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ABSTRACT 

Benmakhlouf, M. 2017. Urvalets paradox. De bakomliggande faktorerna kring geografilärares val av 

undervisningsinnehåll. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Syftet med min studie var att studera hur geografilärare i grundskolans årskurser 7-9 motiverar sina val av 

undervisningsmoment och utifrån den praktiska teorin studera de bakomliggande faktorerna kring dessa val. 

Metoden för att undersöka syftet var utav kvalitativ karaktär. Jag använde mig utav semistrukturerade intervjuer 

där jag intervjuade sex slumpmässigt utvalda lärare i Storstockholm. Genom intervjuerna undersökte jag de olika 

faktorerna som dessa lärare nämnde vid deras urval av undervisningsinnehåll. Resultatet visade att alla lärare 

menade att läroplanen har ett väldigt omfattande centralt innehåll. Alla lärare upplevde detta som en problematik. 

Vidare nämnde fyra av sex lärare att de aktivt gör ett urval bland det centrala innehållet för att välja ut ett 

undervisningsinnehåll. Vidare visade resultatet att sju olika faktorer kunde urskönjas. Dessa är lärarens intressen, 

lärarens bakgrund, elevsammansättning i låg- och högpresterande skolor, speciella anpassningar, 

undervisningsmetod, logistik och aktuella händelser. Resultatet visade även att den faktor som hade störst 

betydelse bland alla lärare är att de arbetar mycket med elevsammansättningar där de skiftar sin undervisning 

beroende på vilken elevgrupp de möter. Lärarna uppvisade även en medvetenhet kring sin egen praktiska teori i 

den bemärkelsen att deras intressen, bakgrund, åsikter och erfarenheter har avsiktligt gett bäring i deras urval av 

undervisningsinnehåll. Lärarna visar även en medvetenhet kring de tre didaktiska frågorna som i sig gav upphovet 

för lärarnas redogörelser kring elevsammansättningens betydelse i deras val av innehåll och metod. 

 

Keywords: Geografilärare, undervisningsinnehåll, friutrymme, praktisk teori, den didaktiska triangeln. 

 

Handledare: Karin Nibon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING 4 

1.1 Är det en fråga mödan värd? 4 

1.2 Skoltermer 5 

1.3 Problematiken med läroplanen 5 

1.4 Syfte och frågeställningar 6 

1.5 Avgränsning 6  

1.6 Olika namn på geografi 7 

 

2. TEORI 7 

2.1 Praktisk teori om lärande 7 

2.2 Den didaktiska triangeln/pyramiden 8 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 10 

 

4. METOD 12 

4.1 Metodval 12 

4.2 Urvalet av respondenter 13 

4.3 Generaliserbarhet 14 

4.4 Etiska avvägningar 14 

4.5 Presentation av respondenterna 14 

 

5. INTERVJUERNA    15 

5.1 Hur upplever lärarna problematiken kring det omfattande   

      centrala innehållet?                        15  

5.2 Hur påverkar en lärares ämneskonception dennes undervisning  

      inom ämnet geografi?                                             16 

5.3 Vilka faktorer är det som påverkar lärarnas undervisningsinnehåll?               19 

5.4 Är lärarna medvetna om sin egen praktiska teori?                     27 

 

6. AVSLUTANDE ORD 28 

6.1 Slutsatser 29 

6.2 Förslag till framtida forskning 29 

   

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 31 

 

BILAGA 1 34 

 

 

 



4 
 

1. INLEDNING 

 

1.1 Är det en fråga mödan värd?           

I denna uppsats har jag undersökt hur geografilärare i årskurserna 7-9 motiverar sina val av 

undervisningsmoment och utifrån den praktiska teorin studerat de bakomliggande faktorerna 

kring dessa val. Mitt intresse för att studera detta problemområde har växt fram utifrån min roll 

som lärarstudent.  Som lärarstudent har jag haft praktikperioder i skolor där jag själv mött den 

problematik min uppsats behandlar. Som lärarstudent innan praktikperioderna går vi igenom de 

institutionella regleringarna från Skolverket som vi lärare måste förhålla oss till. Det finns 

kursplaner, centrala innehåll och kunskapskrav som eleverna ska lära sig och som lärare är 

skyldiga att lära ut (Skolverket, 2011). Jag gillar tydlighet och tydlighet fanns ju i regelverken.  

Så enkelt visade det sig däremot inte vara. Väl i mina praktikperioder märkte jag att detta 

endast var sanning med modifikation. Verkligheten såg ut på ett annat sätt än jag hade tänkt 

mig. I grundskolan ingår ämnet geografi i det stora blocket SO som står för samhällsorienterade 

ämnen (Skolverket, 2011). Här skulle geografi dela tid och rum med tre andra ämnen. I och 

med att läsåret har tio månader får varje ämne cirka två och en halv månad tillgodo för en kurs. 

I verkligheten är det inte så enkelt. Det finns lov, studiedagar, nationella prov i slutet av läsåret, 

sjukskrivningar, temadagar, ej planerade händelser och mycket annat som gör att det inte är så 

enkelt att hålla tidsplaneringen. Lägg dessutom till att kunskapskraven bevisligen är väldigt 

omfattande. Relaterar man detta till lärarens ökade stressnivåer och utifrån den egen erfarenhet 

jag har utifrån samtal med SO-lärare är det inte många som hinner gå igenom allt Skolverket 

kräver att man ska göra. Det som sker då är att man som lärare helt enkelt väljer ut vad man ska 

undervisa. Visst finns det vissa kunskapskrav som alla lärare går igenom, vilka är allmänt 

uppfattade som vedertagliga inom geografiämnet men efter att ha följt ett antal olika lärare ser 

undervisningen och undervisningsinnehållet olika ut. Detta innebär i praktiken att vissa lärare 

nästan uteslutande hade geografiundervisning i antingen natur- eller kulturgeografi. Hade man 

en kulturgeografisk bakgrund/intresse tenderade man att fokusera på de avsnitten och desamma 

vad gäller naturgeografisk bakgrund. Det är i denna ”lucka” min uppsats bidrar. Vad är det som 

får lärarna att välja ut det undervisningsinnehåll de sedan undervisar i? Hur upplever lärarna 

problematiken kring det omfattande centrala innehållet? Hur påverkar en lärares 

ämneskonception dennes undervisning inom ämnet geografi? Vilka faktorer är det som 

påverkar lärarnas undervisningsinnehåll? Detta är några frågeställningar jag ämnar besvara. 

Frågan återstår varför är detta en viktig fråga att studera? Utifrån ett makroperspektiv 

kommer denna problematik innebära att eleverna kommer ut från grundskolan med olika 

kunskaper i geografi beroende på vilken lärare de har haft. Detta kommer att leda till att elever 

kommer att gå miste om viktig kunskap vare sig det handlar om kultur- eller naturgeografi. Ur 

ett mikroperspektiv är det intressant att se hur lärare förhåller sig till denna problematik. Genom 

att studera lärarnas egna tankar och uppfattningar om detta problem kan man studera hur lärare 

förhåller sig kring denna fråga i ett makroperspektiv. Min uppsats ämnar dock inte att ge någon 

lösning till denna problematik då jag handskas med detta i en kandidatuppsats och har således 

inte möjlighet att genomföra min undersökning i stor skala vilket säkerligen behövs för att man 

ska kunna dra slutsatser i form av generaliseringar.  
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Molin & Fridfeldt (2010, s. 114) menar att geografiämnet idag är viktigare än någonsin 

eftersom det finns ett ökande intresse och en efterfrågan av geografiska kunskaper och metoder. 

Dessa kunskaper kan efterfrågas i olika skeenden som exempelvis myndigheters behov av 

kunskaper kring geografiska informationssystem eller miljöfrågor. På samma sätt efterfrågas 

även kulturgeografiska kompetenser inom bland annat myndigheter. 

Min uppsats karaktär är utav neutral synpunkt i den bemärkelsen att jag varken 

argumenterar för någon av disciplinerna, undervisningssätt, undervisningsinnehåll eller framför 

egna värderingar. Jag vill helt enkelt studera vidare hur andra lärare förhåller sig till den 

problematik jag uppmärksammat under mina praktikperioder.  

1.2 Skoltermer 

Den 1 juli 2011 trädde en ny läroplan för grundskolan i kraft vid namn Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Ofta förkortar man 

denna långa beteckning Lgr11. Lgr11 innehåller tre olika delar, skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras 

med kunskapskrav (Skolverket, 2011). Det som jag utgår ifrån i denna uppsats är den tredje 

delen med kursplanerna. Kursplanerna innefattar ett angivet syfte med kursen samt centrala 

innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011).  De centrala innehållen innehåller moment som 

läraren måste undervisa eleverna i (Skolverket, 2011). I denna läroplan innefattas det även till 

skillnad från tidigare läroplan mer detaljrika kunskapskrav som eleverna bör ha tillgodogjort 

sig (Molin & Fridfeldt, 2010, s. 110). Den tidigare läroplanen enligt Statens offentliga utredning 

(SOU 2007:28) ansågs ha för otydliga kunskapskrav. Detta har lett till att den nya läroplanen 

har blivit mer detaljerad och omfattande både i det centrala innehållet och kunskapskraven. Min 

uppsats ämnar inte recensera läroplanerna och därav gör jag ingen värdering kring det.  

 

1.3 Problematiken med läroplanen 

Läraren har bevisligen ett tufft uppdrag. Det har i media, politiken, lunchrummen, och även i 

vardagsrummen diskuterats flitigt de senaste åren kring läraruppdraget i form av lärarens ökade 

ansvar, stress och till följd av dessa en lärarbrist.  

Lärarförbundet (Lärarförbundet, 2017) har i sin granskning om lärares arbetssituation fått 

fram att hela 40% av lärarna inte hinner med sina arbetsuppgifter i ordinarie arbetstid. Utöver 

undervisningen ska lärare hinna med så mycket annat såsom planering, rättning, administration, 

mentorskap, kurator, rastvakter, interna möten och externa möten. Allt detta har bevisligen lett 

till en omdiskuterad arbetssituation som i sin tur har lett till ökade sjukskrivningar och 

karriärbyten enligt lärarförbundet (Lärarförbundet, 2015). 

Skolinspektionen (2013) har i en granskningsrapport konstaterat att en stor andel lärare 

upplever att efter ”Lgr11” har det centrala innehållet blivit mer omfattande. På grund utav det 

upplevde många lärare stress och oro då man upplever att man inte hinner med det man 

egentligen ska hinna med enligt Skolverket. Skolinspektionen (2013) menar att i vissa fall leder 

detta till att lärare använder sig utav ”snuttifiering” där man helt enkelt snuddar vid ämnet och 

således får väldigt många men korta arbetsmoment. I andra fall väljer lärare att helt enkelt 

fokusera på ett fåtal arbetsområden som leder till att de inte undervisar i stora delar av det 

centrala innehållet. Problematiken är således att på grund utav det omfattande centrala 

innehållet hinner man som lärare inte gå igenom allt centralt innehåll och då skapas det här en 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tiden-racker-inte-till-40-procent-av-lararna-hinner-inte-med-sina-arbetsuppgifter
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”lucka” där man som lärare själv väljer ut vilka delar av det centrala innehållet man sedan ska 

undervisa i. Det är denna ”lucka” som även benämns i uppsatsen som ”problematik” eller bland 

tidigare forskare som frirum eller didaktiska handlingsutrymmet som denna uppsats ämnar 

studera. 

Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015, s. 86) redogör för den ämnesdidaktiska utmaningen 

med att kursplanerna har fått ett allt större innehåll vilket gör att det inte går att hinna med allt 

stoff. Därför menar de att det har skapats ett lokalt friutrymme för lärarna där de behöver göra 

ett urval bland allt innehåll. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att studera hur geografilärare i grundskolans årskurser 7-9 motiverar 

sina val av undervisningsmoment och utifrån den praktiska teorin studera de bakomliggande 

faktorerna kring dessa val. De frågeställningar jag ämnar besvara är: 

1) Hur upplever lärarna problematiken kring det omfattande centrala innehållet?  

2) Hur påverkar en lärares ämneskonception dennes undervisning inom ämnet geografi? 

3) Vilka faktorer är det som påverkar lärarnas undervisningsinnehåll? 

4) Är lärarna medvetna om sin egen praktiska teori? 

 

1.5 Avgränsning 

Varför studerar jag just geografiämnet och inte exempelvis matte, fysik eller historia? Dels gör 

jag det för att jag själv studerar till geografilärare och därför har stött på denna problematik 

främst inom geografiämnet. Geografiämnet i sig är även unikt om man jämför med andra ämnen 

där geografin är i sin egen särart som integrerar två till synes helt olika discipliner kultur- och 

naturgeografi till ett ämne (Skolverket, 2011). Varför jag inte inkluderar andra SO-ämnen är 

för att om jag nu ska använda alla SO-ämnen som utgångspunkt så finns det andra faktorer jag 

måste ta hänsyn till såsom exempelvis ämnesspecifika utmaningar. I Geografi ingår det således 

både att studera exempelvis orkaner men också varför viss mat är bättre än andra eller varför 

människor migrerar (Skolverket, 2011). Geografin beskrivs därför ofta som ett 

tvärvetenskapligt ämne (Skolverket, 2011 & Molin & Fridfeldt, 2010, s. 115).  

Jag har valt att endast studera geografiämnet på grundskolenivå eftersom jag har stött på 

denna problematik i grundskolan mer än på gymnasienivå då geografiämnet i grundskolan delar 

tid och rum med tre andra ämnen, men i gymnasiet är den en egen kurs. Därför kan man anta 

att denna problematik blir mer synlig i grundskolan. Geografin i gymnasiet och grundskolan 

har även olika kunskapskrav och centrala innehåll, därför går det inte att sammansvetsa båda 

delarna i en och samma uppsats. För att göra det behöver man i så fall utgå från två olika 

läroplaner. Denna studies omfattning möjliggör inte en undersökning för både grundskola och 

gymnasiet och skillnaderna mellan dessa. Jag har även valt att avgränsa mig till att undersöka 

endast grundskolan på grund av logistiska skäl. Detta då det är mycket lättare att få tag på 

grundskolelärare än gymnasielärare för intervjuer då det helt enkelt finns många fler av de 

förstnämnda. 
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1.6 Olika namn på geografi 

Geografi som ämne är indelat i två olika discipliner, kultur- och naturgeografi (Skolverket, 

2011). Nationalencyklopedin (naturgeografi) definierar naturgeografi som den del av geografin 

som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer 

och människans påverkan. Kulturgeografi (NE) definieras som den del av den vetenskapliga 

geografin som studerar utbredning av – och sambanden mellan – fenomen på jordytan som på 

ett eller annat sätt relateras till människan och hennes verksamheter. 

Åquist (2003, s. 7) menar att det idag är vanligt att man benämner kulturgeografi som 

samhällsgeografi. I de olika universiteten i Sverige skiljer det vilken benämning man har valt 

att använda sig utav (Åquist, 2003, s. 7). I denna uppsats benämns kultur/samhällsgeografi som 

kulturgeografi utom i de avsnitten där tidigare forskning har behandlats. Då benämns 

samhälls/kulturgeografi utefter den benämning som ursprungsförfattaren har använt sig utav. 

Åquist (2003, s. 3) redogör även för en annan geografiinriktning som var den dominerande 

inriktningen fram till mitten av 1900-talet vilket var regionalgeografi. Inom regionalgeografi 

studerar man relationer mellan människa och natur i ett visst område som kan vara en viss plats, 

geografisk område, region eller land (Åquist, 2003, s. 3). 

 

2. TEORI  

2.1 Praktisk teori om lärande 

Praktisk teori, i akademiska texter oftast omnämnd i dess ursprungliga engelska form som 

”Practical Theory”, är den teori som jag har valt att ha som utgångspunkt för denna studie. 

Kettle och Sellars (1996, s. 2) menar att flertalet forskare har skrivit om inslag som har stora 

likheter med den praktiska teorin som senare har gett upphov till teoribildningen om den 

praktiska teorin. Sådana inslag enligt Kettle och Sellars (1996, s. 2) är exempelvis Argyris & 

Schön (1978), Sergiovanni & Starratt (1979), Shulman (1986) och Elbaz (1983). Den 

definitionen som ofta återges när man pratar om praktisk teori är Sanders & McCutcheon 

(1986) samt Handal & Lauvas (1987). Därför kan man anta att Sanders & McCutcheon har 

gett upphovet till denna teori med namnet praktisk teori även om det vid den tiden kanske inte 

sågs som banbrytande med tanke på att liknande forskning var aktuellt vid den tiden. Sanders 

& McCutcheon (1986, s. 54-55) är två amerikanska forskare som definierar praktisk teori 

som: 

Practical theories of teaching are the conceptual structures and visions that provide teachers with reasons 

for acting as they do, and for choosing the teaching activities and curriculum materials they choose in order 

to be effective They are the principles or propositions that undergird and guide teacher´s appreciations, 

decisions and actions. 

 

Sanders & McCutcheon (1986, s. 54) menar att orsakerna till varför lärare agerar som de gör 

inte empiriskt har studerats utan forskningen kring den praktiska teorin har ofta avstannats vid 

just det faktumet att det finns reasons why teachers do what they do. Enligt Sanders & 

McCutcheon (1986, s. 54) är det detta som kan definieras som praktisk teori. Praktisk teori är 

således en teori som i stora drag menar att bakom varje lärares val av undervisning, 

undervisningsmetod och undervisningsinnehåll finns både medvetna och omedvetna val som 
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avgör undervisningen. Alla lärare är unika i den bemärkelsen att de bär med sin egen bakgrund, 

historia och intressen och med allt detta skapar sin egen praktiska teori och detta påverkar vad 

man sedan lär ut till eleverna (Dorovolomo, 2004, s. 1). 

Ett år efter att Sanders & McCutcheon kom med sin forskning vidareutvecklade två norska 

forskare vid namn Gunnar Handal & Per Lauvås Sanders och McCutcheons definition av 

praktisk teori. Handal & Lauvås (1987, s. 9) menar att praktisk teori kan definieras som: 

 

[…] a person's private, integrated but ever-changing system of knowledge, experience and values which is 

relevant to teaching practice at any particular time. This means, first of all, that 'theory' in this sense is a 

personal construct which is continuously established in the individual through a series of diverse events 

(such as practical experience, reading, listening, looking at other people's practice) which are mixed 

together or integrated with the changing perspective provided by the individual's values and ideals, it is 

indeed a practical theory, primarily functioning as a basis or background against which action must be seen, 

and not as a theoretical and logical 'construct' aimed at the scientific purposes of explanation, understanding 

or prediction. 

 

Handal & Lauvås menar således att det är lärarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar som 

kommer att avgöra dess outcome, i detta fall undervisningsinnehållet. Dessa tre egenskaper 

menar Handal & Lauvås (1987, s. 9) är föränderliga. Undervisningen kan därför också komma 

att förändras under åren utifrån att egna erfarenheter, kunskaper och värderingar förändras (eller 

inte). Dock är Handal & Lauvås kritiska till Sanders & McCutcheon då de menar att detta 

fenomen visserligen finns men inte kan ses som en teoretisk bas då man inte kan förklara eller 

förstå denna problematik. Handal & Lauvås (1987, s. 17) menar att även om lärare kan gå med 

på att utgångspunkterna i den praktiska teorin gäller kommer de sällan i praktiken kunna relatera 

till dessa eller hänvisa till deras egna praktiska teori. 

Hur ska jag då använda denna teori i min egen uppsats? Genom intervjuer med SO-lärare 

i grundskolan tänker jag undersöka hur de motiverar sina val av undervisningsinnehåll och hur 

detta kan förstås utifrån båda definitionerna av den praktiska teorin.  

2.2 Den didaktiska triangeln och pyramiden 

Den praktiska teorin hjälper oss att förstå uniciteten hos lärare som skapar differentierade 

metoder och innehåll till undervisning. Den didaktiska triangeln (även kallad den didaktiska 

översiktskartan) ger en annan och kanske fylligare inblick i hur undervisningen konstrueras 

(Ekendahl, Nohagen & Sandahl, 2015, s. 14). Lindström & Pennlert (2009, s. 26) menar att 

undervisningen har tre dimensioner som innehåller vardera tre didaktiska frågor. Den första 

dimensionen är syftet med undervisningen. Till denna hör den didaktiska frågan varför? Den 

andra dimensionen är metoder för undervisning. Till denna hör den didaktiska frågan hur? Den 

tredje och den viktiga dimensionen för denna studie är dimensionen innehåll. Till denna hör 

den didaktiska frågan vad? Lindström & Pennlert (2009, s. 30) menar att innehåll till stor del 

styrs av målen för undervisningen som finns i läroplanen. Utöver det kommer läraren påverka 

det slutgiltiga innehållet utefter dennes kunskaper och värderingar (Lindström & Pennlert, 

2009, s. 30). Därefter sker den didaktiska transformationen där läraren med sitt eget urval 

anpassar innehållet för en viss grupp beroende på elevsammansättningar (Lindström & 

Pennlert, 2009, s. 30). Innehållet påverkas då både av läraren och av eleverna. Den didaktiska 
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triangeln ger oss en annan blick med redogörelserna kring elevernas påverkan på undervisning 

som föregående teori inte tar ställning kring. Genom att inkludera elevernas påverkan på lärares 

urval av innehåll kan vi studera ytterligare en faktor utifrån den praktiska teorin. 

Skolverket (2016) menar att den didaktiska triangeln är ett väldigt förenklat sätt att se på 

didaktiska grundfrågor. Istället myntar man ett nytt, mer omfattande sätt att se på de didaktiska 

frågorna genom att prata om den didaktiska pyramiden istället för den didaktiska triangeln 

(Skolverket, 2016). I grunden menar man att de faktorer som påverkar undervisningen skall 

förstås och studeras utifrån ett större samhälleligt perspektiv (Skolverket, 2016). Man menar 

således att skolan påverkas av det som sker utanför skolan i den bemärkelsen att politik, 

ekonomi, genus, migration är exempel på frågor som påverkar didaktiken. Exempelvis kan 

teknisk utveckling påverka metoden samtidigt som migration kan påverka elev-

sammansättningen (Skolverket, 2016). Till skillnad från den didaktiska triangeln skall man inte 

studera de didaktiska frågorna endast innanför skolans tak där det är lärare, elev, skola och 

regelverken som påverkar didaktiken utan man ska studera det utifrån en bredare 

samhällskontext.  

 

 

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln (till vänster) samt den didaktiska pyramiden (till höger).  

Källa: Skolverket (2016). 

 

I figur 1 återges en grafisk bild över den didaktiska triangeln samt den didaktiska pyramiden. 

Den didaktiska triangeln behandlar de tre didaktiska frågorna innehåll (vad), metod (hur) samt 

syfte (varför) som tillsammans är sådant som endast sker inom skolans ramar. Reellt är det en 

lärare som bestämmer metoden och innehållet och Skolverket som i sina regelverk bestämmer 

syften med undervisningen. Den didaktiska pyramiden redogör dels i likhet till den didaktiska 

triangeln för de dimensionerna som utgörs inom skolans ramar såsom metod och innehåll men 

det primära i denna syn är att den samhälleliga kontexten påverkar triangeln. Exempelvis 

påverkar vilket parti/partier som har regeringsmakten syften för undervisningen i vilka vi 

exempelvis kan se i form av nya läroplaner, som i sin tur påverkar innehållet. Samtidigt kan vi 

se att samhälleliga värderingar kan avspegla sig på metoden. Det har exempelvis förr i tiden 

varit tillåtet med barnaga inom skolan men i takt med att värderingarna förändras gör skolan 
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det likaså. I takt med teknologiska förändringar kommer även metoden att förändras med 

införlivande av digitala verktyg som medel för lärande. Samhället och skolan lever således inte 

i två parallella världar utan agerar inom en och samma värld. Det är sådana aspekter den 

didaktiska pyramiden ämnar att redogöra för vilket den didaktiska triangeln inte redogör för. 

Det har gått ett antal år sedan teoribildningen kring den didaktiska triangeln framfördes. 

Sanders & McCutcheon forskning genomfördes år 1986. Idag år 2017 har det forskats mer kring 

detta ämne och därför kan det vara en god idé att bygga vidare teoriavsnittet med tidigare 

forskning för att kunna sätta min egen uppsats i en kontext. Detta kommer jag att redogöra kring 

i nästa avsnitt. 

3. TIDIGARE FORSKNING  

 

Torbjörn Lindmark (2013) har skrivit en avhandling om Samhällskunskapslärares 

ämneskonception vid Umeå Universitet där han undersöker lärarens ämneskonception som kan 

beskrivas som ämnessyn (hur man uppfattar sitt ämne) i relation med lärarnas personliga 

bakgrund (Lindmark, 2013, s. 7). Enligt Lindmark (2013, s. 27) påverkas lärarens undervisning 

av inre och yttre ramfaktorer. Yttre ramfaktorer innefattar allt från riksdagens beslut till skolans 

fysiska lokaler. En lärare som exempelvis inte har tillgång till multimodala verktyg som att 

kunna visa film eller använda digitala verktyg kommer säkerligen använda sig utav 

katederliknande undervisningsmetoder. Lindmark (2013, s. 28) fokuserar dock på de inre 

faktorerna som han benämner som lärarens personliga egenskaper. Goodson, Anstead & 

Mangan (1998, s. 10) menar att det som står i de nationella styrdokumenten, i Sveriges fall 

läroplanen inte alls är det som blir till verklighet i klassrummen. Enligt Goodson, Anstead & 

Mangan (1998, s. 10) får lärarna därför ett fritt didaktiskt handlingsutrymme sett till vad de 

egentligen ska undervisa enligt styrdokumenten till vad de de facto undervisar. Lindmark (2013, 

s. 29) själv hänvisar till detta fenomen som han kallar för lärarens didaktiska frirum som han i 

sin undersökning utgår ifrån där han undersöker just detta frirum. Lindmark (2013, s. 28, s. 

164) kommer fram till att lärarens personliga egenskaper medvetet eller omedvetet påverkar 

undervisningen. Vad Lindmark (2013, s. 73) benämner som ens bakgrund är egenskaper såsom 

lärarens sociala bakgrund, klasstillhörighet, politiska åsikter, ämneskombination, 

yrkeserfarenhet, ny aktuella händelser och studenternas intresse till hög grad påverkar vad 

lärarna tar med i sin undervisning, sitt frirum.  

Lena Molin (2006) har skrivit en avhandling vid Uppsala Universitet med namnet ”Rum, 

frirum och moral”. Molin (2006) studerar inom ramen för ämnet geografi det frirummet som 

lärare får vid valet av undervisningsinnehåll sett till otydligheten i den gamla läroplanen Lpo94. 

Lpo94 var vid den tidpunkten Molin skrev avhandlingen den rådande läroplanen för 

grundskolan. Sammanfattningsvis visar Molins undersökning att lärare använder sig utav tre 

geografiska typologier i sin undervisning vilka är den traditionella värdebaserade 

geografiundervisningen med stor fokus på nationellt fostrande och namn/regionalgeografi 

(Molin, 2006, s.201). Den andra typologin är den naturvetenskapliga baserade geografi-

undervisningen som fokuserar på naturgeografi. Den tredje typologin är den kulturgeografiska 

vetenskapligt baserade geografiundervisningen. Studien visade att den kulturgeografiskt 

vetenskapligt baserade geografiundervisningen var bristande (Molin, 2006, s. 205). Molin 

(2006, s. 205) menar således att detta utifrån ett elevperspektiv innebär att eleverna kommer att 
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missa viktiga kulturgeografiska frågor som exempelvis hållbar utveckling och frågor som rör 

social rättvisa, solidaritet, jämlikhet och etnicitet. Molin (2006, s.204) menar att den starka 

traditionellt värdebaserade synen på geografi har haft stor inverkan på läroböckerna vilket har 

lett till att den traditionellt värdebaserade geografiundervisningen med fokus på 

regionalgeografi har fått stå i fokus. Molin (2006, s. 204) menar dock att nya undervisnings-

metoder har utvecklats för att analysera ett traditionellt innehåll. Lärare som försöker kringgå 

den traditionellt värdebaserade undervisningen kan därför inte förlita sig endast på 

ämnesböckerna. Även undervisningsmetoder behöver förändras då dessa varit starkt 

förknippade med den regionalgeografiska synen där kartor används frekvent i geografi-

undervisningen (Molin, 2006, s. 204). 

Molins avhandling år 2006 genomfördes innan den nya läroplanen trädde i kraft år 2011. 

Molin & Grubbström (2013) genomförde därför år 2013 en studie kring de selektiva 

traditionerna inom geografiämnet. Närmare bestämt har de undersökt vilka val av 

undervisningsinnehåll geografilärare i grundskolan använder sig utav. Denna undersökning 

visade att den utifrån Molins (2006) tre typologier var den första typologin den traditionellt 

värdebaserade geografiundervisningen den typologi som hade fått mest bäring (Molin & 

Grubbström, 2013 s. 147). Molin & Grubbström (2013, s. 146) undersökning visade även att 

geografilärare tenderar att följa den selektiva traditionen där man fokuserar mer på 

regionalgeografi och kunskaper om platser snarare än samhällsgeografiska kunskaper. Molin 

& Grubbström (2013 s. 146) menar att geografilärare tenderar att följa ämnesböckerna och 

konsekvenserna blir således att den selektiva traditionen med den traditionellt värdebaserade 

geografiundervisningen får en mer framträdande roll än den samhällsgeografiska dito. Detta 

medför att eleverna efter sin geografiundervisning har en brist i kulturgeografiska kunskaper 

(Molin & Grubbström, 2013 s. 146). Exempel på dessa kunskaper som eleverna brister i är att 

arbeta med fallstudier, problemlösning, studera relationer, resonera och argumentera vilka är 

typiska kulturgeografiska frågor. Molin & Grubbström (2013 s. 143-145) menar dock att 

kulturgeografiska färdigheter har fått en ökad plats i den nya läroplanen men att lärarna tenderar 

att inte fokusera på dessa utan att fortsätta med den traditionellt värdebaserade 

geografiundervisningen.   

Bladh (2014, s. 164) menar att den gemene geografilärarens undervisningsinnehåll bestäms 

utifrån lärarens olika egenskaper. Bladh (2014, s. 164) nämner exempelvis lärarens utbildnings-

bakgrund, erfarenhet av tidigare läroplan och läroböcker, aktuell läroplan, ämneskonception 

och erfarenhet som viktiga faktorer. Bladh (2014) genomförde en enkätundersökning bland 

geografilärare i både årskurserna 4-6 samt årskurserna 7-9. Enkätundersökningen visade att 

bland geografilärare i årskurserna 7-9 har geografiundervisningen präglats av alltmer 

aktuellbaserad undervisning (Bladh, 2014, s. 165). Bladh (2014, s.165) nämner exempelvis att 

miljöfrågor har varit aktuellt de senaste åren och just den biten kan man se tar en alltmer 

framträdande roll i geografiundervisningen. Bladh (2014, s. 165) undersökning visar även att 

kulturgeografisk inriktad undervisning har fått sig en skjuts främst på grund utav aktuella 

händelser såsom exempelvis migrationsfrågor, globalisering, hållbar utveckling och 

rättvisefrågor. 

Molin et al (2015, s.6) har i en undersökning studerat om geografilärares egna erfarenheter 

och bakgrund har haft inverkan i deras egen undervisning och didaktiska val. Undersökningen 
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visade att lärarnas erfarenheter och bakgrund har haft inverkan i deras undervisning (Molin et 

al, 2015, s.7). Många lärare hade naturintressen från sin barndom vilket har lett till att 

regionalgeografi med fokus på platser har fått ökad plats i undervisningen (Molin et al, 2015, 

s.14). Många lärare tenderade dessutom att undervisa i det de själva hade intressen för då blir 

undervisningen roligare för både de själva och eleverna om man undervisar något man själv 

tycker är intressant (Molin et al, 2015, s.16). Molin (et al, 2015, s.17) menade att många 

geografilärare själva hade fått sitt eget intresse för ämnet geografi redan i barndomen och att 

således bör skolan för att öka intresset för ämnet geografi bland eleverna involvera fallstudier 

som metod för undervisning mer än vad det görs idag vilket enligt Molin sker sällan. Molin et 

al (2015, s.17) menade att intervjuerna med lärarna visade att den selektiva traditionen fortsatt 

är starkt, dels på grund av lärarnas intressen själva samt ämnesböckerna som är starkt präglade 

av regionalgeografiska kunskaper.  

Rönnlund (2013, s. 65) menar att elever har rätt till inflytande i skolan vad gäller arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningsinnehåll. Grunden till denna rättighet kommer ifrån skolans mål 

i demokratifostran (Rönnlund, 2013, s. 65). Rönnlund undersöker hur elevinflytande praktiseras 

i skolans vardag. Rönnlund (2013, s. 77) menar att när eleverna ges inflytande kommer deras 

engagemang att öka. Detta i sig leder till att elevinflytande inte bara ska ses som en 

demokratifostran utan som en del av en lärandeprocess (Rönnlund, 2013, s. 77). Rönnlund 

(2013, s. 78) menar att lärarna oftast inte utgår ifrån elevinflytande om som en lärandeprocess. 

Lärarna ger då eleverna informellt elevinflytande där lärarna är måna att få elevernas önskemål 

men bestämmer själva hur de ska använda det eller inte använda det.  

 

4. METOD  

 

4.1 Metodval 

Min uppsats är av en kvalitativ karaktär. Bryman (2011, s. 249) menar att kvalitativ forskning 

är mer inriktad på ord än siffror. Då min uppsats ämnade att studera hur lärare motiverade sina 

val av undervisningsmoment samt studera de bakomliggande faktorerna kring dessa val låg 

fokus på att samtala med lärarna snarare än att samla in kvantitativa data som i detta avseende 

inte tillför uppsatsen något sett till dess syfte. Inom den kvalitativa forskningstraditionen ingår 

dock många olika typer av undersökningar (Bryman, 2011, s. 251). I denna uppsats har jag 

använt mig utav semi-strukturerade kvalitativa intervjuer som metod för att uppnå mina syften. 

Bryman (2011, s. 300) menar att kvalitativa intervjuer är bra att använda sig utav när intresset 

ligger kring respondentens åsikter och tankar kring en viss fråga. I min uppsats är det precis det 

jag ämnade att undersöka då fokus låg på lärarnas motivering och tankar kring en viss 

problematik. Sådant gick inte att samla på ett kvantitativt sätt då upplevelser ofta betraktas som 

störningar som skall undvikas (Bryman, 2011, s. 300). Bryman (2011, s. 301) skiljer även 

mellan ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Bryman (2011, s. 304) menar att det 

är bra att man inför intervjuer utformar en intervjuguide med en kort minneslista över vilka 

frågeställningar som skall täckas Jag har därför använt mig av semi-strukturerade intervjuer där 

jag i förhand hade en intervjuguide med färdiga frågeställningar som jag utgick ifrån. Dock 

fäste jag mig inte vid dessa frågor helt och hållet utan har låtit respondenten få redogöra för 

sina tankar fritt. Däremot var det av vital betydelse att frågeställningarna besvarades. 



13 
 

 

4.2 Urvalet av respondenter 

För att välja ut mina respondenter använde jag mig av bekvämlighetsurval. Bryman (2011, s. 

114) menar att bekvämlighetsurval består av personer som av olika orsaker finns tillgängliga 

för forskaren. Bryman (2011, s. 290) menar att bekvämlighetsurval används oftast i de fall där 

forskaren av olika anledningar är utlämnade åt att få information från vem som helst som har 

legitimitet att ge den informationen.  

Bryman (2011, s. 313) menar att det vid urvalet ofta är viktigt att respondenterna skiljer sig 

åt sett till drag eller egenskaper. Dock menar Bryman (2011, s. 290) att det kan vara svårt att 

kartlägga den populationen om man ska göra ett slumpmässigt urval. Då den praktiska teorin 

redogör för att det finns olika bakomliggande faktorer och förhållanden som påverkar lärarens 

praktiska teori har jag då valt att studera olika lärarförhållanden. De olika lärarförhållanden jag 

valde att studera var elever med olika socioekonomisk bakgrund samt hög- kontra 

lågpresterande skolor sett till andelen som gått ut skolan med godkända betyg i alla ämnen. 

Dessa två parametrar valde jag för att Skolverket (2012, s. 46-57) i sin rapport redogjort för att 

socioekonomisk bakgrund är en av de starkaste förklaringsfaktorerna bakom elevers 

studieresultat och oftast i en negativ bemärkelse. Vidare visade rapporten att lågpresterande 

skolor ofta har fler elever med lägre socioekonomisk bakgrund samt en högre andel 

lågutbildade föräldrar (Skolverket, 2012, s. 55, s. 86). Skolverkets rapport styrks även av SCBs 

(Rapport 2016:44) egen undersökning där de i sin rapport undersökt om elevernas bakgrund 

har någon betydelse i skolan. Undersökningen visade att elever med lägre socioekonomisk 

bakgrund har en lägre andel procent bland grundskoleelever som blir behöriga till gymnasiet. 

Detta i jämförelse med elever med högre socioekonomisk bakgrund som presterade bättre i 

grundskolan. 

För att nå mina respondenter utifrån de parametrar jag använde mig utav undersökte jag 

statistik om skolor i Storstockholm från ”väljaskola.se” som är Skolverkets egen webbsida som 

presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat (Väljaskola, 2017). Genom 

att rangordna skolorna utifrån andelen procent av eleverna som gick ut årskurs 9 med godkända 

betyg i alla ämnen skapade jag en lista med skolor utifrån deras procentandel.  Därefter inleddes 

mailkontakt med de skolorna med högst- och lägst andel procent. Skolorna vidarebefordrade 

därefter intervjuförfrågan till sina respektive SO-lärare. I vissa fall fick jag ett negativt svar till 

intervju och då kontaktade jag nästa skola i turordningen tills dess att jag fick ett positivt svar. 

Då det inte finns tillgänglig statistik gällande socioekonomisk bakgrund har jag vid kontakt 

med respondenten frågat om elevsammansättningarna i skolan sett till den socioekonomiska 

bakgrunden för att säkerställa att olika lärarförhållanden studeras. Skolornas statistik gällande 

”andel procent som gått ut med godkänt i alla ämnen” kommer att redogöras i denna uppsats 

som skolor med över 99 procent vars elever gått ut med godkänt i alla ämnen samt skolor under 

70 procent. Detta då lärarna/skolan har garanterats fullständig anonymitet varav en exakt 

procentangivelse inte kan anges för att garantera en sådan utlovad anonymitet.  

Då man inom kvalitativ forskning oftast inte ämnar generalisera är kravet om 

representativitet inte lika viktig som i den kvantitativa diton (Bryman, 2011, s. 313). Den 

urvalsmetod för att veta hur många respondenter jag behöver är den teoretiska urvalsmetoden 

av Glaser & Strauss (1967, s. 269). Denna urvalsmetod bygger på att man fortsätter med urvalet 
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tills att man uppnått teoretisk mättnad (Bryman, 2011 s. 292). I mitt fall uppnådde jag teoretisk 

mättnad efter sex respondenter då jag upplevde att jag inte fick någon ny information samtidigt 

som jag utifrån de parametrar som angetts ovan upplevde att jag fick olika svar. Det 

genomfördes totalt tre intervjuer med lärare från högpresterande skolor samt tre intervjuer med 

lärare från lågpresterande skolor.  

 

4.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är ofta något som diskuteras i kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 

93). Dock diskuteras detta även inom kvalitativa ”kretsar”. Bryman (2011, s. 270) menar att 

respondenterna i en kvalitativ undersökning inte kan vara representativa för en hel population. 

Min uppsats ämnar således inte att generalisera problematiken eller min studies slutsatser till 

något som ska gälla för alla lärare. För att göra det krävs en väldigt omfattande population vilket 

är en omöjlighet att genomföra på kandidatnivå. Lärarproblematiken är en svårforskad fråga att 

generalisera kring då det kan skilja sig drastiskt mellan olika kommuner eller lokalt mellan 

olika skolor baserad på vilken stöd man får och andra orsaker (Lärarnas riksförbund, 2015, s. 

4). 

 

4.4 Etiska avvägningar 

Bryman (2011, s. 440) menar att frågor som rör etik inom forskning är väldigt viktiga för en 

forskare att tänka på. Bryman (2011, s. 440) nämner explicit fyra olika principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I mitt fall 

garanterades respondenterna information om min undersöknings syfte både i förhand och under 

intervjuns början. Alla respondenter hade självklart samtyckt till att medverka i intervjun. Alla 

respondenter hade även garanterats anonymitet samt att resultatet endast användes för 

forskningsändamålet.  

Då jag intervjuade lärare angående hur de tänker kring sitt arbete var det av extra vital 

betydelse att allting skedde anonymt då dessa frågor alltid är känsliga att offentligt diskutera 

kring, speciellt om man är i rådande anställning.  

Bryman (2011, s. 450) menar att just kvalitativa undersökningar där informations-

inhämtningen ofta sker genom samtal är det extra viktigt att man är försiktig kring 

frågeställningarna och påståenden då en respondent kan ta illa upp eller känna sig obehaglig att 

svara kring en känslig fråga. I mitt fall då jag intervjuade en lärares eget förhållningsätt och hur 

han eller hon tänkte kring sin egen undervisning var det viktigt att jag inte på något sätt 

värderade, fördömde eller kritiserade metoden/arbetssättet. Det var inte heller av mitt intresse 

att göra det då jag endast är intresserad av lärarnas egna tankar och funderingar. Respondenterna 

har tillfrågats gällande inspelning av intervju och alla respondenter godkände en sådan. 

 

4.5 Presentation av respondenterna 

Alla respondenter är behöriga geografilärare för grundskolan. Högpresterande skolor klassades 

som skolor där över 99 % av eleverna är godkända i alla ämnen efter årskurs 9. Lågpresterande 

skolor klassades som skolor där under 70 % av eleverna är godkända i alla ämnen efter årskurs 

9. I efterhand visade det sig att tre av respondenterna var kvinnor och tre män. Detta var dock 
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inte någon parameter jag ämnade att förhålla mig till i min studie varav funderingar kring denna 

inte har getts någon större fokus i resultatet.  

Lärarna har även tilldelats en viss bokstav för att kunna särskilja mellan dessa under 

skrivningen. Här nedan ges en kort presentation av respondenterna: 

 

Lärare A – geografilärare i en högpresterande skola i södra Stockholm.  

Lärare B – geografilärare i en högpresterande skola i centrala Stockholm.  

Lärare C – geografilärare i en högpresterande skola norra Stockholm.  

Lärare D – geografilärare i en lågpresterande skola i södra Stockholm.  

Lärare E – geografilärare i en lågpresterande skola i södra Stockholm.  

Lärare F – geografilärare i en lågpresterande skola i södra Stockholm.  

 

5. INTERVJUERNA 

 

5.1 Hur upplever lärarna problematiken kring det omfattande centrala 

innehållet?  

Diskussionen om det omfattande centrala innehållet är inget nytt utan det har forskats kring 

både i Sverige och i andra länder. Ur en svensk kontext har Lindmark (2013), Molin (2006) och 

Ekendahl, Nohagen & Sandahl (2015), Molin & Grubbström (2013) redogjort för det 

omfattande centrala innehållets påverkan på lärarens undervisningsinnehåll. Molin (2006, s. 16) 

har skrivit om frirummet som är luckan mellan det omfattande centrala innehållet och lärarens 

urval av innehåll. Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015, s. 86) skriver istället om det lokala 

friutrymmet för att beskriva den urvalet som lärare behöver göra. Lindmark (2013, s. 26) skriver 

om lärarens didaktiska frirum som ett resultat av samma problematik. 

De intervjuade lärarna upplevde att det centrala innehållet blivit ännu mer omfattande efter 

Lgr11. Detta medförde en viss hälsofaktor i undervisningen då lärarna medgav att 

problematiken skapar en stressituation sett till hur man ska hinna med allt centralt innehåll men 

även sett till hur man ska anamma denna problematik rent didaktiskt. Här kan man utröna att 

lärarna har haft olika betoningspunkter på hur man ska bemöta det omfattande centrala 

innehållet. Vissa lärare menade att man istället för att beta av det centrala innehållet hellre vill 

djupdyka inom ett par moment. Andra lärare delade istället upp de olika momenten så att de 

hann gå igenom alla delar av det centrala innehållet. Detta blir då således en fråga om man ska 

fokusera på kvantitet eller kvalitet. Dock var det faktiskt inte alla lärare som gjorde ett urval på 

innehållet. Lärare E menar exempelvis att det centrala innehållet är rimligt att få med det mesta 

om jag utgår ifrån att boken är det centrala innehållet. Men kunskapskraven är enormt svårt 

att få med alla. Skillnaden mellan lärare E och övriga lärare var att lärare E fokuserade på att 

få med allt i det centrala innehållet genom att dela upp läroboken där denne tar upp kapitlen 

veckovis. Lärare E valde således att prioritera kvantitativ kunskap. Även lärare B hade samma 

tankar som lärare E då denne menade vid frågan om det omfattande centrala innehållet att: 

 

Jag tycker att det är ett problem, jag tycker att det är väldigt mycket och det är stressigt, att man känner att 

man måste hinna så himla mycket i det centrala innehållet som är så stort, massivt. Urval blir ju du tvungen 

att göra för man hinner inte med allt. Min målsättning är att försöka få med allt i det centrala innehållet. 
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Lärare A, F och D bemötte det omfattande centrala innehållet genom att göra ett urval av 

undervisningsinnehållet. De betonade att de inte har möjligheten att ta upp allt centralt innehåll 

utan valde istället att djupdyka i sina valda moment. Genom att göra detta menade de att 

eleverna får en förståelse för vad de läser och inte bara kvantitativ kunskap som man får enligt 

de om man istället hade korta moment. Lärare D gör en jämförelse som talar mycket för 

problematiken lärarna står inför då denne menar att det centrala innehållet är som ett 

smörgåsbord där allt ska vara uppätet i slutet av årskurs 9. Man kan då antingen äta sig mätt 

av vissa delar eller smaka litet av varje.  

Många lärare påpekade även på motstridigheter i läroplanen. Man menade att Skolverket i 

den nya läroplanen Lgr11 har ökat kraven på färdigheter såsom att reflektera, resonera och 

argumentera men samtidigt har de ökat det centrala innehållet. Samma lärare menar att för att 

lära sig dessa färdigheter så krävs det att man behöver djupdyka sig i vissa moment för att få en 

viss förståelse för ämnet. Man kan inte använda sig utav dessa färdigheter om man inte har fått 

en viss grund som tar tid att bygga på.  

Om än det omfattande centrala innehållet upplevdes som ett problem var inte alla lärare 

överens om att den nya läroplanen i sig är något problem. Vissa lärare menade att Lgr11 har 

konkretiserats sett till att det har blivit mer tydligt vad man ska ha med för innehåll. Samma 

lärare menade att även om den konkretiseringen har skapat ett ökat centralt innehåll är det i alla 

fall bra att veta inom vilket innehåll man sedan ska göra sitt urval i. 

Läroplanen Lpo94 beskrivs i Molins avhandling (2006) och i Skolverkets rapport (2013) 

som otydliga sett till att man som lärare inte hade klart för sig vad man ska lära ut. Detta löstes 

med att man i Lgr11 hade mycket mer tydliga och omfattande kunskapskrav. Detta medförde 

dock inte att frirummet som Molin (2006), Lindmark (2013), Molin & Grubbström (2013), 

Molin et al (2015) och Ekendahl, Nohagen och Sandahl (2015) beskriver löstes. Istället fick vi 

motsägelsefullt en situation där man vid Lpo94 hade för stor otydlighet som medförde att 

lärarna inte visste vad de skulle lära ut och valde själva ut sitt undervisningsinnehåll. Med Lgr11 

infördes tydliga kunskapskrav och då visste lärarna precis vad de ska undervisa i men på grund 

av den ökade omfattningen hinner man inte med det och därför själva väljer ut de delar av det 

centrala innehållet man själv vill gå igenom.  

 

5.2 Hur påverkar en lärares ämneskonception dennes undervisning inom 

ämnet geografi? 

Molin (2006, s.201) redogör för tre olika typologier som lärare använder sig utav. Dessa är den 

traditionellt värdebaserade geografiundervisningen, den naturvetenskapliga baserade 

geografiundervisningen och den kulturgeografiska geografiundervisningen. Molin (2006, 

s.205) menar att den kulturgeografiskt baserade geografiundervisningen är bristande i skolorna. 

Molin & Grubbström (2013) redogör för att den traditionellt värdebaserade 

geografiundervisningen med regionalgeografi i fokus är den mest vanliga synen på geografi 

bland geografilärarna. Detta får sedan även upphov i deras eventuella undervisning. För att 

studera hur en lärares ämneskonception påverkar dess undervisning har jag då frågat lärarnas 

hur de definierar ämnet geografi. Bland mina respondenter uppfattade lärarna ämnet olika men 

med vissa generella drag som ändå kan skönjas. Den stora likheten är att tendensen var att den 



17 
 

traditionellt värdebaserade geografiundervisningen med en viss fokus på regionalgeografi även 

bland mina respondenter var den mest omnämnda. Lärare A, B, C, E och F menade att geografi 

för dem är kunskapen om platser, länder och kartor. Man menade att man inte kan komma ifrån 

att geografi blir väldigt mycket kunskaper om länder men att man utifrån dessa länder kan 

studera andra geografiska kunskaper såsom exempelvis klimatförändringar, migration och 

demografi. Fokus blir ändå på platser och länder. Samma lärare framhöll även betydelsen av att 

använda kartor eller atlas i sin undervisning. Lärare B, C och F angav dock även 

kulturgeografiska kunskaper i sin definition över ämnet geografi. Alla dessa framhöll 

kulturgeografiska kunskaper såsom rättvisefrågor, fördelningspolitik, demografi, människoliv, 

förutsättningarna för liv och fattigdom som kunskaper som får mycket plats i deras 

undervisning. Endast Lärare D definierade geografiämnet i rent naturgeografiska termer. Den 

angav att geografi för denne är framförallt kunskaper om miljö och vårt jordklot vilket har sin 

grund i naturgeografisk geografiundervisning. Många lärare angav däremot klimatfrågor i sin 

definition vilket även den har naturgeografiska drag. 

Slutsatserna i Molin (2006), Molin & Grubbström (2013) samt Molin et al (2015) forskning 

visade att regionalgeografiska kunskaper är den typ av geografi som lärare oftast fokuserar 

kring. Min undersökning visade att fallet är sådant även hos de lärare jag intervjuade. 

Slutsatserna i dessa kan således befästas även utifrån mina intervjuer. Dock kunde jag även 

utröna kulturgeografiska drag i lärarnas ämneskonceptioner. Även detta kan relateras till 

tidigare forskning då Molin (2006) redogör för att kulturgeografin har varit bristande i 

geografiundervisningen men i Molin & Grubbström (2013) redogör för hur kulturgeografin har 

fått mer plats i undervisningen. Slutsatserna i Molin & Grubbström (2013) är därför mer 

applicerbar bland mina intervjuer sett till hur kulturgeografin har fått ökat fokus. Bladh (2014, 

s.165) menar att miljöfrågor tagit en alltmer framträdande roll i geografiundervisningen. Bland 

mina intervjuer kunde man se att många lärare nämnde klimatfrågor i sin definition. Därför är 

även Bladhs (2014) insatser applicerbara bland det resultat jag kunde urskilja från mina 

intervjuer. Den naturvetenskapliga baserade geografiundervisningen som Molin (2006) redogör 

för har varit väldigt knappt omnämnt i definitionerna. Detta ligger i enlighet med all tidigare 

forskning som visat att den typologin inte får så mycket plats i geografiundervisningen. 

 

5.2.1 Lärarnas intressen 

Lindmark (2013, s. 28) och Molin et al (2015, s. 6) menar alla att lärarnas personliga intressen 

har en inverkan på vad de sedan undervisar om. Molin et al (2015, s. 14) menar att intressen 

både kan vara intressen som man har sedan barndomen men även intressen som skapas i 

vuxenåren. Det kan således vara att man i barndomen ofta var ute i naturen och att man sedan 

som lärare förespråkar behovet av fältstudier eller att man har ett visst intresse för exempelvis 

kulturgeografi som man kan ha utvecklat i sina universitetsstudier. Utifrån lärarnas definition 

av ämnet geografi kunde man urskilja lärarnas ämneskonception. Intervjuerna visade även att 

lärarnas egna intressen oftast stämde överens med lärarnas ämneskonception. På sådant sätt kan 

man argumentera för att lärarnas ämneskonception påverkas utav lärarnas personliga intressen 

som i sin tur påverkar undervisningsinnehållet. 

Utifrån mina intervjuer kunde jag konstatera att fem av sex lärare medgav att deras 

personliga intressen speglas i deras undervisning. Dessa lärare medgav dock att man ser till att 
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man får med allt centralt innehåll i någon mån för att se till att eleverna kan bedömas sett till 

kunskapskraven men att deras egna intressen får lite större fokus i undervisningen. Man gör det 

helt enkelt för att man tycker själv att det är intressant och roligare att undervisa. Lärare E menar 

att ens egna intressen kan leda till att man fokuserar på vissa delar mer än andra och till och 

med exkluderar det man inte är intresserad av då denne menar att:  

 

Jag tycker att det är för lite i boken om klimatförändringar så jag har lagt till det. Jag hatar vissa delar om 

jag ska vara ärlig. Sen så måste man gå igenom vissa delar av naturgeografin, som jag inte är lika duktig på 

och inte har samma kunskap om. Jag har ett jättestort intresse av exempelvis elbilar och nya energikällor, 

så då pratar jag mycket om det. 

 

Lärare C menar att man till och med försöker avspegla sitt eget intresse till eleverna och att 

intresse kan leda till att man exkluderar sådant man inte är intresserad utav. Lärare C menar 

exempelvis att den inte gillar fältstudier och därför blir det inte heller mycket utav det. Just 

fältstudier tog Molin et al (2015) som ett exempel på hur lärare kan skippa det om man inte har 

ett intresse för den delen av geografi. Flera lärare menade att man gärna undervisar det man har 

själv intresse i för då blir även undervisningen intressant. Undervisningen och innehållet blir då 

lite färgat av vad man själv tycker är intressant menade Lärare C.  

Utifrån mina intervjuer kunde jag även urskilja att lärarnas angivna intresseområden i det 

centrala innehållet till stor del överensstämde med lärarnas ämneskonceptioner. Lärare B som 

hade väldigt mycket kulturgeografiska termer i sin ämneskonception namngav även 

kulturgeografiska moment som sina intressen inom ämnet geografi. Det egna intresset 

avgränsar sig inte endast till att ha inverkan i undervisningsinnehållet utan även 

undervisningsmetoden. Många lärare medgav att de gillar att använda sig utav kartor och 

geografiska modeller och att det syns i deras undervisning. Denna tendens visade sig även i 

Molins undersökning där Molin menade att undervisningen blir roligare för eleverna om lärarna 

undervisar något man själv tycker är intressant (Molin et al, 2015, s. 16). 

Vissa lärare menade att det inte bara är lärarnas intressen som speglar innehållet utan det 

gäller även elevernas intressen. Lärare B menade exempelvis att denne vid sitt urval utgår ifrån 

vad eleverna har för intresse för att skapa ett intresse kring undervisningen. Även andra lärare 

styrker detta och menar att det är väldigt vanligt att man utnyttjar elevernas intresseområden då 

man märker att eleverna är mer engagerade.  

Att intresset påverkar urvalet är något jag kunde konstatera från intervjuerna. Detta kan 

även befästas i tidigare forskning såsom i Lindmark (2013) och Molin (et al, 2015). Vissa lärare 

menade dock att ens egna intresse kan vara problematiskt för undervisningen. Man syftade då 

på att det inte går att få en skola som är lika för alla då eleverna i princip lär sig olika saker 

beroende på vilken lärare man har haft.  Samtidigt menade vissa lärare att detta är ett dilemma 

i sig då man lever med en viss osäkerhet om ens urval är den ”rätta”. Man menade exempelvis 

att ens egna intresse inte är synonymt med det centrala innehållet och att man behöver ha en 

viss medvetenhet kring det så att man ändå försöker förhålla sig till de centrala innehållen. 

Lärare D var den enda läraren som framhöll att denne har intressen men att denne inte utgår 

ifrån mitt eget intresse utan jag tittar på styrdokumenten och utgår ifrån de. Går man efter 

läroplanen så är det här med miljöpåverkan det viktigaste. Sen tycker jag inte det är det 
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roligaste själv men går man efter Skolverket så är det så. Denna syn kunde jag inte hitta hos 

resterande lärare som angav att de försökte hålla sig till det centrala innehållet men att man i 

vilket fall som helst ändå fokuserade på vissa moment och delar som man bland annat tycker 

själv är intressant. 

Molin (2006), Molin & Grubbström (2013), Molin et al (2015) och Bladh (2014) nämner 

alla att många lärare tenderar att följa ämnesböckerna i sin egen undervisning. Detta medför att 

den traditionellt värdebaserade geografiundervisningen hamnar i fokus då läroböckerna 

tenderar att vara starkt dominerade av regionalgeografi. Bland mina egna intervjuer kunde jag 

urskilja att denna tendens kunde man se hos de lärare med mindre erfarenhet. De lärare med 

mer erfarenhet tenderade att gå ifrån böckerna och vilja skapa sitt eget undervisningsmaterial 

som byggde mer på deras eget urval. Dock menade dessa lärare att när ett urval väl stadgat sig 

händer det inte ofta att man byter ut detta urval. Lindmark (2013) menade att läroböckerna blir 

så fort föråldrade i ämnet samhällskunskap. Den problematiken kan säkerligen appliceras på 

ämnet geografi likaså. Lärare C menar att vad geografi är just nu är ju i förändring och således 

en anledning till varför man inte kan applicera sin undervisning endast utifrån läroböckerna. 

 

5.3 Vilka andra faktorer är det som påverkar lärarnas undervisnings-

innehåll? 

Utifrån den praktiska teorins lära så finns det bakom varje lärares val av undervisning, 

undervisningsmetod och undervisningsinnehåll både medvetna och omedvetna val som har en 

inverkan i lärarens undervisningsinnehåll (Sanders & McCutcheon, 1986, s. 54). Sanders & 

McCutcheon utgör således ingen fingervisning för vad exakt dessa faktorer kan vara utan det 

skiljer sig mellan individer (lärare). Handal & Lauvås (1987, s. 9) utgår ifrån samma tanke som 

Sanders & McCutcheon men preciserar att det är lärarnas kunskaper, erfarenheter och 

värderingar som kommer att avgöra dess outcome i detta fall undervisningen. Den praktiska 

teorin har således utstuderats genom intervjuerna där jag vid samtal med lärarna kunde urskilja 

sju olika faktorer som påverkade lärarnas undervisningsinnehåll. Dessa sju olika faktorer utgör 

då lärarnas praktiska teori. De sju faktorerna är lärarens intressen, lärarens bakgrund, 

elevsammansättning i låg- och högpresterande skolor, speciella anpassningar, undervisnings-

metod, logistik och aktuella händelser. Lärarens intresse som en faktor har redogjorts för i 

samband med hur lärarnas ämneskonception påverkade innehållet. De sex resterande faktorerna 

redogörs för nedan: 

 

5.3.1 Lärarens bakgrund/erfarenhet  

Bladh (2014, s. 164) nämner i sin undersökning att utbildningsbakgrund, erfarenhet av tidigare 

läroplan, läroböcker, aktuell läroplan och ämneskonception som viktiga faktorer som har en 

inverkan i lärarens urval. Bland intervjuerna kunde man se att alla dessa hade en viktig inverkan 

i innehållet. Även Lindmark (2013, s. 164) redogör för de inre faktorerna som påverkar lärares 

val av undervisningsinnehåll och dessa styrs av lärarens bakgrund. Lindmark (2013, s. 164)  

nämner explicit att lärarens yrkeserfarenhet och ämneskombinationer är inre faktorer som 

påverkar läraren medvetet och omedvetet. Det var framförallt dessa två faktorer som många 

respondenter menade har en inverkan i deras urval sett till deras erfarenheter. 
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Intervjuerna visade att lärarens personliga erfarenhet både inom geografiämnet samt 

erfarenheten som lärare har en inverkan på urvalet av innehåll. Framförallt manifesteras detta 

hos de lärare som inte har geografi som sitt huvudämne. De lärare med mycket erfarenhet 

poängterade att ens ämneskunskaper inte är komplett när man har gått ut universitet. Istället är 

det under sina undervisningsår man bygger upp sin kunskapsarsenal och hinner skapa en viss 

förkärlek till ämnet eller olika delar av ämnet. Här kunde man se en viss skillnad mellan de 

lärare med längre erfarenhet och de lärare med kortare erfarenhet. Lärare E som var den av 

respondenterna med minst erfarenhet inom läraryrket menade själv att dennes 

geografikunskaper endast kom från det denne läste i universitet då denne sade att jag läste själv 

inte geografi på gymnasiet så jag var rätt så blank eller grön när jag kom till universitetet. 

Detta ledde till att denna lärare i sin tur kände sig osäker i vissa delar av ämnet vilket denne 

menar kan omedvetet spegla sig i undervisningen då denne sade att jag hatar vissa delar om 

jag ska vara ärlig sen så måste man gå igenom vissa delar av naturgeografin som jag inte är 

lika duktig på och har inte samma kunskap om. Samma lärare menade att i de fall man kan 

känna sig lite osäker är det skönt att ha boken som grund och att innehållet blir då väldigt styrt 

av läroboken vilket i mångt och mycket stämmer väl ihop med slutsatserna om läroböckernas 

påverkan på innehållet i Molin (2006), Molin & Grubbström (2013), Lindmark (2013) och 

Bladh (2014). Lärare E och D menade dessutom att många lärare inte har läst geografi alls på 

universitetsnivå då den inte finns med i deras ämneskombinationer. Geografin blir då ett 

undanskyffat ämne där många bara tittat på kartor och gör inte så mycket annat. Geografi kan 

även bli det ämne man behandlar styvmoderligt och lägger minst tid och tanke på. Som SO-

lärare har man ett huvudämne och flera ”andra ämnen” och således nämnde många respondenter 

att de kände sig mer säkra i sitt huvudämne än i sina andra ämnen. 

Om man jämför detta med den lärare som hade längst erfarenhet av respondenterna kunde 

jag urskilja att erfarenhet definitivt kan spegla innehållet. Lärare A menar att ju mer erfarenhet 

man får som lärare desto säkrare känner man sig.  Lärare A menade att erfarenheten har gjort 

att denne inte alls behöver utgå ifrån läroböckerna utan jag gör min egen undervisning, jag gör 

PowerPoints. Jag använder en kopia från boken, film, Youtube eller ja man får blanda och ge 

och då tänker jag att om jag skulle följa en läromedelsbok, nej det finns inte en chans i världen 

faktiskt.  

Handal & Lauvås (1987, s. 9) vidareutvecklade Sanders & McCutcheons teoribildning 

kring lärarnas praktiska teori där man menade att det är lärarnas kunskaper, erfarenheter och 

värderingar som kommer att avgöra dess outcome i detta fall undervisningen. Handal & Lauvås 

(1989, s. 9) menade även att dessa tre är föränderliga och i den mån kommer även läraren att 

förändras under sin yrkesperiod. Denna syn på den praktiska teorin kunde tydligt urskiljas när 

man jämförde svaren från de lärare med många års erfarenhet jämfört med de lärare med mindre 

erfarenhet. De lärare med lägre erfarenhet hade således mindre ämneskunskaper och färre 

undervisningsår vilket gjorde att man gärna utgick från läroboken från grund. De lärare med 

mer erfarenhet menade däremot att i takt med att deras ämneskunskaper utvecklades och att de 

fick mer erfarenhet kände de sig mer säkra att byta ut undervisningsinnehåll om det så krävdes 

då man har skapat sig en ämnesmässig grund. Samtidigt kunde jag se att när ett visst 

undervisningsinnehåll väl har stadgat sig hos läraren tenderar läraren att inte vilja byta innehåll 

om det inte finns en särskild anledning till det. Bland lärarna med kortare erfarenhet kunde jag 
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urskilja att dessa gärna utgår ifrån en viss plan eller ämnesbok för att lägga sin grund i någonting 

då man inte än är så säker i sina ämneskunskaper att man ska kunna ändra sitt innehåll efter 

kontext. Att lärarna väldigt gärna sätter sin grund i ämnesböckerna har Molin & Grubbström 

redogjort för (2013). Dock visar mina intervjuer att ju mer erfarenhet i form av antalet år man 

har arbetar som lärare desto mindre väljer man att lägga sin grund i ämnesböckerna.  Även 

lärare B menade att bakgrund och erfarenhet i ämnet har påverkan på undervisningsinnehållet 

då denne menade att mitt huvudämne är historia så då brukar det bli på annat sätt i historia, 

hur bra det blir är jag säker på nu när jag har jobbat 14 år.   

Baserat på Molin (2006), Molin & Grubbström (2013) och Molin et al (2015) som visar att 

naturgeografin får väldigt lite plats i geografiundervisningen kan man argumentera för att 

lärarnas akademiska bakgrund kan ha en viss orsakverkan till den problematiken. Handal & 

Lauvås (1987) syn kring den praktiska teorin befästs i denna studie specifikt vad gäller lärarnas 

erfarenhet som en faktor som påverkar lärarnas val av undervisningsinnehåll.  

 

5.3.2 Elevsammansättningen 

Intervjuerna visade att den faktor som lärarna menade var den faktor som hade mest inverkan i 

deras urval av innehåll var elevsammansättningen i klassrummet. Denna faktor har ett väldigt 

litet utrymme i den tidigare forskning jag har orienterat mig inom. Fokus på faktorer inom den 

tidigare forskning är faktorer som rör lärare. Exempel på dessa faktorer är lärarens intressen, 

bakgrund och erfarenhet som bevisligen både inom den tidigare forsknings och utifrån mina 

intervjuer har haft en stor inverkan i lärarens undervisningsinnehåll. Däremot har väldigt lite 

fokus lagts kring hur den enskilda elevgruppen kan ha en inverkan i lärarens val av 

undervisningsinnehåll.  

Lindström & Pennlert (2009, s. 30) redogör däremot för den didaktiska triangeln som tar 

upp elevsammansättningen som en viktig faktor. Lindström & Pennlert (2009, s. 30) menar att 

det finns tre dimensioner som kan ses som en didaktisk triangel. När en lärare ska välja ett 

specifikt innehåll ser den först till vad som står i styrdokumenten (läroplanen). Efter det 

kommer läraren påverka det slutgiltiga innehållet utefter dennes kunskaper och värderingar 

(Lindström & Pennlert, 2009, s. 30). Sedan sker den didaktiska transformationen där läraren 

anpassar sitt urval av innehåll gentemot eleverna beroende på elevsammansättningarna 

(Lindström & Pennlert, 2009, s. 30). I mina intervjuer kan man urskilja att denna faktor har en 

väldigt stor inverkan i lärarnas urval. Alla lärare medgav att elevsammansättningen har en stor 

påverkan på deras undervisning. Detta kunde skilja sig mellan olika elevsammansättningar. 

Exempelvis menar lärare D, E och F att de arbetar i skolor där många elever har lägre 

socioekonomisk bakgrund, har utländskt bakgrund och behöver mer stöd i språket, där eleverna 

är väldigt lite studiemotiverade, har väldigt lite stöd hemifrån och ofta är utifrån deras egen 

erfarenhet mer stökigare klasser. Det var speciellt hos dessa tre lärare som undervisade i 

lågpresterande skolor som man kunde se att innehållet till stor del utgick ifrån 

elevsammansättningen och vilken typ av innehåll som dessa elever behövde samt vilken typ av 

innehåll som kunde främja intresse hos eleverna. Att socioekonomisk bakgrund har en inverkan 

i elevers studieresultat har befästs i rapporter från Skolverket (2012) samt SCB (Rapport 

2016:44). Hur valde då dessa tre lärare ut sitt innehåll för att bemöta den problematik de möter 
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i sin vardag? Lärare E och F menar båda att de försöker till största möjliga mån få in elevernas 

ursprung i deras geografiundervisning. Lärare E menar exempelvis att:  

 

Med tanke på att de tär en multikulturell skola och att det finns olika ursprung och religioner så försöker 

jag de gångerna där det är någon slags eget arbete eller redovisning ge de möjligheten att välja ett land som 

de kan relatera till. När vi pratade om befolkningspyramider, ja då var det många som pratade om, ja min 

farsa är från Pakistan och då ska jag visa Pakistans befolkningspyramid och då är det någon som säger jag 

är från Turkiet och då har de möjlighet att använda sig av sitt eget ursprung och erfarenheter. 

 

Även lärare F menar att den märker att när eleverna kan relatera till sitt eget ursprung så blir 

undervisningen mycket roligare och meningsfull för och just därför försöker lärare F få med 

elevernas egna erfarenheter och bakgrund i undervisningen på något sätt. Lärare E brukar även 

vid fallstudier eller egna arbeten ge möjligheten till eleverna att undersöka sina ”hemländer” 

eller länder där deras föräldrar har ursprung i då denne menar att elevernas engagemang ökas 

än om att de hade blivit tilldelade ett visst land. Lärare F angav dock att den försöker även att 

inte endast begränsa sig till elevernas egna ursprung då denne menar att många elever är 

koncentrerade på sina hemländer och Sverige men att de har bristande kunskaper när man 

pratar om övriga länder som de inte har någon koppling till. Det blir således avvägningar i den 

bemärkelsen att man försöker införliva sådant som eleverna har intresse kring samtidigt som 

man vill se till att eleverna får en ökad omvärldskunskap. 

Lärare D menar dock att denne inte gillar att anpassa sitt innehåll utan den utgår ifrån det 

Skolverket vill att man ska lära ut. Däremot arbetar Lärare D mycket med att göra 

undervisningen begripligt på rätt sätt för eleverna. Denne menar således att den förenklar 

undervisningen och använder verktyg som eleverna själva gillar för att de ska ta del av 

innehållet. Lärare D menar att när eleverna kommer till denne i årskurs sju har de i princip 

endast studerat kartgeografi. Ännu en gång kan man se att regionalgeografi i grundskolan är 

den del av geografi som är mest populär vilket slutsatserna i Molin (2006), Molin & Grubbström 

(2013) & Molin et al (2015). Lärare D menar således att denna arbetar väldigt mycket med 

elevsammansättningar inom elevgruppen där de elever som behöver stöd för ett E får anpassade 

material utifrån det och elever som siktar högre kan få material som är anpassade för avancerade 

kunskaper. Lärare D menar att innehållet skiljer sig inte så stort däremot kan djupet på 

innehållet skilja sig ganska rejält mellan olika klasser. 

Lärarna som undervisade i de högpresterande skolorna menade även de att elev-

sammansättningen har en stor inverkan vid urvalet av undervisningsinnehållet. Detta speglade 

sig på ett annat sätt kontra lärarna i de lågpresterande skolorna. 

Lärare C jag menar att denne utifrån elevernas kontext där eleverna har sin hemvist i 

områden med hög socioekonomisk status väljer denne att undervisa mycket om 

rättviseaspekter, att försöka problematisera begreppet rättvisa, vilket är särskilt intressant på 

den här ön där eleverna ofta kommer ifrån oerhört privilegierande omständigheter. Läraren tar 

då hänsyn till elevernas personliga bakgrund och väljer att då prata om något denne lärare menar 

att eleverna behöver. Lärare B menar att elevsammansättningen spelar roll då denne har klasser 

där det är väldigt skiftande sett till nivån på kunskaperna hos olika elever inom en och samma 

klass. Därför brukar lärare B ha olika innehåll beroende på vart eleven befinner sig 



23 
 

kunskapsmässigt där man med vissa elever kan gå snabbare fram, med vissa måste man stanna 

upp lite grann. Det beror på elevernas förutsättningar och var de befinner sig rent 

kunskapsmässigt och vad de kan sedan innan. Lärare B menar således att man får bygga och 

forma geografin utifrån gruppen. Lärare B menar att elevsammansättningen är den faktor som 

påverkar dennes urval mest då denne gärna vill att eleverna ska vara med och bestämma lite 

grann.  

Även lärare C menar att undervisningsinnehållet till stor del beror på vad för grupp man 

möter. Lärare C menar att denne alltid har en idé för hur denne vill ha det men att idén anpassas 

efter elevgruppen. Samma lärare menar att det är viktigt att man bjuder in eleverna till 

diskussion i hur man ska bygga ämnet för att få deras synpunkt.  Lärare A som är den lärare 

med längst erfarenhet menar att den genom åren har lärt sig att tänka på elevernas bakgrunder 

och hur man måste tänka på det när man undervisar och väljer ett visst undervisningsinnehåll. 

Ett exempel som denne tar upp är att man måste tänka på att det finns elever som har föräldrar 

som sitter i fängelse, elever som har alkoholister som föräldrar och andra saker som kräver att 

man som lärare vara väldigt lyhörd om elevernas situation så att man inte väljer ut ett innehåll 

eller lägger fram ett innehåll som kan vara stötande för vissa elever.  

Lärare B som undervisar i en högpresterande skola men har erfarenhet av olika typer av 

skolor menar att för denne är elevsammansättningen en väldigt viktig aspekt att relatera kring 

vid valet av undervisningsinnehåll. Enligt denne är det två faktorer som denne tänker kring. Det 

ena är vilka förkunskaper de har i sin ryggsäck när de kliver in i klassrummet. Denne syftar då 

på att det inte alltid är så att man har en och samma klass från sjuan till nian utan ibland får man 

ta över en annan klass och då måste man se vad eleverna har studerat innan, vad de kan och inte 

kan. Även lärare C menar att detta är en faktor som gör att man kan differentiera sitt innehåll 

då denne menar att den ofta har fått undervisa i klasser som denne inte har varit med från ”start”. 

Då lärare skiljer sig i sina urval behöver man enligt samma lärare när man tar över en ny klass 

se vad eleverna har lärt sig och vad eleverna inte har lärt sig. Man kommer då behöva justera 

sitt innehåll utifrån elevernas förkunskaper menar både lärare B och C. Lärare C menar dock 

att denne inte helt och hållet skiftar sin undervisning utifrån det då man ändå har satt en viss 

grund sett till vilket urval man har gjort tidigare och vant sig vid. Denne menar dock att 

elevsammansättningen är något denne arbetar med till största möjliga mån då denne menar att 

det är till elevernas gagn att deras förkunskaper, intressen och erfarenheter synliggörs i 

undervisningen. 

Utifrån Rönnlunds (2013) redogörelser kring elevinflytande som förbehållning för elev-

engagemang kunde man även bland de högpresterande skolorna se att så var fallet även här, 

precis som i de lågpresterande skolorna. Det var dock inte lika högprioriterat som fallet i de 

lågpresterande skolorna. Utifrån Rönnlunds (2013) redogörelser kring informellt och formellt 

elevdeltagande kan man argumentera för att i de högpresterande skolorna så kunde man se en 

högre grad av informell deltagande. Lärare A menar exempelvis att man måste vara väldigt 

lyhörd om elevernas situation. Lärare B bygger sitt innehåll mest kring vilka förkunskaper 

eleverna har och anpassar således innehållet utifrån det. Lärare C bekräftar Rönnholms slutsats 

att elevernas lärande gynnas av elevdeltagande. Samtidigt menar lärare C att det inte går att 

hela tiden anpassa innehållet utefter elevgrupp varav elevdeltagandet förblir i något mer 

informella drag. I de lågpresterande skolorna är elevdeltagande mer formellt då det är enligt 
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lärarna något man konstant arbetar med då man har märkt att det är en av de mest effektiva 

sättet att få eleverna mer motiverade. Elever som annars enligt utsago är mindre motiverade 

och svårare att ”aktivera”. 

 

5.3.3 Speciella anpassningar  

Lärare A, B och F redogjorde för att de i sina klasser arbetar mycket med elever som behöver 

mer stöd i form av speciella anpassningar. Det kan handla om allt från dyslexi, svårt med 

arbetsminne och koncentrationsproblem. Detta menar lärarna gör att man får anpassa både sitt 

innehåll och metod just för dessa elever. Lärare B menar exempelvis att vissa som behöver 

speciella anpassningar behöver få sitt material och innehåll anpassat. Man behöver även jobba 

i långsammare takt och examineras på ett annat sätt. Lärare F menar att man måste hitta en 

struktur där de får plats i undervisningen. Samtidigt menar samma lärare att man måste hitta 

en balans där dessa elever behöver gå igenom det innehåll resterande av klassen gör men att 

själva innehållet får anpassas utefter elevbehovet. Det finns således begränsningar i hur mycket 

unika material man kan ta fram för dessa elever i behov utav det då dessa lärare menar att tiden 

inte möjliggör att kan skifta sin undervisning från elev till elev. Här menar lärarna även att de 

har olika stöd från specialpedagoger och lärarassistenter. Även lärare A arbetar mycket med 

elever som behöver speciella anpassningar och att det kan skilja sig mellan olika elevgrupper 

hur mycket det behovet finns. Lärare A menar exempelvis att i vissa fall kan det vara mer synligt 

än andra då i vissa grupper finns en stor vidd av speciella anpassningar och att de har olika 

diagnoser.  

Speciella anpassningar är ett annat exempel i hur lärarna skiftar sin undervisning och 

innehåll beroende på vad för elevsammansättning de möter. Ännu en gång kan man urskilja att 

tidigare forskning har missunnat betydelsen i elevsammansättningen som en faktor för lärares 

urval. Den didaktiska triangeln (i Lindström & Pennlert, 2009) återigen ger en större 

förförståelse för elevsammansättningars betydelse för lärarens urval. Lindström & Pennlert 

(2009, s. 30) redogör för den didaktiska transformationen där anpassar sitt innehåll för en viss 

grupp beroende på elevsammansättningar. 

 

5.3.4 Undervisningsmetod  

Många lärare framhöll att de i deras undervisning ofta arbeta med metoden i hur de undervisar 

mer än att i första taget ändra själva innehållet. Man menade att man behöver skifta sin 

undervisning utefter elevsammansättningen. I vissa klasser som är stökiga tenderar man att 

jobba med ”fyrkantigt” med katederundervisning och så lite eget arbete som möjligt då det 

tenderar att bli väldigt stökigt om man gör det. I andra klasser möjliggörs exempelvis eget arbete 

till en högre grad om lärare märker att eleverna klarar det. Lärare B menar till och med att denne 

arbetar mer med metoden än innehållet i sig. Samma lärare menar att det kan undervisningen 

kan se väldigt olika ut beroende på vilken klassrum man kommer då denne helt och hållet utgår 

ifrån gruppen. Samma lärare menar att denne har en grundplanering i botten som ser lika ut 

men att men utförandet skiftar sig. Lärare B menar även att man kan inte vara den fyrkantiga 

läraren som gör samma sak år ut och år in. Även lärare C är inne i samma tankebanor då denne 

menar att elevgrupperna kräver olika metoder. Lärare C menar att denne skiftar sin metod 

beroende på vilket sätt man når de bäst kunskapsmässigt. Läraren syftar på att vissa elevgrupper 



25 
 

vill ha mycket föreläsningar, andra vill ha mer egen läsning och andra lär sig mer när de tittar 

på filmer och vissa vill arbeta eget med diskussionsuppgifter. Denne menar då att man behöver 

forma planeringen utifrån den gruppen man har framför sig. Lärare C betonade även att 

målsättningen är inte hur de lär utan att de lär sig. Även lärare B menar att metoden kan ändras 

då vissa elevgrupper kräver mer katederundervisning på grund av att det kan bli stökigt i klassen 

annars. Lärare B menar att beroende på vad det är för grupp man har så är man mer fyrkantig 

där man själv bestämmer mycket men att man i andra grupper ger de mer frihet. På samma sätt 

som lärare B och C arbetar Lärare A arbetar mycket med variation av arbetssättet då alla 

elevgrupper kräver olika förhållningssätt. Lärare A menar att om man märker att något inte 

funkar börjar man med variation av arbetssättet för att få ut ett visst innehåll. Det är således ofta 

inte fel på innehållet utan sättet eller metoden. Lärare D som arbetar i en lågpresterande skola 

menar att denne inte ändrar innehållet men att den enbart arbetar med metoden. Lärare D 

menade att: 

Beroende på om eleverna är studiemotiverade eller har svårigheter på annat sätt så ändrar jag metoder. 

Ibland blir det mer utav bild och ljud, i andra fall textmassa och kartor för att ta oss an problematiken. 

Innehållet är konstant hela tiden men anpassat efter elevgrupp. 

 

Det man kan urskilja är att lärare arbetar mycket med metod snarare än att byta innehåll när 

man märker att eleverna inte vill ta till sig en viss kunskap. Lärare som arbetade i de 

högpresterande skolorna varierade ofta mer sina metoder. Lärare som arbetade i de 

lågpresterande skolorna angav även de att man måste arbeta med metoden. Dock menade dessa 

lärare att man ofta behöver vara fyrkantig och ha katederundervisning då det lätt blir stökigt om 

man ger eleverna mycket frihet. Lärarna i de lågpresterande skolorna menade även att de ofta 

undervisar i elevgrupper som är väldigt omotiverade till studier och då kan det vara lättare att 

istället arbeta med anpassning av innehåll för att göra de mer intresserade utav ämnet. Ett 

exempel på det var att man i geografistudier relatera till länder de själva intresserar sig utav av 

olika anledningar. 

Handal & Lauvås (1987, s. 9) menar att en lärares praktiska teori är ständigt föränderlig 

utifrån att man konstant får mer kunskap och erfarenhet vilket har en betydelse i framtida beslut 

som påverkar undervisningen. Alla lärare medgav att metoden är något de arbetar med konstant 

utifrån elevgruppen. Lärarna har då genom åren skapat sig en viss kunskap i vad som funkar 

eller inte funkar för en viss elevgrupp. Detta visar att enligt Handal & Lauvås (1989) lära om 

den praktiska teorin som en konstant föränderlig faktor kan befästas i denna undersökning.   

Även den didaktiska triangeln förespråkar metoden för undervisning som en viktig faktor 

som lärarna måste förhålla sig till vid sin undervisning. Metoden är som bekant den andra 

dimensionen i den didaktiska triangeln där den didaktiska frågan hur hör till (Lindström & 

Pennlert, 2009, s. 32). Lindström & Pennlert (2009, s. 32) menar att ett valt innehåll behöver 

bearbetas utifrån elevgrupp för att lärandet ska kunna ske. Detta kunde jag urskilja utifrån 

intervjuerna då alla lärare betonade att det är något de får tänka på hela tiden utifrån de olika 

elevsammansättningarna de ställs inför. Även om undervisningsmetoden bestäms efter lärare 

har gjort sitt urval menar flertalet lärare att metoden kan påverka innehållet. Detta då lärarna 

menade att vissa elevgrupper gillade att arbeta med vissa metoder mer än andra, såsom att man 
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exempelvis ville ha mer filmtittande än föreläsningar. Detta medförde således att innehållet 

kunde skiftas beroende på vilka filmer som finns tillgängliga. Därför anges även 

undervisningsmetod i denna studie som en faktor för lärares urval av innehåll. Trots att 

undervisningsmetoden ofta bestäms efter urvalet. 

 

5.3.5 Logistik  

Även logistiska egenskaper gör att innehåll kan skilja sig. Exempelvis menar samtliga lärare att 

när man får veta vilket ämne som man har nationellt prov i så lägger man undan sina preferenser 

och istället baseras sitt val av undervisningsinnehåll på gamla provsvar från de tidigare 

nationella proven.1 Lärare B menar även att när eleverna går i nian med alla nationella prov så 

det är så mycket tid som faller bort vilket gör att utmaningen blir komprimeringen man gör och 

hur mycket komprimering man ska göra egentligen för att ändå få in förståelsen för ämnet. För 

att lösa den problematiken brukar då lärare B samläsa geografi med samhällskunskap och mer 

specifikt globalisering med ekonomi. Detta gör att det inte blir samma innehåll som om man 

hade läst geografikursen helt själv utan nu får man en viss inflytande från andra ämnen, i detta 

fall samhällskunskap. 

Lärare A och B förklarar för andra logistiska skäl där deras skolor har gått från ämnes-

böcker till digitaliserade lärarverktyg där eleverna har sina ämnesböcker digitalt. Båda menar 

således att denna nya typ av lärobok är under utveckling och därför behöver lärarna ha med 

mycket eget material. Detta gör att innehållet i sig har skiftat från tidigare innehåll där de nu 

kan göra ett större urval när de inte har en lärobok att förhålla sig till. 

Lärare C menar att denne ofta får ta över andra lärares klasser och att denne då behöver 

förhålla sig till vad eleverna har läst innan då denne menar att denne ibland upptäcker att 

eleverna som denne nu får ta över har goda kunskaper i en viss del av det centrala innehållet i 

tidigare klasser. Då menar samma lärare att det vore det infantilt av mig att de ska göra samma 

sak en gång till. 

Alla lärare menade även att det under läsåret inträffar oannonserade händelser som gör att 

mycket tid faller bort i övrigt. Det kan exempelvis vara temadagar, orienteringsdagar, prao-

perioder, julperioder med lucia, julbak och pysseldag. Dessa dagar gör att det väldigt ofta 

medför att värdefull undervisningstid går bort. Lärarna menar dock att detta är något man får 

räkna med. Samtidigt menar lärarna att det är viktigt att man är medveten om det och dess 

påverkan på sin grundplanering. Väldigt ofta får man göra mer urval i urvalet då grund-

planeringen oftast ändras under terminens gång menar exempelvis Lärare A.  

 

5.3.6 Aktuella händelser  

Alla lärare medgav att de till viss mån skiftar sitt innehåll beroende på vad som sker i världen 

just nu. Lärarna medgav att för eleverna blir det mer intressant om ett visst innehåll är ett 

aktuelltbaserat innehåll. Lärare A menar exempelvis att denne alltid synliggör om något har 

hänt i världen, om exempelvis det har skett en torka, översvämning eller vulkanutbrott. På detta 

sätt menar Lärare A att man kan synliggöra verkliga händelser i sin egen undervisning. Lärare 

E menar att den nästan alltid synliggör nyheter i sin undervisning i den bemärkelsen att om vi 

                                                            
1 Eleverna i årskurs 9 skriver inte nationellt prov i alla fyra SO-ämnen utan endast i ett ämne. Det är Skolverket 

som beslutar vilket ämnesprov som skall genomföras (Skolverket, 2017). 
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pratar om alternativa energikällor då tar jag upp en nyhet eller något som är aktuellt kring det. 

Lärarna framhåller att de märker att eleverna uppskattar samt tycker att det blir mer intressant 

när man tar upp aktuella händelser och relaterar detta för att förklara sitt innehåll. Lärare C tar 

det hela en steg längre och menar att själva geografiämnet och alla andra SO-ämnen till viss del 

är ämnen under konstant förändring. Samma lärare menar att denne alltid har som mål att det 

som sker runtom i världen får plats i undervisningen, speciellt i geografiämnet. Denne menar 

att jag vill nog att det faktiskt är lite autentiskt och sånt som människor pratar om ska synas i 

geografiundervisningen så långt det är möjligt.  

Lindström & Pennlert (2009, s. 26) redogör för de tre didaktiska frågorna. Dessa tre brukar 

anses vara de tre gyllene frågorna varje lärare ska ställa sig själv i sin undervisning. Skolverket 

(2016) menar att det är en väldigt förenklad syn att se på saken. Man menar istället att dessa tre 

didaktiska frågorna behöver sättas i en nuvarande samhällelig kontext. Den didaktiska 

pyramidens lära kunde urskiljas vid denna faktor där lärarna menar att nyaktuella händelser och 

fenomen får plats i deras undervisning. Lärare C menar exempelvis att samhällsfrågor som 

migration och deportation som är väldigt två aktuella samhällsdebatter påverkar innehållet. När 

man då studerar demografi, migration och rättvisefrågor inom ämnet geografi tar man då 

exempelvis varför människor flyr andra länder. Dessa samhällsdebatter påverkar lärarna och i 

sin tur även eleverna. Man kan då argumentera för att de den didaktiska pyramiden i detta 

avseende tillför ett annat perspektiv och sätt att se på saken vilket i denna faktor kan befästas 

av respondenterna i denna studie. Samtidigt kan man även urskilja hos de lärare med erfarenhet 

av de olika läroplanerna att skolan förändras genom åren. Ändringar av läroplanen är också den 

beroende av en samhällelig kontext då det är politiker som beslutar om läroplanen. Det är även 

vi individer som väljer dessa politiker. Inget lämnar således den andre oberörd. Därför ger den 

didaktiska pyramiden en väldigt nyttig inflikning i en välbefäst och för lärare viktig 

teoribildning kring den didaktiska triangeln. 

 

5.4 Är lärarna medvetna om sin egen praktiska teori?  

Den praktiska teorin är en öppen teori i den bemärkelsen att lärarna själva utgör sin egen 

praktiska teori utifrån de faktorer de redogör för som påverkar urvalet (Sanders & McCutcheon, 

1986. Handal & Lauvås, 1987). Då lärarna själva redogjorde kring dessa faktorer kan jag 

urskilja att många av dessa faktorer är lärarna medvetna om. Det finns en konsensus bland alla 

respondenter att det absolut finns en medvetenhet kring deras val av undervisningsinnehåll men 

att det inte är något man egentligen tänker på då det anses som något normalt att lärare skiljer 

sig i innehåll och metoder då man arbetar utifrån olika förutsättningar. Därför kan man 

argumentera för att det finns en viss medvetenhet kring sin egen praktiska teori även lärare inte 

alltid förhåller sig till det. Flertalet lärare påpekade dock att man behöver vara medveten kring 

sina egna intressen och åsikter i den bemärkelsen av att man inte låter dessa få en alltför stor 

roll i sin undervisning. Lärare A poängterar att man som lärare måste vara väldigt själv-

medveten om de olika faktorerna som har en inverkan i ens undervisningen. Lärare A menar 

dock att man måste se till att eleverna får de kunskaper de skall få. Då relaterar läraren till att 

man i slutändan måste följa de regleringar som finns även om man får lite friutrymme. Lärare 

E menar att man ska vara extra försiktig gällande ens personliga åsikter och att man måste vara 
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neutral, även om det är ganska svårt. Lärare C menar även att lärarna oftast är medvetna om 

faktorerna som påverkar undervisningsinnehållet. I många fall menar lärare C att 

SO-lärare exempelvis brukar vara politiskt intresserade och att det kan påverka lärarna. Flertalet 

lärare betonar att detta i sig kan anses vara problematiskt. Lärare A menar att det inte går att få 

en skola som är lika för alla då lärarna är väldigt olika och det kommer ge sin effekt på eleverna. 

Att man då ska se skolan som en enhetlig enhet där alla har undervisats i exakt samma sak är 

ett felaktigt sätt att se på skolan, om man ska se utifrån lärarna perspektiv. Bland respondenterna 

finns således en tydlig medvetenhet att beroende på vart och vilket klassrum eleverna sätter sin 

fot i kommer även undervisningen se olika ut. Det kan te sig lite konstigt för den utomstående 

att det är på detta viset. Alla lärare skall ju utgå ifrån en och samma läroplan (Lgr11). Hur kan 

då undervisningen se olika ut? Dessa faktorer som redogjorts för i denna studie är en i raden av 

studier som visar på olika faktorer som gör att undervisningen blir väldigt olika utifrån vilken 

lärare som står längst fram i klassrummet och vilken elevsammansättning denna lärare möter. 

Även bland tidigare forskning så förutsätts det att lärarna är unika och därför kommer 

undervisningen bli unik. Den didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert, 2009) och den 

didaktiska pyramiden (Skolverket, 2016) förutsätter att lärarna är unika och således kommer de 

tre didaktiska frågorna till gagn för att stjälpa denna uniciteten. Genom att lärarna agerar utifrån 

de tre didaktiska frågorna i sin undervisning ser man till att lärarna förhåller sig kring vissa 

väggar som är de didaktiska dimensionerna. Lindmark (2013, s. 164) kommer fram till att 

lärarens personliga bakgrund både medvetet eller omedvetet påverkar undervisningen. Molin 

(2006), Molin & Grubbström (2013), Molin et al (2015) och Bladh (2014) redogör för hur 

omedvetna faktorer kan spegla innehållet i den bemärkelsen att de menar att lärare gärna baserar 

sin undervisning utifrån läroböckerna. Detta ger en omedveten effekt i att undervisningen blir 

då väldigt regionalgeografiskt baserad utifrån det faktum att läroböckerna är dominerade av den 

geografiska traditionen. Däremot fanns det en medvetenhet bland lärarna kring sina egna 

intressen, bakgrund och åsikter och att detta kunde vara problematisk. 

 

6. AVSLUTANDE ORD 

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån mina intervjuer menade alla lärare att de upplever att det centrala innehållet i ämnet 

geografi är väldigt omfattande. Det som lärarna nämner som ett omfattande centralt innehåll 

befästs även av tidigare forskning som en problematik, där det skapas en didaktisk frirum där 

flertalet av lärarna behövde göra ett urval av undervisningsinnehållet (Lindmark, 2013. Molin, 

2006. Ekendahl, Nohaden och Sandahl, 2015, Molin & Grubbström, 2013. Molin et al, 2015). 

Utifrån Sanders & McCutcheon (1986) samt Handal & Lauvås (1987) lära om den 

praktiska teorin kunde man utifrån intervjuerna urskilja sju olika faktorer som påverkade 

lärarnas urval av innehåll. Dessa sju olika faktorer var lärarnas personliga intresse, lärarens 

bakgrund/erfarenheter, elevsammansättningen, speciella anpassningar, undervisningsmetod, 

logistik och aktuella händelser. Tillsammans utgjorde dessa faktorer lärarnas gemensamma 

praktiska teori. Alla dessa faktorer påverkade på olika sätt det urval i undervisningsinnehållet 

lärarna fick göra. Utifrån intervjuerna kunde man även urskilja att ämneskonceptionen bland 

lärarna var väldigt präglad utav regionalgeografisk utbildningsbaserad undervisning. Detta 
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fenomen bekräftas även utav Molin (2006), Molin & Grubbström (2013) & Molin et al (2015). 

Utifrån intervjuerna gick det dock att urskilja att många lärare i sin definition angav 

kulturgeografiska termer. Detta resultat kan bekräftas utav Molins Molin & Grubbström (2013) 

och Bladh (2014) som båda medger att kulturgeografin har fått ökad plats i geografi-

undervisningen. Precis som i Lindmark (2013) gick det utifrån lärarnas ämneskonceptioner att 

urskilja att lärarnas intressen ofta stämde överens med deras ämneskonception. Detta 

resulterade i att fem av sex lärare medgav att deras intressen påverkade deras innehåll sett till 

att de involverade deras egna intressen i undervisningen.  

Utifrån mina intervjuer kunde jag även urskilja ett oväntat resultat sett till både tidigare 

forskning och läran om den praktiska teorin. Utifrån mina intervjuer gick det tydligt att se att 

lärarna bygger sitt innehåll mycket utifrån elevsammansättningen de möter i klassrummet. 

Detta visade sig i att många lärare menade att man gärna väljer ut innehåll som eleverna har ett 

intresse utav eller att man omformar ett innehåll till att involvera elevernas intressen. Lärarna 

menade även att de aktivt ändrar sitt urval av innehåll och metod beroende på vilken elevgrupp 

de undervisar. Studien visade även att lärarna är medvetna om sin egen praktiska teori. Detta 

då de redogör för hur deras egna intressen, åsikter och erfarenheter har en reell inverkan i deras 

urval. Lärarna uppvisar även en medvetenhet genom att de i sin undervisning aktivt relaterar 

till de tre didaktiska frågorna vad, hur och varför som anges i Lindström & Pennlert (2009). 

Intervjuerna visade även att de lärare som hade erfarenhet utav både den gamla läroplanen 

(Lpo94) och den nya läroplanen (Lgr11) menade att det finns motstridigheter i den nya 

läroplanen. De menade att detta är ett problem då den nya läroplanen fokuserar väldigt mycket 

på att eleverna ska lära sig färdigheter såsom att reflektera, resonera och argumentera. Dessa 

färdigheter menar lärarna kräver både tid och en djupdykning i vissa valde moment. Samtidigt 

menar de att det centrala innehållet har blivit mer omfattande. På sådant sätt får man en 

motstridighet sett till att man har ökat det centrala innehållet men samtidigt ökat kraven på 

färdigheter. Många lärare påpekade även ett dilemma kring urvalet av undervisningsinnehåll. 

Lärarna påpekade att deras egna intressen inte alltid är synonymt med det centrala innehållet 

och att de då ofta tänker till om deras urval är förenlig med det centrala innehållet. Många lärare 

påpekade då att man behöver ha en viss medvetenhet kring sitt urval så att man till största 

möjliga mån förhåller sig till de centrala innehållen trots deras unika praktiska teori som 

intervjuerna kunde urskilja. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Jag har utgått ifrån tidigare forskning och teoribildning och relaterat till dessa. Under denna 

studiens gång identifierade jag flera ämnen som kan vara grund för framtida forskning. Dessa 

har jag inte stött på så mycket i den tidigare forskning jag har studerat. Här ser jag att det finns 

ett behov för framtida forskning. Mycket av den tidigare forskning jag mött beskriver 

förhållanden i grundskolan. Molin (2006, s. 200) menar att vissa av hennes resultat även kan 

speglas på gymnasiet. Dock ser jag att det finns ett behov att studera samma problematik även 

för gymnasieskolan. Grundskolan och gymnasiet utgår ifrån två helt olika läroplaner varav en 

sådan forskning kan vara bra att genomföra på gymnasienivå.  

Mina intervjuer visade att den faktor som hade mest inverkan på lärarnas urval av innehåll 

var elevsammansättningen i klassrummet. Denna faktor har fått väldigt lite utrymme i den 
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tidigare forskning jag har orienterat mig i. Det gick även att  se vissa skillnader mellan lärare i 

högpresterande och lågpresterande skolor. Även här finns utrymme för djupdykning inom detta 

forskningsfält. Samma studie kan även genomföras inom inte bara geografi utan även andra 

skolämnen. Min studie visade även att vissa lärare tenderar att följa läroböcker vilket 

resulterade i att regionalgeografin fick en förhöjd plats. Detta då läroböckerna framförallt är 

präglat utav regionalgeografiska kunskaper (Molin, 2006, Molin & Grubbström, 2013 & Molin 

et al, 2015). Jag efterfrågar däremot, och tycker även att det vore intressant med, en storskalig 

kvantitativ studie på ”högre nivå” där man studerar läroböckerna i geografi och ser till vilken 

grad de är präglade utav regionalgeografiska, kulturgeografiska eller naturgeografiska material. 
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INTERVJUGUIDE, BILAGA 1 

 

Jag börjar med att presentera mig själv, vad jag studerar, min uppsats syfte samt hur intervjun 

kommer att genomföras. Jag frågar sedan om respondentens godkännande till att intervjun 

spelas in för transkriberingssyfte. 

Därefter ber jag respondenten presentera sig själv. 

 

1) Kan du berätta lite om dig själv? 

Lärarens bakgrund. Bakgrunds info om skolan. Hur många år har du arbetat. Vilka typer av 

skolor har du arbetat i.  

2) Hur upplever du läroplanen Lgr11 sett till det centrala innehållet? 

Många lärare jag har mött upplever att det finns ett problem med läroplanen. Den föregående 

läroplanen kritiserades för att vara för otydlig och den nya läroplanen Lgr11 kritiseras för att 

vara för omfattande. Hur ställer du dig kring detta? Upplever du att det finns ett problem? 

3) Vad är ämnet geografi för dig? Hur skulle du definiera ämnet? Vad är viktigast för dig att 

eleverna ska ha fått ut när ni är klar med geografimomentet? 

4) Hur lägger du upp geografiundervisningen? Vilka teman och i vilken ordning. 

5) Vilka geografiska begrepp/moment tycker du är viktiga att ta upp? Exempelvisvis vilka delar 

av centrala innehåll eller kunskapskrav upplever du är viktiga. 

6) Hur väljer du ut undervisningsinnehållet? 

7) Brukar du anpassa undervisningsinnehållet utifrån elevgrupp? Eller går du igenom samma 

planering för alla elevgrupper du stöter på 

8) Finns det andra orsaker som kan påverka undervisningsinnehållet tror du?  

9) Jag har stött på lärare som menar att de har ett större intresse för exempelvis naturgeografi 

eller kulturgeografi och att detta speglas i undervisningen. Tror du att intresse har betydelse? 

10) Om du fick vara med i en nationell ämneslag hos Skolverket för ämnet geografi. Vilka 

punkter/förslag skulle du vilja införa? 

11) Upplever du att det finns någonting som du känner att här behöver vi lärare eller framförallt 

SO-lärare vidareutbildning inom 

12) Finns det något övrigt du vill tillägga? 

 


