka traditioner som framträder i bland 

annat gymnasieelevers uppfattningar, kan man möjligtvis bana väg för att gå vidare mot och 

skapa möjligheter att bryta oönskade traditioner och på så vis skapa förutsättningar för att 

möta kraven från den senaste läroplanen. 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur selektiva traditioner framträder i gymnasieelevers 

uppfattningar om geografiämnet. 

1.5 Frågeställningar  

• Vad är gymnasieelevers uppfattning kring geografiämnet?  

• På vilket sätt framträder selektiva traditioner och didaktiska typologier när 

gymnasieeleverna resonerar om skolämnet geografi och undervisnings innehåll och 

utformning? 

1.6 Avgränsning 

Studien bygger på enkätundersökning och gruppintervju och är avgränsad till att fokusera på 

gymnasieelever. Studien är skriven utifrån en svensk skolkontext med ett fokus på 

gymnasieelever från en svensk gymnasieskola. Undersökningarna i den här studien blev 

utifrån de tidsmässiga och avståndsmässiga möjligheterna begränsad till endast ett 

gymnasium i Jönköpings län. 
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1.7 Disposition 

I inledningskapitlet ges en bakgrund till geografiämnet för att ge läsaren en bättre 

förförståelse. Efter bakgrunden följer problemformulering, syfte och frågeställningar. Därefter 

förklaras teoretiska utgångspunkter förankrade i geografiämnets utbildningsfilosofier, 

selektiva traditioner och didaktiska typologier. Dessutom presenteras tidigare 

forskningsöversikt. Litteraturen som presenteras har använts för att både kunna tolka och 

analysera studiens resultat. Efter teoriavsnittet följer ett metodavsnitt, där beskrivs studiens 

metod, informanterna, intervjuform, enkätundersökning och tematisk analys. Efter 

metodavsnittet följer resultatdelen, där resultaten sammanställs för vidare analys. 

Diskussionsavsnittet presenteras därefter och slutligen studiens slutsats. Sist i arbetet återfinns 

referenslista samt två bilagor. 

2. Teoriavsnitt med forskningsöversikt 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel redogörs för några teoretiska utgångspunkter som är relevanta för att studera 

och analysera elevers uppfattning om geografiämnet och geografiundervisningen. De 

teoretiska utgångspunkterna som presenteras är selektiva traditioner, utbildningsfilosofier och 

didaktiska typologier. 

   Den svenska skolan är en politisk styrd offentlig institution och alla som arbetar i skolans 

verksamheter har styrdokument att förhålla sig till. Skollagen utgör de juridiska ramarna och 

läroplan med tillhörande kursplaner råder över hur undervisningen ska bedrivas; lärarnas 

verksamhet och de enskilda ämnenas utformning och innehåll. Utformningen av ovan nämnda 

har förändrats genom historien. Läroplaner har blivit influerade av olika selektiva traditioner 

som funnits, genom att de selektiva traditionerna påverkar kunskapssynen som i sin tur 

påverkar läroplanen. Med selektiva traditioner avses i denna studie hur val av 

undervisningsinnehåll påverkas av en specifik utbildningskultur. Tidigare forskning som 

exempelvis bedrivits av Molin (2006), Molin och Grubbström (2013) visar som tidigare 

nämnt att geografiämnet genom tiderna präglats av olika selektiva traditioner. Ämnet har 

under lång tid präglats av ett starkt traditionellt undervisningsinnehåll som framförallt 

uppfattas som regionalgeografiskt av både elever, men i vissa fall även lärare, där teman som 

namngeografi, klimat och naturtyper har ansetts som viktiga. Utöver de selektiva traditionerna 

kan man under åren se och peka på några utbildningsfilosofiska strömningar, vilka mer eller 

mindre påverkat synen på vad kunskap är och hur den ska vidarebefordras. 
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De olika utbildningsfilosofiska strömningarna utgörs av progressivism, essentialism, 

perennialism samt rekonstruktivism. Enligt Molin och Grubbström (2013) är det den 

traditionella essentialistiska utbildningsfilosofin som i huvudsak ligger till grund för den 

moderna svenska skolkontexten och även den svenska geografiundervisningen för 

gymnasieskolan. I enlighet med den essentialisiska utbildningsfilosofin ska utbildning 

fokusera på de traditionella skolämnena och relationen till bakomliggande vetenskapliga 

discipliner, och skolans primära uppgift är att förmedla inlärning av kunskaper. Vidare 

redogör Molin (2006) för hur det ur utbildningsfilosofier kan identifieras olika variationer av 

ett utbildningsinnehåll vilket kan användas för att utforma en översikt av ett skolämne, en så 

kallad didaktisk typologi.  

   Enligt Molin kan begreppet didaktisk typologi förklaras som en klassificering av vad som 

utmärker var och en av de olika selektiva traditionerna. Molin (2006) menar att 

geografiämnets undervisning kan delas in i fem olika typologier, dessa typologier har tagit 

mer eller mindre plats i den praktiska undervisningen under ämnets historia och successivt 

utvecklats. Av fem urskiljbara typologier menar Molin att tre varit dominerande, den 

traditionellt värdebaserade geografiundervisningen, den naturvetenskapligt baserade 

geografiundervisningen samt den samhällsvetenskapligt baserade geografiundervisningen. 

Vidare menar Molin att just dessa tre typologier kännetecknas av en uppdelning mellan natur- 

och kulturgeografi, där naturen är utgångspunkten för undervisning. Molin redogör för hur de 

tre inringade typologierna skiljer sig åt, då den traditionella värdebaserade undervisningen 

främst utgörs av namngeografi och regionalgeografi, vidare är denna typologi faktabaserad 

och det främsta verktyget är kartboken. Den naturvetenskapligt baserade undervisningen 

påminner i stor utsträckning om den traditionellt värdebaserade, förutom att faktakunskap om 

naturen och naturgeografiska begrepp adderas. Memorering av kunskap är i båda nämnda 

didaktiska typologier den huvudsakliga inlärningsmetoden. Den samhällsvetenskapligt 

baserade undervisningen skiljer sig från de övriga två i den bemärkelsen att eleverna förväntas 

vara mer delaktiga, resonera, problematisera, ta egna beslut och göra egna ställningstaganden. 

Metoden för inlärning är inte inom denna didaktiska typologi begränsad till att memorera 

kunskap. De två andra typologierna är den tvärvetenskapligt baserad undervisningen samt 

den aktualitets- och värdebaserad geografiundervisningen. Den första innefattar dynamik, 

pluralism och konfliktperspektiv. I dessa båda typologier utgår man ifrån eleven vid val av 

innehåll och läraren frångår den traditionella undervisningen. Inom den aktualitets- och 
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värdebaserad geografiundervisningen ska eleven ges de verktyg som krävs för att förändra 

samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling. 

   Selektiva traditioner, utbildningsfilosofier och didaktiska typologier, samtliga begrepp kan 

kopplas ihop med ämnet geografi, dess innehåll och undervisning. Rådande utbildningskultur 

kan leda till selektiva traditioner, vilka påverkar kunskapssynen som i sin tur påverkar 

läroplanen. Läroplanen styr i sin tur ämnes och kursplaner vilka till stor del sätter ramar för 

ämnens innehåll och undervisning i ämnen. Ämnet geografi och undervisningen inom det 

samma har genom åren blivit påverkade och själva påverkat utvecklingen inom ämnet, dess 

innehåll och utformningen av undervisningen. Elevers uppfattning (att på ett personligt sätt 

betrakta eller bedöma någonting) om geografiämnet kan hävdas grunda sig i de erfarenheter 

och upplevelser som eleverna möter och sedan reflekterar över i samband med ämnet och 

undervisning inom ämnet. Dock bör man ha i åtanke att en del av våra uppfattningar dock inte 

behöver grunda sig i någon vidare reflektion kring specifika upplevelser, utan kan helt enkelt 

baseras på hörsägen, andras åsikter eller andra faktorer. Utgångspunkten i denna studie är att 

försöka ta reda på hur selektiva traditioner framträder i elevers uppfattningar om 

geografiämnet och undervisning inom ämnet. 

2.2 Forskningsöversikt  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör geografiämnet och undervisning 

inom ämnet, selektiva traditioner, didaktiska typologier, elevers uppfattningar samt forskning 

som utgår ifrån ett lärarperspektiv. Enligt Bladh & Molin (2012) framstår geografididaktik 

som ett svagt utvecklat ämne. Den svenska forskningen som berör geografididaktik är relativt 

knapp och det har visat sig bekymmersamt att finna tidsenlig litteratur. En stor del av följande 

avsnitt bygger på Lena Molins avhandling från 2006, Rum, frirum och moral -En studie av 

skolgeografins innehållsval. 

2.2.1 Geografiämnet och geografiundervisning ur ett elevperspektiv 

I Petra Jörnelinds uppsats Synen på geografi bland gymnasieelever. Hur skiljer sig attityden 

mot ämnet? (2016) redogörs för resultat från intervjuer med ett antal elever vid en 

gymnasieskola. Av de eleverna som läste geografi fanns en positiv inställning till ämnet och 

de flesta hade en bred bild av vad ämnet innehåller. Vidare kunde konstateras att eleverna 

som läste geografi i större utsträckning tänkte på konsekvenser, gällande framtiden för jorden 

och världens befolkning samt hur världen kommer att kunna se ut för kommande 
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generationer. Dessutom kunde de flesta som blev intervjuade tänka sig att rekommendera 

ämnet för andra studenter.  

   Molin (2006) hänvisar till en liknande studie av Hans Strandberg (1994) där Strandberg 

undersökte gymnasielevers tankar kring geografiämnet. Molin redogör för att det av 

Strandbergs resultat, gick att urskilja tre typer av åsikter kring geografiämnet bland de elever 

som läste geografi. Den största gruppens åsikter var av positiv karaktär, de uppskattade 

geografi som ämne. En liten grupp var inte alls av samma åsikt utan ansåg att geografi inte 

alls behövde läsas, de gillade inte ämnet överhuvudtaget. Den tredje gruppen, som var av 

mellanstorlek ansåg att ämnet är viktigt men inte speciellt populärt. Dessutom framkom att 

bland de elever som inte läst geografi på gymnasiet så var det främst kunskap om länder och 

regionalgeografiska inslag som associerades med geografiämnet (Strandberg 1994).  

   Även Jörnelind (2016) framhåller att hos de elever hon intervjuat som inte läser geografi 

dominerar föreställningen om att geografiämnet främst handlar om kartkunskap, kunskap om 

länder och regioner och deras läge osv.  

   Holmén och Anderberg (1993) gjorde en undersökning i slutet av 1980-talet, syftet var att 

undersöka gymnasieelevers uppfattning om vad de tror ingår i en universitetsutbildning i 

geografi. Majoriteten svarade att namngeografi och kartkunskap var det mest centrala 

innehållet i geografiundervisning och att ämnet var ålderdomligt. Vidare redogör Holmén och 

Anderberg för att av alla de 185 eleverna som tillfrågades var 18 av elever av den 

uppfattningen att geografiämnet är ett allmänbildande ämne. Några av eleverna ansåg att” 

geografi inte är en vetenskap över huvud taget” (Holmén & Anderberg, 1993, s. 62). Vidare 

kom de genom sin studie fram till att två tredjedelar av de elever som deltog i studien önskade 

mer geografiundervisning i skolan. 

2.2.2 Geografiämnet och geografiundervisningen ur ett lärarperspektiv 

Enligt Skolverket (2019) ska undervisningen i ämnet geografi syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om ”jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system”. Vidare 

uttrycks att ”denna systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera rumsliga 

mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan 

människa, samhälle och natur.” Som redan uppmärksammats pekar tidigare forskning på att 

geografiundervisningen i Sverige präglats av starka traditioner och ofta dominerats av ett 

innehåll och moment som kan kopplas till den så kallade regionala traditionen.  I och med 

införandet av Lgr11 som är den senast inrättade läroplanen fick lärarna en möjlighet att i 

större utsträckning använda vad Molin benämner som fri-rum. Molin redogör för fri-rummet 



14 

 

som ” vilket ämnesstoff som verksamma lärare väljer för att koppla läroplanens mål, via 

kursplanerna, till den praktiska undervisningen i skolämnet geografi” Molin (2006, s. 204).  

   Liberg (2017) menar att det i princip inom all undervisning kan vara utmanande att välja 

stoff, man funderar på vad som är viktigt och vad kan lämnas åt sidan? Liberg utvecklar 

begreppet didaktisk relif, som ett begrepp som belyser de val man gör som lärare. Dessa val 

som kan vara mer eller mindre uttalade leder till att vissa aspekter hamnar i förgrunden och 

kanske lyfts som viktigare än andra aspekter som får stå i bakgrunden. Detta tenderar att 

skapa mönster i val av undervisningsinnehåll över tid, vilket gör att det kan bildas specifika 

selektiva traditioner.  

   Molin (2006) hävdar att hennes undersökning visar på att lärare, när de ska välja relevant 

stoff, ofta väljer att avstå från det tolkningsutrymme som finns via det hon kallar för fri-

rummet. Den individuella läraren kan på så vis agera traditionsbärare vilket i förlängningen 

påverkar vilka didaktiska typologier som dominerar och de selektiva traditionerna kan leva 

vidare.  

   Holmén och Anderberg (1993) menar instämmande att skolundervisningen inom 

geografiämnet historiskt sett varit traditionsenlig med ett regionalgeografiskt fokus och att de 

små förändringar som har skett i skolundervisningen främst inspirerats ifrån nya läromedel 

och läroplansförfattare. Tjugo år senare visar även en studie av Grubbström och Molin (2013) 

att flera lärare gör didaktiska val utifrån tradition. Vidare hävdar de att deras studie går i 

samma spår som föregående forskning inom området som visar på att geografiundervisningen 

nästan förblir oförändrad trots nya reformer i kursplanen (Grubbström & Molin, 2013).  

Fridfeldt och Molin (2010) belyser vikten av geografi som aktualitetsämne, vilken innebär att 

ämnet förändras (bör förändras) i takt med hur världen förändras, vilket enligt Wennberg 

(1990) medför att undervisningen och skolan bör följa med i dess utveckling.  

   Lotta Jankell och Göran Dessen är författarna till artikeln Geografiämnet idag och i 

framtiden (2011). I sin artikel har de samlat några reflektioner kring det uppdrag de har som 

geografilärare samt delgett sina tankar och åsikter kring de utmaningar som det framtida 

geografiämnet kan komma att ge. Jankell och Dessen menar att geografiämnet på grund av sin 

breda karaktär i kombination med diffusa mål till stor del kunnat färgas av den lärare som 

undervisat; vilket kan ha inneburit att olika lärare kunnat lägga olika tyngd vid olika områden 

som i sin tur kunnat ge upphov till mycket skiljaktig undervisning. Vidare hävdar de att det 

finns ett behov hos geografilärare att definiera en tydlig ämneskärna, de beskriver det 

som: ”Målen har varit vida, luddiga i kanten och ganska svårtolkade. Kanske har det speglat 
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den osäkerhet som funnits kring själva ämnet, för gemene man, vilket är våra elever, deras 

föräldrar och ibland även kollegor i andra ämnen.” Jankell och Dessen (2011.s, 139).  

     Molin (2006) framhåller även bristen på behöriga geografilärare, dessutom menar hon att 

flertalet lärare i geografi saknar syfte med sin undervisning, vilket kan ha direkt verkan; att 

elevernas förståelse minskar. Vidare hävdar Jankell och Dessen (2010) att geografiämnet 

kommer få en allt större roll både i skolan och i samhället. 

3. Metod 

Under metodavsnittet presenteras det underlag som ligger till grund för undersökningen samt 

tillvägagångsätt och arbetsprocess. Valet av metod föll på en metodtriangulering och de 

metoderna som kombineras är intervju och enkät. ”Möjligheter finns att i en studie kombinera 

flera redskap, som enkät, intervju, observation etcetera” (Björkdahl Ordell, 2007, s.85). En 

enkät lämnades ut på en gymnasieskola i Jönköpings län och besvarades av 23 informanter i 

åk 3. I gruppintervjun deltog fem informanter. Denscombe (2016) beskriver att 

metodtriangulering innebär att man genom att kombinera olika metoder kan få olika 

perspektiv på det som en undersökning har för avsikt att undersöka. Vidare menar Denscombe 

att olika metoder i kombination kan bidra till att bilden av verkligheten kan bli mer nyanserad 

samtidigt som man kan visa att ett vetenskapligt problem kan bestå av många aspekter och 

påverkas av olika saker. Valet föll på en fysisk enkät då jag på grund av tidigare erfarenhet 

var orolig för att svarsfrekvensen kunde bli låg vid en webbaserad undersökning. Lagerholm 

(2010) menar att en fördel med enkät som metod bland annat kan vara att informanterna kan 

känna sig trygga i anonymiteten och på så vis vågar lämna uppriktiga svar, vilket kan ses som 

ytterst viktigt vid just attitydundersökningar. En annan fördel med enkät som metod är att 

resultatet är relativt enkla och inte så tidskrävande att sammanställa. Dessutom menar 

Ejlertsson (2014) att risken är liten för att informanter påverkas av innehållet i enkäten, om 

den är väl sammanställd. Den fördelar som intervju som metod kan bidra med är framför allt 

möjligheten att fånga upp sådant som är problematiskt att få fram i en enkät. Åsikter och 

vinklar som kan vara svåra att få med i en enkät kan plockas upp och beskrivas mer ingående 

vid intervju. Lagerholm uttrycker sig på följande vis ”Den stora fördelen och själva poängen 

med en intervju är den stora flexibilitet och anpassningsbarhet som de mer kvantitativa och 

därmed styrda metoderna inte kan ge” (2010, 2. 54). Det är framförallt dessa fördelar som har 

styrt mig i val av metod. Undersökningen inför studien ägde rum sent under vårterminen 

2019.  
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3.1 Metodtriangulering- intervju och enkät 

I följande studie har en mer kvalitativ metod, en intervju kombinerats med en mer kvantitativ 

metod, enkät. Följande metodtriangulering har använts för att fullgöra syftet. Studiens syfte är 

starkt bundet till uppfattningar och frågeställningarna behöver således besvaras av berörda 

personer, i detta fall elever. Syftet med enkätundersökningen var att få möjlighet att skapa en 

tydlig bild av hur eleverna på gymnasiet uppfattar ämnet geografi och 

geografiundervisningen. Medan intervjun syftade till att fungera som komplement till 

enkätundersökningen, då det fanns en önskan om att få möjlighet att plocka upp åsikter och 

vinklar som kunde vara svåra att få med i själva enkätundersökningen. Eliasson (2006) hävdar 

att en kvalitativ metod, som exempelvis en intervju, anses vara mindre styrd än en kvantitativ 

metod. Är man intresserad av uppfattningar, tankar och åsikter vill man ha så uppriktiga och 

opåverkade svar som möjligt, då föreföll intervju som en passande metod. Vidare menar 

Eliasson att kvantitativa metoder istället kan ge ett mer generaliserbart resultat och passar 

därför bättre för undersökningar av stora grupper, och för att uppskatta hur utbredda 

uppfattningar och attityder i olika grupper är. Om den här studien hade blivit så omfattande 

som det var tänkt från början med flera elever, så hade mitt metodval lutat mer åt det 

kvantitativa hållet.  

3.2 Enkätkonstruktion och tillvägagångsätt  

Eliasson (2006) menar att en utmaning med enkätundersökningar kan vara att formulera 

frågor på ett sådant sätt att de bidrar till att delge så mycket konkret information som möjligt. 

När enkäten skulle sammanställas gick studiens problemformulering och syfte igenom för att 

enklare konstruera frågorna till enkäten på ett lämpligt och tydligt sätt. De specifika frågorna 

låg sedan till grund för att försöka kasta ljus på frågeställningarna. Vidare menar Eliasson att 

man kan använda sig av öppna frågor för att inte låsa eleverna vid redan föreslagna alternativ. 

En nackdel med öppna frågor är att de kan innebära långa utdragna svar som kan vara svåra 

och tidskrävande att sammanställa. Björkdahl Ordell (2007) framhåller att en positiv aspekt 

med enkätundersökningar är att de kan vara att föredra vid frågor som rör mer eller mindre 

känsliga områden. Ibland kan det vara känsligt att öppet delge sina känslor och åsikter, då kan 

en enkät vara en passande metod. 

Av de tillfrågade eleverna i den aktuella klassen, en klass på det samhällsvetenskapliga 

programmet åk 3, som läste geografi 1, valde 23 elever att vara med och delta i 

enkätundersökningen. Före utdelningen av enkäten berättades det ingående om arbetet och 

vad arbetets syfte var. Tydlighet är viktigt och informanterna delgavs information om att det 
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var en anonym enkät, helt frivillig och varför och hur den var tänkt att användas. Enkäten 

presenterades och i samband med det tillfrågades eleverna om det förelåg några oklarheter 

med frågorna. Enkäten, som var en fysisk enkät delades ut av mig. Det fanns först en tanke på 

att dela ut enkäten digitalt men då flera noterat att svarsfrekvensen kan bli låg föll ändå valet 

på en enkät i pappersform. Efter att enkäten delats ut ombads eleverna att svara så 

eftertänksamt de kunde och sedan lägga enkäten i en mapp som låg på katedern.  Eleverna 

gavs den tiden de behövde, en del var klara efter 10 minuter och någon behövde nästan 20 

minuter på sig. 

3.3 Intervjuguide och tillvägagångsätt  

Kihlström (2007) menar att intervjumetodik, att lyssna på andras upplevelser, är bra för 

blivande lärare, hon beskriver kvalitativa intervjuer som samtal men med ett bestämt fokus. 

Min förhoppning var, att under intervjuerna få möjlighet att plocka upp åsikter och vinklar 

som skulle vara svåra att få med i enkätundersökningen. Intervjuerna bygger på de 

intervjuades tankar, upplevelser och åsikter och detta kom i sin tur att bli själva 

studieobjektet. För att underlätta arbetet, arbetades en intervjuguide fram, den fick fungera 

som mall, och med hjälp av detta förberedda material var det enklare att hålla sig objektiv. 

   Den kvalitativa samtalsintervjun genomfördes tillsammans med 5 elever. Tre av 

informanterna läser det naturvetenskapliga programmet och de andra två läser på det 

samhällsvetenskapliga programmet, alla läser geografikurs 1 som obligatorisk kurs. Eleverna 

fick information enligt de rekommendationer som vetenskapsrådet hänvisar till. 

Semistrukturerade intervjuer menar Eliasson (2006) hör till de vanligast, och sker oftast med 

en person i taget. Då eleverna inte hade gott om tid att disponera på enskilda intervjuer blev 

en gruppintervju det alternativ som passade bäst. Men denna samtalsintervju följde samma 

mönster som en semistrukturerad. Intervjuguiden följdes, vilken innefattar ett antal öppna 

frågor kring det som samtalet förväntades handla om. Kihlström (2007) framhåller att det är 

av stor vikt att man, när man intervjuar försöker att inte vara ledande, det är informanternas 

uppfattningar och föreställningar som är av intresse. Dessutom är det viktigt att man är 

uppmärksam på och medveten om sin egen förförståelse, vilket kan göra det enklare att förbli 

mer objektiv under intervjun. Att låta eleverna styra samtalet själva, för att på så vis lämna 

ordet fritt, kändes som rätt väg att gå. Eleverna lämnade relativt korta och konkreta svar. Jag 

hade chans att be om förtydliganden och ställa relevanta följdfrågor då det behövdes. Ingen 

var intresserad av att bli inspelad så istället antecknades det under intervjun. Överlag är jag 
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nöjd med valet av metod då viss diskussion sattes igång och eleverna gav intryck av att vara 

glada över att de fått dela med sig av sina upplevelser, åsikter och idéer.  

3.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet innebär tillförlitlighet och giltighet, det vill säga hur pass tillförlitlig 

studien är i förhållande till verkligheten. Trost (2012) menar att högre reliabilitet kan uppnås 

genom att man eftersträvar standardisering, alltså att påverkan av yttre faktorer minimeras. I 

följande studie kunde de yttre förhållandena kontrolleras relativt väl, då enkätundersökningen 

genomfördes i ett klassrum, vilket kan sägas höja standardiseringen och med det reliabiliteten. 

Möjlighet att vid upprepade undersökningar, få ett liknande resultat kan sägas tyda på hög 

reliabilitet. Vidare hävdar Trost att det har visat sig vara ganska svårt att få samma typ av 

resultat vid mätningar under olika tillfällen, framförallt när mänskliga faktorer kan påverka. 

Det är alltså svårt att säga huruvida samma resultat hade uppnåtts under en intervju med andra 

informanter vid en annan tid och plats. Vid konstruktion av enkäten finns det enligt Trost 

några viktiga faktorer som kan påverka reliabiliteten i en positiv riktning, bland annat att man 

använder ett enkelt språk, vilket kan underlätta förståelsen och minska riken för missförstånd. 

Vid utformningen av enkäten togs det hänsyn till att målgruppens ålder och uppskattade 

språkkunskaper. Språket som används i enkäten är lättillgängligt och anpassat efter 

informanterna. Dessutom ställs relevanta frågor, vilka undersöker det studien har för avsikt att 

undersöka, vilket kan säga ökar studiens validitet. Enligt Trost handlar just validitet om att 

säkerställa att undersökningen verkligen mäter det den har för avsikt att mäta, genom att bland 

annat undvika slumpmässiga fel. Hänsyn bör ändå tas till att validiteten kan sänkas vid mitt 

val av metod, då resultaten av empirin från intervjun är min tolkning, även om följdfrågor 

ställdes enligt intervjuguide för att på så vis minimera den risken. Deltagandeantalet är även i 

minsta laget beträffande informanter, vilket kan bidra till att det blir svårare att säkerställa 

reliabiliteten. All data har ändå sammanställts och bearbetats på ett noggrant och likvärdigt 

sätt. Jag är nöjd med det material som studien har gett men ur ett större perspektiv är denna 

studie som tidigare påpekats i minsta laget. För att kunna dra en generell slutsats över vilken 

uppfattning som finns bland gymnasieelever till geografi som skolämne och 

geografiundervisningen hade undersökningen behövt utvidgas med fler deltagande. Men att 

man inte kan generalisera resultaten innebär inte att undersökningen är ointressant. Kunskaper 

som framkommer kan ändå vara intressant för andra läsare då det kan koppla till läsarens egna 

erfarenheter eller till annan forskning på området. Vidare kan nämnas att det inte var helt utan 
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bekymmer att skriva ner samtalsintervjuerna till punkt och pricka, vilket har bidragit till ett 

visst bortfall av intervjumaterial, dock inte på sådant sätt att det stör studiens tillförlitlighet. 

3.5 Urval och bortfall 

Det var från början tänkt att enkäten skulle skickas ut till de kommunala gymnasieskolorna i 

Jönköpings kommun, men på grund av få geografilärare och få studenter så begränsades 

undersökningarna till en kommunal gymnasieskola. Enkäten delades ut till 29 elever, av dessa 

var det 23 elever som valde att delta. De elever som har deltagit i enkätundersökningen läser 

på det samhällsvetenskapliga programmet, åk 3. De elever som deltog i intervjun är också 

elever i åk 3, men från både det samhällsvetenskapliga-och det naturvetenskapliga 

programmet. Det bör här tydliggöras att samtliga deltagare, både från enkät och intervju, ännu 

inte har läst färdigt den geografikurs de för tillfället läser. Följande faktum kan påverka 

informanternas svar gällande kännedom om vissa specifika moment och innehåll i ämnet och 

undervisningen. Inget särskilt urval föreligger när det kommer till vilka elever som deltog i 

enkätundersökningen utan de som återfinns består av elever som var intresserade och frivilligt 

ville delta.  

3.6 Etiska aspekter 

Vid studier som innefattar människor råder regler och riktlinjer för hur man bör förhålla sig 

under sin undersökning. Jag hade läst och noterat etikfrågor på rekommendation från 

vetenskapsrådet i skriften God forskningssed (2017). Alla som på något sätt har varit 

delaktiga i studien har blivit informerade och garanterats anonymitet och även informerats om 

att deltagandet är frivilligt. Alla som deltog var 18 år så något samtyckeskrav krävdes inte. 

3.7 Metodkritik 

Det finns utmaningar och svårigheter med mitt val av metod, precis som med andra metoder. 

Som Ejlertsson (2014) påpekar är risken liten för att informanter påverkas av innehållet i en 

enkät, om den är väl sammanställd, likväl kan informanterna påverkas av innehållet i en enkät 

som inte är väl sammanställd. Även om jag menar att min enkät är väl sammanställd så får 

man ändå medge att missförstånd kan ha skett hos informanterna vad gäller genomförandet av 

enkäten. Vidare pekar Eilertsson på en utmaning med vald metod, både beträffande enkät och 

intervju, vilken är, att resultaten eventuellt kan påverkas av att informanterna medvetet eller 

omedvetet tenderar att ge de svar som de tror förväntas. Det här är en faktor som är mycket 

svår att utreda, men ändå bör beaktas.  
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3.8 Tematisk analys 

Kvalitativa undersökningar innebär ett behov av tolkning och strukturering, för att ta sig an 

det, kan man med fördel använda sig av tematisk analys. För att sammanställa den kvalitativa 

delen, intervjun samt den mer kvantitativa enkäten, i följande studie, användes tematisk ana-

lys inspirerad av Braun och Clarke (2006). Vilka beskriver tematisk analys som en metod, vil-

ken kan identifiera, analysera och upptäcka teman (mönster) i undersökningsresultat. Enligt 

Braun och Clarks anvisningar följer den tematiska analysen sex steg. Den insamlade empirin 

från intervjun transkriberades, omskrevs först, sedan kunde jag sätta mig in i empirin och söka 

efter mönster. Vidare bör empirin läsas igenom flera gånger innan man kan börjar avkodning. 

Fortsättningsvis beskriver Braun och Clark koder, som återkommande mönster, i form av ex-

empelvis meningar, som kan kopplas till frågeställningen. De mönster som kunde upptäckas 

markerades och skrevs ner i ett separat dokument för att enklare kunna struktureras. Utifrån 

steg två identifierades olika temat, dessa placerades i en översikt och namngavs med passande 

rubriker. Braun och Clark kallar dessa rubriker för prototeman. Det kan hända att man återfin-

ner liknande prototeman, vilka tillslut kan slås ihop och bilda slutgiltiga teman. Enligt Braun 

och Clark fokuserar man sedan under steg fyra på att skapa ytterligare kontroll kring de upp-

täckta teman och om dessa stämmer överens med koderna och det insamlade materialet. Vi-

dare redogör Braun och Clark för det femte steget, då den tematiska analysen kommit fram till 

den punkt då det är dags att bestämma rubrikerna och dessa ska korrekt ange vad temat inne-

bär, exempelvis i följande studie: Elevers uppfattningar om geografiämnet och geografiun-

dervisning, Ämnesinnehåll, Föreställningar och förväntningar samt Kurser och kursplan. 

Dessutom togs underrubriker fram för att kategorisera och tydliggöra svaren från informan-

terna. I det sjätte steget slutförs den tematiska analysen, Braun och Clark pekar på vikten av 

att ta upp exempel som är av intresse och relevans. I följande studie används bland annat ex-

empel som citat, för att förtydliga de teman som har valts ut. 
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4. Materialval  

Materialet består av primärdata i forma av ifyllda enkäter och material från intervju. För att 

finna relevant sekundärmaterial har DIVA- portalen använts, dessutom har litteratur lånats 

från Jönköpings stadsbibliotek, högskolebiblioteket i Jönköping samt biblioteket på Karlstads 

universitet. Vetenskapliga artiklar och uppsatser skrivna av andra studenter har använts samt 

böcker och övrig litteratur där undersökningar i linje med uppsatsens område gjorts. De 

sökord och sökkombinationer som har använts är; geografi på gymnasiet, 

geografiundervisning på gymnasiet, geografiämnets selektiva traditioner, geografi och 

didaktiska typologier samt elevers uppfattningar om ämnet geografi. 

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och sammanställs arbetets empiriska material; från intervju och 

enkätundersökning. Primärdata som har samlats in bearbetas i följande kapitel och den 

aktuella sekundära data används i diskussionsdelen samt i slutsatsen och består av relevant 

litteratur samt tidigare publicerade undersökningar och uppsatser. Inledningsvis presenteras 

elevers uppfattningar om geografiämnet och geografiundervisningen, vilka framkom i 

enkätundersökningen samt under intervjun. Resultaten från enkätundersökningen redovisas i 

diagram, förtydligas och kommenteras och resultaten från intervjun redovisas summerade i 

texten samt som citat. Resultaten från enkätundersökningen respektive intervju stämde väl 

överens, vilket bidrog till enklare sammanställning. Svaren från enkätundersökningarna och 

intervjuerna med elevernas utsagor sammanställts under huvudtema och tillhörande 

underrubriker har använts för att kategorisera och förtydliga svaren. 

5.1 Elevers uppfattningar om geografiämnet och geografiundervisningen 

I tabell 1 nedan, redovisas informanternas uppfattningar om geografiämnet. På fråga 1, 

framkommer att majoriteten av de tillfrågade eleverna i enkätundersökningen uppfattar ämnet 

geografi som roligt, intressant och viktigt. Dessutom anser de flest att ämnet ligger i tiden. 

Ämnets brist på popularitet framkommer tydligt.
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Tabell 1. Fråga 1. Hur uppfattar du geografiämnet generellt? 

De intervjuade eleverna resonerade kring geografiämnets popularitet och beskrev att de inte 

ansåg att ämnet skattas som speciellt populärt, några menade att de uppfattade att jämnåriga 

ansåg ämnet vara tråkigt och ålderdomligt, men att de själva inte höll med; att de som läser 

ämnet alltså inte delar denna åsikt. 

Elev 2: ” Jag tror inte att ämnet är populärt, jag hör inte att andra elever pratar så mycket 

om geografi, det enda jag har hört är att andra tror att det handlar mycket om kartor och 

länder typ.” 

Elev 4: ” När jag säger att jag läser geografi och att det är ett intressant ämne som 

innehåller mycket aktuellt och roligt, så upplever jag att andra elever inte tror på mig.” 

I tabell 2 nedan, redovisas informanternas uppfattningar om geografiundervisningen. Enligt 

resultaten från enkätundersökningen framkommer att majoriteten av de tillfrågade eleverna 

uppfattar geografiundervisningen som roligt, intressant och relevant. Dock uppfattas inte 

undervisningen som särskilt varierande eller motiverande. 
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Tabell 2. Fråga 2. Hur uppfattar du geografiundervisningen generellt? 

I tabell 3 nedan, redovisas informanternas uppfattningar om undervisningssätt. Enligt 

enkätundersökningen dominerar undervisning som utgår ifrån lärobok, följ av arbete med 

digitalt verktyg exempelvis dator och stenciler. Katederundervisning skattas som vanligt 

förekommande och några menar att de har erfarenhet av laboration. 

Tabell 3. Fråga 3. Vilka av följande undervisningssätt har du erfarenhet av, genom 

geografiundervisningen? 
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Eleverna som deltog i intervjun resonerade kring hur undervisningen oftast bedrivs och 

samtliga informanter var av samma uppfattning som majoriteten av eleverna som deltagit i 

enkätundersökningen och ansåg att undervisningen inte är så varierande eller motiverande.  

Elev 2: ”Vi använder vår lärobok mest men vi får lov att söka och hämta information och 

fakta från nätet på våra datorer också.” 

Elev 5: ”Jag försöker använda nätet så mycket som möjligt för vår lärobok är ganska trist. Vi 

jobbar annars mycket med stenciler och instuderingsfrågor.” 

Vi diskuterar kring andra moment och en elev minns en laboration med stenar men 

exkursioner har inte eleverna någon erfarenhet av ännu. 

Elev 1: ”Vi jobbar mycket med vår lärobok och vi får även söka information och läsa artiklar 

och liknande på vår dator. Vi har aldrig varit i väg på exkursion.” 

Vidare resonerar eleverna under intervjun om arbetssätt och typiska uppgifter (både 

examinerande och icke examinerande) och eleverna blev tillfrågade om de anser att de får 

vara med och påverka sin undervisning. 

Det framkom att eleverna ofta arbetar självständigt, men ibland även i par eller mindre 

grupper och att instuderingsfrågor är vanliga i samband med provuppgifter. I diskussionen 

som följde uttryckte flera att memorering av kunskap förekommer men att frågor ofta är 

formulerade på ett sätt som kräver ett djupare resonemang och med det en djupare förståelse. 

Eleverna redogör för hur de ofta jobbar med problemlösning och ibland med debatt där man 

ska ta ställning i olika frågor. Vilket kan ses som typiskt för en samhällsvetenskapligt baserad 

undervisning.  

Elev 2: ” Vi jobbar med problemlösning kring samhälleliga och vardagliga situationer, och 

ibland handlar det om etiska dilemman”.  

Dessutom ska de ofta i uppgifter både bearbeta och analysera och kritiskt granska, vilket 

stämmer väl överens med en mer aktualitets-och värdebaserad samt tvärvetenskaplig 

geografiundervisning.  

Elev 4: ” Ofta består uppgifter av att vi ska föra olika resonemang med oss själva, föra fram 

för-och nackdelar och visa på sammanhang och konsekvenser.” 

Eleverna uttrycker att de får vara med och bestämma undervisningen i viss mån. De blir 

tillfrågade och uppmanade att lämna synpunkter och gärna komma med idéer.  

Elev 2: ” Läraren frågor oss vad vi vill ta upp på lektionerna, vad vi finner intressant och 

viktigt typ, och ibland har vi fått lämna feedback på lektioner.” 
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I diagram 4 a, redogörs för huruvida informanterna anser att ämnet geografi tillför något som 

andra ämnen inte gör och i diagram 4 b, redogörs för vad ämnet anses tillföra. 

Diagram 4 a. Fråga 4. Tycker du att ämnet geografiämnet tillför något som andra ämnen 

inte gör, om ja, vad?

 

Diagram 4 b. Vad tillför geografiämnet? 

I diagrammen 4 a samt 4 b, ses resultatet från enkätundersökningen, vilket visar att 

majoriteten av de tillfrågade eleverna anser att geografiämnet tillför något andra ämnen inte 

gör. Några menar att just miljöfrågor är unikt för geografiämnet, samt lösningar på olika 

miljöproblem.  
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Vidare är hållbarutveckling och klimatet begrepp som återkommer bland elevernas utsagor. 

Några menade att geografiämnet ger en helhetssyn på världen och kunskap om jorden och 

människor på olika platser. Synen på ämnet och vad det tillför ger en bild av att 

uppfattningarna hos eleverna grundar sig på en aktualitets-och värdebaserad 

geografiundervisning. Deltagarna i intervjun resonerar i likhet med eleverna som deltog i 

enkätundersökningen och menar att: 

Elev 4: ”Jag tycker att helheten som behandlas i geografin är betydelsefull och kanske unik 

för ämnet, hållbarutveckling börjar vi även prata om i andra ämnen men inte på lika djup 

nivå som på geografin.” 

Elev 2: ”Jag tycker att geografin bidrar till att man får en större förståelse för mycket, både 

människor och naturen”, geografin ger en helhetsbild av världen, en världsomfattande bild 

som inte andra ämnen gör” 

Som följdfråga undrade jag om elev 2 kunde utveckla ”större förståelse och helhetsbild”  

Elev 2: ”Men liksom hur människor och naturen påverkar varandra, som ex. 

klimatförändringar och liknande, en mer samlad bild av hur allt hänger ihop och beror av 

och på varandra, som att det vi gör här kan få konsekvenser på andra platser, jättelång här 

ifrån.” 

Fortsättningsvis resonerade eleverna kring om de saknade något i undervisningen och nästan 

samtliga var av åsikten att de inte saknade något specifikt innehåll men en mer varierande 

undervisning, vilket stämmer överens med svaren från enkätundersökningen där majoriteten 

av eleverna uppfattande undervisningen som något enformig. 

Elev 2: ”Vi jobbar ofta på liknade sätt, det kan bli enformigt och ibland långtråkigt. Läraren 

går igenom och sen jobbar vi på, ofta enskilt med olika uppgifter.” 

En mer varierande undervisning som inte domineras av en traditionell undervisning (där 

lärargenomgång och instuderingsfrågor är en dominerande del) efterfrågas av flera elever. Det 

framkommer även att eleverna får vara med och lämna synpunkter och bestämma 

lektionsupplägg, till viss del. 

5. 2 Ämnesinnehåll 

Diagram 5 visar informanternas svar från enkätundersökningen, om vad de främst förknippar 

med ämnet geografi. Orden är grupperade efter antal gånger de figurerade i svarsenkäten. Ord 

som förekom mindre en två gånger har summerats till kategorin annat. 
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Diagram 5. Fråga 5. Vad associerar du med geografiämnet? Beskriv med max 20 ord.  

I diagrammet ovan ser man hur informanterna har resonerat kring ämnets innehåll. Det de 

flesta associerade med geografiämnets innehåll är: miljöfrågor, klimat, naturen, länder och 

hållbar utveckling. Ur elevernas resonemang framgick det tydligt att just miljöfrågor var en 

stor del av informanternas uppfattning om geografiämnet, då detta var ett innehåll som ofta 

förekom under intervjun. 

Elev 2: ”Det jag förknippar med innehållet i ämnet geografi är miljöproblem och 

hållbarutveckling, jag tänker på klimat och naturkatastrofer också.” 

Elev 5: ”Jag tänker på naturen, andra länder, miljöfrågor och på hållbar utveckling.” 

5.2.1. Miljöfrågor 

Följdfrågor kring vad som menades med miljöproblem och miljöfrågor ställdes, 

informanterna blev ombedda att utveckla. Det som förknippades med begreppen var 

växthuseffekt, global uppvärmning, skövling av regnskog, naturresurser, de smältande isarna 

och vattenanvändning. Vidare resonerade informanterna om miljö- och hållbarhetsfrågor ur 

ett geografiskt perspektiv.  

Elev 2: ” Koldioxid bidrar till global uppvärmning, växthuseffekt och det största 

koldioxidutsläppet står vi människor för (även om korna tycks bidra). Vi måste hitta andra 

mer miljöeffektiva lösningar till bilar. Den globala uppvärmningen stör ju balansen i naturen, 



28 

 

alltså temperaturen, det håller på att bli för varmt, det är det som gör att isarna kommer 

smälta och djur kommer inte längre ha sin naturliga livsmiljö kvar.” 

Eleven använder sig av geografiska begrepp som global uppvärmning och växthuseffekt, 

dessutom har hen bearbetat och analyserat information, vidare konstaterar eleven att det 

behöver hittas nya lösningar på miljöproblemet. Det ovan nämnda kan sägas förknippas med 

en mer aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning.  

Vidare ansåg samtliga elever att miljöfrågor är det absolut viktigaste inom geografiämnet. 

Flera av eleverna var också av den uppfattning att problem och utmaningar kopplade till miljö 

är det roligaste med ämnet. 

Elev 5: ”Jag tycker att miljöfrågor är jätteviktigt, det viktigaste för ett ämne som geografi och 

även det roligaste.” 

5.2.2 Hållbarutveckling 

Begreppet hållbarutveckling kom på tal under resonemanget om ämnesinnehåll. 

Uppfattningarna som uttrycks ger en bild av hållbarutveckling som ett viktigt och uppskattat 

inslag i geografiundervisningen som bland annat behandlar både klimatet och miljöfrågor som 

informanterna hade diskuterat tidigare. Eleverna redogör nedan för hur de arbetar med 

hållbarutveckling. 

Någon menar att hållbarutveckling handlar om att lära sig att ta till vara på saker i vår 

omgivning, att lära sig att återbruka och inte slösa med jordens resurser. Vidare menar man att 

man bör välja ekologiska produkter och tjänster, tänka på sitt ekologiska fotavtryck och 

försöka fatta beslut utifrån tankar på miljön. Ett stort intresse för hållbarutveckling tros kunna 

kopplas ihop med att eleverna på ett tydligt sätt kan relatera begreppet till sin egen livsstil och 

framtid, vilket kan skapa motivation och engagemang. 

Elev 3: ” Att tänka ur ett hållbarhetsperspektiv handlar om att vara medveten och att se 

samband och konsekvenser.”  

Elev 2: ” Det är av yttersta vikt att vi i dagens samhälle, på vår jord tar ansvar och arbetar 

för en hållbar framtid, inte bara för vår egen skull utan för de som kommer efter oss.” 

Att eleven ovan nämner samband och konsekvenser i sin reflektion tyder på att den 

aktualitets- och värdebaserad geografiundervisningen präglat uppfattningen, då den i mångt 

och mycket enligt Molin (2006) ska ge eleven de verktyg som krävs för att förändra 

samhällsutvecklingen inom hållbar utveckling. 
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5.2.3 Namngeografi och kartografi 

Länder utmärkte sig också när eleverna resonerade om geografiämnets innehåll. Eleverna 

bads utveckla vad de menar med just länder. Vanligt förekommande bland elevernas utsagor 

var länders klimat och natur, befolkning och naturtillgångar men även aspekter som fattigdom 

nämndes.  

Elev 3: ”Men alltså kunskap om länder, befolkning, typ fattigdom och liknande i andra 

länder.”  

Elev 4: ”Länders olika naturtillgångar och sånt, men också landskapen och klimatet.” 

Vidare kan konstateras att begreppet länder i resonemanget som fördes under intervjun inte 

verkar uppfattas som och sammanfalla med en traditionell värdebaserad geografiundervisning 

utan snarare med den naturvetenskapligt baserade geografiundervisningen, när faktakunskap 

om naturen och naturgeografiska begrepp blandas, men även med en mer aktualitets- och 

värdebaserad geografiundervisningen när begrepp som fattigdom, klimat och naturresurser 

nämns. 

5.2.4 Klimat 

Klimatfrågor är ett relativt hett omdiskuterat ämne där elevernas fokus ligger på 

klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Eleverna resonerar i likhet med den 

diskussion som fördes kring miljöfrågor och menar att klimatfrågan också är av stor vikt. 

Vidare diskuteras kring konsekvenserna av en klimatförändrad värld, både för naturen, djuren 

men även människan. I resonemanget nämns vikten av att ta ställning och dra sitt strå till 

stacken. I resonemanget märks en blandning av naturvetenskapligt baserade 

geografiundervisning och en mer aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning. 

Elev 2: ” Det räcker med mycket små förändringar i klimatet för att de ska få stora 

konsekvenser för naturen, djuren och oss. Vi måste ta vårt ansvar och göra det vi kan för att 

inte bidra till en klimatförändrad värld, man kan inte gå och vänta på att någon annan ska 

lösa ”situationen”.”  

5.2.5 Övriga synpunkter på ämnesinnehållet 

En elev uttrycker i sitt resonemang att vissa delar av geografiämnets innehåll liknar en del av 

samhällskunskapens innehåll och att man ibland gått igenom nästan samma saker under de olika 

ämnenas lektioner. Eleven utvecklar:  
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Elev 5: ”Jag uppfattar ämnet aningen rörigt och att det är svårt att liksom sätta fingret på vad 

som är geografi, ibland känns det som att allt är geografi.” 

5.3 Föreställningar och förväntningar 

Eleverna resonerade kring sina föreställningar och förväntningar på geografiämnet och kursen 

geografi 1, om föreställningar om ämnet stämde överens med det faktiska innehållet i kursen. 

Eleverna framhöll föreställningar om att ämnesinnehållet skulle domineras av jordens klimat, 

klimatförändringar, världsdelar och namn på vatten, öknar och städer och liknande, samt hur 

man använder kartor. Dessa föreställningar om namngeografi och kartografi är av typiskt 

regionalgeografiskkaraktär. Alla var eniga om att deras föreställningar inte stämde väl 

överens med vad ämnet visat sig innehålla, utan att ämnet hade ett bredare innehåll.  

Elev 2: ”Jag hade läst kursplanen så jag hade överblick över ämnesinnehållet, men tycker 

ändå att ämnet innehåller mer än vad jag trodde från början,” 

Elev 3: ” Jag trodde inte att geografi handlade om så mycket intressanta och komplexa ting, 

utan mer om länder och jorden.” 

Eleverna menar att de tror att deras föreställningar om ämnet hänger ihop med deras senaste 

geografiundervisning som de själva hävdar handlade mycket om sådant som kan klassas som 

typiskt regionalgeografiskt med fokus på namngeografi och kartografi.  

5.4 Kurser och kursplan 

Majoriteten av eleverna är inte bekanta med kursplanen för den aktuella geografikursen och 

således inte heller med centralt innehåll eller kunskapskrav. Majoriteten av eleverna är heller 

inte införstådda i om de har möjlighet att välja till fler kursen geografi under sin gymnasietid. 

Elev 3: ”Jag har ingen aning om kursplanen, inte vad jag förväntas lära mig och kunna.”  

Elev 2: ”Ja, jag är bekant med kursplanen, jag har läst igenom den, förstod inte allt, jag 

tyckte att den var lite svårtolkad, det är rätt mycket text och jag upplevde att det i princip var 

samma saker som upprepades flera gånger” 

Elev 4: ”Nej, jag är inte insatt i kursplanen. Jag känner till att alla kurser har en kursplan 

men det är inget jag har fått ta del av i något av de ämnen jag läse. Jag vet inte vad jag ska 

lära mig.” 

Elev 1: ”Jag tror inte att jag kan välja till fler geografikurser, jag vet faktiskt inte, men jag 

tror inte det” 
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Två av eleverna menar att de på grund av att de väljer inriktning sent (Under åk 3) inte har 

möjlighet att välja till fler kurser inom geografi, men att de gärna hade velat. 

Elev 2: ”Nej jag kan inte välja till fler kurser i geografi.  Det är på grund av att vi väljer 

inriktning så sent som under åk 3, då finns det ingen möjlighet för mig att välja till mer 

geografi. Annars hade jag kunnat tänka mig att läsa mer geografi” 

Elev 5: ”Nej, jag tror inte att jag kan välja till mer geografi. Det är fler ämnen som jag inte 

kan läsa fler kurser av på grund av att vi väljer vår inriktning så sent, i åk 3. Jag tror att jag 

skulle vilja läsa mer geografi, beroende på vad som ingår i kurserna.” 

Resonemanget kring kursplan och möjlighet att välja till fler kurser fick avsluta intervjun. Jag 

menar att dessa aspekter kan vara intressanta och relevanta ur den aspekten att det debatterats 

om att antalet elever som läser geografi på gymnasiet minskar, vilket kan ses som 

oroväckande. Under resonemanget ovan kan man ändå se att det föreligger vissa svårigheter 

kring tillval av fler kurser i geografi, vilket diskuteras mer ingående i diskussionskapitlet. 

5.5 Summering av resultaten från enkätundersökning och intervju 

Enligt de summerade svaren från enkäten så tenderar uppfattningen kring ämnet vara att 

ämnet ligger i tiden, är roligt, intressant och viktigt. Däremot verkar majoriteten av eleverna 

uppfatta ämnet som impopulärt. De summerade svaren från enkäten beträffande 

undervisningen visar att eleverna uppfattar undervisningen som relativt intressant och 

relevant. Däremot skattas inte undervisningen som varierande, särskilt motiverande eller rolig. 

Undervisningen domineras av arbete med lärobok alternativ dator och man arbetar med 

stenciler. Katederundervisning är vanligt och det har förekommit laboration. Att arbeta 

självständigt är det vanligaste arbetssättet men ibland förekommer arbete i par eller grupp. 

Memorering av kunskap återfinns bland diskussionen likaså förekomst av instuderingsfrågor, 

flera elever menar dock att frågor i uppgifter ofta kräver djupare förståelse och resonemang. 

Eleverna får i viss utsträckning vara med och påverka undervisningen. Vidare kan det i 

resultatdelen ses att de associationer med ämnet geografi som förekommer flest gånger i 

enkätundersökningen är miljö, klimat, länder, natur och hållbarutveckling. En elev påpekar att 

en del av ämnesinnehållet påminner om det ämnesinnehåll man får möta i samhällskunskapen. 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna anser att geografiämnet tillför något andra ämnen inte 

gör. Några menar att just miljöfrågor är unikt för geografiämnet. Vidare är hållbar utveckling 

och klimatet begrepp som återkommer bland elevernas utsagor. Några menade att 

geografiämnet ger en helhetssyn på världen och kunskap om jorden och människor på olika 
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platser. Av de summerade svaren från intervjun framkommer det att endast en av fem elever 

har läst kursplanen i den aktuella geografikursen, en annan elev vet att det finns kursplaner 

men har aldrig bekantat sig med någon. Övriga elever verkar inte vara insatta i kursplaner. 

Antingen vet man inte var de finns att finna eller så menar man att ingen (lärare alternativt 

övrig personal på skolan) har förklarat deras funktion. Flera av eleverna vet inte om de har 

möjlighet att välja till fler kurser i geografi, medan två av de tillfrågade menar att de gör sina 

val och fördjupningar så sent som i årskurs tre, och på så vis går miste om möjligheten att läsa 

flera kurser inom olika ämnen och områden. Däremot så uttrycker två elever att om 

möjligheten fanns så skulle de vilja läsa mer geografi. 

6. Diskussionsavsnitt  

I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i enkätundersökningen och 

gruppintervjun. Genom läsning av relevant litteratur har en djupare förförståelse för selektiva 

traditioner och didaktiska typologier möjliggjorts. En förförståelse som varit av största vikt 

vid analysprocessen. Även den valda metoden har bidragit med en djupare förståelse för 

elevers syn på ämnet som sådant och deras åsikter och uppfattningar kan ses som en 

informativ fingervisning. 

   Som tidigare forskning belyser så tenderar elever som läser geografi och är bekanta med 

ämnet ha en betydligt mer positiv syn på ämnet än de som inte läser ämnet. Följande faktum 

är ju av gynnsam karaktär då man får förmoda att den mer positiva synen betyder att ämnet 

har något att erbjuda. Dessutom har de som läser geografi en betydligt bredare bild av 

ämnesinnehållet, vilket i sig inte är särskilt förvånande. Ämnet verkar dock inte anses som 

speciellt populärt, vare sig man är bekanta med ämnet eller inte. En undersökning av Holmén 

och Anderberg (1993) visar att synen på ämnet i stor utsträckning har att göra med elevers 

tidigare och senaste erfarenheter av ämnet, alltså vilka didaktiska typologier och med det 

selektiva traditioner de fått erfara. Om man utgår från att anledningen till att geografiämnet 

inte skattas som särskilt populärt är en felaktig alternativt ålderdomlig bild av 

ämnesinnehållet, eller rent av ingen bild alls, borde denna ”felaktiga uppfattning” gå att 

vända. Men det kanske förutsätter en tydligare och konkretare syn på ämnet och dess innehåll 

och vem ska ansvara för och sprida den? Och hur? Vilka didaktisks typologier ska ta plats och 

på så sätt föra selektiva traditioner vidare?! Ett svårt dilemma som säkerligen skulle bana väg 

för diskussion så väl som motsättningar.  
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Tidigare forskning tyder som tidigare nämnt på att geografiämnet under lång tid präglats av 

selektiva traditioner där innehållet i geografiämnet bär med sig en tradition av att nästintill 

enbart handla om kartkunskap och att placera rätt stad med rätt land på kartan. Enligt Molins 

avhandling från (2006) var de mest framträdande typologierna utifrån hennes forskning, den 

traditionella, den naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga geografiundervisningen. 

Dessa typologier är även de vanligaste förekommande före införandet av Gy 11. En aspekt att 

ta hänsyn till i följande resonemang är alltså att Molin utgår ifrån en tidigare läroplan och det 

är naturligt att anta att det skett förändringar i förhållningssätt kring både utbildning och 

undervisning. I den här undersökningen, utförd 2019, är det istället den aktualitets och 

värdebaserade geografiundervisningen ihop med den tvärvetenskapliga 

geografiundervisningen som är de vanligast förekommande typologierna, även om de andra 

typologierna, framförallt den samhällsvetenskapligt baserade geografiundervisningen, till viss 

del förekommer i elevernas utsagor. Att den aktualitets-och värdebaserade 

geografiundervisningen dominerar kan eventuellt bero på att på att hållbar utveckling, klimat 

och miljöfrågor diskuteras och har stort fokus inom dessa typologier. Dessutom är den 

aktualitets-och värdebaserade geografiundervisningen samt den tvärvetenskapliga tecknade 

utifrån styrdokumenten i Gy 11 s´ skrivningar. 

   Ytterligare ett dilemma med de selektiva traditionerna är att nyutbildade lärare kan påverkas 

av de traditioner som redan finns på en skola vilket gör att traditionerna kan fortsätta att 

reproduceras. Men faktum är att det utbildas få geografilärare, vilket utgör ännu en aspekt i ett 

redan etablerat problem. Det råder brist på behöriga lärare, dessutom har flera av de lärare 

som undervisar i geografi inte utbildads i det sammanhållna skolämnet geografi på grund av 

att det inte existerade som självständigt ämne under en lång tid. Det kan hävdas att 

geografiämnet på grund av sin breda karaktär i kombination med diffusa mål till stor del 

kunnat färgas av den lärare som undervisat; vilket kan ha inneburit att olika lärare kunnat 

lägga olika tyngd vid olika områden som i sin tur kunnat ge upphov till mycket skiljaktig 

undervisning. Undervisningen och dess innehåll hänger således i mångt och mycket på den 

som undervisar. Det faktum att det finns få behöriga geografilärare som dessutom saknar 

relevant utbildning kan i förlängningen sannolikt innebära att undervisning till viss del lämnar 

ute viktiga aspekter som bör ingå i ämnet. Jankell och Dessen (2010) menar att den nya 

ämnesplanen för geografi är tydligare än de tidigare, vilket de hoppas kan bidra till en mer 

likartad undervisning runt om i landet.  
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I min undersökning framhåller några elever att ämnets innehåll inte motsvarade deras före-

ställningar. Vid närmare undersökning visade det sig att en rådande uppfattning bland 

eleverna var att de förväntade sig att ämnet skulle fokusera mer på kartkunskap och kunskap 

om länder. Följande kan eventuellt förklaras genom att eleverna helt enkelt baserar sina 

föreställningar på den senaste geografin de läst, som då kan ha haft ett mer 

regionalgeografiskt fokus. Uppfattningar kring några aspekter gällande undervisningen, att 

den inte skattas som särskilt varierande eller motiverande, pekar på att elever till viss del 

uppfattar att undervisningen de möter bygger på förlegade traditioner och tenderar att 

cementera ”äldre” uppfattningar. Kanske är det på det viset att många lärare har 

en ”föråldrad” tradition med sig i bagaget. Kanske har den regionalgeografiska traditionen, 

som även benämns som den ”klassiska traditionen”, förknippas med något prima, kulturellt 

betingat som ska hänga kvar inom ämnet och ämnessynen nu och föralltid.  

   Undervisningen på gymnasiet ska innehållsmässigt överensstämma med kursplanens mål, 

det krävs en tydlig koppling mellan undervisningen och de ämnesspecifika kursmålen menar 

Thelin (2012). Detta för att lärarna och eleverna enkelt och på ett tydligt sätt ska se 

sambanden mellan undervisningens innehåll, vilka kunskaper som ska få lov att utvecklas 

samt vilka kunskaper som ska betygsättas. Vidare menar Thelin (2012) att lärare är ålagda att 

behandla det centrala innehållet i sin undervisning, med möjlighet att använda frirummet, vars 

funktion möjliggör för läraren att anpassa undervisningen efter elevernas behov och intresse. 

Molin (2006) redogör dock för att geografilärare tenderar att undvika att använda sig av detta 

frirum. Undvikandet av att använda frirummet kan bero på att lärare inte vågar välja det man 

kanske vill och anser att eleverna kommer ha nytt av, utav rädsla för att det redan ingår i 

andra ämnen. Wennberg (1990) menar att den diffusa skildringen gör att geografi kan sägas 

innefatta mycket som i sin tur leder till bekymmer då geografiämnets innehåll existerar i flera 

andra ämnen. I denna studie framkommer att minst en elev upplever att en del av det innehåll 

som gås igenom i geografiundervisningen även gås igenom i samhällskunskapen, vilket 

egentligen inte är så märkligt då geografiämnet använder begrepp, sammanhang, metoder och 

synvinklar från ett antal olika ämnen. Men bristen på tydlighet även i undervisningen kan leda 

till denna typ av uppfattning, att geografin tar upp sådant som eleverna redan fått bekanta sig 

med. Här måste man som lärare förklara varför och samtidigt poängtera att med geografin 

kommer andra kunskaper och perspektiv som andra ämnen utelämnar eller saknar.  

   Några informanter i min undersökning uttrycker oklarheter kring vad som förväntas av dem 

i ämnet, gällande mål och kunskapskrav, vilket antagligen kan kopplas ihop med att 
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majoriteten av de tillfrågade eleverna inte har kännedom om den aktuella kursplanen med 

gällande kunskapskrav. Dock ses inte det ovan nämnda som något unikt för ämnet geografi. 

Därtill kan ändå tilläggas att om de elever som läser geografi inte är bekanta med kursplanen 

så föreligger sannolikhet att de som inte läser geografi, med möjlighet att läsa ämnet inte 

heller har kunskap om vad som står i kursplanen och vad ämnet kan tillföra; vilket kan leda 

till att färre elever faktiskt väljer att läsa geografi, vilket är beklagligt då ämnet redan läses av 

få. Geografiämnet ingår fortfarande inte i de gymnasiegemensamma ämnena, utan ämnet läses 

av förhållandevis få studenter, vilket i sin tur resulterar i att ämnet förblir relativt litet. 

Majoriteten av elever på gymnasieskolor kan alltså endast välja geografikurser som tillval, 

vilket resulterar i att eleverna själva måste göra ett medvetet och aktivt val för att få läsa mer 

geografi. Ett redan litet ämne gynnas inte av att vara svåråtkomligt för elever. Om elever 

skulle vilja välja till fler kurser i geografi måste de få chans att göra sina tillval tidigare än i åk 

3.  

7. Slutsatser  

För att skapa en tydligare bild av gymnasielevers uppfattningar, upplevelser och åsikter om 

och kring geografiämnet och undervisning inom det samma krävs en större och bredare insikt 

och förståelse kring dessa tankar och var de bottnar i. Genom min vetenskapsteoretiska 

ansatts-metodtriangulering, önskade jag skapa möjlighet att ta del av dessa tankar, åsikter och 

funderingar på ett konkret och tydligt sätt. Och dessutom försöka synliggöra relationen mellan 

elevernas uppfattning om ämnet och dess typologier och selektiva traditioner. 

Med enkätundersökningen gavs eleverna möjlighet att delge sina tankar och åsikter anonymt 

medan samtalsintervjun lockade till diskussion och reflektion, där tankar och åsikter kunde 

mötas och ventileras. Ett tillkortakommande med den valda metoden är att det är få deltagare i 

både enkätundersökningen och i intervjun, viket inte gör att resultatet kan sägas vara 

generaliserbart, vilket jag påpekat tidigare i arbetet.  

Vad är då uppfattningen kring ämnet geografi och hur framträder selektiva traditioner i 

elevers uppfattningar om ämnet? 
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Slutsatserna är strukturerade utefter undersökningens frågeställningar.  

• Vad är elevers uppfattning kring geografi som skolämne?  

Som svar på frågan kan sägas att elever verkar ha en övervägande positiv uppfattning av 

ämnet geografi. Ämnet uppfattas som intressant, roligt och dessutom viktigt och ämnet 

bedöms ligga rätt i tiden. Vidare så skattas inte ämnet som speciellt populärt, men 

uppfattningen om ämnets impopularitet verkar till stor del gälla elever som inte är bekanta 

med ämnet och delas således inte utav de elever som läser geografi. Vad gäller 

undervisningen inom ämnet tenderar flera vara av uppfattningen att den är enformig och inte 

speciellt motiverande eller särskilt rolig. Däremot uppfattas undervisningen vara intressant 

och relevant. 

• På vilket sätt framträder selektiva traditioner när eleverna resonerar kring sin upp-

fattning om skolämnet geografi och sin undervisnings innehåll och utformning? 

Selektiva traditioner framträder i elevernas resonemang. Beroende på vilken eller vilka 

typologier som framträder mest belyses vilka selektiva traditioner som blir mest 

framträdande. Den typologin som är mest framträdande i den senaste läroplanen kan sägas 

vara den aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning. Under intervjun diskuterade 

elever om det geografiska innehållet som brett och deras uppfattningar visade på en bild av 

nyanserad bild av geografiämnet. När eleverna resonerade kring miljöfrågor visade de på en 

viss förståelse för ämnets tvärvetenskaplighet och aktualitetsvärde. I empirin kan man se 

tecken från samtliga typologier men den mest framträdande är den aktualitets- och 

värdebaserade undervisningstypologin ihop med den tvärvetenskapliga 

geografiundervisningen. Överlag kan sägas att de aktualitets- och värdebaserade och 

samhällsvetenskapligt samt tvärvetenskapliga undervisningstypologierna förekommer oftare i 

elevernas resonemang än den traditionell värdebaserad och naturvetenskapligt baserad 

undervisningstypologierna.  En trolig förklaring är att de tre vanligaste förekomna 

typologierna behandlar både natur-och kulturgeografi samt analytiska färdigheter, aktualitets- 

och vetenskapligt baserade problemformuleringar och ställningstaganden. Det tycks som att 

resultaten som framkommer i studien visar på att elevers uppfattningar gradvis lämnar det 

Molin (2006) benämner en traditionell och värdebaserad typologi för att övergå till en alltmer 

tvärvetenskaplig samt aktualitets- och värdebaserad typologi, vilket den aktuella kursplanen 

eftersträvar.  
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Min slutsats är att dagens geografiundervisning präglas av alla fem typologier men med stort 

fokus den aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning, där bland annat hållbarhets och 

miljöfrågor framträder, vilka kan skattas som ytterst aktuella. Den bild av elevers uppfattning 

om ämnet som Molin (2006) samt Molin och Grubbström (2013) påpekar i sin forskning kan 

inte säga bekräftas i denna studie. Slutligen kan en tvärvetenskapligt samt en aktualitets- och 

värdebaserad geografiundervisning ses höra ihop med progressivism, eftersom dessa 

kännetecknas av demokratiska och aktualitetsfokuserade problemformuleringar och 

ställningstaganden. Slutligen kan man anta att geografin alltid kommer att präglas av selektiva 

traditioner på grund av att synen på kunskap kan ändras i takt med utbildningsfilosofiska 

strömningar, tradition och kultur och eftersom lärare hela tiden ställs inför val av vilket 

innehåll som ska ingå och användas till undervisningen.  
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Bilaga 1 Enkät 

 

Tack för att just du vill vara med och delta i min undersökning om geografiämnet på 

gymnasiet. Denna enkätundersökning är anonym och frivillig och kommer bara att användas 

som underlag för min uppsats i Geografi. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

gymnasieelevers uppfattning om ämnet geografi och geografiundervisning och hur dessa 

uppfattningar kan kopplas ihop med ämnets selektiva traditioner och typologier. 

Tack för att just du tar dig tid! 

 

Fråga 1.  Vad tycker du generellt om geografi? 

a) Tråkigt 1 2 3 4 5 6 Roligt 

b) Inte alls populärt 1 2 3 4 5 6 Mycket populärt 

c) Inte intressant 1 2 3 4 5 6 Mycket intressant 

d) Ålderdomligt1 2 3 4 5 6 Ligger i tiden/relevant 

e) Inte viktigt 1 2 3 4 5 6 Mycket viktigt 

Fråga 2.  Hur upplever du undervisningen i ämnet geografi? 

a) Tråkig 1 2 3 4 5 Rolig 

b) Inte alls intressant 1 2 3 4 5 Mycket intressant 

c) Inte alls relevant 1 2 3 4 5 Mycket relevant 

d) Enformig 1 2 3 4 5 Mycket varierande 

e) Inte motiverande 1 2 3 4 5 Mycket motiverande 

Fråga 3. Vilka av följande undervisningsmoment har du erfarenhet av genom 

geografiundervisningen? 

Fråga 4. Tycker du att ämnet geografi tillför något som andra ämnen inte gör, om ja, vad?  

Fråga 5. Vad associerar du med ämnet geografi? Använd max 20 ord. 

 

Stort tack för din medverkan i denna studie! /Louise Lönnborg 
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Bilaga 2 Intervjuguide, stödfrågor till intervju 

 

Hur resonerar du angående geografiämnets popularitet? 

Vad har ni fått lära er under era geografilektioner och vad anser ni om undervisningen i 

geografi, vad är bra och vad är mindre bra? 

Hur skulle du beskriva en typisk uppgift (examinerande eller inte) i geografiundervisningen? 

Hur bedrivs er undervisning? 

Skulle ni säga att ni får vara med och påverka er undervisning och i hur stor utsträckning då i 

sådana fall? 

Tycker du att ämnet geografi och undervisningen i ämnet tillför något som undervisning i 

andra ämnena inte gör, kan du ge exempel? 

Saknar du något i din geografiundervisning och i sådana fall vad? 

Om jag ber dig resonera om ämnet geografi och dess innehåll, vad tänker du på då? 

Vad anser du är det roligaste och eller det mest intressanta med geografiämnet respektive 

tråkigaste och det minst intressanta med geografiämnet? 

Vad är det viktigaste med geografiämnet? 

Motsvarar innehållet i ämnet och undervisningen det du trodde? 

Är du bekant med vad som står i kursplanen för den geografikurs som du läser och får du 

välja att läsa fler kurser i ämnet geografi under din gymnasietid? Om möjligheten finns skulle 

du då vilja läsa fler kurser i geografi? 

 

 

 

 

 

 


