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Abstract  
Our world is facing new challenges depending on the climate changes. The UN panel of 

climate changes has determined that the human race is responsible for the changes, but also 

that we have the opportunity to reduce the effects. This demands that the information reaches 

out to the public which means that the school system carries major responsibility to this type 

of questions. This also means that the teachers have to be observant, and give the questions 

the attention which is needed. The purpose of this essay is to see if this awareness exists today 

among active teachers and teacher students and if the perspective differs among them, but also 

their opinions is in agreement with the course plan in the subject. To find the answers I have 

formulated three research questions: What opinion have the teacher students within geography 

at the University of Karlstad on geography as a subject, and where do they put the emphasis 

regarding questions of environment? What opinion have the active teachers on geography as a 

subject, and where do they put the emphasis regarding questions of environment? Are there 

any differences regarding geography as a subject among active teachers and teacher students? 

With the purpose of answering the research questions I have used a qualitative method by 

using interviews which have been analyzed. The result shows that both of the selected groups 

put large emphasis on environmental issues in the teaching. Both of the selected groups also 

show that their opinions are in agreement with the course plan. The conclusion is that the 

environmental issues are regarded as an important part in geography as a subject. There are 

also some differences of opinion regarding other parts of the subject, but also some 

similarities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Sammanfattning 

Vår värld står inför nya utmaningar i form av ett förändrat klimat. FN: s klimatpanel har 

fastslagit att det är människan som bär det största ansvaret, men också att vi kan begränsa 

verkningarna genom att förändra vår livsstil. Detta kräver att information når ut till människor 

vilket i praktiken innebär att skolan måste arbeta med dessa frågor. Det betyder också att 

lärarna måste vara medvetna och ge frågorna det utrymme som behövs. Syftet är att se om 

denna medvetenhet finns idag, bland aktiva lärare och lärarstudenter, och om synsättet skiljer 

sig åt mellan dem, men också om deras uppfattningar är i paritet till kursplanen. För att ta reda 

på det har jag formulerat tre forskningsfrågor: Vilken uppfattning av geografiämnet har 

lärarstudenter, inom geografiämnet vid karlstads universitet, och vilken vikt lägger de vid 

miljöfrågor? Vilken uppfattning av geografiämnet har behöriga aktiva lärare och vilken vikt 

lägger de vid miljöfrågor? Föreligger det någon skillnad mellan aktiva lärare och 

lärarstudenter gällande uppfattningar om geografiämnet? I syfte till att besvara 

forskningsfrågorna har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer vilka 

analyseras utifrån en tematisk innehållsanalys. Resultatet visar att båda urvalsgrupperna 

lägger stor vikt vid miljöfrågor i undervisningen med viss övervikt för lärarstudenterna. I 

övrigt uppfattar urvalsgrupperna geografiämnet i paritet med de rådande kursplanerna, 

förutom något undantag för respektive intervjuobjekt. Slutsatsen blir att miljöfrågor uppfattas 

som en viktig del i geografiämnet, lärarstudenterna uppfattar kulturgeografin som en viktigare 

del i geografiämnet än vad de aktiva lärarna gör medan det är tvärtom gällande 

kart/namn/platsgeografi. Vidare framkommer att endogena (inre)och exogena (yttre) krafter 

får den största svarsfrekvensen gällande uppfattningarna av geografiämnet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesval med motivering 
Världen idag blir allt mer påmind om det klimathot som står inför dörren och som på ett 

flertal ställen redan realiserats. Spekulationer om kommande klimatflyktingar är redan ett 

faktum. En höjning av havsnivån drabbar lågtliggande länder hårt, oftast fattiga sådana 

vilka saknar resurser för invallningar. Ett sådant exempel är Bangladesh som beräknas 

förlora en fjärdedel av sin landmassa inom hundra år. Diskussioner har förekommit om 

de bakomliggande orsakerna till vårt varmare klimat men den vanligaste ståndpunkten är 

numera att det är människan som har gjort den största åverkan, speciellt med tanke på 

FN: s rapport där en i stort sett enad forskarvärld visar på människans ansvar för 

klimatförändringar. FN: s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), redovisade under februari 2007 i sin fjärde rapport (5677) att ”huvuddelen av den 

uppvärmning som skett sedan år 1950 är mycket sannolikt orsakad av ökande halter av 

växthusgaser i atmosfären”.1 Med tanke på fastslåendet av orsakssammanhanget anser 

jag att det är ytterst centralt att detta förmedlas till kommande generationer och att 

miljöfrågor får ett stort utrymme internationellt och nationellt. Att arbeta med detta på ett 

nationellt plan innebär i praktiken att ett stort ansvar ligger hos utbildningsväsendet i och 

med att flertalet värderingar förmedlas därifrån till barn och ungdomar, vilka i framtiden 

indirekt, och direkt, kommer att påverka i vilken värld de vill leva.  

 

Lärarnas ansvar och skyldigheter gentemot kursplanen inom geografiämnet påtalar 

betydelsen av miljöundervisning på ett flertal ställen, vilket redovisas närmare i ett eget 

kapitel längre fram.  

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5677-8.pdf, s. 5  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken uppfattning olika urvalsgrupper inom 

lärarkåren har om geografiämnet, främst inom klimatproblematiken och miljöfrågor, samt 

vilken vikt de ger, och kommer att ge, dessa i sin profession som geografilärare i 

grundskolans senare år. Syftet är också att se om de olika grupperingarnas uppfattningar i 

dessa frågor skiljer sig åt vilket sätts i relation till kursplanens hänvisningar.  

 

För att besvara uppsatsens syfte har tre forskningsfrågor formulerats:   

 

• Vilken uppfattning av geografiämnet har lärarstudenter, inom geografiämnet vid 

karlstads universitet, och vilken vikt lägger de vid miljöfrågor?  

 

• Vilken uppfattning av geografiämnet har behöriga aktiva lärare och vilken vikt 

lägger de vid miljöfrågor? 

 

• Föreligger det någon skillnad mellan aktiva lärare och lärarstudenter gällande 

uppfattningar om geografiämnet?   

 

1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1 Miljö 
När jag i denna uppsats talar om miljö menas den fysiska miljön, i detta fall naturen och 

atmosfären. Ordet miljö används särskilt när det är fråga om samspelet mellan 

omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer.2

1.3.2 Klimat 
När ordet klimat används härleds detta till utomhusklimatet, exempelvis vind, temperatur. 

Här har jag även valt att ta med atmosfärkemiska variabler, t.ex. halten av stoft och 

luftföroreningar.3  

                                                 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=256089&i_word=milj%f6 
3 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=226240&i_word=klimat 

 3



1.4 Avgränsningar och material 
Det hade varit mycket intressant att undersöka vilket utrymme samtliga delmoment får, 

så som de är formulerade i de uppnåendemål som eleverna i det nionde skolåret skall ha 

klarat av, inom geografiämnet i grundskolans senare år. Tiden till en sådan undersökning 

ligger dock inte i paritet med den angivna utsatta tiden som delgivits mig. Istället är 

uppsatsen inriktad till att endast titta på de teman som framkommer utifrån den tematiska 

innehållsanalysen, vilken presenteras längre fram, samt miljöfrågors utrymme i 

undervisningen. Detta kan i praktiken innebära att vissa delmoment, utifrån 

kursplanskriterierna, inte finns med men också en fullständig representation av de olika 

kriterierna.   

 

För att få svar på vilka skyldigheter lärare har gentemot elever och deras tillägnande av 

en miljöundervisning har skolverkets styrdokument studerats. Här är det kursplanerna för 

geografiämnet i grundskolans senare år som studerats och främst då de mål som skall 

vara uppnådda i nionde skolåret. Kursplanens syfte och roll i geografiämnet används för 

att visa på vikten av miljöfrågor i undervisningen. 

  

1.5 Forskningsläge 
För att kunna undervisa utifrån kursplanernas syfte och mål behöver läraren givetvis ha 

kunskap om vad som står i dem. Ulrika Magnusson skrev år 2002 ett examensarbete 

(”Miljöundervisningen i år 7 – 9, - Från styrdokument till lärare”) vilken syftar till att se 

om aktiva lärare har kännedom om miljöundervisningens formuleringar i olika 

styrdokument, ex. agenda 21, skolplaner, samt om andra miljöorganisationer används av 

lärare i en eventuell miljöundervisning. Slutsatsen blev att lärare känner till mest om 

miljömålen i kursplanen.4 Detta examensarbete skiljer sig från mitt ämnesval på flera 

sätt, bl. a. eftersom jag undersöker studenters och aktiva lärares syn på vikten av 

miljöundervisning utifrån kursplanen i geografiämnet.     

 

                                                 
4 http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=1116 
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Lena Molin har gjort en studie, ”rum, frirum och moral”, gällande innehållsvalet i 

geografiämnet på gymnasiets A- och B – kurser där syftet är att förstå varför olika 

ämnesstoff används.5 En av slutsatserna som Molin gör är att undervisning om miljö och 

närstående områden inte ges i den utsträckning som kursplanerna hänvisar till och att 

enbart 16 % av ämneslärarna i geografiämnet tillämpar klimatundervisning i sin 

undervisning.6 Likaså har Holmen & Anderberg skrivit en didaktisk bok där olika 

urvalsgrupper, inom gymnasiet, ger sin uppfattning av geografiämnet vilket senare sätts i 

relation till läroplanens mål. Här bör dock läsaren notera att boken är utgiven 1993 vilket 

innebär att nuvarande Lpf 94 inte är aktuell utan istället Lgy 88. Slutsatsen blir även här, 

utifrån elevernas svar, att klimat- och miljöfrågor ges ett litet utrymme. 

Namngeografi/kartkunskap dominerar klart inom ämnet. Tänkvärt här är att geografin var 

integrerad med andra SO – ämnen och de intervjuade lärarna uppgav att de såg 

geografiämnet som mindre angeläget.7  

 

Även inom grundskolans senare år har det gjorts undersökningar om lärares uppfattningar 

om geografiämnet. Gösta Wennberg skriver i sin doktorsavhandling från 1990, då Lgr 80 

var aktuell, att lärarna skulle lista/rangera olika delmoment i geografiämnet utifrån en 

skala från 1 till 3 där 1 är viktigast.8 Här framkommer det bland annat att ”hitta på 

världskartan” är viktigast. Gällande namnkunskapen råder det i stort sett dött lopp (lika 

antal i resp. kategori) och i miljöfrågorna är det 11 stycken som rangerar en etta, 13 

stycken som rangerar en tvåa och 4 stycken som rangerar en trea och alltså inte tycker att 

dessa frågor är viktiga överhuvudtaget.9 Vilken uppfattning har då lärare och 

lärarstudenter, riktade mot grundskolans senare år, av geografiämnet och vilken vikt ger 

de olika delmoment?       

 

Samtliga av dessa undersökningar tangerar mitt arbete på något vis men alla skiljer sig 

dock åt mot min uppsats bland annat beroende på åldersinriktning, kurs- och 

läroplansaktualitet, urvalsgrupper och metodansats. 
                                                 
5 Molin. L, “Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins innehållsval” (2006), s. 17  
6 Molin. L, “Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins innehållsval” (2006), s. 179 
7 Holmén. H & Anderberg. S Geografiämnet i gymnasiet (1993) s. 70 
8 Wennberg. G, Geografi och skolgeografi – ett ämnes förändringar (1990), s. 167   
9 Wennberg. G, Geografi och skolgeografi – ett ämnes förändringar (1990), s. 168  
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1.6 Analysmodell 
Uppsatsen utgår från en av analysmodellerna i Ann Bernmark – Ottossons akademiska 

avhandling ”demokratins stöttepelare” vilken syftar till att undersöka lärarstuderandes 

demokratiuppfattningar.10 Då jag också undersöker olika uppfattningar, även bland 

lärarstuderande, anser jag att hennes analysmodell är applicerbar på mitt examensarbete. 

Jens Karlsson använde samma analysmodell i sitt examensarbete från 2006, 

”Lärarstudenters uppfattningar av FN” vid karlstads universitet vilket är kompatibelt med 

mitt arbete.11    
 

För att analysera resultatet av intervjuerna kommer en tematisk innehållsanalys att 

användas vilket innebär ett skapande av ett antal teman, utifrån intervjuernas resultat. 

Detta kräver att intervjuerna noggrant måste lyssnas igenom, tolkas, och analyseras, ett 

flertal gånger. Det är den totala innebörden i varje tema som beskrivs.12 Detta innebär 

också att ett tema kan uppstå beroende på vad endast en person har sagt likväl som om 

samtliga har nämnt det. Om intervjuobjektet framhäver och resonerar kring en specifik 

sakfråga kommer det att redovisas som en del av temats innehåll. Ett temas dominans, 

eller tyngd i förhållande till andra teman, avgörs däremot av hur många som nämner och 

resonerar om det.13 Intervjuerna analyseras som visats genom den tematiska 

innehållsanalysen och redovisas i tabellform där respektive tema visas utifrån 

beröringsfrekvensen. Tabellens utformning presenteras utförligare i samband med 

undersökningen. Tillförlitligheten gällande den tematiska innehållsanalysen är i mångt 

och mycket en bedömningsfråga vilket grundar sig i hur korrekt respektive läsare anser 

att min temaindelning är. En annan fråga som bör ställas i sammanhanget är om resultatet 

av intervjuerna är generaliserbara. Förutom min egen tolkningsriktighet med slutsats 

måste denna fråga sättas i samband med urvalet ifråga.14 Är mitt urval så brett att så 

många olika uppfattningar som möjligt ges chansen till påverkan? Jag hävdar att bredden 

på mitt urval är tillräckligt då både behöriga aktiva lärare och lärarstudenter använts, samt 

beroende på de olika temanas återupprepning hos intervjuobjekten.  
                                                 
10 Bernmark - Ottosson. A, “Demokratins stöttepelare” (2005), 106 
11 Karlsson. J, ”Lärarstudenters uppfattningar av FN” (2006) 
12 Bernmark - Ottosson. A, “Demokratins stöttepelare” (2005) s. 106  
13 Bernmark - Ottosson. A, “Demokratins stöttepelare” (2005) s. 106  
14 Bernmark - Ottosson. A, “Demokratins stöttepelare” (2005) s. 108  
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1.7 Metod och urval 
För att få svar på forskningsfrågorna och därmed uppfylla syftet med denna uppsats 

användes kvalitativa intervjuer, med inslag av samtalskaraktär beroende på att följdfrågor 

har ställts till de givna svaren. Anledningen till användandet av en kvalitativ metod 

grundar sig just i att forskaren vill ta reda på intervjuobjektens uppfattningar av ett 

fenomen, i detta fall geografiämnet.15  

 

Tre stycken intervjuer med aktiva lärare som alla arbetar som SO - lärare på 7-9 skolor i 

Mellansverige ägde rum. Förutom detta intervjuades tre stycken lärarstudenter vilka har 

full ämnesbehörighet i geografi för grundskolans senare år. De tre aktiva lärarna är alla 

män och två av dem har arbetat inom yrket i över 30 år. Den tredje har arbetat ca fem år. 

Studenterna har läst geografi vid karlstads universitet inom lärarprogrammet mot 

grundskolans senare år och samtliga av dessa är strax behöriga lärare eftersom de 

befinner sig i slutet av sin lärarutbildning. Att studenterna inte är helt klara med 

lärarutbildningen kan ifrågasättas men jag hävdar ändå att deras syn på geografiämnet 

och miljöfrågornas vikt inom detsamma är relevant av den anledningen att de är färdiga 

med sin ämnesbehörighet. Urvalet skedde genom mina egna kontakter på karlstads 

universitet och på olika grundskolor som jag har haft en relation till under 

utbildningstiden. 

 

Trots att en del syftet är att ta reda på intervjuobjektens (IO) syn på vikten av 

miljöundervisningen inom geografiämnet valdes en direkt fråga gällande dess betydelse 

bort, då frågan blivit ledande. Frågornas inriktning handlar istället om företeelser som 

berör geografiundervisningen i stort.16 Jag anser att detta ger en mer rättvisande bild av 

vilken vikt ett visst tema ges.  

  

Intervjufrågorna betecknas som kvalitativa då samma frågor ställs till samtliga 

intervjuobjekt. Samtidigt är de formulerade på så vis att de är mycket öppna vilket gav 

mig ett stort utrymme för följdfrågor baserade på intervjuobjektets svar. Intervjuerna 

                                                 
15 Patel. R & Davidsson. B Forskningsmetodikens grunder (2003), s. 78 
16 Patel. R & Davidsson. B Forskningsmetodikens grunder (2003), s. 74 
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besitter alltså en låg grad av strukturering och standardisering.17 Anledningen till detta 

var att deras uppfattningar om olika delmoment skulle tydliggöras i större utsträckning. 

  

1.7.1 Genomförandet av intervjuerna 
Innan intervjuerna hade en kontaktat tagits med respektive intervjuobjekt, för att be om 

deras medverkan, och förklarat i stort vad intervjuerna syftade till och att intervjuerna 

skulle spelas in på band. Intervjuerna med de aktiva lärarna skedde i respektive arbetsrum 

för att de skulle känna sig trygga i situationen med att bli intervjuade. Lärare och annan 

personals närvaro kunde ha lett till en osäkerhet och därmed påverkat svaren. 

Intervjuplatsen innebar också att vi inte blev störda och att intervjun kunde flyta på utan 

avbrott. Samtliga lärarstudenter intervjuades i biblioteket vid karlstads universitet i 

speciella ”studierum”, också detta syftande till att skapa ostördhet och trygghet för de 

intervjuade. 

 

Under intervjuerna användes en diktafon i syfte till att kunna analysera intervjuerna i 

efterhand på ett noggrant sätt. Även papper och penna användes där det mest relevanta 

för mina frågeställningar antecknades, vilket även underlättade ställandet av följdfrågor. 

Intervjun var kvalitativ med tanke på nyttjandet av fasta frågeställningar varefter 

följdfrågor skedde utifrån de givna svaren.  

 

1.7.2 Redogörelse av intervjuerna 
Som tidigare visat kommer intervjuerna att redovisas i en tabell utifrån olika teman som 

framkommer utifrån det som sägs i desamma. Innan dess kommer också tabellerna att 

förtydligas genom löpande brödtext där respektive intervjuobjekts svar kopplat till 

respektive tema redovisas.   

 

 

 

                                                 
17 Patel. R & Davidsson. B Forskningsmetodikens grunder (2003), s. 72 
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1.8 Disposition  
I inledningskapitlet presenteras den grundläggande formalia som gäller för arbetet. I 

kapitel två redovisas en framarbetad sammanställning utifrån kursplanen i geografiämnet 

vilken senare sätts i relation till resultatanalysen. Resultatet av intervjuerna redovisas i 

kapitel tre för att i kapitel fyra analyseras utifrån den tematiska innehållsanalysen. I 

kapitel fem sätts analysresultatet i kontrast till kursplanerna. Kapitel sex ägnas åt de 

slutsatser som dras utifrån resultatet. Uppsatsen avslutas med kapitel sju vilket innehåller 

en diskussion. 
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2. Undersökningskapitel 

 

2.1 Geografiämnet i kursplanen 

2.1.1 Allmänt för geografiämnet i grundskolans senare år 
För att belysa miljöfrågornas betydelse i kursplanen och geografiämnet, vilket senare 

kommer att kopplas till graden av efterlevnad i olika urvalsgrupper, blir det nödvändigt 

att visa på vad ämnet ska syfta till, och vilken roll det har. Detta belyses genom att visa 

på ämnets syfte, men också genom att visa på vad som rent krasst skall vara uppnått i 

slutet av det nionde skolåret. Här hade också strävansmålen kunnat presenteras vilket 

kanske tydligast trycker på miljöfrågornas betydelse men som, enligt mig, inte har samma 

tyngd som de övriga. Det hade även förelegat en risk för upprepning. Miljöfrågornas vikt 

visas genom dess utrymme under kursplansrubriken ”ämnets syfte och roll i 

utbildningen” och därför blir det i detta fall nödvändigt att presentera genom citat med en 

kort, efterföljande diskussion.    

Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och 
handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning. Utbildningen 
stärker elevernas rumsuppfattning och skapar en referensram av kunskaper om olika 
platser och områden och deras belägenhet. Syftet är också att utveckla förmågan att se 
samband, sammanhang och helheter vad gäller överlevnad, resursanvändning och 
miljöpåverkan och förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma konsekvenser av 
olika handlingsalternativ.18

Detta stycke innehåller tre meningar varav den första och den sista är knutna till 

miljöfrågor.  

Geografiämnet syftar även till att utveckla kunskaper om såväl olika regioners 
naturbetingade, sociala och ekonomiska särart som människors skilda levnadsvillkor 
och deras ömsesidiga beroende lokalt, regionalt och globalt. Ämnet bidrar 
därigenom till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, värderingar och sätt att 
leva.19

                                                 
18http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (2007-04-26 kl.15.00) 
19http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (2007-04-26 kl.15.00)  
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Stycket kan inte knytas direkt till en miljöproblematik men däremot är det mycket möjligt 

att lägga in olika miljöaspekter bland annat genom att visa globaliseringen påverkar 

levnadsvillkoren bland människor.  

Frågor om fördelning och användning av resurser, liksom andra frågor som rör 
människan och miljön, rymmer en mängd etiska överväganden och 
ställningstaganden. Utbildningen ger verktyg för analyser av samspelet människa - 
natur och skall leda till ansvarstagande för den gemensamma miljön och 
resursanvändningen för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling”.20

Detta stycke är direkt anknutet till miljöfrågor och klimatproblematiken som ett hot.  

Sammanfattningsvis får alltså dessa frågor ett mycket stort utrymme i kursplanen.  

2.1.2 Mål som skall vara uppnådda i nionde skolåret  
Vid en kontroll av kursplanen och av de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

nionde skolåret kan ett flertal punkter urskiljas:21

- Eleverna skall ha tillägnat sig kartkunskap, alltså var länder, sjöar och berg m.m. är 

belägna, samt sätta in dem i olika storleksrelationer. 

- Eleverna skall ha fått verktyg för att jämföra olika delar av världen och sedan koppla 

samman det med människors olika levnadsvillkor.  

- Eleverna skall förstå vad som är resurser i naturen och sedan kunna koppla samman 

detta med människors verksamheter, alltså se hur människans resursuttag påverkar miljön 

och visa på olika alternativ i miljöfrågor.22

- Eleverna skall ha kännedom om människors levnadsvillkor i olika miljöer runt om i 

världen och känna till vilka faktorer som bidrar till att upprätthålla dem. Vidare skall de 

ha tillägnat sig kunskap så att de kan reflektera över förändringsmöjligheter. 

- Eleverna skall ha kunskap om de inre och yttre krafter som ligger till grund för ett 

förändrat landskap. 

- Eleverna skall ha kännedom om klimat- och vegetationszonerna.  

                                                 
20http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (070512, kl. 11.35) 
21http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (070512, kl. 11.35) 
22http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (070514, kl. 08.45) 
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- Eleverna skall kunna exemplifiera hur människors levnadsvillkor och landskapet 

påverkats, och påverkas, av viktiga samhällsförändringar, bl. a. globalisering och 

industrialisering. 

- Eleverna skall kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och 

förhållanden genom att arbeta med geografisk information, göra mätningar och 

iakttagelser och själv göra kartor, bilder och diagram samt skriva texter.23

Av dessa åtta punkter berör två stycken miljöproblematiken som ligger till grund för 

människors levnadsvillkor. Märkbart är att dessa två knyter samman kultur- och 

naturgeografin på ett starkt vis och i mångt och mycket säger samma sak. Min slutsats 

blir att en stor del av undervisningen alltså bör inriktas mot problematiken med 

människans miljöhantering och vilka konsekvenser den får. För att ge ett exempel, och på 

så vis förtydliga mitt resonemang, kan en lärare ex. visa varför matpriserna i vissa fall 

kan vara så låga, vilket då kan kopplas samman med billiga löner i Kina, men också 

samtidigt visa vilka miljökonsekvenser det får (transporter m.m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
tr aId=2087 (070514, kl. 08.45) 
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3. Resultat 
 

3.1 Intervjuobjekt 1, man 58 år  
Intervjuobjekt (benämns hädanefter som IO) 1 är högstadielärare i de 

samhällsorienterande ämnena, behörig ämneslärare för geografiämnet. Intervjun tog ca 

25 minuter och skedde den 20 april 2007, klockan 10.00.    

 

På min fråga om vilken syn på geografiämnet han har i stort svarar han att det är ett 

levande ämne som kan kopplas till aktuella händelser, speciellt till klimatförändringarna. 

Vidare menar han att det är ett intressant ämne då det är oerhört laborativt så till vida att 

man kan använda diagram och kartmaterial. Kartkunskapen är väldigt viktig eftersom 

människor behöver kunna sätta in platser och händelser i ett geografiskt sammanhang, 

vilket IO också menar att denne arbetar mycket med. IO visar även på betydelsen av att 

arbeta med olika människors levnadsförutsättningar kopplat till klimatet och påpekar att 

klimatet är grundförutsättningen för allt liv. Här kommer dessutom klimatzonerna in där 

de geografiska förutsättningarna realiseras. På min andra fråga gällande vilka delmoment 

i geografiämnet han anser vara viktigast blir svaret att det är mycket viktigt att kunna 

orientera sig i världen, i nutiden, och därmed kartan. Kartkunskaper, och den inre kartan, 

skapar förståelse för det innehåll som presenteras bland annat i media. Detta gäller likaså 

Sveriges karta. Människan och landskapet är en annan viktig sak som tas upp, speciellt 

klimatförändringarna med människans handlingar mot miljön och dess konsekvenser. IO 

talar mycket om de klimatologiska förhållandena där klimatförändringarna påverkar oss 

redan idag och ger detta en stor vikt. Lokalkännedom, (Värmland i detta fall) ser han som 

en självklarhet som eleverna ska kunna då det tillhör allmänbildningen, likaså Europa och 

Norden. IO återkommer sedan till världens befolkning och förståelsen för de 

förutsättningar olika människor har, framförallt det ekonomiska förhållandet mellan den 

norra delen av klotet och den södra delen.   

 

Vidare frågar jag om intervjuobjektet kopplar samman natur- och kulturgeografi i sin 

undervisning där svaret blir ”i alla högsta grad”. IO hävdar att grundläggande fakta i 

geologi är en förutsättning för att förstå människors levnadsförutsättningar. IO upplever 
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att jordens bildande är väldigt intressant och använder detta för att visa förutsättningarna 

för människors livsbetingelser. Integration med andra ämnen förekommer, och då främst 

med religionsämnet, vilket ofta leder till diskussioner om människors olika livsvillkor. En 

ökad förståelse för omvärlden, kunna svara på många varför-frågor och ha verktygen för 

att kunna jämföra olika människors livsvillkor är det mest centrala som IO hoppas att 

eleverna fått med sig i geografiämnet i stort efter att de slutat nionde klass. IO upplever 

att medvetenheten för ämnet har ökat bland eleverna och därmed intresset för ämnet då 

det ofta handlar om en överlevnad för planeten. Klimatfrågor är ytterst levande bland 

eleverna. 

 

3.2 Intervjuobjekt 2, man 62 år 
Intervjuobjekt 2 är högstadielärare i de samhällsorienterande ämnena och behörig 

ämneslärare för geografiämnet. Intervjun tog ca 20 minuter och skedde den 23 april 2007, 

klockan 11.00. 

 

Det första ämnet som berörs är lärarens syn på geografiämnet i stort. IO anser att det är 

ett mycket viktigt ämne son har blivit allt mer internationaliserat. Anledningen till detta 

är att människor idag reser mer än vad de gjorde förr och att de därför måste veta vart 

man reser. Vidare menar han att det är ett allmänbildande ämne som man har glädje av 

hela livet. Min andra fråga gäller vilka delmoment i geografiämnet som IO anser vara 

viktigast och får till svar att just namngeografin är viktigast – ”man ska veta var Italien 

ligger och att Rom är huvudstaden där”.24 Just namngeografi är något som eleverna 

tycker är mycket roligt hävdar IO. Andra viktiga delmoment som IO räknar upp är 

näringsgeografi och jordens skapelse. IO anser att jordens skapelse är en central del då 

det ger en rikare naturupplevelse då människor vet varför det ser ut som det gör i naturen.   

 

Den tredje beröringspunkten är sammankopplingen mellan natur- och kulturgeografi där 

IO tycker att det blir en automatisk sammankoppling då de två inriktningarna hänger ihop 

och därför automatiskt vävs samman. Det finns däremot ingen planerad sammankoppling. 

                                                 
24 Intervju med IO2 den 23/4 – 07.  
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Gällande frågan om integrationen mellan geografiämnet och de övriga SO – ämnena 

svarar IO att det förekommer till viss del då kartor alltid ingår, speciellt inom 

historieämnet. I nian integrerar man geografiämnet så till vida att eleverna får göra ett 

arbete om ett land där alla samhällsorienterande ämnen ska vara med. Slutligen frågar jag 

vad han hoppas att eleverna ska ha fått med sig när de slutar det nionde skolåret. IO 

hoppas att eleverna känner till världsdelarna och länderna i Europa, var olika varor 

kommer ifrån, förstå landskapets topografi, samt kännedom om närområdet, främst 

Värmland. IO anser inte att synen på geografiämnet har förändrats nämnvärt under 

dennes yrkesutövning. 

  

3.3 Intervjuobjekt 3, man 40 år 
Intervjuobjekt 3 är högstadielärare i de samhällsorienterande ämnena och behörig 

ämneslärare för geografiämnet. Intervjun tog ca 25 minuter och skedde den 26 april 2007, 

ca klockan 13.00. 

 

Det första ämnet vi tangerar är vilken syn läraren har på geografiämnet i stort. IO menar 

att geografiämnet är något positivt som denne alltid varit intresserad av. Det centrala med 

geografiämnet, anser IO, är att elevernas självbild stärks om de får en geografisk 

utgångspunkt i sitt liv, varefter kunskap om närområdet är viktigt, alltså var de har sitt 

ursprung. De delmoment som är viktigast för läraren är U- och I-landsproblematiken och 

speciellt med tanke på den orättvisa fördelningen av världens resurser. Vidare poängterar 

läraren miljöaspekten. IO försöker koppla samman Natur- och kulturgeografi så mycket 

som möjligt och om det är svårt att koppla samman dem naturligt så finns det två stycken 

arbetsområden där de alltid kommer in, Europa och hela naturgeografidelen med jordens 

inre och yttre, de krafter som påverkar o.s.v. Läraren integrerar inte geografiämnet så 

mycket än, men försöker mer och mer desto mer rutinerad han blir.   

 

Det han hoppas att eleverna ska ha fått med sig efter det nionde skolåret är en korrekt 

världsbildsuppfattning, ex. att förstå att det tar bra mycket längre tid att flyga till 

Australien än att flyga till Tyskland. Vidare vill IO att eleverna ska ha tillägnat sig 

metoder för att kunna titta på sitt och andra länder, ex. vad som påverkar att ett land blir 
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rikt eller fattigt, samt närmiljökunskap, ex. vad händer med området där ni bor om 

vattennivån stiger. 

 

3.4 Intervjuobjekt 4, man 27 år  
Intervjuobjekt 4 är studerande vid karlstads universitet på lärarprogrammet. IO 4 har tagit 

40 poäng inom geografiämnet och kommer efter examen att vara behörig ämneslärare för 

geografiämnet gentemot grundskolans senare år. Intervjun tog ca 25 minuter och skedde 

den 24 april 2007, ca klockan 14.00. 

 

Det första ämnet vi vidrör är studentens syn på geografiämnet varefter denne menar att 

statusen på ämnet ifråga är liten bland SO – lärarna själva men att han upplever att 

eleverna ändå tycker att det är ett roligt och intressant ämne. De andra ämnena inom 

blocket får ett större utrymme. Personligen menar han att det är ett viktigt ämne eftersom 

det finns runt omkring oss hela tiden. Ämnet förknippas dock oftast med kartkunskap och 

inte så mycket kultur – och naturgeografi. IO tycker att de viktigaste delmomenten inom 

geografiämnet är jordens uppbyggnad då naturgeografin måste ligga som en grund för 

fortsättningen. Andra saker som vårt klimat, väder och vind, vad som påverkar vår jord, 

inlandsisen, havsströmmar, erosion och vittring, alltså inre och yttre krafter bör ligga till 

grund för vår förståelse av kulturgeografin. Kulturgeografin är alltså bäst att arbeta med 

främst i nian då man kan se samband mellan natur- och kulturgeografin, bl. a. ekonomisk 

geografi, urbanisering och städers utveckling. Andra viktiga moment är globaliseringens 

effekter på vårt klimat, att andra länder påverkar oss miljömässigt, att allt hänger ihop. 

Näringsgeografi är också viktigt bedömer IO. På min fråga om han kopplar samman 

natur- och kulturgeografi i sin undervisning vid sin verksamhetsförlagda utbildning eller 

eventuella vikariat svarar denne att han varit så styrd i sina arbetsområden att det aldrig 

funnits tillfällen till det. Han upplever att de två inriktningarna ofta hålls isär även om det 

dock förekommer vissa temaarbeten ibland, vilket även är den enda integrering han 

arbetat med. IO vill dock integrera mer med NO – ämnena, speciellt med fysik- och 

kemiämnena där experiment och modellbyggande får en större plats så att man förstår att 

det är ett naturämne, ex. bygga vulkaner. Vad IO hoppas att eleverna ska ha fått med sig 

efter det nionde skolåret när han har kommit ut och arbetat är främst begreppskunskap för 
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att senare möjliggöra och underlätta informationsinhämtningen på gymnasiet, ex, erosion, 

vittring, latitud och longitud. 

   

3.5 Intervjuobjekt 5, kvinna 25 år  
Intervjuobjekt 5 studerar vid karlstads universitet på lärarprogrammet. IO 5 är behörig 

ämneslärare för geografiämnet mot grundskolans senare år. Intervjun tog ca 20 minuter 

och skedde den 25 april 2007, ca klockan 11.00. 

 

IO uppger att geografiämnet är ett stort ämne som är betydelsefullt då det går att 

sammankoppla med andra ämnen, ex. aktuella samhällsdebatter och religion. Hon 

upplever även ämnet som föränderligt då nationsgränserna förändras genom åren och att 

detta går att koppla samman med frågor inom andra ämnen. De viktigaste delmomenten i 

geografiundervisningen är, enligt IO, jordens uppbyggnad, vilka förutsättningar 

människor har utifrån olika klimatzoner, jordens klimat med dess klimatförändringar och 

inre krafter som exempelvis plattektoniken. På min fråga om IO kopplar samman natur- 

och kulturgeografi i sin undervisning under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

och eventuella vikariat blir svaret negativt då IO upplever detta som alltför svårt. 

Däremot påpekar hon dock att hon försökt vid något eller några tillfällen. Vid en 

eventuell sammankoppling anser IO att det är viktigt att titta på människors 

levnadsförutsättningar och de geografiska förutsättningarna för människors val av 

bosättningar, samt viss näringsgeografi. Vidare uppger IO att hon har svårt att skilja 

mellan natur- och kulturgeografi då de olika inriktningarna naggar varandra i kanten så 

mycket, speciellt i läroböckerna. IO vill arbeta med integration mellan geografiämnet och 

andra ämnen i så stor utsträckning som möjligt men har inte gjort det hittills under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Det mest centrala som eleverna ska ha fått med sig när 

de slutar det nionde skolåret är kunskapen om att geografi är så mycket mer än bara 

kartor, att det är så mycket mer än bara kartgeografi och namngeografi. Här trycker IO på 

den klimatproblematik som har realiserats och menar att detta är mycket viktigt då det 

handlar om människans påverkan på framtiden. Miljötänk/medvetenhet blir därför en 

central roll i elevernas kunskapsbank. IO anser att det är viktigt att visa på aktuella 
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naturkatastrofer och visa på vilka krafter som ligger bakom. På så vis gör man det mer 

levande. 

  

3.6 Intervjuobjekt 6, kvinna 26 år   
Intervjuobjekt 6 är studerande vid karlstads universitet på lärarprogrammet. IO 6 har läst 

ett år inom geografiämnet och kommer efter examen att vara behörig ämneslärare för 

geografiämnet gentemot grundskolans senare år. Intervjun tog ca 15 minuter och skedde 

den 10 maj 2007, ca klockan 11.00. 

 

Gällande uppfattningen av geografiämnets i stort anser IO att det är ett brett och mycket 

relevant ämne, främst i ett allmänbildande syfte. Hon menar att om människor t.ex. hade 

haft kunskap om tsunamis hade många människor kunnat rädda sig själva under 

flodvågskatastrofen i mellandagarna 2004. De delmoment inom ämnet som IO lägger 

störst vikt vid är klimatfrågor, plattektonik och andra effekter på topografin. Vidare är 

kulturgeografi betydelsefullt i samband med hur vi människor påverkar kulturlandskapet 

(städer, infrastruktur etc.), samt människans påverkan på naturen. IO betonar vikten av 

klimatfrågors betydelse i undervisningen. Namngeografi däremot ser hon inte alls som 

något viktigt utan är något som människor lär sig allteftersom istället.   

 

Det tredje ämnet vi berör handlar om sammankopplingen mellan natur- och 

kulturgeografi vilket är något som IO ser som en självklarhet eftersom människans 

påverkan syns överallt och därför lätt att väva samman, speciellt vid olika ”exkursioner”. 

Integration mellan geografi och de andra samhällsorienterande ämnena upplever IO som 

betydelsefullt, speciellt historia och kulturgeografi. I syfte till att göra geografiämnet mer 

intressant anser IO att det är grundläggande att tala om aktuella händelser och relevanta 

saker, exempelvis stora bränder och klimatfrågor för att sätta in det i ett sammanhang. 

Det mest relevanta efter det nionde skolåret är att eleverna ska ha insikt om att geografin 

är ett brett ämne och att det berör alla på något vis, ex. i miljö- och klimatfrågor, samt hur 

människan påverkar kulturlandskapet. 
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4. Tematisk innehållsanalys 
 

Efter intervjuerna framkom det 18 stycken olika, men ibland närbesläktade, teman vilket 

innebar att materialet blev svårhanterligt. För att på ett mer lätthanterligt och övergripbart 

vis hantera datamaterialet valde jag att dela in de olika temana i fem olika undergrupper 

vars uppbyggnad presenteras nedan i form av bokstäverna A, B, C, D, E. Förutom att 

olika teman kan vara närbesläktade kan de även intervenera mot varandras huvudgrupper 

beroende på intervjuobjektens begreppsanvändande, varefter läsaren eventuellt uppfattar 

vissa teman som malplacerade. Ett exempel på detta kan vara ”klimatzoner” vilket 

placerats in i huvudgruppstemat ”inre och yttre krafter”. Begreppet har förekommit både i 

allmän naturgeografisk betydelse men också som en levnadsförutsättning för människor 

vilket har lett till att en tolkning gjorts i vilket sammanhang intervjuobjektet talat om 

begreppet, i syfte till att få fram ett rättvisande resultat. Resultaten av intervjuerna 

kommer dessutom att förtydligas i tabellform för att underlätta för läsaren. Bokstaven 

”X” symboliserar att intervjuobjektet har tagit upp temat. I syfte till att läsaren ska förstå 

vilken vikt de olika temana givits kommer antingen ett + (plus) som illustrerar en stor 

vikt/utrymme och ett - (minus) som illustrerar en liten vikt/utrymme, samt omarkerat med 

plus eller minus vilket då illustrerar ett mellanting mellan ytterligheterna, användas.  

 

Teman: 

A. miljö- och klimatfrågor vilket inkluderar mänsklig påverkan 

I detta huvudtema ingår undergrupper gällande miljö, klimat och människans direkta och 

långsiktiga påverkan på natur och atmosfär. 

   

B. Människors levnadsförutsättningar (kulturgeografi) 

I detta huvudtema ingår människors levnadsförutsättningar, I- och U-landsproblematiken, 

samt resursfördelningar. Kulturgeografi är den ”vetenskapliga geografin som studerar 

utbredning av – och sambanden mellan – fenomen på jordytan som på ett eller annat sätt 

relateras till människan och hennes verksamheter”.25

                                                 
25http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=kult
urgeografi&btn_search=S%F6k+i+NE  
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C. Kartkunskap (s.k. namngeografi) 

I detta huvudtema ingår undergrupperna kartkunskap på olika regionnivåer, världen, 

världsdelarna (främst Europa), Norden men också kartdiagram. Här ingår också allmän 

lokalkännedom (vilket i intervjuerna varit kopplade till landskapet Värmland).   

 

D. Inre och yttre krafter 

I detta huvudtema ingår kunskap om jordens bildande, geologi, klimatzoner, topografi, 

naturgeografiska experiment och modellbyggande, samt naturgeografiska 

kunskapsbegrepp. 

  

E. Näringsgeograf och” människans kulturlandskap” 

I detta fall hänvisas temat till människors verksamheter utifrån fysiska föremål, ex. 

stadsbyggande, infrastruktur m.m. Med näringsgeografi menas i detta fall olika länders 

vanligaste inkomstkällor.   

 

Resultatet kommer att redovisas utifrån svarsmarkeringar i följande tabell: 
Tabell 1. Orepresenterad tabell i ett förklarande syfte.  

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
A        
B        
C        
D        
E        
 

I den första kolumnen representeras de olika temana, från ”A” till ”E”. Från den andra 

kolumnen till och med den sjunde presenteras intervjuobjektens svar utifrån den 

tematiska innehållsanalysen. I den åttonde kolumnen redovisas antalet intervjuobjekt som 

har nämnt respektive tema. IO 1, 2, 3 är de aktiva lärarna, återstående är lärarstudenterna. 

 

 

 

  

 20



4.1 A. miljö- och klimatfrågor vilket inkluderar mänsklig påverkan 
Detta huvudtema uppfattar fem av de sex intervjuobjekten som en central del av 

geografiundervisningen. IO 1 kommer, under intervjun, in på miljö/klimatproblematiken 

vid ett flertal tillfällen och uppfattar dessa frågor som mycket viktiga. IO 2 nämner inte 

alls miljö- och klimatfrågor under intervjun. IO 3 nämner miljö- och klimatfrågor endast 

en gång under intervjun och trycker inte på dess betydelse i någon större mening. 

Intervjuobjekt 4 påpekar flera gånger vikten av klimatfrågor i geografiämnet men ser 

samtidigt inte endast dessa frågor som grundskollärarnas undervisningsskyldighet, utan 

som en pågående process som lever vidare till gymnasiet. Klimatproblematiken kräver 

vissa förkunskaper i form av begreppskunskap och förståelse av naturgeografin för att 

tillägna sig sådan sakkunskap. För IO 5 är klimatproblematiken och miljöfrågor ytterst 

levande och ges stor vikt i ämnet. Förutom att dessa frågor tas upp flera gånger under 

intervjun ägnas de också, under intervjun, ett stort utrymme rent tidsmässigt. Liksom 

föregående intervjuobjekt är även IO 6 mycket influerad av klimat- och miljöfrågor. 

Dessa ges stor vikt vid hennes uppfattning om geografiämnet, både i tid- och 

rumsaspekterna. 

      
Tabell 2. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”A”.  

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
A X +         X X  X + X + 5 
 

4.2 B. Människors levnadsförutsättningar 
Intervjuobjekt 1 är mycket medveten om människans levnadsförutsättningar och ger 

sambanden till detta ett stort utrymme i sin uppfattning om geografiämnet. IO 1 kopplar 

samman detta med klimatförstöringar, klimatzoner, ekonomi, geologi och även i 

integrering med andra ämnen, i detta fall religionsämnet. Detta står i stark kontrast till IO 

2: s uppfattningar om geografiämnet vilken inte tar upp detta alls i intervjun. IO 3 talar ett 

flertal gånger om betydelsen av frågor gällande människors levnadsförutsättningar, bl. a. 

vad som påverkar om ett land blir rikt eller fattigt, U- och I-landsproblematiken med den 

orättvisa resursfördelningen. Huvudtemat ”människors levnadsförutsättningar” tangerar 

IO 4 helt kort då en sammankoppling görs beroende på naturgeografikunskapen och dess 
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betydelse för förståelsen av kulturgeografin med ekonomisk geografi, urbanisering och 

städers utveckling. IO 5 och dennes uppfattning av geografiämnet är att detta tema är 

ytterst viktigt, vilket märks i antalet nedslag på denna punkt under intervjun. IO 5 säger 

att det är viktigt att se till människors levnadsförhållanden utifrån klimatzoner och andra 

geografiska förutsättningar. Under intervjun med IO 6 tas detta tema inte alls upp.    

 
Tabell 3. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”B” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
B X +  X + X - X +  4 
 

4.3 C. Kartkunskap (s.k. namngeografi) 
Intervjuobjekt 1 säger att denne arbetar mycket med kartkunskap då det är en 

grundläggande kunskap för resten av ämnesförståelsen, vilket han poängterar flera gånger 

under intervjun. Kartkunskapen är IO 2: s paradnummer och denne uppger att just 

namngeografin är det viktigaste inom geografiämnet. Betydelsen av kartkunskap följer 

genom hela intervjun och tar upp ett stort tidsutrymme. IO 3 anser att kunskap om 

närområdet är viktigt, vilket inte behöver betyda enbart namn/platsgeografi, eftersom det 

handlar om elevernas ursprung. IO 3 ser också kartkunskapen som något nödvändigt i en 

rent allmänbildande mening. Gemensamt för IO 4, IO 5 och IO 6 är att de i motsats till 

övriga intervjuobjekt tonar ner betydelsen av kartkunskap/namngeografi. Märkbart här är 

skillnaden i uppfattning utifrån urvalsgrupp, vilket diskuteras längre fram i 

diskussionsavsnittet. 

 
Tabell 4. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”C” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
C X + X + X     3 
 

4.4 D. Inre och yttre krafter 
Detta tema förekommer hos alla intervjuobjekt, i större eller mindre mening, gällande 

deras uppfattningar om geografiämnet. IO 1 uppger inte ”inre och yttre krafter” som det 

mest centrala i geografiämnet men anser att jordens bildande är väldigt intressant och att 

grundläggande geologi är en förutsättning för en förståelse av människors livsvillkor. IO 
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2 nämner detta som ett av de viktigaste delmomenten vid två tillfällen. Den främsta 

anledningen till att detta är betydelsefullt beror på att eleverna ska besitta en förståelse för 

landskapens olika former och därmed ges en rikare naturupplevelse. Temat är inte det 

viktigaste området för IO 3 men arbetar med det som ett eget område där denne försöker 

applicera kulturgeografiska inslag. För IO 4 är temat däremot ett centralt inslag i ämnet 

beroende på att naturgeografin måste vara den huvudsakliga byggstenen till att 

åstadkomma en allmän förståelse för andra delmoment inom geografiämnet. ”Inre och 

yttre krafter” ger IO 4 mycket stor vikt under intervjun. IO 5 uppfattar temat som ett av 

de absolut viktigaste delmomenten inom geografiämnet och nämner detta vid ett flertal 

tillfällen. Bland annat anser hon att krafterna hos temat leder till att ämnet levandegörs. 

IO 6 uppfattar också temat som ett av de viktigaste delmomenten men nämner det inte 

fler gånger under intervjun.   

 
Tabell 5. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”D” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
D X X + X X + X + X 6 
 

4.5 E. Näringsgeografi och människans kulturlandskap 
Intervjuobjekt 1 påtalar inte detta tema någon gång under intervjun medan IO 2 anser att 

det är ett av de viktigaste delmomenten i geografiundervisningen med utgångspunkt i 

näringsgeografin där han tycker att eleverna ska veta var olika varor kommer ifrån. IO 3 å 

andra sidan tar inte några saker alls med anknytning till detta tema medan IO 4, liksom 

IO 2, ser det som ett av de viktigaste delmomenten. IO 5 nämner näringsgeografi helt 

kort och menar att viss näringsgeografi kan vara betydelsefull information i diskussioner 

kring människors levnadsförutsättningar. IO 6 är det intervjuobjekt som ger detta tema 

det största utrymmet och påtalar betydelsen av kulturlandskapet i undervisningen. IO 6 

nämner detta som ett av de viktigaste delmomenten i geografiämnet och flera nedslag i 

temat under intervjuns gång.    

 
Tabell 6. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”E” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
E   X +  X + X - X + 4 
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4.6 Sammanfattande resultattabell utifrån den tematiska innehållsanalysen 
Nedanstående tabell är en sammanställning av alla temana i kapitel fyra. 

Sammanställningen visar samtliga intervjuobjekts (IO) uppfattningar av geografiämnet 

utifrån respektive tema. I kolumnen ”antal” redovisas beröringsfrekvensen hos varje 

tema. Tabellen syftar till att skapa en sammanfattande överblick vilket underlättar vidare 

läsning.    

 
Tabell 7. Intervjuobjektens svarsfrekvens för samtliga teman 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
A X +  X  X  X + X + 5 

B X +  X + X - X +  4 

C X + X + X     3 

D X  X + X  X + X + X  6 

E  X +  X + X - X+  4 
  

Resultatet av den tematiska innehållsanalysen, alltså ovanstående tabell, redovisas i 

slutsatskapitlet. Tabellen visar bland annat att ingen av intervjuobjekten berört samtliga 

teman. Konsekvensen av detta redovisas i nästa kapitel. 
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5. Resultatanalys i relation till kursplanens mål  
Om man ser till de åtta olika delmoment som arbetats fram utifrån kursplanen 

framkommer det att samtliga delmoment finns representerade i de olika temana, vilka 

framkommit genom den tematiska innehållsanalysen. Däremot redovisar inte respektive 

intervjuobjekt en fullständig kursplansrepresentation, vilket vi såg i den sammanfattande 

tabellen i kapitel fyra, då ingen av intervjuobjekten hade berört samtliga teman. 

Svarsfrekvensresultatet redovisades i den tematiska innehållsanalysen och i detta kapitel 

knyts resultatet samman med kursplanen för att legitimera slutsatser om urvalsgruppernas 

efterlevnad av densamma. 

5.1 Tema ”A” i relation till kursplanen 
Bland de åtta moment, utifrån de ”mål som ska vara uppnådda i det nionde skolåret” 

vilka redovisat i kapitel två, finns det två moment som kopplas ihop med tema ”A”. 

Temat innefattar miljö- och klimatfrågor:      

- Eleverna skall förstå vad som är resurser i naturen och sedan kunna koppla samman 

detta med människors verksamheter, alltså se hur människans resursuttag ”påverkar 

miljön och visa på olika alternativ i miljöfrågor”.26

- Eleverna skall kunna exemplifiera hur människors levnadsvillkor och landskapet 

påverkats, och påverkas, av viktiga samhällsförändringar, bl. a. globalisering och 

industrialisering.27

De två momentens betydelse för miljöfrågor är mycket tydliga i kursplanen. Bland 

intervjuobjekten var det bara IO 2 som inte nämnde miljöfrågor alls, vilket efterföljande 

tabell visar. Förutom detta visar den tematiska innehållsanalysen att intervjuobjekten har 

tillfredsställande kunskaper om kursplanen och att de följer den gällande detta tema. 
 

Tabell 8. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”A” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
A X +  X  X  X + X + 5 
    

                                                 
26http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (070426) 
27http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3883&ex
traId=2087 (070426) 
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5.2 Tema ”B” i relation till kursplanen 
Tema ”B”, vilket handlar om människors levnadsförutsättningar, har fått ett stort 

utrymme i kursplanen då tre olika kursplansmoment påpekar temats betydelse:  

- Eleverna skall ha fått verktyg för att jämföra olika delar av världen och sedan koppla 

samman det med människors olika levnadsvillkor. 

- Eleverna skall ha kännedom om människors levnadsvillkor i olika miljöer runt om i 

världen och känna till vilka faktorer som bidrar till att upprätthålla dem. Vidare skall de 

ha tillägnat sig kunskap så att de kan reflektera över förändringsmöjligheter. 

- Eleverna skall kunna exemplifiera hur människors levnadsvillkor och landskapet 

påverkats, och påverkas, av viktiga samhällsförändringar, bl. a. globalisering och 

industrialisering. 

Den tematiska innehållsanalysen visar att efterlevnaden av kursplansmomenten, kopplade 

till temat, inte är tillfredsställande då en tredjedel inte uppfattar dessa frågor som en 

relevant del av geografiämnet, varav IO 4 ger delmomentet ett litet utrymme i sin 

uppfattning av geografiämnet. 

 
Tabell 9. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”B”  

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
B X +  X + X - X +  4 
 

5.3 Tema ”C” i relation till kursplanen 
Tema ”C”, kartkunskap, har endast ett kursplansmoment representerat, nämligen:  

- Eleverna skall ha tillägnat sig kartkunskap, alltså var länder, sjöar och berg m.m. är 

belägna, samt sätta in dem i olika storleksrelationer. 

Den tematiska innehållsanalysen visar att detta kursplansmoment har det lägsta 

svarsantalet gällande uppfattningen av geografiämnet och därmed den sämsta 

efterlevnaden. I och för sig nämner samtliga intervjuobjekt temat under intervjuerna men 

IO 4, 5, och 6 betonar att de inte ser temat som en viktig del alls i geografiämnet. 

Märkbart i detta tema är att de som inte uppfattar kartkunskapen som en viktig del är 

lärarstudenter medan de som ger temat stor vikt, eller mycket stor vikt, är aktiva lärare. 
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Tabell 10. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”C” 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
C X + X + X     3 

 

5.4 Tema ”D” i relation till kursplanen 
”Inre och yttre krafter” är det vanligaste förekommande temat. Kursplanen visar på dess 

betydelse på två olika ställen:  

- Eleverna skall ha kunskap om de inre och yttre krafter som ligger till grund för ett 

förändrat landskap. 

- Eleverna skall ha kännedom om klimat- och vegetationszonerna. 

Efterlevnaden av detta kursplansmoment, vilket den tematiska innehållsanalysen visar, är 

alltså fullgod. Samtliga intervjuobjekt uppfattar det som ett tema med stor, eller mycket 

stor, vikt inom geografiämnet. 
 
Tabell 11. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”D” 

 Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
D X  X + X  X + X + X  6 

 

5.5 Tema ”E” i relation till kursplanen 
Kursplansmoment i relation till ”Näringsgeografi och människans kulturlandskap” är 

också två till antalet: 

- Eleverna skall kunna exemplifiera hur människors levnadsvillkor och landskapet 

påverkats, och påverkas, av viktiga samhällsförändringar, bl. a. globalisering och 

industrialisering. 

- ”Eleverna skall kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och 

förhållanden genom att arbeta med geografisk information” 

Här ger lärarstudenterna temat en större vikt än vad de aktiva lärarna gör och följer alltså 

kursplanen i en större utsträckning än de aktiva lärarna. Det är endast en aktiv lärare som 

ser detta kursplansmoment som viktigt medan lärarstudenterna gör det.  
 
Tabell 12. Intervjuobjektens svarsfrekvens för tema ”E” 

 Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
E  X +  X + X - X+  4  
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6. Slutsats 
Den första forskningsfrågan gällde lärarstudenternas uppfattningar av geografiämnet och 

efter att ha studerat intervjuerna, utifrån tabellen som framarbetats utifrån den tematiska 

innehållsanalysen, blir slutsatsen att lärarstudenter upplever geografiämnet på ett i stort 

sett likartat vis. Det som jag upplever som mest utmärkande är att de inte uppfattar 

kart/platsgeografi som något centralt då ingen uppfattar det som en del av geografiämnet 

eller i alla fall inte lägger någon vikt vid det. Däremot, som vi såg i jämförelsen mellan 

resultat och kursplanen, är detta ett obligatoriskt delmoment vars kunskaper eleverna 

skall besitta när de slutar nian. I övrigt visar den tematiska innehållsanalysen att 

likvärdigheten i uppfattningar är relativt lika bland lärarstudenterna med undantag från 

tema ”B” som IO 6 inte lägger någon vikt vid alls. Ehuru det råder konformitet i gruppen 

skiljer den sig åt i vissa avseenden gällande graden av delmomentens vikt i temana. 

Vidare uppfattar lärarstudenterna miljö- och klimatfrågor, inre och yttre krafter, samt 

näringsgeografi och människans kulturlandskap som de viktigaste delarna i 

geografiämnet. Om man ser just till vilken vikt miljöfrågorna får så är temat det som 

lärarstudenterna uppfattar som viktigast, tillsammans med tema ”E”. Endast en av 

lärarstudenterna gav det inte mycket stor vikt, utan bara stor vikt.   

   
Tabell 13. Intervjuobjektens svarsfrekvens för samtliga teman 

 

 

Tema: IO. 1 IO. 2 IO. 3 IO. 4 IO. 5 IO. 6 Antal 
A X +  X  X  X + X + 5 
B X +  X + X - X +  4 
C X + X + X     3 
D X  X + X  X + X + X  6 
E  X +  X + X - X+  4 

Den andra forskningsfrågan gällde hur de aktiva, behöriga, lärarna uppfattade 

geografiämnet och vilken vikt de lägger vid miljöfrågor. Bland de aktiva lärarna råder 

inte samma mått av konformitet som lärarstudenterna hade. Här finns skillnader i tema 

”A”, ”B” och ”E”. Intressant i sammanhanget är att medan lärarstudenterna inte 

uppfattade kartkunskap som betydelsefullt uppfattar de aktiva lärarna å andra sidan detta 

som det viktigaste delmomentet. Två tredjedelar av de aktiva lärarna synes heller inte 

uppfatta ”näringsgeografi och människans kulturlandskap” som en del av geografiämnet. 

De teman som det råder störst konformitet i för de aktiva lärarna är tema ”C” och ”D”, 
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alltså kartkunskap, samt inre och yttre krafter. Då samtliga av de aktiva lärarna nämner 

detta i intervjuerna blir innebörden att just de temana uppfattas som de viktigaste 

delmomenten i geografiämnet. Uppfattningen om miljöfrågornas betydelse är inte lika 

stor bland de aktiva lärarna som de var hos lärarstudenterna. Två tredjedelar uppfattar 

denna fråga som en del av geografiämnet men endast en av de aktiva lärarna lägger 

mycket stor vikt den.  

 

Gällande den tredje forskningsfrågan, om det finns någon skillnad mellan lärarstudenter 

och aktiva lärare i deras uppfattningar av geografiämnet framträder vissa mönster. 

Tydligt är att det föreligger en viss skillnad mellan lärarstudenter och aktiva lärare i deras 

uppfattningar av geografiämnet. Medan lärarstudenterna uppfattar ”näringsgeografi och 

människans kulturlandskap” som en naturlig del i ämnet är det endast en av de aktiva 

lärarna som gör det. Den största skillnaden föreligger, som visat, i 

kartkunskapsmomentet. Likformighet mellan urvalsgrupperna finns dock i tema ”B”, 

men framförallt i tema ”D” där svarsfrekvensen är fullständig och vikten av delmomentet 

är stor, eller mycket stor.   

 

Om man sätter kursplanens uppnåendemål i relation till respektive intervjuobjekt och 

dennes svarsfrekvens, enligt den tematiska innehållsanalysen, framkommer det att ingen 

av intervjuobjekten uppfattar samtliga delmoment i kursplanen som viktiga, men näst 

intill. Konformiteten i de två olika urvalsgrupperna är relativt lika i detta fall, vilket 

redovisats tidigare i detta kapitel. 
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7. Diskussion 
 

Vid en kontroll av validiteten, alltså om undersökningen är relevant för mitt syfte, i denna 

uppsats hävdar jag att den är fullgod då undersökningens syfte och frågeställningar 

kopplats samman med metoden och dess utformning. Reliabiliteten, om själva mätningen 

uppfyller vetenskapens mått på korrekthet, likaså. En högre populationsnivå i min 

undersökning hade möjliggjort att resultatet säkerställts på en högre nivå än vad som är 

fallet nu, desto större population desto större generaliserbarhet. Dock hävdar jag att 

generaliseringsgraden är tillräcklig då ett mönster började synas gällande de olika temana 

och i svarsfrekvenserna.  

 

En ännu högre resultatsäkerställning hade varit möjlig genom att kombinera den 

kvalitativa metoden med en kvantitativ metod i form av enkäter till de aktiva lärarnas 

elever, i årskurs nio, i syfte till en kontroll av intervjuinformationen. Här ska nämnas att 

en sådan enkät var framtagen och redo att användas men som inte realiserades beroende 

på motsättningar från de aktiva lärarna. De hävdade att datan skulle ha blivit missvisande 

då eleverna inte har geografi i det åttonde skolåret och således skulle ha svårt att komma 

ihåg vad de arbetat med i det sjunde skolåret. Givetvis hade det optimala varit att under 

en längre tidsperiod ha ägnat sig åt observationer, vilket är något som skulle ha blivit 

svårt för mig med tanke på uppsatsens tidsåtgång på tio veckor.  

 

Nyttjandet av diktafon kan givetvis påverka intervjuobjekten så till vida att allt de säger 

finns inspelat på band och därför inte blir lika frispråkiga. Min egen upplevelse har varit 

att samtliga intervjuobjekt känt sig trygga och avslappnade, speciellt i samband med de 

platser intervjuerna skett. 

 

De slutsatser som kom fram i slutsatskapitlet kommer nu att diskuteras här. Bland annat 

har vi uppfattningen att kart/platsgeografi inte är en viktig del i geografiämnet bland 

lärarstudenterna medan det uppfattas vara av stor vikt bland de aktiva lärarna. Hur 

kommer detta sig? En förklaring tror jag kan härledas till geografiutbildningen vid 

karlstads universitet. Undertecknad har själv läst geografi vid samma universitet för ett 
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par år sedan och skaffat sig ämnesbehörighet inom geografiämnet. Under utbildningen då 

ingick ingen kart/namn/platsgeografi alls, kanske beroende på att dessa kunskaper 

antagligen ses som självklara vilket i sin tur sätter spår hos de studenter som deltar i 

geografiutbildningen. Eftersom detta är ett obligatoriskt moment i 

grundskoleundervisningen borde avsaknaden av kartgeografins vikt ses som ett problem 

vilket måste rättas till, eller tryckas mer på, av de ansvariga universitetslärarna. Å andra 

sidan har vi de aktiva lärarna som ger detta ett stort utrymme i sina uppfattningar av 

geografiämnet. Området borde vara ett tacksamt område att undervisa i, med tanke på att 

eleverna arbetar självständigt, samtidigt som eleverna eventuellt tycker att det är ett roligt 

inslag vilket bland annat IO 2 uppgav. De aktiva lärarna har också fullständig 

svarsfrekvens för inre och yttre krafter. En tanke som väcks utifrån detta är att dessa två 

områden eventuellt dominerade synsättet på geografi tidigare och därför sitter i 

fortfarande. Med utgångspunkt ur uppfattningarna av geografiämnet, ser jag ett mönster i 

att de aktiva lärarna uppfattar geografiämnet som ett naturgeografiskt ämne i större 

utsträckning än vad de gör med den kulturgeografiska inriktningen. Lärarstudenterna 

verkar se geografin som ett ämne där natur- och kulturgeografin är lika viktiga.   

 

Förutom just kart- och namngeografin uppfattar lärarstudenterna geografiämnet utifrån 

kursplanens uppnåendemål vilket är ett tecken på att de tillägnat sig en utbildning där 

naturgeografin kopplas till det kulturgeografiska området. Jag tycker relevansen av detta 

är stor då det är en förutsättning för att arbeta med miljöproblematiska frågor. Inre och 

yttre krafter, vilket påverkar jordytans topografi, är det mest svarsfrekventa delmomentet 

utifrån hela populationens uppfattningar. Detta ser antagligen de flesta som en 

självklarhet. Jag anser, liksom IO 4, att det är en grundförutsättning för förståelsen av 

geografiämnet i stort och därmed miljöfrågor.     

   

Gällande miljöfrågornas betydelse uppfattar samtliga, utom IO 2, det som en viktig del av 

geografiämnet. Här kan det finnas en viss skillnad i vilken utbildning intervjuobjekten 

fått, och i vilken tid. Intervjuobjekt 2 uppger också att denne inte anser att geografiämnet 

har förändrats under dennes yrkesliv. IO 2 har arbetat i över trettiofem år som lärare och 

mycket vatten torde ha runnit under broarna gällande de vetenskapliga framstegen vid 
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detta lag. Det kan också vara så att IO 2 anser att detta hör hemma i andra ämnen, främst 

då fysikämnet. Vid den tematiska innehållsanalysen av IO 2 fick jag intrycket att denne 

ser geografiämnet som något knutet till elevernas närområde, ett mer ”nyttoinspirerat” 

synsätt kopplat till den enskilda individen.  

 

Som lärare är kunskapen om vad kursplanerna säger en av de mest centrala delarna i 

ämbetsutövningen då det i praktiken är demokratiskt fattade beslut vilka måste följas. 

Kursplanerna talar om vad eleverna skall kunna i olika stadier och garanterar också en 

någorlunda nationell likvärdighet för de olika ämnena. Om inte elever tillgodogör sig 

vissa kunskaper i teorin får det också konsekvenser i praktiken. Ur mitt perspektiv är just 

miljöfrågorna ett av de mest angelägna områdena som geografilärarna bör arbeta med. 

Glädjande nog verkar de allra flesta eleverna få ta del av dessa frågor. Utifrån 

lärarstudenternas svar om detta område ser det ljust ut i framtiden också.  

 

Uppsatsens resultat i förhållande till tidigare bedriven forskningen inom området, som 

presenterats tidigare, visar att miljöfrågornas betydelse inom geografiämnet uppfattas 

som viktigare än vad de tidigare gjorde. Det förefaller som om det finns en större 

medvetenhet kring dessa frågor idag och likaså att den ökar, vilket jag grundar på 

lärarstudenternas stora miljötänkande i förhållande till de aktiva lärarnas.  

 

Avslutningsvis ställer jag frågan om det är rimligt att dra några slutsatser om vilken 

undervisning som verkligen bedrivs, eller kommer att bedrivas, ute på skolorna utifrån 

populationens uppfattningar om ämnet? Även om detta inte var syftet med min 

undersökning anser jag att frågan i sig är intressant. Jag menar att en sådan koppling kan 

göras till viss del men inte fullt ut. Min egen erfarenhet är att om man uppfattar något 

som viktigt, eller något som man brinner för, ger detta givetvis en påverkan i ens egen 

undervisning. Här gäller givetvis också det omvända. Om man inte uppfattar något som 

intressant kommer det endast få ett marginellt utrymme i undervisningen.  
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Muntliga källor 

Intervjuobjekt 1: 2007-04-20 

Intervjuobjekt 2: 2007-04-23 
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Intervjuobjekt 5: 2007-04-25 
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Bilaga 1 
 
Rammall för intervjufrågor 
 
Vilken uppfattning har du av geografiämnet i stort? 
 
 
 
 
 
Vilka delmoment, i geografiundervisningen, anser du är viktigast? 
 
 
 
 
Kopplar du samman natur- och kulturgeografi i din undervisning och i så fall på vilket 
sätt? 
 
 
 
 
Integrerar du geografiämnet med andra SO – ämnen, och i så fall hur? 
 
 
 
 
Hur tror du att man kan göra geografiämnet mer populärt bland elever? 
 
 
 
 
Vad hoppas du att eleverna har fått med sig i geografiämnet i stort när de slutar nionde 
klass? 
 
 
 
 
 
Upplever du att synen på geografiämnet har förändrats under din yrkesutövning som 
lärare? 
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