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ABSTRACT 

Gärdsberg, A. 2017. Geografiundervisning på högstadiet – Geografilärare med olika 
ämneskombinationer och dess ämnessyn samt utformning av undervisning. Naturgeografiska 
institutionen, Uppsatser, Stockholms Universitet.  

Den här studien undersöker hur geografilärare med olika ämneskombinationer på högstadiet ser 
på geografiämnet och hur de utformar sin undervisning och därigenom ta reda på ifall det är 
några skillnader mellan geografilärare som har en samhällsvetenskaplig ämneskombination och 
geografilärare med naturvetenskaplig ämneskombination. För att uppfylla syftet och besvara på 
frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts med aktuella lärare från båda 
lärargrupper. Det visar sig att bilden av geografiämnet är relativt likartad mellan grupperna och 
överensstämmer även med inflytelserika geografididaktikers beskrivning av ämnet. Lärarna i 
båda grupper lyfter fram ämnets tvärvetenskaplighet som en styrka vilket bidrar till en 
helhetssyn. Däremot finns det generella skillnader i hur grupperna utformar sin undervisning. 
Den samhällsvetenskapliga gruppens geografiundervisning domineras av kulturgeografiskt 
innehåll medan den naturvetenskapliga gruppen har en jämn fördelning av kultur- och 
naturgeografiskt innehåll samt värderar integreringen av båda discipliner högre.  

Keywords: Geografi, högstadiet, ämnessyn, didaktik, SO, NO 

Handledare: Cecilia Lundholm, HSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING          1 

1.1 Syfte och frågeställningar        2 

1.2 Avgränsning         2 

2. BAKGRUND          3 
2.1 Geografiämnets utveckling i undervisningen     3 

2.2 Läroplanen 2011         5 

3. TIDIGARE FORSKNING        6 
3.1 Bilden av geografiämnet och forskning om geografiundervisning  6 

3.2 Internationella studier        10 

4. METOD          12 
4.1 Inför undersökningen        12 

4.2 Urval          14 

4.3 Genomförande och etiska aspekter      15 

4.4 Tematisk analys         17 

5. RESULTAT          18 
5.1 Bilden av geografiämnet        19 

5.2 Utformningen av geografiundervisningen     20 

5.2.1 Vanligaste förekommande teman      21 

5.2.2 Uppdelningen av natur- och kulturgeografiska moment   23 

5.2.3 Svårigheter i undervisningen      25 

5.2.4 Tvärvetenskaplig, ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete 27 

6. DISKUSSION         29 

7. SLUTSATSER         33 

8. REFERENSLISTA         34 

9. BILAGOR          35 
 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Inledning 
Min nyfikenhet om världen gjorde att geografi blev ett av mina absoluta favoritämnen i skolan. 

Jag har alltid tyckt att ämnet varit intressant och burit på frågor om hur olika platser ser ut och 

hur människor lever där. Trots att jag under min egen skolgång var nöjd med undervisningen i 

geografi har jag i efterhand blivit medveten om att undervisningen i stora drag varit relativt 

enformig och utelämnade stora delar av potentiellt geografiskt innehåll. Undervisningen gav mig 

dock, där och då, tillräcklig lust att vilja studera till geografilärare. 

Geografistudierna på universitetet har gjort mig medveten om hur brett ämnet är. Jag har fått 

kunskaper i flera olika discipliner som jag tidigare inte hade förknippat med ämnet, men som nu 

i efterhand känns som självklara element inom geografi. Geografiämnet som företeelse är 

omfattande, men i skolan är antalet timmar i relation till ämnets omfattning långt ifrån i paritet 

med varandra och det finns därför en urvalsproblematik, både i utformningen av kursplanen och i 

undervisningen. Detta ökar också risken för att geografiundervisning i skolan inte ger en rättvis 

bild av ämnet. En bidragande orsak till detta är att mycket av dess potentiella innehåll tas upp i 

andra ämnen, i synnerhet samhällskunskap och NO-ämnen. På så vis kan geografiämnet också 

upplevas som överflödigt i skolan. Det blir därför relevant att fråga sig vad som är specifikt för 

just geografiämnet. Ämnets bredd kan både ses som dess styrka och svaghet. 

Förespråkare för geografiämnet talar ofta om ämnets unika karaktär, det vill säga att det 

förbinder natur- och samhällsvetenskapen med varandra. Denna bro mellan människa och miljö 

finns bara i geografi. Bron mellan natur och kultur anses ofta vara geografiämnets kärna och 

tvärvetenskapligheten ger geografiundervisningen möjligheter att utveckla analysförmågor och 

verktyg till att tänka holistiskt (Möller, 2003, s. 12-15). Den nya kursplanen för geografi på 

högstadiet är utformad på ett sätt så att det ska finnas en jämvikt mellan natur- och kulturgeografi 

och ambitionen är att geografiundervisningen ska vara så sammanvävt mellan natur- och 

kulturgeografi att det inte ska kunna skiljas från varandra (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 122). Men 

efterföljs detta i praktiken? Fungerar geografi som en bro mellan natur- och samhällsvetenskapen 
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i skolan? Är innehållet i undervisningen balanserat mellan natur och kultur eller väger den ena 

vetenskapsgrenen tyngre än den andra? 

I den här studien har jag valt att undersöka geografilärare med olika ämneskombinationer på 

högstadiet och deras syn på geografiämnet samt utformandet av undervisning. En grupp med 

lärare som har en samhällsvetenskaplig ämneskombination (geografi och SO-ämnen) samt en 

grupp med naturvetenskaplig ämneskombination (geografi och NO-ämnen) valdes ut. Vad är 

deras syn på geografiämnet? Präglar detta undervisningen? Återspeglar undervisningen lärarnas 

ämneskombinationer? Går det att urskilja skillnader i undervisningen mellan de båda grupperna?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Eftersom geografiämnet är tvärvetenskapligt och innehåller så pass många discipliner inom både 

samhälls- och naturvetenskap är det intressant att se hur geografiundervisningen ser ut i 

praktiken med fokus på ämnesbredden. Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka 

huruvida geografilärare på högstadiet som har en samhällsvetenskaplig ämneskombination 

kontra geografilärare med en naturvetenskaplig ämneskombination uppfattar geografiämnet, och 

hur de utformar, integrerar och fördelar natur- och kulturgeografiska moment i undervisningen. 

Uppsatsen ämnar göra jämförelser mellan båda lärargrupperna och därigenom se om det finns 

några generella likheter och skillnader. För att kunna uppnå detta skall kvalitativa intervjuer 

genomföras med representanter ur de båda lärargrupperna. För att uppnå syftet ska dessa frågor 

besvaras: 

● Vilken uppfattning och utformning av geografiämnet har geografilärare på högstadiet 

med en samhällsvetenskaplig ämneskombination? 

● Vilken uppfattning och utformning av geografiämnet har geografilärare på högstadiet 

med en naturvetenskaplig ämneskombination? 

● Mot bakgrund av lärarnas ämneskombination, finns det skillnader rörande hur de 

utformar sin undervisning? 

1.2 Avgränsning 

I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till att endast intervjua och studera geografilärare på 

högstadiet. Det betyder alltså att elevernas perspektiv lämnas utanför denna studie samt lärare i 
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mellanstadiet och gymnasiet.  Anledningen till att jag väljer att intervjua högstadielärare är att 

samtliga elever någon gång under högstadiet läser geografi, vilket innebär att det finns relativt 

många geografilärare på högstadiet i jämförelse med gymnasiet och det förbättrar möjligheten att 

göra intervjuer.  

Eftersom undersökningens resultat baseras på intervjuer är det viktigt att de inte är för få. Men 

eftersom att frågeställningarna är av kvalitativ karaktär samt att kvalitativa intervjuer är 

tidskrävande är det heller inte möjligt att ha för stort antal respondenter. Mitt mål har varit att 

intervjua åtta geografilärare, fördelat på fyra lärare med samhällsvetenskaplig ämneskombination 

samt fyra lärare med naturvetenskaplig ämneskombination, men det slutade med att det endast 

blev tre lärare med naturvetenskaplig kombination. Målet med intervjuerna har varit att hålla 

dem mellan tjugo och trettio minuter långa. Samtliga lärare är verksamma i Stockholmsområdet.   

 

2. Bakgrund  
2.1 Geografiämnets utveckling i undervisningen 

Geografi har både som vetenskap och skolämne haft en pendlande ställning och innehåll genom 

historien. Geografi har haft en plats i undervisningen ända sedan 1700-talet, men kom först att 

bli ett eget ämne 1895. Dessförinnan hade geografi varit ett dubbelämne länkat till historia. 

Sedan folkskolestadgan 1842, som innebar att folkskolan blev obligatorisk, fick alla barn som 

gick i skolan ta del av geografiundervisningen (Molin, 2006, s. 37). Skolgeografin hade då en 

politisk prägel med största fokus på den egna hembygden och i andra hand fosterlandet. Geografi 

har även gått under namnet hembygdskunskap. I och med att geografin var hoplänkat med 

historia så dominerade det politiska perspektivet i undervisningen. Under 1870-talet började 

dock regionalgeografin alltmer att introduceras där tyngden i undervisningen nu baserades på 

naturgeografi. Geografiämnets ställning kom också att stärkas till följd av de nationalistiska 

strömningarna under 1800-talets andra hälft, men det skulle dröja fram till 1895 innan geografi 

blev ett eget ämne i skolan, då endast för skolans lägre klasser men 1909 blev det också ett eget 

ämne i de högre årskurserna i grundskolan samt på gymnasiet. 
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Under slutet av 1800-talet och de första decennierna på 1900-talet kom geografin att präglas av 

naturdeterminism, ett synsätt som byggde på föreställningar om att naturen är överordnad 

människan. Enligt naturdeterminismen präglar och bestämmer naturen över människorna och 

dess samhällen. Utifrån detta synsätt ansågs framtiden redan vara förutbestämd, och det enda 

sättet att förstå utveckling var genom att förstå naturen, det fanns alltså ett starkt samband mellan 

natur och kultur som inte människan kunde påverka. Naturdeterminismen legitimerades och 

medförde föreställningar av vad som vi idag anser vara direkt rasistiska (ibid, s. 87-92). 

Karaktäristiskt för undervisningen vid denna tid var den så kallade ”länderkunskapen” som i stor 

utsträckning gick ut på att memorera olika fakta om länder och i förlängningen kunna särskilja 

olika länder, regioner och folkslag från varandra (Wennberg, 1990, s. 124). 

Naturgeografin och det naturdeterministiska synsättet dominerade i början av 1900-talet, men 

naturdeterminismen kom successivt att ersättas av uppfattningen om att det fanns ett dialektiskt 

förhållande mellan människa och miljö, där naturen fortfarande har påverkan på människor och 

sätter gränser, men där människan har spelrum inom dessa gränser. Mot slutet av 1920-talet 

adderades allt mer kulturgeografiskt innehåll i kursplanerna för geografi, vilket hade sin grund i 

samhällsutvecklingen i form av den ökade industrialiseringen, världshandeln, betydelsen av 

ekonomisk geografi och den demokratiseringsprocess som hade ägt rum (Molin, 2006, s. 94).  

Efter andra världskriget skedde stora omvälvningar både i samhället och i skolan. Under 1950-

talet fick skolan en viktigare roll i att fostra demokratiska medborgare. Det globala perspektivet i 

skolan växte fram och undervisningen kom att bli mer internationellt inriktad än tidigare. Till 

följd av detta stärktes tillfälligt geografiämnets status. Synen på vetenskap kom också att 

förändras efter andra världskriget. Den skulle vara objektiv och värdeneutral. Det blev också allt 

vanligare att forskare inom geografiämnet villa specialisera sig i antingen natur- eller 

kulturgeografi vilket ledde till att ämnet också delades vid Sveriges universitet. Geografiämnet 

som enhet kom även att upphöra i gymnasieskolan under 1960-talet, där den kulturgeografiska 

delen skulle ta plats i det nya ämnet samhällskunskap medan den naturgeografiska delen 

hamnade under naturkunskap. Samtidigt blev geografi en del av SO-blocket på högstadiet. I 

Sverige har skolämnet haft svårt att hänga med den vetenskapliga disciplinen då ämnet haft en 

historia av att vara ett biämne till andra skolämnen och under de efterföljande 1970- och 1980-
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talen var ämnets status fortsatt svag. Under 1980-talet började dock en miljöaspekt att lyftas fram 

i skolan och begrepp som ”hållbar utveckling” kom att introduceras. Förespråkare för ämnet, då 

som nu, har påpekat att ämnet är unikt i sin karaktär då det är det enda i sitt slag som förbinder 

människan och miljön. De har pekat på att geografi är framtidens ämne och att det är det enda 

ämnet som kan ge en helhetssyn på samhällsproblem som rör människa och natur (ibid, s. 96-

104).  

I samband med läroplanen 1994 (Lpo 94) uppstod det som Lena Molin (Molin, 2006, s. 146) 

kallar för ”frirum” vilket innebär att instruktionerna för undervisningen försvunnit och att läraren 

därmed har större makt över undervisningsinnehållet. År 2000 kom en kursplansrevidering till 

följd av att detta frirum hade efterfrågats i ännu större omfattning vilket innebar att 

instruktionerna för undervisningen minskades ner ytterligare.  Lpo 94 innebar också att SO- och 

NO-blocket löstes upp varpå det blev flera enskilda ämnen i grundskolan, detta för att stärka de 

enskilda ämnenas betydelse. I och med Lpo 94 blev geografi också återigen ett eget ämne även 

på gymnasiet, men antalet klasser som läste geografi var dock begränsat till 

samhällsvetenskapsprogrammet och på högstadiet var antalet timmar för ämnet jämförelsevis 

lågt (ibid, s. 135-141). 

2.2 Läroplanen 2011 

I och med den senaste läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr11) har undervisningen i geografi 

fått tydligare mål och riktlinjer. Arbetet med den nya kursplanen tog sin utgångspunkt i en 

strävan att öka ungdomars förmåga att agera i en föränderlig och globaliserad värld (Fridfeldt & 

Molin, 2010, s. 111-112). Det finns nu konkreta kunskapskrav vad varje elev ska kunna efter 

årskurs 3, 6 och 9. Den största skillnaden från tidigare kursplaner är att geografiämnet nu ska 

vara än mera sammanhållet mellan natur- och kulturgeografi. De tydliga sambanden mellan 

människa och natur syftar till att eleverna ska utveckla ett systemtänkande (Skolverket, 2011). 

En viktig bakgrund i utformandet av den nya kursplanen grundar sig i att det har riktats kritik 

från bland andra Geografilärarnas riksförbund att naturgeografin i kursplanen varit i skuggan av 

det kulturgeografiska innehållet. Fridfeldt och Molin bemötte denna kritik och poängterade att 

geografiundervisningen ska vara så sammanvävt mellan natur- och kulturgeografi att det inte ska 

kunna skiljas åt från varandra. På så vis skulle de båda kategorierna få ungefärlig jämvikt i 
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undervisningen och eleverna få möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv (Fridfeldt & 

Molin, 2010, s. 122). Sammanfattningsvis har den nya kursplanen jämnare fördelning mellan 

natur- och kulturgeografiskt stoff än tidigare kursplaner och rent konkret ska undervisningen ha 

ett ökat fokus på hållbar utveckling och miljöfrågor och arbeta med flera vetenskapliga arbetssätt 

i jämförelse med tidigare kursplaner samt använda geografiska verktyg i undervisningen, såsom 

GIS (Geographical information system). Ett annat krav är att fältstudier ska genomföras och 

integreras i geografiundervisningen på högstadiet (Skolverket, 2011). 

 

3. Tidigare forskning 
Min uppsats syftar till att undersöka geografilärares syn på ämnet geografi, geografiundervisning 

och dess innehåll samt undersöka huruvida resultaten skiljer sig med avseende på lärarnas 

ämneskombinationer. Det finns relativt få moderna studier som berör utformning av 

geografiundervisning och lärares uppfattningar om ämnet, men jag har hittat och i huvudsak 

använt mig av fyra forskningsstudier som på något sätt berör mitt undersökningsområde. De fyra 

studier som kopplas till min undersökning är Jens-Peter Möllers Geografididaktik (2003), Lena 

Molins avhandling Rum, frirum och moral (2006), Gabriel Bladhs studie Geografilärare och 

geografiundervisningen i den svenska grundskolan (2014) samt den brittiska studien Powerful 

knowledge and geographical education (2014) av Margaret Roberts. En femte studie, 

Prepearing teachers for a changing world (2005), genomförd av Darling-Hammond, Bransford 

och LePage, vilka har presenterat en analysmodell för lärande som jag kommer använda mig av i 

min diskussion. 

3.1 Bilden av geografiämnet och forskning om geografiundervisning 

Möllers studie är främst en didaktisk skrift som riktar sig till lärarstudenter och verksamma 

lärare. Studien innehåller vissa delar som är av intresse för den kommande undersökningen, 

däribland synen på geografi. I studien diskuterar Möller huruvida geografiämnet har 

avgränsningsproblem eller inte, vilket är en vanlig uppfattning som är utbredd bland föräldrar, 

skolpolitiker, skolledare och lärare utan utbildning i ämnet vilket i förlängningen påverkat hur 

ämnet kommit att utformas i skolan. Möller menar att det didaktiska problemet för 
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geografiundervisningen inte gäller att avgränsa ämnet, utan snarare att identifiera vad som är 

ämnets kärna. När denna kärna är funnen kan undervisningen utgå från denna och senare arbeta 

sig utåt. Enligt Möller är tvärvetenskapligheten och sambanden mellan människa och natur 

ämnets kärna där geografiundervisningens främsta roll är att kartlägga natur- och 

kulturlandskapets mönster och processer samt söka förklaringar till dessa och vidare hur det kan 

komma att förändras. Möller menar att geografiundervisningen har stora möjligheter just på 

grund av ämnets stora spektrum, där läraren både kan tillämpa teoretisk och praktisk 

undervisning (Möller, 2003, s. 28-31). Men förutom möjligheterna medföljer även vissa hinder. 

Det låga antalet timmar geografi har i undervisningen i kombination med ämnets bredd samt en 

bristande medvetenhet och kunskap om ämnet hos lärare leder till svårigheter i undervisningen. 

Ämnets bredd och den bristande medvetenheten bland lärare är också en orsak till att lärare mer 

eller mindre slumpmässigt hoppar runt mellan arbetsområden i undervisningen. På så vis riskerar 

undervisningen i geografi att bli osammanhängande. Möller jämför Danmark och Sveriges syn 

på geografi, där styrdokumenten i de båda länderna är likartade. Men i Danmark ligger ämnet 

under naturvetenskapen, tillsammans med natur/teknik, fysik/kemi, biologi och matematik, 

medan geografi i Sverige formellt sätt underordnas SO-blocket. Möller är dock av åsikten att 

geografi inte entydigt kan placeras under endast den ena kategorin, istället är bör ämnets identitet 

ligga i mittemellan dessa block (ibid, s. 12-17).  

Den mest omfattande svenska forskningsstudien på 2000-talet som berör geografiundervisning är 

Lena Molins avhandling Rum, frirum och moral (2006).  Molin redogör hur ämnets historia och 

utveckling som skolämne sett ut, undersöker skolgeografins innehållsval och hur undervisningen 

i ämnet har praktiserats fram till millennieskiftet. I sitt arbete har Molin observerat ett antal 

geografilektioner i skolan för att på så vis ta reda på vilken typ av innehållsval som 

geografilärare gör. Ett av hennes viktigaste resultat är att lärare i hög grad väljer att avstå ifrån 

det som hon kallar för frirummet, ett tolkningsutrymme samt möjlighet till alternativa 

innehållsval, som lärare sedan 1994 års läroplan har makten att bestämma över. Istället styrs 

innehållsvalet huvudsakligen av selektiva traditioner där elevperspektivet inte får tillräckligt med 

utrymme (Molin, 2006, s. 205). En annan orsak till att detta tolkningsutrymme inte utnyttjas har 

att göra med att undervisningen i hög grad planeras utifrån läroböckerna. Dessa läroböcker har 
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ofta en tydlig uppdelning mellan natur- och kulturgeografiska teman, vilket också avspeglas i 

undervisningen. Molin skriver att en klar majoritet av lärarna inledningsvis väljer att behandla 

naturgeografin för att sedan övergå till kulturgeografiska moment senare i kursen (ibid, s. 263). 

Molin understryker att geografi är ett aktualitetsämne, det vill säga att det är ett ämne som i 

likhet med världen är i ständig förändring. Men samtidigt poängterar Molin att skolgeografin 

präglas av starka traditioner, där exempelvis namn- och regionalgeografin fortfarande är (2006) 

stark i den svenska geografiundervisningen, och att skolämnet på så vis utvecklas långsamt. Den 

omfattande miljöproblematiken i dagens samhälle skapar möjligheter för ämnet att växa, men 

istället är ämnet fortfarande begränsat i sin omfattning. Enligt Molins undersökning gavs 

miljöfrågor och hållbar utveckling ett synnerligen begränsat utrymme i skolundervisningen, trots 

dess starka betoning i kurs- och läroplanen. I de fall dessa frågor lyftes upp så saknades den 

tvärvetenskapliga aspekten och det var nästan uteslutande naturperspektivet som användes vid 

dessa teman. Molin skriver också att den tvärvetenskapliga aspekten av ämnet ofta saknades i 

kursböckerna (ibid, s. 179). 

Som företrädare för geografiämnet är Lena Molin också av åsikten att geografi är framtidens 

ämne, där samhällsproblem rörande människa och natur endast kan belysas med ett samlat 

geografiämne (ibid, s. 101). Det är viktigt att notera att Molins avhandling är över ett decennium 

gammal och sedan dess har det skett stora omvälvningar i samhället och i skolan där en ny 

läroplan från 2011 sattes i bruk. Tillsammans med Anders Fridfeldt är Lena Molin en av 

producenterna till den nya kursplanen för geografi i grundskolan och gymnasieskolan, varpå 

flera av de brister som Molin lyfter fram i sin avhandling också är åtgärdade i och med den nya 

kursplanen. I den nya kursplanen betonas geografins roll som ett holistiskt aktualitetsämne där 

Molin och Fridfeldt skriver: 

Det samlade geografiämnets fokus ligger på människans livsvillkor vilket innefattar 
studiet av växelverkan mellan människans verksamhet, samhälle och natur över tid. 
Eftersom interaktionen mellan människa och miljö hela tiden förändrar jordens 
livsmiljöer utvecklas samtidigt ämnets innehåll, metoder, teorier och verktyg för analys 
och omvärlden (Fridfeldt och Molin, 2010, s. 113). 

Det är nu ett ökat fokus på resursfrågor, politisk ekologi, fattigdom, social rättvisa, hållbar 

utveckling och samhällets sårbarhet kopplat till naturgivna processer som sammantaget ska syfta 
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till att eleverna ska utveckla en systemsyn på jorden som helhet (ibid, s. 113-114), därmed har 

mycket förändrats sedan Molin skrev sin avhandling. 

Den mest moderna och kanske den mest relevanta studien för min undersökning är Gabriel 

Bladhs studie Geografilärare och geografiundervisningen i den svenska grundskolan (2014). Det 

är den enda större studien som tar avstamp efter den senaste läroplanen och som berör mitt 

undersökningsområde. Bladhs undersökning syftar till att undersöka hur grundskolelärare i 

geografi ser på geografiämnet, hur de lagt upp sin undervisning och vilka resurser de haft 

tillgång till. Det är en enkätstudie där 1089 lärare, av totalt 3000 tillfrågade, deltog och 

inkluderar både behöriga och obehöriga lärare i mellan- och högstadiet och berörde 

undervisningen hela läsåret 2011/2012. Bladhs frågeställningar handlar om hur geografilärare 

ställer sig till ämnesintegrering, vilket ämne som lärarna anser vara geografiämnets bästa partner 

i undervisningen samt vilka geografiska teman som är mest förekommande i undervisningen. 

Värt att notera är att en tredjedel av geografilärarna i undersökningen helt saknade utbildning i 

ämnet, medan 58 % av lärarna läst 30 högskolepoäng eller mer. Bladhs resultat visar att det finns 

en omfattande inställning bland grundskolelärare som uppfattar geografi som ett stödämne för de 

andra SO-ämnena och 64,8% av mellanstadielärarna samt 53,4% av högstadielärarna ansåg 

alternativt var positivt inställda till att SO-ämnena bör integreras. I denna fråga hävdar Bladh att 

det finns en rejäl splittring bland lärarna idag. På frågan vilket som är geografiämnets bästa 

partner anser lärarna på mellanstadiet att geografi i första hand lämpar sig bäst ihop med SO 

(45%), men biologi kommer på en stark andra plats (37%). På högstadiet ses samhällskunskap 

(49%) tydligt som geografins bästa partner medan biologi hamnar längre efter (26%). Geografi i 

grundskolan uppfattas främst som ett SO-ämne, men har en tydligare koppling som länk mellan 

SO- och NO-ämnena på mellanstadiet än på högstadiet, där ämnet istället framträder tydligare 

som ett samhällsvetenskapligt ämne. Bladh menar att detta kan bero på den stora andelen 

obehöriga lärare (Bladh, 2014, s. 160-161).  

På frågan angående vilka teman som geografilärare undervisade i under läsåret 2011/2012 i hög 

grad eller mycket hög grad skiljer sig svaren markant mellan de båda lärargrupperna. I topp-fem-

listan av förekommande teman bland mellanstadielärarna återfanns: 1) klimat & naturtyper 

(77%), 2) namngeografi (75%), 3) natur- och kulturlandskap (64%), 4) Naturprocesser-jordytan 
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(63%), 5) mänskliga aktiviteter & livsmiljöer (63%). Bland högstadielärarna återfanns: 1) 

mänskliga aktiviteter & livsmiljöer (86%), 2) befolkningsgeografi (81%), 3) naturresurser - 

förekomst och utnyttjande (75%), 4) hållbarhets- och rättvisefrågor (75%), 5) miljöhot (71%). 

Utifrån detta förstärks bilden av att geografi på högstadiet främst framträder som ett 

samhällsvetenskapligt ämne. På mellanstadiet är regionalgeografi och namngeografi i fokus 

medan miljöfrågor och aktualitetsfrågor har en främre roll i högstadiet, och då främst ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv (ibid, s. 164-165). 

Undervisningens innehåll kan styras av flera omständigheter. Bladh understryker att aktuell 

läroplan, lärarnas utbildningsbakgrund, ämnessyn, lärarerfarenhet, erfarenhet av tidigare 

läroplaner och läroböckernas roll är olika faktorer som styr innehållsvalet. Avslutningsvis 

poängterar Bladh att outbildade lärare i högre grad använder sig, och är beroende, av läroboken. 

Bladh menar att geografiämnet har utvecklats och att det nu läggs större fokus på miljö- och 

rättvisefrågor samt hållbarhetsfrågor än tidigare, men att det fortfarande finns utmaningar för 

geografiämnet att utveckla perspektiv och modeller för att tydligare väva samman relationerna 

mellan natur och samhälle. Enligt Bladh är geografiundervisningen i grundskolan i huvudsak 

tematiskt upplagd med ett förhållandevis svagt utvecklat helhetsperspektiv men att en stor orsak 

till detta kopplas samman med att många lärare är outbildade i ämnet. Andra poänger som Bladh 

i sin studie framhäver är att utbildade lärare i betydligt högre grad gör fältstudier än outbildade 

lärare, trots det är antalet fältstudier bland utbildade lärare förhållandevis lågt, där mindre än 

hälften av de utbildade högstadielärarna i geografi genomförde någon fältstudie läsåret 2011/12 

(ibid, s. 165-167).   

3.2 Internationella studier 

I den brittiska studien Powerful knowledge and geographical education (2014) diskuterar 

Margaret Roberts hur elever på bästa sätt kan utveckla geografisk förståelse och vilken roll 

geografilärare har i detta. I geografiundervisningen studerar eleverna verkligheten genom 

artefakter som kartor, statisk, grafer, bilder och filmer. Men dessa objekt är förenklade och 

representerar bara delar av verkligheten och har ofta bakomliggande motiv. Ett mål för 

geografiläraren bör enligt Roberts vara att låta eleverna testa den information de ges i 

verkligheten, exempelvis genom fältstudier (Roberts, 2014, s. 200). Men för att kunna göra 
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kopplingar till verkligheten behöver eleverna först kunna förstå, tolka och analysera geografiska 

data. Roberts skriver att kunskaper som förmedlas från läraren saknar värde om inte eleverna är 

motiverade eller om de inte kan relaterade dessa kunskaper till sig själva. Läraren måste ta 

hänsyn till flera aspekter i sin utformning av undervisning. Roberts klargör att valet av 

undervisningsinnehåll påverkas av lärarens egna värderingar, intressen och ideologier (ibid, s. 

204-205). 

Ett kapitel ur den amerikanska studien Prepearing teachers for a changing world (2005), 

genomförd av Darling-Hammond, Bransford och LePage, är också av intresse för min studie. 

Texten handlar om vad lärare behöver veta för att kunna bedriva bra undervisning. Darling-

Hammond et al. lyfter fram läraryrket som en profession vilken kräver flera kunskapsområden. 

Men det finns mycket forskning och kunskap som måste konkretiseras för att bli användbar i 

praktiken. Som hjälp har Darling-Hammond et al. skapat en figur (se bilaga 3) som sammanfattar 

egenskaper en professionell lärare måste förfoga över och som också fungerar som ett ramverk 

för att förstå hur undervisning och lärande hänger ihop. Denna analysmodell består i huvudsak 

av tre kunskapsområden: 

● Knowledge of learners and how they learn and development within social contexts. 
● Conceptions of curriculum content and goals: an understanding of subject matter and 

skills to be taught in light of the social purposes of education. 
● An understanding of teaching in light of the content and learners to be taught, as 

informed by assessment and supported by environments (Darling-Hammond, Bransford 
och LePage, 2005, s. 9). 
 

Jag tolkar det tredje kunskapsområdet som en förståelse för lärande i relation till ämnesinnehåll, 

det som ska läras, bedömning och klassrumsmiljö. En förmåga att kunna väva samman alla 

förmågor i klassrummet. Förutom att förfoga över ämneskunskap och ha bekantskap om rådande 

styrdokument behöver lärare även ha kunskap om lärande samt kunskap om eleverna och dess 

varierade förutsättningar. För att kunna genomföra en optimal undervisning behöver lärare 

förfoga över dessa tre kunskapsområden. Läraren påverkas av olika omständigheter och behöver 

ta hänsyn till flera aspekter vilket leder till att lärares undervisning och ämnesinnehåll formas på 

olika sätt trots gemensamma styrdokument eftersom att interaktionen mellan lärare, elever och 

innehåll är dynamisk. (Darling-Hammond, Bransford och LePage, 2005, s. 9-11). Figuren kan 
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användas som ett hjälpmedel för att organisera den enorma mängd information som idag finns 

tillgänglig gällande effektivt undervisande och lärande. Jag kommer att använda som underlag 

för att analysera mina resultat. 

Dessa forskningsresultat lyfter sammanfattningsvis fram flera viktiga poänger som är av intresse 

för min studie. Molins omfattande avhandling är av kvalitativ karaktär men är från 2006 och 

sedan dess har en ny kursplan tagits i bruk. Bladhs studie är modernare men vilar framför allt på 

kvantitativa data. Bladhs studie är gedigen på flera sätt, där han undersöker en stor mängd 

geografilärares utformning av undervisning och delar in lärarna i två grupper, lärare i 

mellanstadiet respektive högstadiet. Men kategoriseringen stannar där. Min ambition är att gå ett 

steg längre och undersöka geografilärare på högstadiet mer specifikt, där jag valt att dela in 

lärarna i två grupper baserade på deras ämneskombinationer och därmed undersöka om det har 

någon påverkan på geografiundervisningen, vilket är något som den tidigare forskningen inte 

studerat. Undersökningen har utgått ifrån en kvalitativ metod med kvantitativa inslag där empiri 

samlats ihop via samtalsintervjuer med aktiva geografilärare på högstadiet.  Här näst kommer jag 

förklara vad som ligger till grund för min undersökning och hur jag har gått till väga mer 

detaljerat. 

4. Metod 

4.1 Inför undersökningen 

Det är en viktigt att ha ett tydligt syfte och en fördel att ha färdiga frågeställningar innan en 

undersökning ska påbörjas. I mitt fall var syftet och frågeställningarna spikade i ett tidigt skede 

vilket gjorde att jag kunde fundera över en metod som var mest fördelaktig för att uppnå mitt 

syfte och mina frågeställningar.  

Om man ser till mina frågeställningar är det möjligt att både använda kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Men min ambition är att göra en djupdykning bland ett begränsat antal lärare och därför 

är det mer lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Om forskaren är ute efter att samla 

information om enkla och okontroversiella fakta skulle enkätundersökningar vara ett lämpligt 

metodval, men då jag åsyftar till att göra en djupdykning är det mer passande att göra 
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samtalsintervjuer. Denscombe skriver att intervjuer i högre grad möjliggör att forskaren kan få 

insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009, s. 232).   

Denscombe skriver att olika intervjustilar har olika påverkan på respondenten. Intervjuaren är 

hur som helst den som bestämmer tillvägagångssättet och är den som indirekt har makten över 

diskussionens agenda och riktning. I mitt fall har jag valt att använda mig av semistrukturerande 

intervjuer, vilket innebär att jag som intervjuare har en tydlig avsikt med intervjun, där jag utgår 

från ett antal teman, men där den intervjuade kan tala delvis fritt. Denscombe förklarar 

semistrukturerade intervjuer på följande sätt:  

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara 
flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer 
betecknande – att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de 
ämnen som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den 
intervjuade som utvecklar sina synpunkter (ibid, s. 234-235). 

Undersökningar har visat att det finns vissa risker med personintervjuer, något Denscombe 

benämner som ”intervjuareffekten”. Det har att göra med att människor kan påverkas av flera 

omständigheter vilket sedermera kan påverka deras svar. Denscombe skriver att respondenternas 

svar dels kan påverkas av intervjuarens egenskaper som kön, ålder och etniska ursprung. En 

annan faktor som kan påverka respondenterna är hur intervjuaren ställer frågorna, där 

exempelvis ledande frågor lätt kan ge svar som respondenten tror att intervjuaren vill höra. En 

tredje faktor som kan ha inverkan på de intervjuade har att göra med om och i så fall hur de 

påverkas av undersökningens syfte (ibid, s. 244-246).  

I mitt bruk av semistrukturerade intervjuer har jag valt att utgå ifrån en intervjuguide, som är 

konstruerad utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 

Intervjuguiden består av några övergripande frågor med efterföljande stödfrågor. Tanken är att 

det ska finnas ett tydligt fokus, men där deltagarna kan svara fritt.  

Till att börja med ställs några relevanta övergripande och enkla bakgrundsfrågor som rör 

respondentens ålder, verksam tid som lärare och vilka ämnen som de är utbildade i samt vilka 

ämnen de undervisar i. De övergripande frågorna handlar om lärarnas bild av geografiämnet och 

dess planering och utformning av undervisningen. Under temat om planering och utformning av 
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undervisningen kommer en befintlig tabell ifrån Gabriel Bladhs forskning att återanvändas 

(Bladh, 2014, s. 165), tabellen återfinns i bilaga 2. Det är en tabell som rör vilka teman som 

lärare undervisade i hög eller mycket hög grad, där ett antal teman redan finns som 

svarsalternativ. Det sista temat i intervjun handlar mer konkret om hur lärarna ser på ämnets 

tvärvetenskaplighet, ämnesövergripande arbete samt genomförande av fältkurser. Anledningen 

till att detta tema finns med i intervjun är att ämnets tvärvetenskaplighet och integrering av natur-

och kulturgeografi lyfts fram i kursplanen där det är meningen att geografiundervisningen ska 

genomsyras denna tvärvetenskaplighet och ge eleverna en helhetssyn. Ämnesföreträdare, som 

Möller, Molin, Fridfeldt och Bladh pekar på att det är tvärvetenskapligheten som utgör ämnets 

kärna och unika karaktär och därför är det relevant att det lyfts upp i intervjun. Att fältkurser 

lyfts upp är för att det ska vara ett obligatoriskt moment i undervisningen, men som Bladhs 

forskning visar på inte uppfylls i praktiken, Anledningen till att dessa frågor är sist i ordningen är 

för att jag i största möjliga mån vill undvika för riktade svar. De första frågorna är mer öppna 

och möjliggör för de intervjuade lärarna att komma in på detta tema utan att jag på förhand 

nämner något specifikt om dessa områden. Jag har försökt att göra frågorna så konkreta som 

möjligt för att undvika förvirring hos den intervjuade. Hela intervjuunderlaget finns under bilaga 

1. 

4.2 Urval 

Eftersom studien syftar till att undersöka två grupper av geografilärare, en grupp med 

samhällsvetenskaplig ämneskombination samt en med naturvetenskaplig ämneskombination, har 

urvalet varit målstyrt. Tanken var att hitta fyra lärare från båda grupper, dock slutade det med att 

det blev fyra lärare ur den samhällsvetenskapliga gruppen, men bara tre ur den 

naturvetenskapliga gruppen. Alltså sju lärare totalt. 

Jag har använt mig av ett icke-sannolikhetsurval. Ambitionen att hitta villiga högstadielärare 

med nämnda ämneskombinationer ledde till att jag gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, det 

vill säga att jag använt mig av de första som fanns till hands och personer som jag redan hade 

tillgång till. Denscombe beskriver att bekvämlighetsurval sannolikt används på ett eller annat sätt 

i de flesta forskares urvalsprocedurer, särskilt i småskaliga forskningsprojekt, och att det är en 

följd av begränsade resurser (ibid, s. 39). Jag använde mig även ett så kallat snöbollsurval, som 
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innebär att en person i urvalet föreslår eller hjälper till med att hitta ytterligare personer till 

urvalet (ibid, s. 38).  

Eftersom att jag har jobbat som vikarie på några högstadieskolor och att jag har vänner som är 

aktuella lärare så har jag etablerat ett visst kontaktnät vilket gjorde att jag gick in med en positiv 

känsla inför uppgiften att hitta personer till undersökningen och jag visste i princip omgående att 

jag skulle ha några personer klara för intervjuer. Till att börja med hörde jag av mig till en bekant 

som jag vet jobbar som geografilärare på högstadiet, som senare blev den första 

intervjupersonen.  Hen kunde i sin tur ordna fram en till geografilärare på samma skola. Jag kom 

att vända mig till denna person senare, då hen hjälpte mig att få fram den sjunde och sista 

personen för undersökningen. Jag besökte personligen två skolor, där jag tidigare vikarierat, och 

lyckades därigenom ordna fram ytterligare några intervjuer, två geografilärare på varje skola. 

Vid detta läge hade jag ordnat fram fyra lärare med samhällsvetenskaplig ämneskombination, 

men saknade två med naturvetenskaplig ämneskombination. Jag lyckades dock via den första 

intervjupersonen få tag på en till geografilärare med naturvetenskaplig ämneskombination, som 

jag senare mailade och ordnade fram en tid med, men jag kom aldrig upp i det önskade antalet 

respondenter. Det var svårare att hitta geografilärare med naturvetenskaplig ämneskombination 

än vad jag trodde på förhand. Jag hade bilden av att det skulle vara lätt att få tag i det önskade 

antalet lärare med naturvetenskaplig ämneskombination då jag direkt visste om två personer med 

den ämneskombinationen och för att mina lärare på högstadiet och gymnasiet tidigare hade det. 

Totalt lyckades jag komma i kontakt med och intervjua sju lärare från fyra olika skolor.  

 

4.3 Genomförande och etiska aspekter 

Det är viktigt att den intervjuade personen är bekväm i situationen. Faktorer som plats, miljö, tid 

och frågor kan på olika sätt påverka intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive 

lärares arbetsplats vilket gjorde att de intervjuade personerna var i en miljö de förhoppningsvis 

kunde känna sig bekväma med.  

Bryman poängterar att det finns fyra viktiga krav som en forskare måste förhålla sig till när det 

gäller studier där personer är delaktiga. Det gäller informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren ska 

informera undersökningspersonen om forskningsuppgiftens syfte och klargöra att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet gäller att undersökningsdeltagare själva kan bestämma sin medverkan 

samt över vilka villkor som de är villiga att delta på. Respondenten kan när som helst välja att 

avböja frågor eller avbryta intervjun samt dra tillbaka sitt deltagande i efterhand. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet och personuppgifter ska hanteras i 

maximal konfidentialitet. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att den information som 

samlats in i en undersökning endast får användas till den aktuella studien (Bryman, 2011, s. 131-

137).  

Jag var tydlig inför varje intervju med att förmedla att allting var frivilligt, att de fick avstå från 

att svara på frågor om de ville och jag försäkrade att personerna skulle förbli anonyma i 

undersökningen samt att studien var mitt examensarbete och endast var för eget bruk. När det 

gäller informationskravet så var det inte lika självklart att förklara hela undersökningens syfte. 

Med andra ord fanns det ett etiskt forskningsdilemma. Denscombe skriver att forskare ska 

undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar och att forskare bör vara tydliga och 

öppna med vad de gör. Men Denscombe skriver också att det finns vissa tillfällen då det är okej 

att inte avslöja hela studiesyftet. Bland annat ifall ett avslöjande av syftet skulle äventyra 

undersökningens genomförande eller på något sätt kan påverka undersökningens resultat. 

Denscombe exemplifierar detta genom att fundera över hur det skulle bli om en psykolog 

berättade att hen skulle iaktta och studera en grupp människors beteenden (ibid, s. 196-197). I 

mitt fall kan studiens syfte påverkas genom att jag uppger hela syftet. Jag angav dock att jag var 

intresserad av att studera olika lärares uppfattningar om geografiämnet samt utformning av 

geografiundervisning. Jag valde att inte berätta om att jag skulle placera lärarna i två kategorier 

baserat på ämneskombination för att därefter göra jämförelser och analyser mellan de olika 

grupperna. Eftersom den tidigare forskningen pekar på att ett stort antal geografilärare inte 

jobbar tillräckligt tvärvetenskapligt samt att ämnesförespråkare pekar på vikten av att jobba 

tvärvetenskapligt i undervisningen och fördela naturgeografisk- och kulturgeografiskt stoff 

jämnt, ville jag inte avslöja för mycket av syftet eftersom resultatet då hade kunnat påverkas.  
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Själva intervjuerna var på förhand tänkta att ta mellan 20 och 30 minuter och de flesta blev uppåt 

en halvtimme långa. Det som drog ut mest på intervjuerna var betänketiden och diskussionen 

kring bilaga 2. I flera fall när respondenterna diskuterade de övergripande frågorna kom de in på 

mina stödfrågor vilket resulterade i att jag inte alltid behövde ställa de frågorna, vilket i sin tur 

resulterade i att upplägget och ordningen kunde se olika ut i de olika intervjuerna. Varje intervju 

spelades in på min mobiltelefon med respondenternas vetskap.  Detta för att underlätta för mig 

själv så att jag dels kunde fokusera på intervjupersonen istället för att konstant anteckna, men 

också för att det går att gå tillbaka i efterhand och lyssna på intervjusituationen. En nackdel med 

intervjuer som spelas in är att transkriberingen är tidskrävande.  

4.4 Tematisk analys 

Jag har valt att göra en tematisk analys i bearbetandet av min empiri. Intervjuguiden var formad 

efter frågeställningarna och frågorna var formulerade för att underlätta en efterföljande tematisk 

analys. Braun & Clarke framhäver användandet av tematisk analys som fördelaktigt i samband 

med småskalig och kvalitativ forskning och metoden går ut på att forskaren identifierar olika 

teman i empirin som sedan framhävs och analyseras (Braun & Clarke, 2006, s. 5-7). Till att börja 

med behöver forskaren bekanta sig med empirin och få en överblick över materialet för att sedan 

kunna identifiera intressanta aspekter i förhållande till forskningsfrågan. I samband med detta 

försöker forskaren hitta lämpliga teman som är relevanta för frågeställningen eller 

frågeställningarna. När dessa teman hittats måste de granskas noga och skiljas från andra teman. 

I processen sållas vissa teman bort, exempelvis teman som inte anses vara relevanta för studiens 

fokus eller ifall det saknas tillräcklig data. När den relevanta informationen vävts samman under 

olika teman har forskaren en bra struktur att stå på, med överblick över relevanta teman i 

förhållande till forskningsfrågan vilket underlättar efterföljande analyser och sammanställningar 

(ibid, s. 15-23).  
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5. Resultat 

I det förra avsnittet presenterades metoden för hur denna undersökning har gått till väga. Här 

presenteras undersökningens resultat vilken vilar på sju intervjuer, som innehöll frågor om hur 

lärarna ser på geografiämnet, hur de utformar sin undervisning samt hur de ser på ämnets 

tvärvetenskaplighet och ämnesövergripande arbete (se bilaga 1 för hela intervjuunderlaget). 

I detta avsnitt presenteras resultatet som har bearbetats utifrån intervjuerna. Resultatet har delats 

in i två avsnitt, som utgår ifrån frågeställningarna, med tematiska underrubriker. Det första 

avsnittet handlar om lärarnas uppfattning av geografiämnet, det andra samt det mest dominerade 

avsnittet handlar om lärarnas utformning av geografiundervisningen. Eftersom intervjusvaren 

ibland berör båda områden i ett och samma sammanhang så kan gränsdragningen mellan båda 

avsnitten vara subtil där ett visst innehåll återupprepas eller lyfts upp under båda avsnitt.  

Jag har valt att tilldela personerna siffror. För enkelhetens skull är lärarna med siffrorna 1-4 

geografilärare med samhällsvetenskaplig ämneskombination medan 5-7 är geografilärare med 

naturvetenskaplig ämneskombination. 

Tabell 1. Översikt över respondenterna  

Person Skola Ämneskombination Behörighet i 

geografi 

Yrkesverksamma 

år som lärare 

Lärare 1, 26 år Skola A SO Behörig 1 

Lärare 2, 34 år Skola A SO Ej behörig 5 

Lärare 3, 51 år Skola B SO Behörig 21 

Lärare 4, 31 år Skola C SO Ej behörig 2 

Lärare 5, 48 år Skola B NO Behörig 17 

Lärare 6, 60 år Skola C NO Behörig 33 

Lärare 7, 44 år Skola D NO Behörig 14 
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5.1 Bilden av geografiämnet  

Det finns i stora drag en samstämmighet bland samtliga geografilärare inom båda kategorier hur 

de uppfattar geografiämnet. Samtliga lärare talar mer eller mindre om ämnets 

tvärvetenskaplighet, det vill säga hur geografi både är ett samhällsvetenskapligt- och ett 

naturvetenskapligt ämne och lyfter upp tvärvetenskapligheten som en del av ämnets kärna, det 

vill säga dess förbindelse mellan natur och samhälle. Vissa lärare lyfter även fram det rumsliga 

perspektivet som en del av geografiämnets kärna. 

Lärare 1 menar att geografiämnets främsta uppgift är att eleverna ska utveckla ett 

systemtänkande, att de ska få möjlighet att kunna utveckla förståelse för hur världen hänger 

samman, hur geografiska processer formade av naturen senare utnyttjas, samverkar och påverkas 

av människor. Hen säger att förståelsen av landskapet och det rumsliga perspektivet är en 

väsentlig del i geografiämnet och att förstå att landskapet förändras av både natur- och 

kulturgeografiska processer.  

Lärare 2 uppger att det faktiskt är rätt svårt att definiera ämnets kärna men kommer senare in på 

att det handlar om samspelet mellan samhälle och natur. Lärare 3 uppger att sin bild av 

geografiämnet är att det är skolans, utan tvivel, bredaste ämne och att geografi är ett unikum på 

så vis att det binder samman olika vetenskaper. Det är ett väldigt viktigt ämne på så vis att det 

ger en helhetsbild av verkligheten och inte bara delar av den. Lärare 4 uppger att sin bild är att 

geografiämnet är tvärvetenskapligt där analysen baseras på att väva samman naturliga 

förutsättningar och mänsklig aktivitet och att ämnets kärna utgörs av det rumsliga perspektivet.  

Samtliga samhällsvetenskapliga lärare har en klar bild över geografiämnets identitet och kärna 

utom möjligtvis lärare 2, som dock ändå är inne på samma spår. Lärare 1 och 4 lyfter även fram 

det rumsliga perspektivet vid frågan om ämnets kärna. Lärare 5 poängterar att geografiämnet är 

viktigt på grund av att det förenar naturen med samhället och säger att geografiämnet hjälper oss 

att förstå flera av världens problem idag och nämner i sammanhanget klimathotet, hållbar 

utveckling och människans slöseri av resurser som några av de mest betydande områdena för 

ämnet. På frågan om ämnets kärna svarar lärare 5 att det är samverkan mellan natur- och 

samhällshällsvetenskapen ur ett rumsligt perspektiv. Lärare 6 menar liksom lärare 2 att 
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geografiämnet och dess kärna faktiskt är relativt svårt att sätta fingret på. Hen svarar jag brukar 

säga att det är världens ämne när folk frågar mig och vidare att det är allt mellan himmel och 

jord, allt från stenar till globalisering samt att det är tvärvetenskapligheten som kännetecknar 

ämnets karaktär. Lärare 7 är liksom övriga respondenter inne på att ämnet är relevant på så vis att 

det undersöker hur människan och samhället samspelar med naturen och att geografiämnet 

bidrar till ett systemtänkande och leder till en helhetsbild samt att geografi handlar om det 

rumsliga perspektivet och en förståelse av landskapet. 

Det råder till stor del en konsensus angående uppfattningen av ämnet. De skillnader som går att 

finna verkar istället bero på om läraren är behörig eller inte, där de behöriga lärarna är något mer 

specifika och lyfter fram integreringen av natur- och kultur i högre grad. Båda grupper är dock 

överens om att ämnets tvärvetenskaplighet utgör ämnets identitet och kärna samt att det bidrar 

till ett helhetsperspektiv.  

På frågan om lärarnas favoritområden inom ämnet så finns det dock vissa generella skillnader. 

Där är det tydligt att de samhällsvetenskapliga lärarna i högre grad föredrar kulturgeografiska 

delar i undervisningen. Lärare 1 svarar livsmiljöer och hur människor lever på olika platser samt 

förklaringar kring detta och lärare 2 nämner globalisering och resursfrågor som sina 

favoritområden. Lärare 3 tyckte det var svårt att välja något enskilt favoritområde utan lyfte 

istället fram ämnet som helhet. Lärare 4 sade att göra analyser inom regionalgeografin, att titta 

närmare på nationer och vad som väver dessa samman och vilka splittrande krafter som finns, 

identitet kopplat till plats och kultur och så vidare. Det är svårt att avgöra huruvida de 

naturvetenskapliga lärarna föredrog natur- eller kulturgeografi eftersom de i sammanhanget 

nämnde aktualitetsfrågor, hållbarhets- och miljöfrågor vilket kan studeras ur flera perspektiv. 

Samtliga lärare var inne på att de upplevde att elever generellt sätt var positivt inställda till 

geografi och att elevaktiviteten under geografilektionerna varit förhållandevis hög. 

5.2 Utformningen av geografiundervisningen 

Medan bilden av geografiämnet var relativt samstämmig mellan lärarna skiljer sig planeringen 

och utformningen av undervisningen desto mer. Detta avsnitt är längre än det förra och för att 
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undvika att dispositionen blir för enformig och massiv har jag valt att dela upp avsnittet under 

flera underrubriker utifrån olika teman. 

5.2.1 Vanligast förekommande teman 

Under intervjusituationen gavs lärarna en stencil (bilaga 2) där en mängd av totalt 18 geografiska 

teman var listade. Dessa teman hade använts i Gabriel Bladhs forskning i syfte att undersöka 

vilka teman som mellanstadie- och högstadielärare i geografi främst arbetade med. I mitt fall 

kommer jag dela in dessa högstadielärare i de två grupper jag valt att undersöka. På stencilen 

hade de olika temana blandats för att undvika att de mest förekommande temana från Bladhs 

studie skulle vara listade i ordning. Detta moment i intervjusituationen tog vanligtvis längst tid. 

Lärarna fick frågan ”Vilka teman undervisade du om i geografi under förra läsåret i hög grad 

eller mycket hög grad?” där de senare skulle ringa in svaren på de listade temana. En svaghet i 

detta är dock att definitionen av ”hög grad eller mycket hög grad” kan skifta från lärare till 

lärare. En annan faktor som kan ha betydelse för resultatet beror på vilka årskurser samt antal 

klasser lärarna undervisat. Det finns säkerligen andra faktorer som också kan påverka resultatet, 

men förhoppningsvis kan det ge en fingervisning av verkligheten.  

Tabell 2. Resultat presenterade för respektive lärargrupp.   

Naturvetenskaplig komb. Antal 
Mänskliga aktiviteter & livsmiljöer 3 
Befolkningsgeografi 3 
Naturprocesser-jordytan 3 
Hållbarhets- och rättvisefrågor 3 
Klimat & naturtyper 3 
Naturresurser-förekomst, utnyttjande 3 
Sårbara landskap/naturkatastrofer 3 
Produktion av varor-tjänster 
Globalisering 
Natur- och kulturlandskap  
Vattnets kretslopp 
Miljöhot  
Meterologi 
Namngeografi 
Jordens energibalans 
Geografiska verktyg 
Världshaven 
Samhällsplanering 

2 
2 
2 
2  
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 

 

Samhällsvetenskaplig komb. Antal 
Mänskliga aktiviteter & livsmiljöer 4 
Befolkningsgeografi 
Produktion av varor-tjänster 
Hållbarhets- och rättvisefrågor 
Klimat & naturtyper 
Naturresurser-förekomst, utnyttjande 
Miljöhot 
Namngeografi 
Globalisering 
Naturprocesser-jordytan 
Natur- och kulturlandskap 
Sårbara landskap/naturkatastrofer 
Geografiska verktyg 
Vattnets kretslopp 
Jordens energibalans 
Samhällsplanering 
Världshaven 
Meterologi 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Naturvetenskapliga gruppen ringade in fler teman per person. Det hade varit bättre med en till 

representant i den naturvetenskapliga gruppen, vilket hade varit mer representativt för 

undersökningen samt gett en bättre överblick av tabellen. Det går dock att dra vissa generella 

slutsatser av tabellen. Återigen finns det en viss konsensus mellan de båda lärargrupperna, där 

vissa teman förekommer betydligt mer än andra inom båda grupper. Men tittar man närmre på 

tabellen och separerar dessa teman i kultur- och naturgeografiska teman så går det att skönja 

skillnader mellan grupperna. I den samhällsvetenskapliga lärargruppen dominerar teman med en 

kulturgeografisk prägel. Samtliga fyra respondenter har kryssat i att de jobbat mycket med 

mänskliga aktiviteter & livsvillkor samt befolkningsgeografi. Tre av fyra har jobbat mycket med 

produktion av varor-tjänster, hållbarhetsfrågor, naturresurser-förekomst/utnyttjande, miljöhot, 

klimat- och naturtyper, namngeografi och globalisering.  

Vissa teman är svåra att placera som antingen kultur- eller naturgeografiska, men att mänskliga 

aktiviteter & livsvillkor och befolkningsgeografi är övervägande kulturgeografiska moment är 

inget jag väljer att ifrågasätta. När det kommer till de teman som tre av fyra jobbat mycket med 

är det en mix av kultur- och naturgeografiska kategorier, dock med en övervägande 

kulturgeografisk prägel. Hållbarhetsfrågor och miljöhot är desto svårare att placera in i någon 

enskild kategori, beroende på vilket perspektiv man väljer att studera det utifrån. I den 

naturvetenskapliga gruppen är det jämnare fördelning mellan kultur- och naturgeografiska 

moment. Sju av kategorierna har samtliga tre lärare uppgett att de har jobbat mycket kring, där 

det är jämnt fördelat mellan natur- och kulturgeografiska teman. Möjligtvis med en viss 

naturgeografisk övervikt beroende på hur man väljer att bedöma temat sårbara landskap och 

naturkatastrofer samt förekomsten och utnyttjandet av naturresurser, som alla i stora drag kan 

behandla kulturgeografiska områden.  

Det framkom en del kommentarer i samband med att lärarna svarade på stencilerna. Den enda 

läraren (lärare 4) som inte kryssade i globalisering ska ha jobbat en del med globalisering i 

samband med samhällskunskap. Lärare 5 menade att natur- och kulturlandskap inte är något 

specifikt och enskilt tema som de har jobbat med, men kryssade ändå in det som svar med 

hänvisning till att det är återkommande begrepp i undervisningen. Lärare 4 eftersökte kartografi 

som en kategori, vilken inte fanns med varpå jag bad hen placera det under geografiska verktyg. 



23 
 

I efterhand tänker jag att jag kanske borde haft med det som ett eget tema, men jag återanvände 

en befintlig tabell med arton existerande teman och tänkte att det täckte allt. 

I botten av båda tabeller förekommer teman som geografiska verktyg, världshaven, 

samhällsplanering. Dessa teman var också återkommande på följdfrågan ”vilka teman känner du 

dig mest främmande med eller får minst plats i undervisningen?”. Samtliga naturvetenskapliga 

lärare menade att de inte hade jobbat på djupet med samhällsplanering, men lärare 6 intygade att 

samhällsplanering exempelvis, har ju diskuterats lite lätt då och då, exempelvis när vi arbetar 

med naturkatastrofer diskuterar vi även förebyggande arbete, vilket kan ses som en form av 

samhällsplanering. Det framkommer i flera fall att vissa teman som ligger långt ned i tabellerna, 

exempelvis meterologi och jordens energibalans, har lyfts fram i samband med klimat och 

naturtyper eller andra mer övergripande teman. 

Sällan jobbar lärarna enbart med vissa teman, exempelvis är hållbar utveckling och miljöfrågor 

inslag som genomsyras i fler teman.  Klimat och naturtyper är trots att det inte leder i listorna, ett 

tema som ändå verkar ha varit ett stort arbetsområde, eftersom att flera hänvisar till att de petat in 

hållbar utveckling, miljöfrågor, meterologi, jordens energibalans i samband med det. Även när 

det gäller geografiska verktyg menade samtliga lärare som nämnde det att de på något sätt ändå 

hade använt sig av det i undervisningen, främst i form av kartor, tabeller och statistik, men att det 

ofta använts i samband med andra områden. Kanske är dess placering långt ner i tabellen därför 

missvisande. 

5.2.2 Uppdelningen av kultur- och naturgeografiska moment 

Det föregående avsnittet visar att de kulturgeografiska momenten, totalt sett, studerats i högre 

grad än de naturgeografiska momenten. Detta till följd av att de samhällsvetenskapliga lärarnas 

geografilektioner dominerats av kulturgeografiska moment. Det är jämnare fördelning av 

momenten bland de naturvetenskapliga lärarna. 

Trots att de kulturgeografiska momenten dominerar i undervisningen bland de 

samhällsvetenskapliga lärarna så inleds oftast kursen i denna grupp med naturvetenskapliga 

moment alternativt övergripande teman som kartografi och namngeografi och sedan 

naturgeografiska moment, för att sedan övergå till mer kulturgeografiska teman. Samtliga i 
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denna lärargrupp uttrycker sig på ett eller annat sätt att naturgeografin ger en bra grund att stå på. 

Lärare 3 menar dock att det inte är någon självklarhet att hen inleder med naturgeografi, och 

säger att det är viktigt att elever redan från början förstår att geografi är en tvärvetenskaplig 

kurs och påpekar att de flesta områdena går in i varandra. Men lärare 3 säger också att hen 

brukar ha de mer naturgeografiskt präglade momenten i början av kursen, men poängterar att hen 

försöker lägga in kulturgeografiska aspekter i naturgeografiska områden och vice versa och att 

det i slutändan ungefär blir lika mycket kultur- och naturgeografi i undervisningen, men tillägger 

kanske lite mer kulturgeografi eftersom jag generellt sätt är lite bättre på det. Med andra ord kan 

den egna kunskapen vara avgörande för vilket område man väljer att studera djupare. Lärare 2 

uttrycker sig att hen brukar undervisa i en kronologisk ordning, vilket enligt hen innebär 

naturgeografiska teman i början, som endogena och exogena processer följt av klimat och väder 

för att senare övergå till mer kulturgeografiska teman, eftersom att det är mer logiskt att börja i 

den ordningen. Både lärare 2 och 4, som bägge är obehöriga lärare, säger att de behandlar 

samtliga teman i undervisningen, men medger att det finns en betoning i det kulturgeografiska 

stoffet. Lärare 1, som är utbildad men som också har minst erfarenhet i yrket, säger att hen lagt 

upp undervisningen utifrån kursboken samt befintliga planeringar och att undervisningen där 

främst gått från naturgeografi till kulturgeografi, vilket hen också ser fördelar i. Precis som lärare 

3 menar lärare 1 att det är viktigt att försöka integrera båda delarna i undervisningen och inte 

bara undervisa en disciplin i taget, vilket enligt lärare 1 är möjligt i flera moment, men det krävs 

också baskunskaper för att man ska kunna tänka geografiskt och göra kopplingar och därför 

kommer integrering av båda discipliner mer mot slutet av kursen i åttan och nian. Lärare 1 har 

endast jobbat lite mer än ett läsår, och har därför inte följt någon klass från sjuan till nian men 

berättar att sjuorna har jobbat med jordens yta, klimat och vegetationszoner, åttorna med 

demografi, hållbar utveckling och miljöfrågor. Lärare 1 har ännu inte undervisat några nior men 

ska undervisa niorna i geografi andra halvan av höstterminen och då jobba med globalisering och 

migration. 

Samtliga lärare ur den naturvetenskapliga gruppen menar att de har en ungefärlig jämvikt mellan 

natur- och kulturgeografiska moment i undervisningen, vilket också överensstämmer med 

tabellen. Det finns dock skillnader i hur de tänker kring upplägget. Lärare 5 uppger att hen varvat 
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upplägget över åren och att hen således både börjat undervisningen med natur- och 

kulturgeografiska teman. Hen uppger också att hen brukar börja med kartan, eftersom eleverna 

måste lära sig kartans proportioner och grundläggande principer som är en förutsättning för 

både natur- och kulturgeografin, men också att de naturgeografiska områdena lyfts fram mer i 

början. Lärare 5 poängterar dock att undervisningen inte borde styras av teman som antingen är 

natur- eller kulturgeografiska, hen försöker istället lägga in aspekter av discipliner i ett 

arbetsområde. Lärare 5 medger att hen i grund och botten är en naturmänniska och såklart 

föredrar naturgeografi framför kulturgeografi, men att kombinationen mellan de båda 

kunskapsområdena gör geografiämnet mer fängslande. Lärare 7 har bilden av att elever jobbat 

mycket med kartan och namngeografi på mellanstadiet och faktiskt har ganska bra kunskaper 

kring detta. Hen brukar företrädesvis börja med de mer naturgeografiska områdena men 

tillägger också att hen inte vill att undervisningen ska vara för tematisk eftersom att flera teman 

går in i varandra men säger att det dock är lättare att strukturera undervisningen om man jobbar 

utifrån ett tema. Hen säger att det är mycket naturgeografi i början av en kurs, kulturgeografi i 

mitten och frågor om hållbarhet, miljö och resurser i slutet som är lätta att kombinera när man 

har kunskaper i både natur- och kulturgeografi. Lärare 6 är av åsikten att man kan börja ur olika 

ändar i geografiundervisningen, men brukar också normalt sätt börja med planetens egenskaper 

för att sen bygga vidare på det. Trots att lärare 6 är erfaren så använder hen sig mycket av 

läroboken i sin planering, mest för elevernas skull, eftersom det blir lättare för både eleverna och 

hen själv att strukturera undervisningen. Sammanfattningsvis så finns det stora likheter i 

uppläggen mellan de båda lärargrupperna, där lärarna oftast har naturgeografiska moment till en 

början och mer kulturgeografiska moment därefter. Det märks att den första lärargruppen 

föredrar den samhällsvetenskapliga delen av geografiundervisningen då det finns en tyngdpunkt 

på kulturgeografiska moment, särskilt bland de obehöriga geografilärarna, men till viss del även 

bland de behöriga. 

5.2.3 Svårigheter i undervisningen 

På frågan om vad lärarna anser vara svårast med geografiundervisningen är så var det största 

gemensamma nämnaren användandet av GIS. Lärare 1,2,5,6 nämnde på ett eller annat sätt att de 

inte hade jobbat med GIS eller att de hade problem med användningen av det. Lärare 1 uttryckte 
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sig helt ärligt kan jag typ inte ett skvatt om det, däremot har vi jobbat med andra former av 

kartor, både fysiska kartor och digitala kartor som Google Earth vilket jag tycker har fungerat 

bra. Även lärare 6 menar att Google Earth är ett bra substitut till GIS. Lärare 3, 4 och 7 nämnde 

aldrig något om GIS, men eftersom lärare 4 inte har någon utbildning i ämnet har hen med stor 

sannolikhet också bristande kunskaper inom området. Istället var hen inne på att flera av de 

naturgeografiska aspekterna är svåra att gå in på djupet i undervisningen, att hen inte riktigt 

greppar den här biten med istiden, rullstensåsar, jordens egenskaper och bergarter och sånt. 

Däremot behärskar hen enligt egen utsago klimatologi, endogena krafter och plattektonik och 

finner inga problem med dessa moment i undervisningen. 

Lärare 3 nämner i sammanhanget att den största utmaningen ligger i ämnets bredd. Hen 

poängterar att kursplanen täcker stora kunskapsområden och hur man ska få in allt i 

undervisningen är såklart något varje lärare måste fundera över med tanke på att timmarna inte 

direkt är oändliga och att det följaktligen alltid uppstår en urvalsproblematik. Lärare 3 tillägger 

att om det strular sig hinner man knappt in på djupet på ett område innan det är dags gå vidare 

till nästa, väljer man då att fortsätta med det man jobbar med för stunden kanske något moment 

försvinner i slutändan.  Lärare 7 är också inne på att ämnets omfattning både skapar möjligheter 

men också problem i förhållande till dess utrymme på schemat, skulle ämnet vara i paritet med 

schemat hade ju flera andra ämnen försvunnit. 

Lärare 2 är den enda som nämner något om fältkurser i sammanhanget, att hen inte genomfört 

några sådana trots att man egentligen ska det, men att tid och planering sätter käppar i hjulet, 

och att tiden det skulle ta att genomföra fältstudier skulle bli kostsam i ett ämne som redan är 

svårt att få med allt i. Det framkom även senare att varken lärare 1 och 4 hade genomfört några 

fältstudier, på grund av samma orsaker som lärare 2 är inne på. Därför kan man lägga till att 

fältstudier, precis som användningen av GIS, också är en utbredd svårighet då det av flera 

upplevs vara problematiskt att genomföra i undervisningen. Värt att notera är att samtliga 

naturvetenskapliga geografilärare vid något tillfälle senaste året genomförde fältstudier.  

 

 



27 
 

5.2.4 Tvärvetenskaplighet, ämnesintegrering och ämnesövergripande arbete 

Flera av lärarna har tidigare varit inne på vikten av ämnesintegrering, framför allt de 

naturvetenskapliga lärarna. Samtliga naturvetenskapliga lärare hade genomfört någon form av 

fältstudie det senaste året men det visar sig också att dessa fältkurser nästan uteslutande varit av 

naturgeografisk karaktär, där spår efter inlandsisen, vegetation samt jordarter studerats. Lärare 6 

berättade att hen i samband med fältstudie jobbat ämnesövergripande med framför allt biologi, 

där eleverna studerade närområdet vid skolan. Lärare 3 var den enda som hade genomfört någon 

fältstudie av de samhällsvetenskapliga lärarna. Hen berättade att det är viktigt med ett tydligt 

syfte vid genomförande av fältstudier och att det krävs mycket tid och planering, men att det är 

värt i slutändan eftersom det även uppskattas av eleverna. I sitt fall genomförde hen en fältstudie 

i våras där eleverna skulle studera det geografiska läget och olika platsers historiska betydelse i 

Stockholm, med andra ord ett samarbete ihop med historia. Sammanfattningsvis går det att se att 

fältstudierna som genomförts präglats av lärarnas ämneskombination alternativt intressen och att 

ingen fältstudie varit integrerad mellan natur- och kulturgeografi, åtminstone inte uttalat. Flera av 

lärarna talade om vikten av en integrering mellan natur- och kulturgeografi för att kunna uppnå 

en helhetsbild när de diskuterade ämnets kärna och identitet i inledningen.  

Störst fokus på denna integrering av natur- och kultur i undervisningen finns i den 

naturvetenskapliga gruppen där samtliga lärare kom in på vikten av att integrera natur och 

samhälle i undervisningen när de fick tala fritt om geografiämnet vid inledningen, utan att jag 

hade nämnt något om hur de såg på en integrering av dessa discipliner i undervisningen. Lärare 5 

uttryckte att geografiundervisningen bör ju i högsta grad genomsyras av en samverkan mellan 

natur och samhälle där undervisningen inte delas upp i teman med antingen det ena eller det 

andra, och menar att innehållet annars lika gärna kunnat undervisas i något annat ämne. Lärare 7 

talade också inledningsvis om vikten av att integrera båda discipliner i undervisningen under 

samma moment och exemplifierade med att hen just nu jobbade med klimat och 

klimatförändringar, vilket knyter an till båda delar.  

När uppdelningen av kultur- och naturgeografi diskuterades så framgick det också att de 

naturvetenskapliga lärarna hade större fokus på ämnesintegrering mellan natur- och 

kulturgeografi i undervisningen samt en jämnare fördelning av natur- och kulturgeografiska 
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moment, som i sammanhanget kunde uppfattas som en generalisering eftersom flera moment 

enligt lärarna behandlade båda delar. När det handlar om ämnesövergripande arbete menar 

samtliga lärare att geografiämnet är lätt att kombinera med andra ämnen, framför allt enligt 

lärare ur den samhällsvetenskapliga gruppen. Lärare 4 poängterade redan inledningsvis att 

geografiämnet är lätt att samarbeta med sina övriga ämnen, och att hen ofta plockar in 

geografiskt innehåll i både historia och samhällskunskap. Hen berättade som exempel att niorna 

för tillfället arbetade ämnesövergripande i samtliga SO-ämnen under temat kolonialisering. 

Eleverna arbetar i grupp och har fått välja eller blivit tilldelade olika länder som tidigare har varit 

kolonier. Lärare 4 menar att eleverna fått lära sig drivkrafterna bakom kolonialiseringen och att 

de också diskuterat dess konsekvenser, exempelvis har eleverna fått lära sig att de raka 

gränsdragningarna i Afrika är en följd av just detta än idag. Eleverna ska sedan redovisa varsitt 

specifikt lands historia, samhällsproblem och geografiska förutsättningar. 

Lärare 2 berättade också inledningsvis i samband med frågan om synen på ämnet att hen gärna 

använde geografi i ämnesövergripande arbete. På den sista frågan om vilka möjligheter och 

problem lärarna ser med ämnets tvärvetenskaplighet och ämnesövergripande arbete så lyfts fler 

möjligheter än hinder fram. Framför allt hänvisar lärarna till att ämnesinnehållet gör att 

geografiundervisningen har en potential där tvärvetenskapligheten möjliggör utvecklandet av en 

systemsyn och där ämnesbredden möjliggör ämnesövergripande arbete. Lärare 2 exemplifierade 

i sammanhanget att hen ofta kombinerar geografi med samhällskunskap i olika projekt, framför 

allt i samband med globalisering, näringsliv och befolkningsfrågor. Samtidigt menar hen att 

ämnets omfattning också gör ämnet svårt att greppa och att eleverna ibland kan komma med 

kommentarer som Va?! Är det geografi?  

Samtliga samhällsvetenskapliga geografilärare berättade att de på ett eller annat sätt jobbat 

ämnesövergripande. Lärare 1 menar att ämnesövergripande arbete leder till att eleverna utvecklar 

förståelse för sammanhang. De naturvetenskapliga lärarna nämner också att de jobbat 

ämnesövergripande, men inte i samma grad och sällan i projekt men pekar på att 

undervisningsinnehållet kan vara relevant för exempelvis geografi och fysik, eller geografi och 

biologi. Lärare 6 har dock jobbat ämnesövergripande i projekt tillsammans med biologi och 

kombinerat båda ämnen i fältstudier. Det största hindret för geografiämnet anses vara dess 
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begränsade tid i schemat, att det därför blir svårt att komma in på djupet som flera av lärarna 

eftersträvar, och som faktiskt är nödvändigt om man ska kunna utveckla den så kallade 

helhetsbilden som geografiämnet syftar att bidra till.  

 

6. Diskussion 
I sin geografididaktiska studie diskuterar Möller (2003) bland annat synen på geografiämnet och 

huruvida geografiämnets tvärvetenskaplighet ställer till problem eller möjligheter. Möller menar 

att det främsta didaktiska problemet i geografiundervisningen inte handlar om avgränsningar, 

utan istället att försöka identifiera vad som är ämnets kärna. Möller anser att 

tvärvetenskapligheten är en del av ämnets identitet och att ämnets kärna utgörs av samspelet 

mellan människa och natur där undervisningen i ämnet ska leda till en systemsyn (Möller, 2003, 

s. 28-31). Samtliga lärare, samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga och behöriga som 

obehöriga, hade en likartad bild av ämnet samt uppfattning av ämnets kärna. På så vis finns det 

en överensstämmelse mellan lärarna, oavsett kategori, och Möller. Några av lärarna ur båda 

grupperna lyfte även fram det rumsliga perspektivet som något specifikt för just geografiämnet. 

De främsta hindren för geografiundervisningen enligt Möller är av organisatorisk art, i form av 

det låga antalet timmar ämnet tilldelas i undervisningen, samt en bristande medvetenhet hos 

lärare. När det finns en bristande medvetenhet hos lärare kan ämnets tvärvetenskaplighet vara till 

besvär vilket resulterar i att lärare ibland hoppar slumpmässigt runt mellan arbetsområden i 

undervisningen som i sin tur blir osammanhängande (ibid, s. 12-17). Det går inte att utreda om 

det funnits någon omedvetenhet bland lärarna i studien angående geografiämnets syfte och 

identitet, men det finns definitivt grader i värderingen av geografiämnet. I den här studien lyfter 

vissa lärare fram vikten av en ämnesintegrering mellan natur- och kulturgeografi mer än andra, 

främst de naturvetenskapliga lärarna och de behöriga samhällsvetenskapliga lärarna. Detta 

synsätt överensstämmer i så fall med Möllers bild av geografiämnet och Möller menar på så vis 

att geografi därför inte entydigt kan placeras under endast ett block, utan istället finns ämnets 

identitet mittemellan SO- och NO-blocket även om det administrativt ligger under det 

förstnämnda blocket i Sverige (ibid, s. 13-14). Enligt Bladhs studie uppfattas geografi på 

högstadiet främst som ett SO-ämne, där ämnet framför allt länkas samman med 



30 
 

samhällsvetenskap. Bladh menar att detta kan bero på den stora mängden obehöriga lärare 

(Bladh, 2014, s. 160). Det har därför varit intressant att undersöka huruvida detta avspeglas i 

undervisningen bland respondenterna i min undersökning.   

I och med den senaste läroplanen (Lgr11) har undervisningen i geografi tydligare mål och 

riktlinjer och den största skillnaden från tidigare kursplaner är att geografiämnet ska vara mer 

sammanhållet mellan natur- och kulturgeografi än tidigare (Skolverket, 2011). Fridfeldt och 

Molin, som varit med och skapat den senaste kursplanen, eftersträvar att geografiundervisningen 

ska vara så sammanvävt mellan natur- och kulturgeografi att det inte ska kunna skiljas åt från 

varandra och att båda delar därför skulle få ungefärlig balans i undervisningen (Fridfeldt och 

Molin, 2010, s. 122). När det kommer till hur undervisningen utformar sig i praktiken så finns 

det vissa generella skillnader mellan de båda lärargrupperna i min undersökning. Det visar sig i 

undersökningen att geografilärarna med samhällsvetenskaplig ämneskombination haft en klar 

tyngdpunkt på kulturgeografiska teman, vilket överensstämmer med Bladhs resultat. Resultatet 

påverkas till stor del av de obehöriga lärarna, som annars undervisar i andra SO-ämnen, men det 

fanns en tonvikt på det kulturgeografiska innehållet även hos lärare 1 samt en knapp betoning 

hos lärare 3. Däremot så visar det sig att geografilärarna med naturvetenskaplig 

ämneskombination har en jämn fördelning mellan natur- och kulturgeografiska teman, möjligtvis 

med en knapp fördel för de naturgeografiska inslagen. Det kan dock vara problematiskt att 

kategorisera ett tema som antingen natur- eller kulturgeografiskt eftersom det finns en variation i 

hur lärare väljer att undervisa ett specifikt tema, men det ger likväl en fingervisning. När lärarna 

talar om integrering mellan natur- och kulturgeografiskt stoff i undervisningen så är det främst 

bland de behöriga lärarna, som redan inledningsvis i samband med frågan om uppfattningen av 

ämnet lyfte fram ämnesintegreringen som något centralt. Men även där var det framför allt de 

behöriga naturvetenskapliga geografilärarna. På så vis verkar lärargruppen med 

naturvetenskaplig kombination uppfylla Fridfeldt och Molins målbild om hur undervisningen ska 

integreras av de båda disciplinerna.  

Det finns stora likheter i hur båda lärargrupperna väljer att lägga upp teman i undervisningen. 

Det framkommer att båda grupper påbörjar geografikursen med naturgeografiska moment, även 

om de enligt vissa lärare inte är ett måste så är det ändå ett faktum. Generellt sätt pekar lärarna på 
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att det finns flera fördelar med att börja med mer naturgeografiska moment med hänvisning till 

att det ger en bra grund för kulturgeografin att stå på. Sedan övergår undervisningen succesivt till 

mer kulturgeografiska moment, där övergången sker fortare inom den samhällsvetenskapliga 

lärargruppen, medan mer tvetydliga moment där en integrering upplevs lättare, som hållbarhets- 

och miljöfrågor, förekommer i slutet. Detta är i likhet med Molins observationer, som 

poängterade att en klar majoritet av geografilärarna i sin studie valde att börja med 

naturgeografiskt innehåll. Enligt Molins studie valde många lärare att avstå från det hon kallar 

för frirummet, och att innehållet ofta styrdes av selektiva traditioner eller att undervisningen i 

stor omfattning planerats utifrån läroböcker som ofta haft en tydlig uppdelning mellan natur- och 

kulturgeografiska moment (Molin, s 205 & 263). I min studie framkom det inte huruvida 

samtliga lärare använt sig av läroböckerna till sin planering eller inte, men lärare 1 och 6 

berättade att de i hög grad använder sig av läroboken i sin planering och menade att det var 

fördelaktigt av strukturella skäl.  

Andra skillnader mellan lärargrupperna är att samtliga lärare med naturvetenskaplig 

ämneskombination hade genomfört någon form av fältstudie, medan bara lärare 3 hade 

genomfört en fältstudie i den samhällsvetenskapliga gruppen. Totalt hade alltså fyra av sju lärare 

genomfört någon fältstudie, men det är värt att poängtera att samtliga av dessa var behöriga 

geografilärare. Av de övriga tre lärarna var två obehöriga och den tredje minst erfaren i yrket. 

Därför är det svårt att dra någon generell slutsats ifall detta faktum har något med 

ämneskombinationen att göra, istället beror det antagligen på hur trygga lärarna är i 

geografiundervisningen och hur de följaktligen värderar fältstudier. Statistiken ovan stämmer 

delvis överens med Bladhs resultat. Bladh poängterar att skillnaden mellan utbildade och 

obehöriga geografilärare är stor när det kommer till genomförande av fältstudier och konstaterar 

att det nästan uteslutande är behöriga geografilärare som genomför fältstudier. Trots det är 

antalet fältstudier bland utbildade lärare i Bladhs studie förhållandevis lågt, där knappt hälften 

hade genomfört någon fältstudie under ett helt läsår (Bladh, 2014, 166). I den här studien angav 

fyra av fem av de utbildade lärarna att de hade genomfört någon fältstudie under senaste läsåret 

varav samtliga lärare med naturvetenskaplig ämneskombination. Roberts studier framhäver att 

lärares intressen och ideologier har stor påverkan på dess utformning av undervisning (Roberts, 
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2014, s. 204). Förutom Roberts påpekar även Bladh att undervisningen styrs av faktorer som 

lärarens utbildningsbakgrund, ämnessyn och lärarerfarenhet (Bladh, 2014, s. 165). Ur denna 

synpunkt är det sannolikt att den naturvetenskapliga ämneskombinationen kan ha varit en 

avgörande faktor i utförandet av fältstudier eftersom dessa lärare är naturmänniskor och värderar 

fältstudier högre än andra. Denna hypotes stärks ytterligare eftersom samtliga fältstudier utförda 

av dessa lärare främst var av naturgeografisk karaktär. Lärare 3 som också hade genomfört en 

fältstudie gjorde den av kulturgeografisk karaktär, i samarbete med historia.  

Det finns sammanfattningsvis fog för att påstå att lärarnas egna intressen, ämnessyn och 

erfarenhet ligger till grund för utformandet av fältstudier. Det finns tydliga kursplaner för lärarna 

att följa, vilka också till stor del efterföljs, men det Molin kallar för frirummet utnyttjas på olika 

sätt av lärarna. Utifrån analysmodellen av Darling-Hammond et al. (2005) så är undervisningens 

utformning mer komplex än att bara ta hänsyn till lärares ämnessyn, ämneskunskap och rådande 

läroplan, vilket den här uppsatsen främst utgått ifrån. Undervisningen påverkas också av lärarens 

sociala kompetens och anpassningsförmåga till olika elevgrupper. Elevsituationen skiljer sig 

mellan olika skolor och klasser och hur läraren på bästa sätt kan förmedla kunskap till specifika 

elevgrupper är en viktig aspekt att ta hänsyn till som skiljer sig från fall till fall (Darling-

Hammond. Bransford och LePage, 2005, s. 9-11). Det blir därför svårt att fastställa hur 

lärargruppernas ämneskombinationer och ämnessyn enskilt påverkar undervisningen, eftersom 

fler faktorer spelar in. I den här studien har exempelvis inte lärarnas ålder och yrkeserfarenhet 

studerats på djupet. Det skulle vara intressant i en fortsatt studie att undersöka fler faktorer i 

lärares utformning av undervisning, såsom lärarnas ålder, erfarenhet samt elevgrupper, 

alternativt lägga till ett elevperspektiv.  
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7. Slutsatser 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur geografilärare på högstadiet med olika 

ämneskombinationer uppfattar geografiämnet samt hur de utformar, integrerar och fördelar 

natur- och kulturgeografiska moment i undervisningen. Här nedan besvaras frågeställningarna: 

 Vilken uppfattning och utformning av geografiämnet har geografilärare på högstadiet 

med en samhällsvetenskaplig ämneskombination? 

 Vilken uppfattning och utformning av geografiämnet har geografilärare på högstadiet 

med en naturvetenskaplig ämneskombination? 

 Mot bakgrund av lärarnas ämneskombination, finns det skillnader rörande hur de 

utformar sin undervisning? 

Samtliga lärare ur de båda grupper uppfattade geografiämnet som ett tvärvetenskapligt ämne 

vilket binder samman natur- och samhällsvetenskapen och bidrar till att skapa en 

helhetsförståelse, men lärare i den naturvetenskapliga gruppen lyfte i högre grad upp vikten av 

att integrera natur- och kulturgeografiska aspekter i undervisningen. Bland de 

samhällsvetenskapliga lärarna präglades geografiundervisningen främst av kulturgeografiska 

moment, medan fördelningen av kultur- och naturgeografiska moment var jämnare i den 

naturvetenskapliga gruppen, möjligtvis med ett visst övertag av naturgeografi. Mot denna 

bakgrund går det att dra slutsatsen att lärarnas ämnessyn och ämneskombination påverkat 

utformningen av geografiundervisningen.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Verksam tid som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Är du behörig geografilärare? 

 

Vad är din uppfattning om geografiämnet? 

Vad är geografiämnets kärna?  

Vad är unikt för geografi? 

Vad anser du vara viktigast med ämnet?  

Favoritområde inom geografi? 

Vilken bild av geografiundervisningen tror du eleverna har? 

 

Planering och utformning av undervisning 

Vilka teman jobbade du främst med under förra läsåret? (se Bilaga 2) 

Vilka teman är du mest främmande med? (se bilaga 2) 

Några kommentarer? 

Hur tänker du kring fördelningen av natur- och kulturgeografi? 

Brukar du ha någon speciell ordning på teman i undervisningen, i så fall varför? 

Vad använder ni er av för material? 

Vad är svårast med geografiundervisningen?  

Avslutning 

Vilka problem och möjligheter ser du med ämnets tvärvetenskaplighet och ämnesövergripande 
arbete?  

Genomförde du några fältstudier förra läsåret? Tankar kring fältstudier? 
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Bilaga 2 

Vilka teman undervisade du om i geografi under förra läsåret i hög grad eller mycket hög grad? 
Ringa in svaren. 

1) Naturresurser, förekomst och utnyttjande  
2) Miljöhot 
3) Meterologi 
4) Världshaven 
5) Mänskliga aktiviteter och livsmiljöer 
6) Hållbarhets och rättvisefrågor 
7) Samhällsplanering 
8) Befolkningsgeografi 
9) Natur- och kulturlandskap 
10) Namngeografi 
11) Jordens energibalans 
12) Vattnets kretslopp 
13) Geografiska verktyg 
14) Klimat & naturtyper  
15) Globalisering 
16) Naturprocesser-jordytan 
17) Produktion av varor-tjänster 
18) Sårbara landskap/naturkatastrofer 

Vilka teman ovan känner du dig mest främmande med i undervisningen eller får minst utrymme?  

Några kommentarer? 
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Bilaga 3 - Figur 

 

 


	Avancerad nivå svensk mall
	tomsida
	Mall_förord_xjobb_sv_150101
	tomsida 2
	A4

