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Examinator: Lisbeth Åberg-Bengtsson  

 

 

 

Bakgrund 
Vi har valt att beskriva geografi med hjälp av tre olika indelningar. Dessa är bildningsämne, 

skolämne och vetenskaplig disciplin. Den forskning vi tagit del av är förhållandevis gam-

mal, detta med anledning av att det inte finns mycket nyare forskning inom geografididaktik. 

Skolämnet geografi har tappat kontakt med den vetenskapliga disciplinen och detta har lett 

till att geografiundervisningen har stagnerat och att den har sin identitet i regionalgeografi. 

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur ett antal lärare i år 4-5 väljer innehåll och varför 

de väljer detta innehåll när de undervisar i ämnet geografi.  

 

Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ intervju. Intervjuerna genomfördes i sex olika skolor och 

med tio lärare som  alla undervisar i år fyra och/eller fem.    

 

Resultat 
Det vi kan utläsa av resultatet är att lärare baserar sin geografiundervisning i huvudsak på 

traditioner och lokala skolplaner. Anledningarna är flera bl.a. en starkt rådande tradition, 

bristen av tid samt outbildade geografilärare. Tillfälligheter som miljökatastrofer och extre-

ma väderleksförhållanden tycks också styra innehållet mer än läroplanen. 
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Inledning 

Under det sista decenniet har vi i vårt land drabbats, mer än förut, av naturkatastrofer. Inte 

rent fysiskt, men genom till exempel tsunamin 2004 där över 500 människor dog och 1500 

skadades (Järtelius, 2010) och vulkanutbrott med påföljande askmoln, har vi påverkats av 

olika företeelser som har med jordens tillvaro och funktion att göra. Genom media och vårt 

ökande resande har plötsligt hela världen blivit var mans vardagsmat och vi möts ständigt av 

olika fenomen som berör oss i vårt dagliga liv. Detta kan vara allt ifrån jordbävningar till 

översvämningar, katastrofer som kräver att vi ska ta ställning och bidra med vår solidaritet 

och vår plånbok. Det kan också handla om skördar som slår fel vilket leder till ett högre pris 

för oss i affären. Geografi och geologi blir plötsligt ämnen som berör och detta är en av an-

ledningarna till att vi valt att försöka belysa just detta. 

Under vår utbildning har vi mött geografi och det har väckt vårt intresse. Den geografiun-

dervisning vi upplevt under vår egen skoltid tycker vi, nu när vi fått ta del av andra under-

visningsmetoder, har varit ensidig. I vår framtida yrkesroll vill vi ge våra elever en så kom-

plett geografiundervisning som möjligt. En undervisning som passar alla med hjälp av flera 

olika inlärningsmetoder.   

 

I vår undersökning har vi insett att ämnet geografi är komplext. Detta beror delvis på att 

ämnet är delat i två vetenskapliga discipliner, den naturgeografiska samt den kulturgeogra-

fiska. Det beror även på att tidigare läroplaner, lärarutbildningar och vetenskaplig framväxt 

hänger nära samman i det som vi idag kallar för skolämnet geografi.  

 

Möller (2003, s. 43) säger att geografi är ett övergripande ord som oftast bara sätts i sam-

band med kartor och kartkunskap. Han menar att ämnet geografi är så mycket vidare, att det 

är:  

…en tolkning av landskapet som ett samspel mellan människa och natur och som en 

grundval för människors dagliga levnadsvillkor eller som ett resultat av samspel mel-

lan regioner eller mellan folkslag. (Möller, 2003, s. 44) 

 

Geografiämnet innehåller flera olika delar så som geologi, meteorologi, demografi, statskun-

skap, sociologi och ekonomi och detta kommer att belysas från flera olika håll i denna un-

dersökning med hjälp av flera olika forskare. 

 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ett antal lärare i år 4-5 väljer innehåll och varför 

de väljer detta innehåll när de undervisar i ämnet geografi.  
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Bakgrund 

Då vi har valt att fördjupa oss i lärares syn på innehållet i ämnet geografi kommer vi inled-

ningsvis beskriva geografi utifrån perspektiven geografi som bildningsämne, skolämne och 

vetenskaplig disciplin. Vi kommer också att försöka redogöra för hur den ämnesdidaktiska 

diskussionen ser ut idag och igår. Vi kommer att diskutera och exemplifiera vilka svårighe-

ter det finns kring ämnets avgränsningar och vilka mål som ligger till grund för att geografi 

skall existera som ett skolämne. Vi ger en kort historisk tillbakablick över hur ämnet har 

utvecklats och på vilket sätt det har behandlats i läroplaner.  

Vad är ett ämne – ämnet geografi 
 

Ett ämne kan beskrivas som ett visst/vissa kunskapsområde/en som ett samhälle väljer att 

prioritera. I en demokrati handlar det ytterst om ett politiskt beslut (Shüllerqvist 2009, s. 11). 

Ett ämne består av mål, metoder och praktik som har som syfte att uppfylla de krav som 

samhället satt upp (Audigier 99, s. 104). Enligt Schüllerqvist (2009, s. 12) kan ett ämne fö-

rekomma i olika former så som akademiskt ämne, lärarutbildningsämne samt skolämne. Här 

återfinner vi även Audigier (1999, s. 106) som pekar på att det inte finns en rimlig chans att i 

skolans värld undervisa på en avancerad nivå i till exempel geografi eftersom tiden är be-

gränsad och därför kommer det att handla om att man undervisar i ”skolgeografi”. Enligt 

Wennberg (1990, s. 183) styrs ett ämnes innehåll av influenser som skiljer sig mellan olika 

nationer, olika typer av skolsystem och olika pedagogiska strömningar. Han säger också att 

ämnet geografi tar sig olika uttryck beroende på vilka geografiska discipliner som behand-

las.  

 

Enligt Möller (2003, s. 23) är det många lärare i Danmark som upplever geografiämnet som 

svårt att avgränsa. Vidare menar Möller att detta beror mer på det sätt geografiämnet kom-

mit att hanteras och uppfattas inom skolan, än på ämnets uppbyggnad. Han visar på att bris-

terna inte ligger i ämnets karaktär utan hos lärare och skolledares bristande kunskap om äm-

net (a.a. s. 24).  

 

Vi kommer att se på geografins olika ansikten såsom vetenskaplig disciplin, skolämne och 

bildningsämne för att försöka förstå vilket innehåll skolgeografin har idag och varför det ser 

ut som det gör.  
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Geografi som bildningsämne, skolämne och vetenskaplig disci-

plin 

Som vi ser det finns det flera olika orsaker som ligger till grund för att geografiämnet – som 

skolämne uppfattas som gränslöst och svårdefinierat. Vi kommer här att försöka beskriva 

dessa. 

 

Bildningsämnet geografi  

Ordet geografi betyder jordbeskrivning, vilket kan utgöra kärnan i ämnet enligt Nilsson 

(2009, s. 83). Kant, som var filosof och professor och grundare till den kritiska filosofin, 

ansåg redan på 1700-talet att geografin hörde hemma inom det rumsliga vetenskapsområdet, 

där plats är i fokus. Enligt Nilsson kan detta innebära svårigheter då ämnet kan komma att 

inbegripa ”allt”. Detta allt kan då existera inom andra kunskapsområden vilket kan bidra till 

att ämnet geografi upplevs som vagt och svårt att definiera. Att ämnet även är av interdisci-

plinär art kan också leda till att geografi som ämne ibland framstår som svårdefinierat. 

 

Då Kant under sin verksamma tid delade in vetenskaperna i olika klassificeringar
1
, gjordes 

följande indelning. Den logiska klassificeringen som grund för de systematiska vetenskaper-

na och den fysiska klassificeringen som grund för de syntesiska vetenskaperna, hit räknas 

historia och geografi. Denna indelning ledde till att geografin kom att i första hand handla 

om att studera regionala synteser. Regionala synteser är beskrivningen av hur en region eller 

en plats har vuxit fram och vilka faktorer som påverkat att den ser ut på ett särskilt sätt. 

 

Under mitten av 1900-talet växte det fram kritik mot just den fysiska klassificeringen. De 

geografer som var kritiska, ansåg att den typen av förhållningssätt skulle kunna användas på 

vilket fenomen som helst och inte bara inom geografin. Den nya geografin, även kallad den 

positivistiska eller kvantitativa geografin, kom att handla om studier av sociala processer 

och man samlade in stora mängder data. 

 

Enligt Molin (2006, ss. 23-24) beskrivs geografi samstämmigt av flera olika geografer och 

att dessa utmynnar i tre grundläggande begrepp. Dessa begrepp är rum, plats och region. Det 

är vanligt förekommande att man ser på geografiämnet utifrån Patisons fyra traditioner. Det-

ta gör Wennberg (1990, ss. 18-19), Schüllerqvist (2009, s. 84) och Molin (2006, s. 27).  

 

De fyra traditionerna är:  

- den rumsliga, vilken behandlar kartläggningen av jordens yta 

-  regionalgeografi, vilken behandlar vad som kännetecknar och vad som särskiljer 

olika områden på vår jord 

-  människa - miljö, beskriver interaktionen mellan människan och miljön i olika om-

råden  

- den naturgeografiska som hanterar jordens uppkomst och dess naturlagar 

 

                                                
1
 Enligt Kants filosofiska indelningsgrund (NE)  
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Det har uppstått en femte tradition som kritiserar dessa fyra traditioner. Den kallas den kri-

tiska geografin och den växte fram under 1970-talet och hade fokus på de växande världs-

problemen såsom resursfördelning, storstadstillväxt och miljöförstöringar (Molin 2006, s. 

27).  

 

Inom den vetenskapliga disciplinen frångås idag den traditionella regionalgeografin och det 

sker en explosionsartad utveckling av olika forskningsinriktningar inom den både naturgeo-

grafi och kulturgeografi (Molin 2006, ss. 26-27). 

 

Inom geografiämnet finns det ett antal discipliner vilka hanterar områden både från humani-

ora och från naturvetenskapen. Några av dessa discipliner är etnografi, demografi, ekono-

misk geografi, bebyggelsegeografi samt geologi, geomorfologi, meteorologi och klimatolo-

gi. De delas in under kulturgeografi, vilken beskriver hur människan i möte med naturen 

påverkat och påverkas samt naturgeografi, vilken beskriver hur jorden uppstått och vilka 

processer som pågår (Möller 2003, ss. 12-13).  Att geografiämnet är interdisciplinärt, d.v.s. 

består av flera olika discipliner, uppges ibland vara en orsak till att ämnet upplevs som svår-

definierat och gränslöst. 

 

Skolämnet geografi 

Ongstad (2006, s. 27) ser skolämnet som både en process och en produkt. Process därför att 

det ständigt förändras genom läroplaner, forskningsinfluenser, förändringar i lärarutbild-

ningar och samhälleliga förändringar. Geografiämnet är inte detsamma idag som för tio år 

sedan eller det samma i Sverige som i något annat land, i dess helhet. Visst finns liknande 

drag och generella motsvarigheter, men själva utövandet måste skilja sig åt då det innefattar 

olika människors syn på ämnet. Produkt därför att det är kulturellt bestämt och består av 

kursplan, mål och läroböcker. Han pekar vidare på att läroplaner till viss del fryser innehål-

let då det under en bestämd tid slås fast vad som skall ingå i ett ämne.  

 

Enligt Ongstad (2006, ss. 28-29) och Schüllerqvist (2009, s. 13) måste en lärare av idag 

kunna hantera båda dessa perspektiv. Att kunna se att ämnets didaktik inte handlar om att 

förmedla fasta, oföränderliga kunskaper utan att det handlar mer om att inse att alla ämnen 

är komplexa och måste förstås utifrån kulturella ramar som finns på både lokala, nationella 

och internationella nivåer. Vidare talar Ongstad (2006, s. 30) om att ämnesdidaktik idag 

handlar om att ämnet skall förstå sig självt. Ongstad visar också att genom att fördjupa sig i 

ämnet kommer man djupare ner men också vidare ut i världen. Han hävdar att det inte är 

någon risk för att man blir ämnesblind till följd av att man fördjupar sig inom ett ämne, utan 

att detta snarare skapar en större förståelse för hur just detta specifika ämne hör hemma i vår 

tid. Detta talar också Möller (2003, s. 13) om när han pekar på vikten av att lärare i geogra-

fiämnet måste ha förståelse för ämnets sammanhang och att det finns en risk att eleverna 

endast får öar av kunskap som inte hänger samman om lärare saknar sådan fördjupad kun-

skap. 
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Enligt Schüllerqvist (2009, s. 21) anser Marton att ett ämne kan existera på flera plan. Ett 

avsett plan, ett realiserat plan samt ett uppfattat plan. Detta kan innebära att ett ämne föränd-

ras på ett avsett plan genom exempelvis en förändrad läroplan men i det realiserade och upp-

fattade planet fortgår undervisning enligt den gamla läroplanen eller den tradition som är 

rådande. Då den nuvarande läroplanen, Lpo94, innebär en större decentralisering än tidigare 

och därmed lämnar ett stort utrymme för den egna läraren/skolan att bestämma hur innehål-

let skall se ut, innebär detta att innehållet styrs av traditioner och läroböcker (Molin 2006, s. 

152).  Då många lärare dessutom saknar utbildning i ämnet (Wennberg 1990, s. 162) innebär 

det också att det är läromedlet som styr. Den undersökning som Wennberg gjorde 1981, 

visade det sig att flera av de undervisande lärarna inte hade någon utbildning i ämnet geo-

grafi. Den enda erfarenheten dessa lärare hänvisar till var sin egen skolgång och de erfaren-

heter de gjort inom ämnet geografi. Detta leder till att läroboken blir det stoff vilket läraren, 

inte bara undervisar sina elever i, utan också fortbildar sig själv med (Wennberg 1990, s. 

166). Intressant att notera är dock att enligt Wennberg gör inte lärarna någon djupare analys 

av innehållet i böckerna utan förutsätter att läroboksförfattarna är väl insatta i både ämnet 

och läroplanen. Detta kan ses som en av anledningarna till att ett ämne kan förändras på ett 

plan men fortsätta existera oförändrat på ett annat.  

 

Skolämnet geografi och andra SO-ämnen 
Skolämnet geografi har hamnat under olika huvudelement i olika länder. Till exempel i 

Danmark så hamnar det under Naturorienterade ämnen, NO (Möller 2003, s. 13). I Sverige 

och Frankrike däremot så hamnar det under Samhällsorienterade ämnen, SO (Audigier 1999, 

s. 97). 

 

Audigier (1999, s. 102) beskriver likheter mellan ämnen som historia, geografi och sam-

hällskunskap. Han pekar också på att staten, i detta fall Frankrike, ser dessa ämnen som hårt 

länkade till varandra då de beskriver hur man ska uppfatta och förstå sin omvärld. Huvud-

målet med att det undervisas i dessa ämnen är, att samhället ska överföra de värderingar 

samt den historia vilken det rådande samhället anser vara viktig. Dessa ämnen har ett sam-

hälleligt uppdrag vilket skall ska styra det som lärs ut. Vidare menar Audigier att samhälls-

kunskap, historia och geografi har likheter men även signifikanta skillnader vad det gäller 

det didaktiska. Ämnet geografi har en starkare koppling till verkligheten och nyttan här och 

nu eftersom eleverna ständigt befinner sig i det geografiska rummet. Även Möller (2003, s. 

31) visar att ämnet geografi har stora möjligheter att skapa kunskaper som knyts an till verk-

ligheten och på så vis minskar det s.k. parallellismproblemet, vilket innebär att eleven har 

svårt att förstå att det som lärs i skolan faktiskt handlar om verkligheten utanför skolans 

väggar och kan vara till nytta i ett nutida och framtida perspektiv. Här menar också Möller 

att det är avhängigt på lärarens kompetens vad det gäller geografins innehåll och elementära 

och fundamentala kategorier
2
.  

 

Enligt Möller (2003, s. 25) ansåg Kant att historia med sitt kronologiska perspektiv komplet-

terade geografin med sitt korologiska (rumsliga) perspektiv. Kant hävdar t.o.m. att geografi 

och historia var de båda mest angelägna ämnena i den allmänbildade undervisningen vilken 

                                                
2 Se s. 11 för vidare utveckling av elementära och fundamentala kategorier. 
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gör att eleverna kan förstå världen omkring sig och sin unika plats i den, både kronologiskt 

och korologiskt.  

 

Audigier (1999, s. 104) talar om att skolan har ett tvådelat uppdrag. Detta tvådelade uppdrag 

innebär att skolan skall uppfylla de mål som utsetts av samhället samt välja ut vilket innehåll 

som skall hjälpa elever att nå dessa uppsatta mål. Målen som utsetts består av, att förmedla 

värderingar, utveckla elevernas intellekt och kritiska tänkande samt ge dem praktiska erfa-

renheter vilka de kan använda sig av i sin vardag nu och i framtiden. Detta kan till exempel 

handla om att kunna använda karta eller kunna förstå och ta del av miljödebatten.  

 

Vad det gäller innehållet pekar författaren på att det är viktigt att se att valen om vilket inne-

håll som skall behandlas görs både utifrån personliga ansatser likväl som forskningsbaserad 

kunskap. 

 

Skolämnet geografis historia 
Redan under antiken har ämnet geografi berört och förundrat människan. Under medeltiden 

fick dock ämnet stå tillbaka p.g.a. kristendomens syn på världen och människan. Under me-

deltiden fanns ämnet med som skolämne och handlade främst om jordens form och världs-

karta så som man ansåg den vara vid denna tid. Under 1600-talet kom ansvaret för att un-

dervisa i geografi att hamna under lektorn i matematik. Under 1700-talet var det ett dubbel-

ämne tillsammans med historia (Hägerstrand & Wennberg, 2010).  

Vid folkskolans start i mitten av 1800-talet var geografin ett etablerat ämne i svensk skola. 

Tillsammans med historia utgjorde det kärnan i undervisningen i ett Sverige som var starkt 

präglat av nationalism. Efter förlusten av Finland och unionsupplösningen av Norge var det 

viktigt för staten att fostra individer med stark nationalidentitet. Då det saknades lärare med 

utbildning i ämnet geografi uppstod en efterfrågan på sådan utbildning. Detta ledde i sin tur 

till att geografiämnet fick höjd status och så småningom blev en självständig vetenskaplig 

disciplin. Dessutom fanns det en rådande åsikt hos pedagoger att ämnet geografi hade stora 

pedagogiska möjligheter i sin uppbyggnad och att den var lätt att lära ut (Molin 2006, s. 36). 

Skolämnet geografi behålls som ett sammansatt ämne genom alla skolreformer fram till 

1960-talet, då det sker stora förändringar inom läroplansarbetet. Dessa förändringar kom att 

innebära att större fokus sattes på medborgarkompetens istället för rena ämneskunskaper 

(Molin2006, s. 38).  I grundskolan behölls dock ämnet som en enhet ända tills den nya läro-

planen kom 1980 (Lgr80). I den skapas en s.k. blockämneskonstruktion (Wennberg 1990, s. 

197) i vilken geografin återfanns inom huvudmomentet "Människans omgivning". Bland 

målen för undervisningen kan nämnas, ekologisk grundsyn, fördelning av jordens resurser 

samt människans överlevnad. Det som helt nytt,  var en stark betoning av kulturlandskapet. 

Regionalgeografi fanns kvar, men läroplanen gav inga specifika förslag till länderurval.  

När sedan en ny läroplan kom 1994 (Lpo94) hade geografiämnet återinförts som ett eget 

ämne, detta kan bero på den livliga miljödebatt som fördes både i den svenska och i den 

internationella politiska debatten (Molin 2006, s. 38). Det är också tydligt att det offentliga 

skolväsendet vilar på demokratisk grund och i värdegrunden finns tydliga kopplingar till 

geografi och rumsliga förhållanden. Det handlar om globala rättvisefrågor och solidaritets-
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frågor samt klimatfrågor, vilka handlar om människans omsorg om miljön och ökade krav 

på samarbetsförmåga (a.a. s. 13). 

Trots att man inom den vetenskapliga professionen vad det gäller geografi har frångått att se 

på ämnet utifrån regionalgeografisk tradition, detta med anledning av att den anses vara ove-

tenskaplig och tråkig, hämtar skolämnet geografi fortfarande sin identitet i denna tradition 

(Molin 2006, s. 34). Enligt Halvorsen (2009, s. 115) är det fortfarande ett vanligt sätt att ta 

sig an geografiundervisningen i USA.  Genom att börja i elevens omedelbara närhet och 

sedan utöka det undersökande området. Hon visar på att denna form av undervisning har 

funnits med under lång tid och anser att den trots kritik har ett värde och kan tillföra någon-

ting till dagens undervisning. I och med att eleverna får börja med att rita av sin skolbänk, 

sitt klassrum och sedan den omedelbara närmiljön, lär de sig viktiga saker kring karta och 

avstånd detta ger elever möjligheter att utveckla begrepp och förståelse som de sedan kan 

använda sig av när de ska studera platser och företeelser som inte finns i deras direkta närva-

ro. Det som Halvorsen dock poängterar är vikten av att lägga in engagemang och liv i un-

dervisningen (a.a. s. 115).  

Enligt Molin (2006, s. 39) har delningen av geografiämnet inom vetenskapen inneburit att 

senare forskning inte nått fram eller berört skolämnets innehåll. Detta leder till en nivåsänk-

ning genom hela skolsystemet vad det gäller ämnet geografi. De förändringar som sker ska-

pas mer utifrån läroboksförfattare och läroplansskrivare än utifrån vetenskapliga studier. Det 

är inte bara i Sverige det uppstått en lucka mellan skolämnet och den vetenskapliga discipli-

nen geografi. Detta verkar vara fallet i många länder runt om i världen.  

 

Geografi som vetenskaplig disciplin 

Enligt Molin (2006, s. 20) är relationen mellan skolämnen och den bakomliggande veten-

skapliga disciplinen en faktor som påverkar innehållet i skolans undervisning. Då geografi 

som vetenskap är uppdelad har detta kommit att innebära vissa problem för skolämnet geo-

grafi. 

 

Från början uppstod den vetenskapliga disciplinen geografi som ett svar på det behov som 

fanns av utbildade lärare i geografi, vilket uppstod i det nationalistiska Sverige under 1800-

talet. Det hade funnits intresseorganisationer under lång tid, men den första vetenskapliga 

professuren inom geografi upprättades 1897 vid Lunds universitet. 

 

I nästan100 år, från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet skedde en parallell utveck-

ling av skolämnet och vetenskapen med täta relationer och runt sekelskiftet stärks både skol-

ämnet och universitetsämnet geografi.  Inom den geografiska disciplinen fördes diskussioner 

kring ämnet geografis kärna, detta kom att leda till en uppdelning av ämnet. Denna uppdel-

ning startar 1949 vid Uppsala universitet och sprider sig ut över landet. Under tidigt 50-tal 

sker en uppdelning av den vetenskapliga geografin i två grenar (Molin 2006, s. 36). Dessa 

två grenar benämns som kulturgeografi, vilket beskriver hur människan i möte med naturen 

påverkat och påverkas, och naturgeografi, vilket beskriver hur jorden uppstått och vilka pro-

cesser som pågår. Dessa grenar har sedan delats in i olika discipliner vilka hanterar områden 
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både från humaniora och från naturvetenskapen. Några av dessa discipliner är, etnografi, 

demografi, ekonomisk geografi, bebyggelsegeografi samt geologi, geomorfologi, meteoro-

logi, klimatologi (Möller 2003, s. 12). 

 

När vetenskapsämnet geografi delas, hamnar de båda delarna under olika fakulteter och tap-

par därmed också kontakt med skolämnet geografi. På lärarutbildningen behölls dock geo-

grafi som ett enat ämne och detta innebar också att kontakt mellan skolgeografi och geografi 

som vetenskap gick förlorad (Molin 2006, s. 39). Enligt Wennberg (1990, s. 109) innebar 

detta också att lärarutbildningen fick större fokus på regionalgeografi. Man kanske kan ställa 

sig frågan om varför delningen inom vetenskapen fortfarande är så självklar. Enligt Molin 

(2006, s. 20) beror detta framförallt på att båda disciplinerna naturgeografi och kulturgeo-

grafi har varit och är väldigt framgångsrika inom sina respektive forskningsfält.  

Lärarens undervisning 
 

Geografiämnet ska hjälpa till att fostra eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare i 

vårt demokratiska samhälle. Det är viktigt att tänka över sina val när det gäller geografiun-

dervisning, så att det inte enbart grundar sig på egna intressen utan faktiskt ger eleverna 

möjlighet att lära sig att analysera, handla ansvarsfullt och göra goda bedömningar som 

samhällsmedborgare. Att ge utrymme både för det nödvändiga och för det lustfyllda när 

didaktiska beslut fattas är av stor vikt (Möller 2003, s. 59).  Eleverna ska få en saklig intro-

duktion till levnadsvillkor och människors samspel med naturen och med andra kulturer. 

Eftersom ämnet inte uppföljs av nationella prov eller dylikt så måste geografiläraren kritiskt 

granska sina egna didaktiska val. (a.a. s.60).  

 

Enligt Möller (2003, s. 20) lever och agerar elever i geografin varje dag, men med största 

sannolikhet är de inte medvetna om det eftersom deras kunskaper om omvärlden är situa-

tionsbundna. Möller (2003, s. 20) säger även att undervisningen i geografi bland annat skall 

sätta deras kunskaper i ett sammanhang ”så att de får en ständigt ökande insikt i och förstå-

else av sammanhangen i natur- och kulturlandskapet, mellan dess båda inbördes och av det 

ömsesidiga beroendet mellan levnadsvillkoren i världens olika länder". 

 

Enligt Svingby, Lendahls & Ekbom (1990, ss. 57-58) så verkar tyngdpunkten för undervis-

ningen ligga på regionalgeografi som är den sista avdelningen av sex i läroplanens huvud-

moment (Lgr80, s. 123) och att läroböckerna dominerar innehållet i undervisningen. När det 

är läromedlet som bestämmer innehållet i undervisningen så innebär det en styrning bort 

från läroplanen i många fall (Svingby, Lendahls & Ekbom, s. 61).   

 

Utifrån en undersökning gjord 1996 av Commission on Geographical Education
 3

, kan man 

få en signal om hur geografiundervisningen i världen ser ut. Undersökningen visar att regio-

nalgeografi med tillhörande namngeografi, är den dominerande formen av innehåll i under-

visningen av skolämnet geografi runt om i världen. Det finns en stor samstämmighet kring 

skolämnets identitet. Det största syftet anses vara att stärka den nationella identiteten samt 

                                                
3
 Commission on Geographical Education är en särskild avdelning inom IUG, Internationella Geografi Unio-

nen, vilken behandlar utbildningsfrågor http://www.igu-net.org/uk/igu.html  

http://www.igu-net.org/uk/igu.html
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folkbildning. Detta leder till att solidaritetsfrågor på globalt plan inte tas upp. Dock pekar 

undersökningen på en viss skillnad gällande diskussionen som behandlar innehållet i skol-

ämnet geografi. Den senare undersökningen redovisar att man i större utsträckning diskute-

rar innehållet i geografiundervisningen nu än för 10 år sedan (Molin 2006, s. 48). 

Teoribildning  

Bildningsteori 

Mycket av geografiundervisningen i skolan idag grundar sig på den så kallade objektivistis-

ka bildningsteorin där kunskapen om omgivningen är individens sätt att förstå världen (Möl-

ler 2003, s. 35). Denna teori, underordnas den materiella bildningsteorin där det i huvudsak 

handlar om att ta till sig sådana kunskaper och färdigheter som finns i den rådande omgiv-

ningen, samhället och kulturen.  Klafki (1997, s. 220) går dock vidare och skapar en egen 

bildningsteori vilken han kallar kategoriell bildning, där både formella (det man genom 

prov, uppsatser, hemuppgifter eller annan konkret bevisning kan visa att man lärt sig något) 

och materiella aspekter ingår. Denna bildningsteori grundar sig på att eleven tillägnar sig 

kategorier eller begrepp och med hjälp av dessa kan den förstå sin omvärld och samtidigt 

göra sig förstådd för omvärlden. Detta kallas för den dubbla öppningen (Möller 200, s. 42).  

 

Ämnesdidaktiken 

Ämnesdidaktiken har en dubbel uppgift enligt Möller (2003, s. 35). Ämnesdidaktiskt går det 

ut på att först hitta de lämpligaste kategorierna, de övergripande såkallade fundamentala 

kategorierna, vilka berör de områden man vill att eleverna ska lära sig. Man skall även beak-

ta vad eleverna själva vill lära sig. Denna kunskap skall sedan vara generaliserbar på andra 

områden. När man bestämt sig och på så vis avgränsat sig, skall lämpligt stoff hittas som 

tydligt ger exempel på hur de avsedda kategorierna går att använda här och nu samt i gene-

raliserbara nya situationer i framtiden . I denna nivån kan man kalla kategorierna för de ele-

mentära. Här är det teorier, begrepp och sammanhang, processer och fakta som hjälper ele-

ven att förstå och beskriva omvärlden. (Möller 2003, s. 26).  

 

Enligt Möller (2003, s. 26) är det viktigt att lärare som skall undervisa i skolämnet geografi 

är helt på det klara med vilka kategorier som denne vill lära ut. Även eleven skall vara inför-

stådd med vilka elementära kategorier den har lärt sig.  

 

Ämnesdidaktikens viktigaste uppgift är att bidra med att ”gammal” kunskap blir användbar i 

nya och förändrade situationer (Schüllerqvist 2009, s. 14). Enligt Nilsson (2009, s. 88) är 

den svenska ämnesdidaktiska forskningen svag. Detta kan man ställa i ljuset av att den sit-

tande regeringen 2000, betonade den ämnesdidaktiska forskningen samt att den efterföljande 

regeringen satsat stora pengar på sådan forskning (Schüllerqvist 2009, s. 13). Vad kan det då 

bero på att just geografiämnets didaktiska forskning är så svag. Kanske beror det på att den 

formella kunskapen sätts framför allmänkunskap, vilket den gör i Danmark enligt Möller 

(2003, s. 23) eller finns svaret i ämnets komplexitet vilket innebär att ämnet hamnar under 

två olika vetenskapliga områden.  
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Typiskt för den tyska didaktiken, där Klafki återfinns (Hopmann 1997, s. 201), är att aspek-

ten innehåll är överordnat aspekterna lärare och elev. Enligt denna syn sker socialisering 

genom att subjektet (den lärande) interagerar med innehållet. Detta skiljer sig ifrån den teori 

som springer ur de anglosaxiska tankarna kring education, där socialisering sker genom 

möte med olika förhållanden (Hopmann 1997, s. 202). Man ska ställa sig frågan vilket inne-

håll som den lärande har användning av för att kunna bli en medborgare som utvecklas mot 

självbestämmande, medbestämmande och solidaritet, vilka är grunden för den didaktiska 

teorin som Klafki (1997, s. 220) beskriver.  

 

Då vi i vår problemformulering valt att inrikta oss på innehållet i geografiämnet går vi här 

vidare med att redogöra för den kritisk-konstruktiva didaktik vilken Klafki (1997, s. 220) 

använder sig av för att beskriva sin teoretiska bakgrund för didaktik. I all form av didaktisk 

forskning och teoribildning kan man urskilja två nivåer som samspelar med varandra. Dels 

det övre styrande planet som innefattar läroplan och styrdokument och dels det konkreta 

genomförandeplanet där den faktiska undervisningen sker (Klafki 1997, s. 220).  

 

Klafkis åtta teser 

Klafki beskriver i åtta teser vad som styr innehållet i undervisningen (Klafki 1997, ss. 221).  

I den första menar han att innehållet alltid kommer från ett beslut fattat av någon angående 

något. Det vill säga att en eller flera personer har bestämt att just detta ämne eller stoff skall 

tas upp. Det kan röra sig om allt från läroplansförfattare och politiskt fattade beslut till den 

enskilda skolan/lärarens/elevens beslut av att något specifikt fenomen är viktigt för de läran-

de. Enligt Wennberg (1990, s. 180) kan också beslut om innehåll växa fram av tradition och 

genom lärobokspåverkan. 

 

Den andra tesen består av att de bestämda målen, vad som skall läras ut, är överordnade hur 

dessa skall förstås och läras ut. Klafki menar emellertid att det är av största vikt att dessa 

mål, vad som skall läras ut, inte får stå okritiserade eller oförändrade (Klafki 1997, s. 222). I 

forskning som vi tagit del av framgår det dock tydligt att geografin som skolämne har tappat 

kontakt med vetenskapens geografi. Detta har lett till att skolämnet geografi fortfarande har 

sin identitet i regionalgeografi och kartkunskap (Molin 2006, s. 48) samt att lärare inte har 

en tillräckligt djup kunskap i ämnet geografi för att kunna ha ett kritiskt perspektiv gentemot 

de övergripande målen som sats upp (Wennberg, 1990 ss109-111). 

 

I den tredje tesen belyser Klafki (1997, s. 222) frågeställningen vad som styr det valda inne-

hållet. Han menar att man måste beakta både elevernas livsvardag och vilka kunskaper, för-

mågor och färdigheter de behöver samt de överordnade horisonterna som finns hos den fost-

rande generationen. Då eleverna lever i geografin men oftast inte är medvetna om detta 

(Möller 2003, s. 20) är det en viktig uppgift att ta vara på den lärandes egna erfarenheter. 

Det finns också en stor möjlighet att i geografin fostra eleverna till demokratiska medborga-

re vilket är en av skolans huvuduppgifter (Lpo94). Möller säger aven att det är troligt att 

genom att medvetengöra de lärande om samspel i världen, både vad det gäller människa - 
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natur och människa - människa skapar man ansvarstagande medborgare (Möller 2003, s. 

21). 

 

I den fjärde tesen menar Klafki (1997, ss. 223-224) att det finns ett missförstånd vad det 

gäller innehållet i skolans undervisning. Det är inte meningen att den enbart ska handla om 

att utbilda eleverna i en förvetenskaplig anda. Däremot säger han att skolans huvuduppgift 

bör vara att ge de lärande exempel på hur vetenskapen kan hjälpa dem att förstå och klara av 

uppgifter och problem i deras livsvardag och att kunna skilja de olika vetenskaperna åt. Han 

talar också om vikten att förmedla ett kritiskt förhållningssätt gentemot vetenskapen då den-

na ofta är styrd av politiska och ekonomiska krafter. 

 

I den femte tesen beskrivs den växelverkan som uppstår i lärande situationen. Det gäller att 

som didaktiker ge eleverna chans att lära sig hur de själva lär genom ett aktivt stöd från lära-

ren (Klafki 1997, s. 225). 

 

I den sjätte tesen visar Klafki (1997, s. 226) på att det interagerande som sker i lärprocessen 

är en akt av social process. Här måste både eleven och lärarens personliga erfarenheter tas 

med. Det är dock inte denna aspekt vi har tänkt belysa i vår studie. 

 

I den sjunde tesen pekas på vikten av att eleverna själva görs delaktiga i de beslut som om-

fattar innehåll och metod. Klafki (1997, ss. 226-227) menar att genom att låta eleverna vara 

med och bestämma om undervisningsinnehållet, i en progression, ger man motivation till 

lärandet. Geografi som skolämne har stora möjligheter att skapa motivation för inlärning om 

man utgår från den lärandes egen rörelse i världen (Möller 2003, s. 24). 

 

I den avslutande och åttonde tesen kritiserar Klafki (1997, s. 227) den hierarki som läroplan 

och andra statliga institutioner har på skolan och undervisningen. Detta anser även Wenn-

berg (1990, s. 198) då han visar att just den svenska organisationen kring kursplaneskrivan-

de med skolöverstyrelse som beslutsfattare, delvis varit ett hinder för att ämnesföreträdare 

ska kunna ha en direkt påverkan på kursplaner och innehåll.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att teserna ett och två berör målen som grund för val av 

innehåll, i den tredje och sjunde tesen berörs elevens delaktighet i valet av innehåll. I den 

fjärde och åttonde tesen berörs påverkan av innehållet av externa faktorer så som vetenska-

pen och politiska hierarkier.   

 

Diskussion 

Genom att se på svaren i vår intervjustudie genom Klafkis två nivåer, den fundamentala och 

den elementära, kan vi se om lärarna har utgått från den dubbla didaktiska uppgiften att först 

värdera vilken kunskap som skall förmedlas (de elementära kategorierna) och sedan hur des-

sa hänger samman och kan användas i tolkningen av sin omvärld (de fundamentala kategori-

erna) (Möller 2003, s. 35). 
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Utifrån några av Klafkis teser har vi analyserat resultaten i vår intervjustudie. Genom att se 

vem eller vad som bestämmer innehållet i undervisningen har vi jämfört vårt resultat med 

Klafkis första tes. Vidare ser vi, i tes två, huruvida målet med undervisningen är överordnat 

hur det skall läras ut, samt på vilket sätt elevernas vardagskunskaper tas med i utformningen 

av innehållet som tes tre ger oss svar på. Enligt den forskningsbakgrund vi tagit del av har 

skolämnet geografi avskurits från forskningen, genom att vi analysera våra svar kan vi jäm-

föra huruvida de stämmer med tidigare forskning.  

 

Metod 

I följande kapitel redovisar vi vilken metod vi använt oss av och varför vi använt den. Däref-

ter följer ett stycke om hur vi gått till väga för att försäkra oss om att vi har undersökt det vi 

skulle undersöka och även hur vi försäkrat oss om att intervjuerna är tillförlitliga.  

 

Intervju 
 

I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ intervju. Denna forskningsmetod passar 

vårt syfte. Den kvalitativa intervjun har som uppgift att försöka belysa specifika fenomen 

eller skapa förståelse för vissa mönster enligt Lantz (2007, s. 35). Den halvstrukturerade 

intervjun har enligt Kvale (1997, s. 32) ofta formen av en berättelse där intervjupersonen 

berättar om sin upplevelse av ett specifikt ämne eller fenomen.   

 

Vidare talar Kvale (1997, s. 40) om den kvalitativa intervjun som en väg till att få ny kun-

skap. Genom att använda oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervju har vi fångat erfaren-

heter hos och innebörden ur de intervjuades liv i vardagen. Respondenterna har haft möjlig-

het att förmedla sin situation med egna ord och ur ett eget perspektiv. Denna metod ser vi 

som lämplig i vår undersökning där vi önskat att få ta del av skolans dagliga arbete och den 

har gett oss möjlighet att ta del av ny kunskap.  

 

Urval 

Undersökningen har utförts i sex skolor i två olika kommuner. De personer som vi intervjuat 

är lärare som har geografi i sin undervisning. Vi har intervjuat tio lärare i åldern 25- 64, alla 

kvinnor, och det beror på att det övervägande är kvinnor som arbetar på dessa skolor. Av de 

intervjuade har hälften utbildning i samhällsorienterade ämnen. Alla de intervjuade lärarna 

är klasslärare i år 4 och 5 och det är en relativ stor spridning på hur länge de varit verksam-

ma. Den med minst erfarenhet har arbetat i fyra år och den med mest erfarenhet har varit 

verksam i över fyrtio år. Vi har valt att ge våra respondenter fingerade namn för att skydda 

dem. Vi vände oss i första hand till lärare på de skolor vi haft vår verksamhetsförlagda ut-

bildning (VFU) och i andra hand till skolor i närheten av där vi bor. Trots att vi bor på rela-

tivt skilda områden geografiskt sett så liknar skolorna varandra. Det är landsortsskolor med 

en mindre tätort relativt nära och de flesta eleverna bor i villor. Det är få elever med ut-

ländsk bakgrund vilket gör att vår studie begränsas. Resultatet skulle ha kunnat sett annor-
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lunda ut om vi intervjuat lärare i en större stad och även om vi intervjuat lärare som är verk-

samma inom ett mer mångkulturellt område.  

Validitet och reliabilitet 

För att stärka validiteten i våra intervjuer har vi låtit vår handledare tagit del av vår inter-

vjumanual. Vi gjorde även en pilotundersökning med en lärare för att se om våra intervju-

frågor var utformade på så sätt att de gav svar på vårt syfte. För att ytterligare stärka validi-

teten i vår analys har vi regelbundet återkopplat resultatet till vårt syfte.  

För att försöka åstadkomma en så god reliabiliteten som möjligt har vi spelat in intervjuerna 

och sedan transkriberat dessa. På så vis har vi båda haft möjlighet att ta del av allt insamlat 

material och kunnat titta på resultaten tillsammans för att få en så trovärdig analys som möj-

ligt. Analysen av data har delats in i olika beskrivningskategorier som redovisas med en be-

skrivning och ett eller flera citat för att stärka trovärdigheten vilket Kihlström (2007, s. 232) 

pekar på är viktigt för att stärka reliabiliteten.  

 

Etik 

Vi har tidigare utgått ifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning. Då dessa riktlinjer vad det gäller etiska handhavande vid 

forskning inom lärande och utbildning är under bearbetning
4
 väljer vi att hänvisa till den 

sammanfattande text som Vetenskapsrådet gett ut.
5
  Enligt dessa riktlinjer finns det två 

stycken huvudkrav som måste följas vid god etik inom forskning. Det första är forsknings-

kravet det vill säga att det finns anledning till att forska kring just detta ämne. Vi anser att vi 

har goda intentioner och anser att vår studie berör ett område som behöver belysas och kan 

skapa ny kunskap för oss och förhoppningsvis för andra. Det andra kravet som måste upp-

fyllas är individskyddskravet d.v.s. att inga individer får utsättas för påfrestningar som ex-

empelvis fysisk/psykisk skada, kränkningar eller liknande. Identitetsskyddet kan förtydligas 

i fyra olika aspekter. Aspekterna är samtycke, information, konfidentialitet och rätten till 

nyttjande av resultatet. Vi har vid förfrågan om intervju informerat respondenterna om syftet 

med vår studie samt förklarat hur vi skall använda resultatet och dessutom klargjort att de 

när som helst kan avbryta intervjun om de så önskar. Vi var noga med att tala om att alla 

uppgifter behandlades varsamt samt att vi skulle använda oss av fiktiva namn på skolorna 

och respondenterna. Utifrån detta anser vi oss ha berört alla dessa fyra aspekter.  

 

  

                                                
4
 http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html 2010-12-08 

5 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf 2010-12-08 

http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf
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Genomförande 

Samtliga intervjuer har genomförts i enskilda rum och vi spelade in alla samtal, vid några av 

tillfällena gjordes anteckningar. Frågorna som användes finns i bilaga 1. Vi hade bokat  in 

tid med respondenterna för att i lugn och ro kunna utföra de olika samtalen. Innan intervjun 

utfördes gav vi en muntlig beskrivning av syftet med vår undersökning. På så sätt hade un-

dersökningspersonerna möjlighet att ta ställning till om de ville delta eller inte. Vi informe-

rade även om intervjuns upplägg, hur lång tid den beräknades ta, hur den skulle dokumente-

ras samt hur resultatet skulle användas. Enligt Lantz (2007, s. 70) är det viktigt med tydliga 

ramar för att intervjupersonen skall känna sig trygg och för att man skall få ett så bra resultat 

som möjligt.  

Vi var tydliga med att informera om hur viktig intervjun var för oss och att den skulle ta runt 

fyrtiominuter. Detta gjorde vi för att lärarna skulle känna att de kunde avsätta tid för inter-

vjun då vi upplever att lärare idag har ett ganska fullt arbetsschema. Att vi avsatt en förutbe-

stämd tid gjorde också att vi kunde utföra intervjun i lugn och ro. Från början avsatte vi en 

halv timme till intervjun men det visade sig sedan att det vid flera tillfällen tog upptill en 

timma att fullfölja. Detta verkade dock inte bekymra de intervjuade lärarna då vi inte uppfat-

tade några tecken på irritation eller stress, snarare upplevde vi att ämnet verkade väcka ett 

stort engagemang hos de intervjuade. Vid flera tillfällen plockades det fram material och 

olika lokala planer för att försöka beskriva och förklara hur de väljer innehåll i sin undervis-

ning och varför.  

Det insamlade materialet transkriberades genom att vi skrev ner vad som hade spelats in. 

Därefter försökte vi jämföra och hitta likheter och olikheter i vårt resultat. Vi har dessutom 

försökt analysera resultatet genom att belysa det utifrån Klafkis teser
6
. När vi hittat mönster, 

likheter och olikheter försöker vi sammanfatta dessa och stärka dem med valda citat.  

 

  

                                                
6
 Se sid 12  
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Resultat 

Här redovisas resultatet av vår studie med utgångspunkt från Klafkis bildningsteori. 

Vi väljer att först kort sammanfatta vilka mönster vi tycks oss kunna se och sedan förstärker 

vi detta med citat ur våra intervjuer.  

Undervisar lärare som de vill? Om inte, varför?  

Klafki talar om i sin första
7
 tes att det alltid finns ett beslut fattat om vad som skall läras ut. 

Detta beslut anser han handlar om att någon/några har bestämt att ett visst innehåll har rele-

vans för eleverna. Här väljer vi att se på lärarens val av innehåll. Det enda tydliga mönster 

man kan utläsa av vår intervjustudie, vad gäller den första tesen, är att de allra flesta har 

gjort ett medvetet val av innehållet men att endast några få reflekterar runt vad konsekven-

serna blir av det gjorda valet. Därför har vi här tittat på vad det är som bestämmer innehållet 

i undervisningen. Vår första fråga handlar om hur lärare skulle vilja undervisa och hur eller 

om det skiljer sig från hur det fatiskt gör.  

 

Några av de intervjuade lärarna har ett undervisningsinnehåll vilket de är nöjda med, de ar-

betar tematiskt och integrerar gärna andra ämnen i geografiämnet. De ger intryck av att vara 

tillfreds med sin undervisning och dess innehåll.   

 

Anna: ”Om jag fick välja fritt skulle jag faktiskt lägga upp det så som jag gör nu och 

det är att jag integrerar geografi i ett arbetsområde”. 

 

Berit: ”Just nu, för första gången kan jag skapa en undervisning som jag tycker att den 

ska vara. Jag utgår ifrån eleven själv, letar upp allas hem på Google Earth och går vi-

dare ut för att skapa en helhet…”. 

 

Hos de lärare som inte har sin undervisning på det sätt de skulle vilja, kan man dock se att 

de gör medvetna val av sitt innehåll. Det framgår tydligt hos flera att det finns saker man 

skulle vilja beröra i geografiundervisningen men som av olika anledningar inte blir av. An-

ledningarna är väldigt olika och det kan handla om att till exempel tiden inte räcker till.  

 

Carola: ”Jag skulle vilja fortsätta utåt och prata om universum och solsystemet men 

det handlar om tid…, ja hela tiden måste man välja bort och välja vad man vill under-

visa om och varför”. 

 

Karolina: ”Jag har inte tänkt så mycket på det viset, man skulle kanske vilja gå ut mer 

kanske för att titta på landskapet och eller så. Lite mer om rymden och planeterna 

skulle jag vilja få in i undervisningen. Det är ju väldigt intressant det tror jag att ele-

verna skulle uppskatta.  Sedan fortsätter hon: ”Många elever i klassrummet och ont 

om tid gör att man inte hinner med planering ”. 

 

                                                
7
 Klafkis teser beskrivs mer ingående på s12 ff. 
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Andra orsaker som nämns som hinder för att kunna ha just det innehåll man önskar är att det 

inte finns aktuella läroböckerna eller att läroböckerna inte belyser det innehåll man vill lyfta 

fram.  

Stina:” Då skulle jag vilja ha en geografibok till varje elev som kunde hjälpa mig att 

få med det innehåll som eleverna behöver få med sig. Det skulle vara tryggt och skönt 

att ha ett läromedel till hjälp.” hon fortsätter sedan.  ”I dag så finns det inte en lärobok 

till varje elev utan jag får dra lösblad. Dessutom är boken gammal. Jag söker en del på 

nätet för att få bättre och mer ny och relevant kunskap”. 

 

Erika: ”Jag skulle vilja ha mer kring det globala tänkandet, där kan jag för lite och jag 

tycker att just den frågan är dåligt representerad i läroböckerna”. 

 

Svaren skiljer sig åt när det gäller vilka önskemål man har om innehåll i sin undervisning. 

Däremot finns det flera likheter när det gäller vad man väljer att ha med i sitt innehåll. Detta 

behandlas under nästa rubrik. 

 

Vad väljer lärare för innehåll till sin undervisning? 

I sin andra tes menar Klafki att vad man ska lära ut är viktigare än hur man lär ut det. Vi har 

tydligt kunnat utläsa att kartkunskap är viktigt. Detta nämner flertalet av våra respondenter. 

Dock har man olika syn på hur man skall använda denna kunskap och hur den skall läras ut. 

Detta stämmer väl överens med Klafkis andra tes
8
.  

 

De allra flesta använder sig av kartkunskap för att skapa förståelse för hur Sverige och andra 

delar av Europa är uppbyggda. Man använder även kartan för att se hur människor har det på 

olika platser och hur samhällen är uppbyggda. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning om 

likheter och skillnader mellan olika länder och på olika platser i Sverige. Att se hur länder 

ligger i förhållande till varandra är ännu en anledning till att studera kartan. 

 

Sofia: ” Jag tycker inte det är så viktigit att eleverna kan alla städer i Sverige och i Eu-

ropa, men de ska känna igen vår kontinent och kunna peka ut vissa länder och förstå 

sammanhang mellan olika länder och hur de försörjer sig”. 

 

Lisa: ”Att först titta på, var ligger Sverige i Europa. Till och med att man tittar på 

världen. Var ligger Sverige i världen och så vidare”. 

 

Hälften av lärarna nämner att de väljer innehåll som syftar till att ge eleverna förståelse för 

hur människan påverkar och påverkas av naturen. Det tar sig uttryck på lite olika vis. Någon 

nämner att det är viktigt att förstå varför viss industri lämpar sig på särskilda ställen.  

 

Erika: ”Man lyfter tillexempel fram att varför det finns så mycket jordbruk i Skåne, 

fiske i Bohuslän…”.   

 

                                                
8
 Klafkis andra tesen består av att de bestämda målen, vad som skall läras ut, är överordnade hur dessa skall 

förstås och läras ut. 
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Klara: ” att ta del av andra människors vardag, att se hur de lever, hur landskapet har 

format deras vardag och hur de har format landskapet”.   

 

Någon nämner också att genom att studera naturtillgångar i ett land så kan man skapa förstå-

else för vilka förutsättningar som finns på en specifik plats eller ett särskilt land. 

 

Några nämner att namngeografi är viktigt att ha med i innehållet. Den främsta anledningen 

till det är att främja allmänbildningen. Någon annan anser att namngeografi är helt förkast-

ligt. 

Erika: ” Sen är det viktigt med namngeografi, det var mycket sådant från början i lä-

raryrket, blindkartor, jag anser att det hör till allmänbildningen att veta vart exempel-

vis vissa städer ligger. Och säger någon Paris, ska man veta att det är huvudstaden i 

Frankrike. Jag är kanske lite gammaldags men så tycker jag. Man ska ha en bild av 

kartan i huvudet kunna ha en uppfattning om kartor”. 

 

Karolina: ”Vi läser text och svarar på faktafrågor och ritar och skriver på kartan de 

namn som ska vara där på floder, städer, hav och så. Kartan är viktig, att man vet vad 

olika märken betyder, färger och linjer och städer och så”. 

Lisa, ”Det här med namngeografi som har varit i många år, så tänker inte jag på geo-

grafi. Det ska vara relevanta kunskaper i geografi som eleverna ska ha”.   

 

Aktuella händelser nämns av flera lärare som bra orsaker att lyfta in olika geografiska feno-

men, så som jordbävningar, vulkanutbrott och stormar. Att ta tillfället i akt när något händer 

i världen för att konkretisera och undersöka klimat, väder och jordens uppbyggnad verkar 

vara vanigt förekommande.  

 

Klara: ”Klimat och väder får vi ju in lite när vi pratar om nyheter. Om det har varit 

något som t.ex. stormen Gudrun, då tar vi upp det och pratar om det och vad det är 

som kan ha orsakat den”. 

 

Erika: ”Sedan gäller det att gripa tag i aktuella händelser som exempelvis när det var 

jordbävning, då pratade vi mycket om hur det kunde komma sig och hur jorden och ja 

kärnan och detta hur det fungerar”. 

 

Att utgå från elevens vardag för att skapa förståelse   

Flera lärare pratar om att det mest naturliga är att utgå från elevens egen vardag och kultur-

landskap för att sedan vidga sig utåt. I Klafkis tredje tes
9
 pekar han på vikten av just detta, 

att se på samspelet mellan det lilla och det stora. 

 

Berit: ”Jag utgår ifrån eleven själv, letar upp allas hem på Google Earth och går vidare 

ut för att skapa en helhet…”. 

 

                                                
9
 I den tredje tesen belyser Klafki frågeställningen vad som styr det valda innehållet. Han menar att man mås-

te beakta både elevernas livsvardag och vilka kunskaper, förmågor och färdigheter de behöver samt de över-

ordnade horisonterna som finns hos den fostrande generationen. 
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Erika: ”Man börjar med barnet, vart det befinner sig och går vidare utåt, man vidgar 

perspektivet”.    

 

Karolina: ”Vi ser ofta en film om landskap eller landet också brukar jag börja att ele-

verna själva får berätta vad de vet själva. Det är viktigt att utgå från deras egna erfa-

renheter. Ja vad det vet eller inte vet….”.  

 

 
I den tredje tesen, vilken även berör samhällets påverkan på valet av undervisning, kommer 

även den demokratiska aspekten in vilken vi berör här nedan. 

 

Miljöfrågor verkar vara en de viktigaste aspekterna när det gäller vad som är viktigt för ele-

verna att få med sig som demokratiska medborgare. Få nämner det dock som innehåll i sin 

undervisning. Att vi människor påverkar naturen med vårt handlande lyfts också fram av 

flera lärare. 

Lisa: ”Miljöfrågor tycker jag är väldigt intressant att diskutera. Och jag tänker ju väl-

digt tematiskt och man väver in alla SO-ämnena i varandra och även NO”. 

 

Sofia:” Miljön tycker jag man ska prata om och vad som händer varje dag och hur jag 

allt som vi gör påverkar miljön. Jag vill ge dem kunskap så att de kan vara med och 

diskutera saker”.  

 

Anna:” Men som jag tänker så är det att ha en insikt i vad det är som har skapat det vi 

har runt omkring oss hur det har formats, hur vi, människan har påverkat det och så 

vidare”.  Hon fortsätter sedan: ”Att hur jag handlar har betydelse, ja hållbar utveck-

ling”. 

 

Planeringens påverkan på undervisningens innehåll 

Vi ställde frågor angående hur lärare planerar sin undervisning eftersom vi ville se hur det 

påverkar innehållet i geografiundervisningen. I Klafkis bildningsteori finns det flera teser 

som berör undervisningsplanering. Den första tesen säger att det är flera olika aktörer som 

styr undervisningsinnehållet. Det mönster vi kan se är att de flesta planerar själva och att de 

följer en slags lokal plan när det gäller vad eleverna ska lära sig i fyran och femman.  

 

Några nämner att de även utgår ifrån Lpo94 eftersom den lokala planen känns inaktuell. En 

respondent är väldigt tydlig med att hon inte följer de lokala planen. 

 

Berit: ”Den lokala planen vill jag inte kännas vid. Den är oförändrad och nej inget jag 

arbetar efter”. 

 

Det framgår av vår undersökning att spridningen är stor om man anser sig följa läroplanen 

eller inte. Vi finner inte något särskilt mönster utan svaren rör sig allt ifrån att man utan tve-

kan säger sig utgå från läroplanen till att man inte tycker att man gör det. 

 

Lisa: ”Ja, det är den jag utgår ifrån när jag planerar”.   
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Berit: ”Utifrån LPO-94 tycker jag att jag arbetar mot målen i so”. 

 

De av respondenterna som säger att de inte arbetar utifrån läroplanen anger att bristen av tid 

och sin egen okunskap inom ämnet är de två främsta anledningarna.  

 

Karolina: ”Nej det kan jag inte påstå. Tiden finns inte att sätta sig in i alla ämnen. Det 

blir väl att man gör som traditionen för det tar minst tid och så är det ett bra sätt. Ele-

verna arbetar på själva, det blir lugn och ro. Ja, man behöver sådan tid i klassrummet 

också”. 

 

Åsa: ”Jag tycker att det är svårt att ha koll på läroplanen i alla ämnen. Jag är utbildad 

på svenska, engelska och matte och att ha koll på dem känns viktigt. SO blir nog mest 

att man går på gammal vana, men visst står det i läroplanen att man ska arbeta med 

länder också? Geografi är inte mitt starka ämne precis ”. 

 

  

Några av respondenter tycker att de följer läroplanen men anser att det är svårt att få med 

allt, vilket innebär att de gör medvetna val om undervisningsstoffet.  

 

Maria: ”Jag tycker att jag i mycket kan följa läroplanen men som jag sa innan handlar 

det om att göra val och vara medveten om att väljer jag något väljer jag bort något an-

nat”.  

 

Klara: ” Alltså man kommer säkert aldrig ända fram, men man har den ambitionen att 

nå fram hela vägen, man försöker så mycket man kan. Det är svårt, det är så mycket. 

Man får inrikta sig på det man tycker är viktigt”.  

 

I den andra tesen i Klafkis bildningsteori talar han om vikten av att ständigt uppdatera inne-

hållet i undervisningen och att även reflektera över vad som styr valet.  Ett generellt möns-

ter, på de skolor vår undersökning gjorts, är att traditionen styr en stor del av innehållet i 

undervisningen. 

 

Susanne: ”Det gamla ligger kvar att man vet att man ska jobba med Sverige och Eu-

ropa i fyran och femman. Det står ju ingenstans men det är gammalt som ligger 

kvar…”. 

 

Sara: ”I fyran läser man om naturtillgångarna i Sverige och där är det ju mycket skog 

och jordbruk och sådant. Utifrån det kan man läsa om landskapen. Sedan läser man 

övriga Europa i femman”. 

 

Berit: ”Detta sitter i väggarna och har funnits här så länge jag arbetat här, i snart 10 år. 

Och detta att man arbetar med Sverige i fyran och Europa i femman och världen i sex-

an”.  

 

Carola: ”Den tradition som finns är att man ska läsa Sverige och dess landskap i fyran 

och Europa i femman”. 
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Sammanfattningsvis kan vi i vår undersökning se att det är traditionen som är överordnande 

när man väljer innehåll till sin undervisning. De flesta är nöjda med det men det finns dock 

önskemål om att lägga till frågor kring miljö och även jordens uppbyggnad. De flesta plane-

rar ensamma med utgångspunkt från en lokal plan. Det råder en viss tveksamhet vad det 

gäller om man följer läroplanen eller inte. Detta resultat behandlas i nästa avsnitt. 

 

 

Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att se vilka faktorer som påverkar lärare när de väljer inne-

håll i sin undervisning samt vad innehållet består av. I vårt resultat har vi inte kunnat hitta 

några allmängiltiga svar men vi har kunnat se mönster vilka kan hjälpa oss att besvara vårt 

syfte. Dessa mönster kommer här nedan att behandlas i ljuset av tidigare forskning och för-

tydligas med våra egna tankar och funderingar. Under en särskild rubrik kommer vi behand-

la hur metoden har fungerat och vad vi kunde gjort för att fått ett bättre resultat. Avslut-

ningsvis beskriver vi de didaktiska konsekvenser denna studie får för oss som framtida lära-

re, samt hur fortsatt forskning skulle kunna se ut.   

 

Resultatdiskussion  

Hur väljer lärarna innehåll?  

Hur väljer då lärare innehåll till sin undervisning i skolämnet geografi? I vår studie kan vi 

utläsa följande mönster: Tradition och lokala planer är det som i högsta grad styr valet av 

innehållet i undervisningen. Att lärarna dessutom utgår från eleverna själva genom att börja i 

deras vardag är också tydligt. Tillfällen som naturkatastrofer och extrema väderförhållanden 

styr ofta lektionsinnehållet istället för medvetna val anser vi.   

  

Läroplan och lokalplan 

De allra flesta lärare i vår undersökning nämner läroplanen och lokala planer som grund för 

sitt val av innehåll. Anmärkningsvärt är att de lokala planerna, vilka lärarna hänvisar till, är 

snarlika, trots att det är flera olika skolor som berörts av intervjuerna. Detta finner vi intres-

sant då den rådande läroplanen, Lpo94, är av en öppen karaktär och borde ge större sprid-

ning i utformandet av lokala planer. Enligt Molin (2006, s. 152) innebar Lpo94 en större 

decentralisering och en större möjlighet för lärare och skolor att utforma sin undervisning 

efter eget tycke, så länge man arbetade mot de av läroplanen uppsatta målen. Inom ämnet 

geografi verkar detta frirum inte ha slagit igenom. Det är mycket tydligt både inom forsk-

ningen och i vår undersökning att just karta och regionalgeografi är det överlägset mest re-

presenterade området som behandlas inom skolämnet geografi. Här stämmer vårt resultat väl 

överens med tidigare forskning.   

 

Den regionala traditionen är den tradition ur vilken skolämnet geografi hämtar sin identitet. 

Detta beror till viss del på att när den vetenskapliga disciplinen geografi delades i två disci-
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pliner, förlorades kontakten mellan skolämnet, lärarutbildningen och det vetenskapliga äm-

net (Molin 2006, s. 39). Detta har inneburit att lärarutbildningen och då indirekt lärarna har 

avskurits ifrån vetenskapen och dess pågående utveckling. Därav har synen på geografi som 

skolämne fastnat i den regionala traditionen. I vårt resultat är den tydligaste samstämmighe-

ten att alla lärarna väljer innehåll främst ur denna tradition. Då endast någon av de intervju-

ade lärarna hade specifik utbildning inom ämnet geografi, stärker det vårt antagande att en 

fördjupad kunskap inom ämnet krävs för att man skall kunna se hela ämnets möjligheter. 

Detta för att kunna ge eleverna generaliserbara kunskaper. Audigier (1999, s. 104) pekar på 

vikten av att undervisningen måste springa ur både en personlig ansats men också ur forsk-

ningsbaserad kunskap. Då skolämnet geografi tappa denna kontakt ser vi här en av förklar-

ingarna till att det finns en brist i skolan när det gäller undervisningsinnehållet inom just 

geografi.  

 

Enligt Ongstad (2006, s. 28) är det viktigt att man inte förmedlar ett ämne som fasta oförän-

derliga kunskaper. Detta anser vi är just vad som pågår i skolämnet geografi. Detta kan bero 

på att lärarna inte har en fördjupad kunskap kring just ämnet geografi och dess komplexitet. 

Även Möller (2003, s. 13) nämner att just lärarens kompetens är avhängig när det gäller att 

kunna ge eleverna relevant och generaliserbar kunskap inom geografiämnet. Han talar vida-

re om att risken med öar av kunskaper, som inte leder någonstans, är stor om undervisningen 

inte utförs av lärare som är väl insatt i ämnet och har förståelse för det. Om man drar detta 

vidare och ser att lärare saknar relevant kunskap och därför blir utlämnade till rådande tradi-

tion samt läromedel, är det inte så konstigt att innehållet ser snarlikt ut på olika skolor och 

hos olika lärare. Enligt den nuvarande forskningen kom decentraliseringen av skolämnet 

geografi att innebära att undervisningens innehåll styrs av kvarlevande traditioner och läro-

medel (Molin 2006, s. 152).   

 

I våra intervjuer visar det sig att de flesta av lärarna planerar ensamma. Trots detta har de ett 

snarlikt innehåll, vilket kan leda tankarna till att det är den rådande traditionen som styr och 

antagligen förmedlas den via kollegor och läromedel.  

 

Medvetna val eller tillfälligheter 

Enligt Klafki (1997, s. 22) är det viktigt att vara medveten om att det innehåll man väljer för 

sin undervisning är styrt utifrån ett högre plan. Lärarna i vår undersökning uppger att de 

utgår från läroplanen, Lpo94 och lokala planer. Klafki menar också att dessa mål inte får stå 

oförändrade utan att man ständigt måste revidera dessa och kritiskt granska dem. Vi anser 

utifrån vår undersökning att de lokala planerna ofta är oreviderade och förmedlar mer av den 

tradition som finns än läroplanens tankar och mål.  

 

Flera av lärarna uppger att tillfället skapar innehåll i geografiundervisningen. De menar att 

genom att uppmärksamma olika typer av aktuella händelser i världen, så lyfter man naturligt 

in underkategorier som geologi och klimat i geografiundervisningen. Då innehållet delvis 

styrs av vad läraren anser vara aktuellt just nu, kan det finns en risk för att vissa elever inte 

får undervisning om fenomen såsom jordbävningar och vulkanutbrott. I vår undersökning 

kan man ana att det finns en viss skillnad i valet hos våra respondenter. Det mönster vi tyck-
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er oss se är att de lärare som verkar vara minst medvetna om konsekvenser av sitt val också 

är outbildade. Detta mönster kan vi hitta stöd för hos Möller (2003, s. 13). Han menar att det 

krävs att lärare skall vara utbildade inom geografiämnet för att kunna fatta beslut kring äm-

nets innehåll som svarar mot de krav som samhället ställer på framtida medborgare (a.a. s. 

13). 

 

Elevens vardag men inte delaktighet 

Det är tydligt att lärarna utgår från elevens vardag (lokalgeografi) och går vidare ut i världen 

genom att arbeta med Norden, Europa och så vidare. Enligt Möller (2003, s. 31) lämpar sig 

just ämnet geografi väl för att ge eleverna möjlighet att se att kunskaper som lärs ut i skolans 

värld också hör hemma i elevens värld. 

 

Trots att man utgår från elevens vardag så är det ingen i vår undersökning som nämner ele-

verna som delaktiga i beslutet av vad undervisningen skall innehålla. Det enda möjliga valet 

eleverna tycks ha, är att själva få välja vilket land de vill redovisa om när de arbetar med 

t.ex. Europa.  

 

Stina: ”Just nu har vi arbetat med i Europa. De har fått göra kartan, var ligger städer-

na, huvudstäderna kanske om det är någon flod. Detta har vi gjort gemensamt, sedan 

har de gjort egna arbeten om valfritt land”. 

 

Enligt Klafki (1997, s. 226) är det viktigt att göra eleven involverad i utformandet av inne-

hållet i undervisningen för att skapa motivation och lust till lärandet. Audigier (1999, s. 103) 

menar också att just ämnet geografi, med sin fokus i den rumsliga dimensionen, har fördelar 

då eleverna själva befinner sig i världen och på så vis har lättare för att förstå och kunna an-

vända sig av denna kunskap. Att så få nämner elevens roll i valet av innehållet kan också 

bero på att vi inte ställde någon specifik fråga kring just detta. 

 

Varför väljer lärarna detta innehåll? 

Det tydligaste mönster vi kan utläsa kring frågan varför lärare väljer ett specifikt innehåll, är 

att allmänbildning är ett tungt vägande argument liksom den traditionsenliga regionalgeo-

grafin. Läromedlet verkar också ligga till grund för det valda innehållet.  

 

Geografididaktik eller gamla traditioner? 

Varför väljer då lärarna detta innehåll? Att ge en allmänbildande bas verkar vara en av de 

övergripande orsakerna till valet av innehåll. Att sedan namngeografi kommit att bli denna 

allmänbildning kan enligt forskningen bero på att många av lärarna är för lite insatta i ämnet 

för att de ska kunna förmedla den bredd som geografiämnet innehåller.  När undervisande 

lärare inte har utbildning i ämnet förlitar han/hon sig på läromedlet och det är det som be-

stämmer undervisningsinnehållet (Wennberg 1990, s. 166). Vi tror att detta stämmer väl in 

på många lärare idag. Dock visade vår undersökning att även lärare som är utbildade förlitar 

sig på läromedlet. 
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Att geografi som skolämne har sin identitet inom namngeografin är mycket tydligt i forsk-

ningen. Detta visar också vårt resultat då majoriteten av de lärare vi intervjuat säger att kar-

tor och kartkunskap är viktigt. Dock kan man se att lärarna arbetar med kartkunskap och 

namngeografi på olika sätt och att det kan handla om allt från arbete med blindkartor till 

kulturgeografi där man analyserar hur landskapet har växt fram och hur det har påver-

kat/påverkas av människan.   

 

Namngeografin är förankrad i starka traditioner. Dessa traditioner ”sitter i väggarna” och är 

inte lätta att gå emot. Det tycks inte heller finnas någon större vilja att gå emot dem. Dock 

nämner flera de intervjuade lärarna att de skulle vilja beröra andra saker i sin geografiunder-

visning men av olika anledningar blir det inte så. Det beror till stor del på att de tycker att de 

har för lite tid och även att läromedlen är för gamla eller att de inte tar upp de områden som 

läraren vill lyfta fram. En annan orsak är att geografiämnet upplevs som ett stort område 

som är svårt att definiera och det känns svårt att få med allt. Nilsson (2009, s. 83) menar att 

geografin går in i andra kunskapsområden och att det är därför som ämnet kan upplevas som 

svårdefinierat och besvärligt att gripa an. Det kan vara en bakomliggande anledning till att 

många lärare följer den gamla traditionen och är nöjda med det. 

 

Endast några få av våra respondenter beskriver innehållet i geografiundervisningen utifrån 

det synsätt Möller (2003, s. 35) beskriver, vilken grundar sig på att läraren bestämmer vilka 

generaliserbara begrepp och metoder han/hon vill lära ut för att sedan informera eleverna om 

detta. Geografi verkar vara ett ämne man måste brinna för, för att kunna skapa en undervis-

ning som avviker från den lokala traditionen. Möller (a.a. s. 31) pekar på vikten av att ha 

utbildade lärare i ämnet geografi för att ha förståelsen för vilka övergripande kategorier man 

skall lära ut och hur man fyller dessa med relevant innehåll.   

 

Metoddiskussion 

Vår intervjustudie gjordes, utifrån vårt syfte, att vi ville ta del av hur lärare väljer innehåll i 

sin undervisning inom skolämnet geografi och varför de väljer just detta innehåll. Vi bar 

med oss en bild av att geografiundervisningen i skolan är ganska så begränsad och mest 

handlar om regionalgeografi och ibland enbart om namngeografi. Även den inlästa bakgrun-

den pekar tydligt på att skolämnet geografi främst handlar om regionalgeografi. Detta har 

antagligen påverkat oss i vårt möte med respondenterna, även om vi har försökt att hålla oss 

neutrala. Vi har båda två upplevt att vi blivit engagerade när lärare har beskrivit geografiun-

dervisning som skiljer sig från våra förutfattade meningar kring ämnet. 

 

Mycket av vår teoretiska bakgrund är till viss del gammal forskning. Detta kan kanske för-

klaras med att just skolämnet geografi har haft en tillbakagång i och med blockämneskon-

struktion i Lgr80 (Wennberg 1990, s. 97.) Men den största orsaken beror framför allt på att 

skolämnet geografi och lärarutbildningen tappat kontakt med vetenskapsområdet geografi då 

detta delades. Detta har i sin tur lett till att nivån på geografiundervisningen sjunkit genom 

hela skolväsendet och att forskningen anses vara svag i Sverige idag (Molin 2006, s. 39).  
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Vissa svårigheter uppstod då vi skulle jämföra våra svar då vi lagt tyngdpunkten på lite olika 

frågor, detta hade kunnat blivit bättre om vi hade intervjuat tillsammans vilket kanske hade 

gett oss ett mer analyserbart svar. Det visar sig också när vi sammanställer våra svar att det 

är svårt att tydligt skilja på hur och vad frågan när det gäller val av innehåll.  

 

Under arbetets gång har vi kontinuerligt läst vidare i teoribakgrunden och vi kan se så här i 

efterhand att ett bredare bakgrundsarbete hade hjälpt oss att formulera våra intervjufrågor på 

ett annat sätt. Det stod ganska klart för oss när vi skulle analysera vårt resultat att frågorna 

skulle kunnat göras annorlunda och mer tillspetsade för att på ett bättre sätt komma åt kär-

nan i vårt syfte.  

Didaktiska konsekvenser  

Genom att ta del av den forskning som finns kring skolämnet geografi, har vi både fördjupat 

vår egen kunskap inom det mångfacetterade ämnet, samtidigt som vi har förstått att traditio-

nen är starkt förankrad ute i våra skolor vad det gäller geografiämnets innehåll.  

 

Man kan tänka att undersökningen kan väcka tankar hos pedagoger som läser den och att det 

kanske kan leda till en förändrad geografiundervisning med fördjupad kunskap som berör 

flera olika områden. En undervisning som hjälper eleverna att skapa generella kunskaper 

kring hur vår jord är uppbyggd och om människans och naturens påverkan på vårt jordklot. 

Genom att använda geografins styrkor och den rumsliga aspekten, den att eleven själv be-

finner sig i geografin, kan man hjälpa eleverna att utvecklas mot ansvarstagande medborgare 

genom att föra in miljö- och solidaritetsaspekter i undervisningen.  

 

Vi anser också att man bör ta tillfället i akt och utgå från elevens vardag, men att det också 

måste finnas en medveten tanke bakom valet av innehållet. Detta innebär att om det inte 

inträffar en orkan eller jordbävning så måste läraren ändå se till att eleverna får denna kun-

skap.  

 

Fortsatt forskning 

Att skolämnet geografi behöver belysas mer står tydligt för oss. Trots att vetenskapen gått 

vidare och inte längre anser att regionalgeografi är centrum i geografiämnet och trots att den 

rådande läroplanen har fokus mot miljö och människa, pågår en skolundervisning som häm-

tar sin identitet i karta och regionalgeografi runt omkring i vårt land.  Att skolämnet tappat 

kontakt med vetenskapen är en tydlig orsak till att det behövs mer forskning. Det måste ska-

pas en länk mellan skolämnet geografi och den didaktiska forskningen vilken kan generera 

en utvecklad syn på skolämnet geografi i en framtida lärarutbildning.  

 

Att studera läromedel inom geografi hade varit en intressant vinkel att gå vidare utifrån vårt 

perspektiv. Då geografiundervisningen verkar vara styrd av lokala planer hade det varit av 

intresse och också relevant, att se på hur olika sådana planer är utformade och huruvida de 

ligger till grund för undervisningen.  
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Intervju frågor 

1 a. Hur skulle du vilja lägga upp din geografiundervisning om du fick välja fritt?  

1 b. Hur ser din undervisning ut i förhållande till hur du skulle vilja ha den?  

 Om det skiljer sig åt – varför? 

2. Hur tänker du när du väljer innehåll? 

 Vilka kunskaper tror du är viktiga för eleverna nu och även i deras framtid som de-

mokratiska medborgare? 

3. Hur planerar du? 

 tillsammans med andra pedagoger? 

 utifrån en  lokal plan? 

4. Vilka traditioner när det gäller geografiundervisning finns det på din skola? 

 Beskriv den! 

5. Känner du att du kan följa läroplanen? 

 Är det stor skillnad på Lpo94 och Lgr11? 

- Är Lgr11 enklare eller svårare att följa? 

- Förklara! 

6. Har du utbildning i SO-ämnen? 

 

 

 

 


