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ABSTRACT 

Hodell, F. 2016. Geografiämnets innehåll och framtid – En kvalitativ studie av Nationella 

provets påverkan på ämnesinnehåll. Kulturgeografiska institutionen, uppsatser, Uppsala 

universitet.   
 

Geografiämnets innehåll har länge präglats av en traditionell syn vilket har gjort att lärare ofta inte följt 

styrdokumentens anvisningar. En förhoppning hos många ämnesföreträdare har varit att det nationella provet i 

geografi som infördes våren 2013 för årskurs 9 skulle fungera som ett föredömligt exempel och på så vis 

förändra undervisningsinnehållet. Syftet med denna studie är att diskutera hur lärare och elever i årskurs 9 

uppfattar ämnet geografi efter att Lgr 11 införts, och med särskild tonvikt på om nationella provet kan tänkas ha 

bidragit till en förändring av det traditionella ämnesinnehållet till ett mer framtidsinriktat innehåll. För att uppnå 

detta har kvalitativa intervjuer med geografilärare i årskurs 9 samt fokusgruppsintervjuer med elever från årskurs 

9 och elever som gått ut årskurs 9 genomförts. Resultatet visar att den traditionella synen på ämnet fortfarande 

förekommer, men även att kursplanens innehåll får allt större plats i undervisningsinnehållet. Lärarna anser att 

nationella provet i geografi påverkar dem i deras val av undervisningsinnehåll men att det har både sina för- och 

nackdelar. Det går även att urskilja ett framtidsperspektiv hos lärarna men att en mörk framtidsbild målas upp för 

eleverna. Studier har visat att framtidshopp är viktigt för att elever ska engagera sig, och nationella provet har 

möjlighet att påverka lärarna att inte bara modernisera undervisningsinnehållet utan också implementera hopp 

om framtiden.  
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1. INLEDNING 
 

I en debattartikel (Destouni et al. 2010) kritiserade en rad professorer och lärare den 

dåvarande utbildningsministern Jan Björklunds ändringar i det förslag till ny kursplan för 

geografi som lämnats in. Kritikerna menade att det innehåll som istället skrivits fram av 

Björklund visade på okunnighet om skolämnet av idag samt om ämnet som vetenskap. 

Experterna (Destouni et al., 2010) framhöll att en ambition med den nya kursplanen var att 

öka ungdomars beredskap för att agera i en dynamisk, globaliserad värld:  

 

Det moderna geografiämnet integrerar naturvetenskap och samhällsvetenskap och ger verktyg för att 

hantera frågor om hållbar utveckling kopplat till samband mellan natur, människa och samhälle. […] 

Arbetet har lyft fram vad det moderna skolämnet geografi kan erbjuda i form av ämneskunskaper och 

metoder som eleverna behöver för att som vuxna delta i och bidra till utvecklingen av ett demokratiskt, 

globaliserat och hållbart samhälle.  

 

 

Björklund (2010) i sin tur replikerade med att påpeka att huvuddelen av de 30-tal delmål som 

expertgruppen föreslagit skulle ingå i den nya kursplanen fastställts av regeringen. Vidare 

fortsatte han med att regeringen lagt till mål i kursplanen om att elever även ska ha vissa 

faktakunskaper i geografi, och påpekade att det inte finns någon motsättning mellan att kunna 

fakta, såsom namnkunskap, och ha förståelse för de stora sammanhangen. Björklund hävdade 

även att det ofta finns en panisk rädsla hos det pedagogiska etablissemanget att uppfattas som 

gammaldags och att det inte anses modernt att rabbla kunskaper.  Diskussionen fortsatte med 

att ansvariga för kursplanen framhöll att de felaktigt anklagats av Björklund för att vilja ta 

bort namngeografi. De menade att de, i motsats till regeringens eurocentriska syn, skrev fram 

namnkunskap på ett sätt som öppnar för globala perspektiv och förståelse för samband. De 

jämför också inlärning av geografiska namn med språkinlärning; det är lättare att lära sig ett 

språk om man använder det till kommunikation än bara lär sig glosor utantill, och på samma 

sätt underlättas inlärningen av geografiska namn om de ingår i ett sammanhang (Fridfeldt et 

al., 2010). 

Studier visar att både ungdomar i Sverige och i världen känner en oro inför framtiden på 

grund av exempelvis globala miljöproblem (Tani & Robertson, 2013; Ojala, 2012). Ojala 

(2012) skriver att det därför är viktigt att förmedla framtidshopp för att elever ska vara villiga 

att engagera sig. Trots att kursplanen för geografi nu innehåller ett tydligare 

framtidsperspektiv tycks ett för stort fokus på just faktakunskaper inom skolan fortfarande 

vara ett orosmoment för många geografer. Bladh (2012) tar upp att forskning visar att utvalda 

traditioner inom geografi fortfarande dominerar i undervisningen i Sverige, och särskilt i 

grundskolan. Även om innehållet i kursplaner förändras visar studier som exempelvis Molin 

& Grubbströms (2013) att innehållet i undervisningen ofta inte gör det. De skriver dock om 

förhoppningar att införandet av nationella prov från och med vårterminen 2013 skulle kunna 

påverka lärarnas undervisning. Genom studier (Lundqvist & Lidar, 2013; Au, 2007) har det 

framgått att nationella prov påverkar lärares val av didaktiskt innehåll och enligt en rapport 
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finns tecken på att kursplanens geografisyn börjar slå igenom (Grubbström, 2014). Trots detta 

pågår nu en utredning av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan där provens 

syfte, funktion och omfattning ska ses över (SOU, 2015). Provets fortsatta existens är därmed 

inte säker. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att diskutera hur lärare och elever i årskurs 9 uppfattar ämnet geografi efter att Lgr 

11 införts, och med särskild tonvikt på om nationella proven kan tänkas ha bidragit till en 

förändring av det traditionella ämnesinnehållet till ett mer framtidsinriktat innehåll. För att 

undersöka detta syfte har följande frågeställningar använts: 

  

● Hur ser lärare i årskurs 9 på sitt val av undervisningsinnehåll och hur upplever de att 

nationella prov i geografi har påverkat innehållet? 

● Hur ser elever i årskurs 9 på ämnet geografi och hur ser de på ämnets betydelse för 

framtiden? 

● Hur uppfattar elever geografiämnet efter att de gått ut årskurs 9 och hur uppfattar 

dessa äldre elever provets innehåll i förhållande till undervisningen i årskurs 9? 

2. EN NY LÄROPLAN 

 

Kursplaner har, som Englund (1986) uttrycker det, syftet att definiera vad ett skolämne ska 

innehålla samt sätta ramar för undervisningen. Sommaren 2011 inleddes ett reformprogram 

för den svenska skolan som innebar bland annat en ny läroplan (Lgr 11) med nya kursplaner 

och nya kunskapskrav. Regeringens beslut att förändra Sveriges skolpolitik utgick bland annat 

från resultat från internationella undersökningar som tydde på att svenska elever hade sämre 

kunskaper än elever i andra länder, och även sämre kunskaper än svenska elever för tio år 

sedan i vissa avseenden. För att Sverige skulle kunna vara en konkurrenskraftig nation ansågs 

alltså en förändring av skolan nödvändig (Skolverket, 2015, s. 18-19). 

Enligt Statens offentliga utredningar (2007) resulterade kursplanearbetet år 2000 i allt 

mer abstrakta kursplaner, och kommentarer som förklarade eller motiverade dem saknades. 

Frånvaron av tydlighet ansågs ha bidragit till att lärare blev tvungna att finna egna lösningar i 

sitt planeringsarbete och uppmanades av Skolverket att precisera kursplanerna på lokal nivå. 

Otydligheten bedömdes även ha lett till att skolan styrdes mer av läroböcker och 

konsultprodukter än av kursplaner. Fridfeldt & Molin (2011) skriver att Skolverket fick ett 

revideringsuppdrag hösten 2008 att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för 

grundskolan. Betoningen låg på att mer konkreta och precisa läroplaner och kursplaner skulle 

utformas, samt att målen och kunskapskraven skulle vara tydliga, distinkta och 

utvärderingsbara. I kursplanen för geografi ligger fokusen på fyra förmågor: 
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Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i 

olika delar av världen, 

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, 

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografi 

ska källor, teorier, metoder och tekniker, och 

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling (Skolverket, 2011, s.159-160). 

 

 

Möller (2003, s. 13-14) skriver att eftersom geografi är ett tvärvetenskapligt ämne kan det 

leda till svårigheter för eleven att få ett grepp om ämnets karaktär. Risken finns att eleven bara 

får öar av kunskaper utan att sambanden mellan öarna tydliggörs. I Lgr 11 lyfts dock 

förmågan att resonera fram och som kan ses ovan är samspelet mellan människa, samhälle 

och natur centralt (Skolverket, 2011, s. 159-166).  

 

2.1 Införandet av fler nationella prov 

 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att 

konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna (Skolverket, 

2014). 

 

Citatet ovan är Skolverkets förklaring till varför vi har nationella prov i den svenska skolan 

och det skrivs även att det är regeringen som tar beslut om i vilka ämnen och årskurser som 

nationella prov ska genomföras. Införandet av nationella prov i geografi och de andra 

samhällsorienterande ämnena var en del av det nämnda reformpaket som inleddes 2011. 

Regeringen beslutade att proven skulle ges i årskurs 6 och 9 och att varje skola skulle 

genomföra nationella prov i ett av So-ämnena och ett av No-ämnena varje år. Vilka ämnen det 

blir i bestäms av Skolverket och meddelas några veckor innan provtillfället. Sedan våren 2015 

är proven dock frivilliga i årskurs 6. Proven genomfördes i So-ämnena första gången våren 

2013 men lärarna behövde inte använda dem som betygsunderlag förrän våren 2014 

(Skolverket, 2015, s.49-50).  Våren 2015 var enligt Regeringens beslut proven frivilliga för 

årskurs 6 och våren 2016 kommer årskurs 6 inte genomföra nationella prov alls 

(npsoportal.se). Som nämnt pågår även en utredning av nationella proven som ska presenteras 

våren 2016, så framtiden för nationella prov i årskurs 9 är osäker (SOU, 2015).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Geografiämnets utveckling 

Utöver brister i tydlighet som ansågs vara ett problem för kursplanerna generellt har ämnet 

geografi länge dragits med egna problem gällande kursplaner. Geografi har en lång tradition 

som bildningsämne i Sverige, dock har kontakten med geografi som universitetsämne 

försämrats med åren. Skolämnet och universitetsämnet utvecklades parallellt under nästan 

hundra år men då det vetenskapliga ämnet geografi delades upp i två discipliner, natur- och 

kulturgeografi, under mitten av 1900-talet fick det som följd att utbildningen av geografilärare 

tappade kontakten med forskningsutvecklingen inom båda disciplinerna (Bladh & Molin, 

2011, s. 60). Holmén & Anderberg (1993, s. 47) menar att grundskolans geografi har haft en 

för låg ambitionsnivå vilket har resulterat i låg utbildningsnivå på lärare, att statusen för 

ämnet har sjunkit samt att elevernas kunskaper inom geografi har konserverats. Tidigare 

traditioner har varit dominerande och den gradvisa förnyelse som skett har snarare berott på 

impulser från läromedels- och läroplansförfattare än från universitetsforskningen. Enligt 

Bladh & Molin (2011, s. 61) har kursplaner och målformuleringar för grundskolans geografi 

förblivit näst intill oförändrade under många år med fokus på traditionell regionalgeografi 

med närmiljön som utgångspunkt för att successivt arbeta sig utåt mot världen. Molin (2006, 

s.44) tar i sin avhandling Rum, frirum och moral upp att det naturgeografiska ämnesinnehållet 

har en stark roll och utgör ofta en grund i geografiundervisningen. Hon konstaterar även att 

studier från 90-talet visade på att stagneringen gällande utveckling av innehållsfrågor inom 

geografiämnet bidrog till att elever såväl som blivande och verksamma lärare bibehöll en 

traditionell syn på innehållsfrågorna. 

När ett ämnes innehåll lever kvar en lång tid på ett sådant sätt som beskrivs ovan kallas 

det selektiva traditioner, vilket Östman (1995, s.65) förklarar som ideologiskt cementerade 

regler för innehållsval. Begreppet selektiva traditioner användes först i Sverige av Englund 

(1986) och en rad forskare har sedan dess diskuterat deras starka position inom geografiämnet 

i den svenska skolan (Wennberg, 1990, Holmén & Anderberg, 1993, Ojanne, 1999, Molin & 

Grubbström, 2013).  

 

3.2 Lärarnas val av undervisningsinnehåll 

En portugisisk studie (Alexandre, 2009) visar att utbildningsreformer har liten påverkan på 

lärares syn på geografi och geografiutbildning. Kursplaner och mål har gjorts om för att 

avspegla den akademiska geografin, men undervisningen ser inte ut att ha förändrats mycket 

genom åren utan är främst beskrivande och faktamässig. Hur elever uppfattar geografi beror 

dels på hur läraren undervisar geografi och dels på vad läraren själv har för syn på vad 

geografi är. Fler studier har funnit liknande resultat gällande utebliven effekt av 

utbildningsreformer. Bland andra Molin & Grubbström (2013) diskuterar detta, och tar även 

upp att de mellanstadielärare som deltog i deras studie ofta var omedvetna om att de förstärkte 

en traditionell ämnessyn samt att de påverkade sina elevers förmåga att förstå geografiämnet. 
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I tidigare nämnda avhandling av Molin ämnar hon analysera och förstå hur gymnasielärare i 

geografi tolkar frirummet, vilket hon beskriver som vilket ämnesstoff som lärare väljer för att 

koppla läroplanens mål, via kursplanerna, till den praktiska undervisningen i skolämnet 

geografi (Molin, 2006, s. 204). Hennes analys visar att lärarnas val av ämnesinnehåll beror på 

just de starka traditioner som tidigt formats inom ämnet. Vidare tecknar Molin fem didaktiska 

typologier för skolämnet geografi för att konkretisera geografiundervisningens innehåll. 

Innehållet i traditionell värdebaserad geografiundervisning består främst av namngeografi 

och regionalgeografi baserad på fakta och detaljkunskap. Undervisningen utgår från den 

bekanta närmiljön för att sedan gå vidare mot det okända.  Naturvetenskapligt baserad 

geografiundervisning består innehållsmässigt av traditionella och detaljerade naturgeografiska 

faktakunskaper med en arbetsgång som presenterar de naturgivna faktorerna före de 

kulturgeografiska. Molin menar att detta leder till en värdebaserad undervisning utifrån ett 

naturdeterministiskt synsätt och att eleverna främst memorerar naturgeografiska begrepp 

isolerade från verkligheten. Denna typologi baseras på den akademiska naturgeografin medan 

den tredje typologin samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning baseras på den 

akademiska samhällsvetenskapen. Mönster, utbredning, rörelser och samband i rummet är 

centralt i denna typ av undervisning. Dessa tre typologier karakteriserar den samtida 

undervisningen enligt Molin och hennes läroplanshistoriska analys visar att det är 

ämnesföreträdare och läromedelsförfattare som för vidare dessa selektiva traditioner. De två 

resterande typologierna, tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar 

dynamik, pluralism och konfliktperspektiv samt aktualitets- och värdebaserad 

geografiundervisning, tillåter läraren att utnyttja frirummet och har tecknats utifrån 

styrdokumentens skrivningar. Innehållet i den första av de två väljs utifrån elevens tidigare 

erfarenheter och intresseområden eller från aktuella samhällsproblem. Frågor som behöver 

både ett natur- och kulturgeografiskt synsätt samtidigt belyses och arbetsgången vänds genom 

att elevens frågor kan utgå från det okända för att gå mot det kända. Den sista typologin har 

ett synligt konfliktperspektiv med syftet att eleven ska få redskap för att delta och förändra 

samhällsutvecklingen. Olika aktörer och synsätt företräds och innehållet är tvärvetenskapligt 

och aktuellt. Baserat på Molins material tycktes få lärare arbeta enligt de två sistnämnda 

typologierna och går därigenom miste om att välja ämnesinnehåll som speglar det verkliga 

samhället.  

I Molin & Grubbströms studie (2013) framkom det att det var just selektivt 

kunskapsinnehåll såsom att identifiera länder och platsnamn som eleverna i årskurs 4-6 

behärskade bäst. Däremot visade de sig ha svårigheter med att föra utvecklade geografiska 

resonemang och att visa kunskap om samband mellan geografiska objekt och platser. Även 

Bladh (2014) skriver att nationella utvärderingsundersökningar, senast 2003, har visat att 

faktabaserad geografi har en stark position i geografiämnet på högstadiet, och då ofta baserad 

på namngeografi. Däremot har elevers kunskaper om mönster och samband visat sig vara 

svaga. Bladhs egna studie (2014) genomfördes läsåret 2011/2012 där grundskolelärare i 

geografi fick delta i en enkätundersökning, och den visar på en tendens till förändring. Medan 

mellanstadiets geografi domineras av en regionalgeografisk tradition precis som tidigare har 

geografin på högstadiet gått mot att bli ett mer aktualitets- och värdebaserat ämne. Gamla 

traditioner lever fortfarande kvar, men även hållbarhet, globalisering, rättvisefrågor och 
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miljöhot betonas. Just miljöfrågor verkar ha etablerats som ett centralt geografiskt tema. 

Bladh sammanfattar sin studie med att konstatera att det finns indikationer som visar att 

geografi kan få en tydligare roll som värdegrundsämne efter att Lgr 11 har trätt i kraft, men 

det finns också utmaningar. Han anser att perspektiv och modeller behöver utvecklas för att 

kunna väva samman relationerna mellan natur och samhälle då helhetsperspektivet är 

förhållandevis svagt utvecklat. Bladh tror dock att införandet av nationella prov kan ha 

medfört ett positivt fokus på geografiämnets bredd och innehåll. 

 

3.3 Betydelse av kursböcker och lärares utbildningsnivå 

I likhet med Molins nämnda avhandling menar Wennberg (1990) att lärare varken använde 

sig av eller kände till läroplanen särskilt väl vid tidpunkten då hans studie genomfördes. De 

deltagande lärarna använde sig inte av läroplanen som stöd för kursplanering utan förutsatte 

att läroboksförfattarna tolkat läroplanen vid skrivandet av läroboken och läromedel, och 

läroboken ersatte på så sätt läroplanens funktion som styrmedel. Holmén & Anderberg (1993) 

kom även de fram till att läroboken spelade en stor roll och poängterar vikten av bra 

läroböcker. I Molins studie (2006) framkom det att lärare använder läroboken som eget 

fortbildningsmaterial. Precis som i Wennbergs studie förutsatte lärarna att innehållet i 

läroboken representerar läroplanens och kursplanens intentioner. Molin & Grubbström (2013) 

kom fram till att undervisningen ofta tycks utgå från läroböcker. Det verkade dessutom som 

att eleverna i studien ofta kopierade svar rakt av från läroboken utan att reflektera över frågan 

de besvarade. Under en intervju uttryckte en lärare oro över att det kommande nationella 

provet inte skulle stämma överens med innehållet i den lärobok som användes (Molin & 

Grubbström, 2013). 

Bladh (2014) menar att det går att utläsa mönster att högstadielärare som är outbildade i 

geografi följer lärobokens upplägg i större utsträckning än de som är utbildade i ämnet. 

Utbildade lärare behandlar även komplexa moment i högre grad, ägnar mer tid till egna 

intressen och idéer, kopplar mer av undervisningen till forskningsrön samt tar större hänsyn 

till elevers önskemål. Lärare som läst mer än en termin geografi uppvisar dessutom en större 

ämnesbredd i sin undervisning. 

Wennberg (1990) tar upp att en låg utbildningsnivå kan ha bidragit till avsaknaden av en 

didaktisk diskussion inom geografiämnet. Han spårar den låga utbildningsnivån som rådde 

bland geografilärarna vid genomförandet av sin studie till 1969 års bestämmelse att geografi 

endast kunde vara ett så kallat tredjeämne. Även Bladh (2014) nämner geografins före detta 

funktion som tredjeämne och enligt hans studie ser åtskilliga av de deltagande So-lärarna 

geografi främst som ett stödämne för de andra So-ämnena. Trots att ämneslärare specialiserat 

sig i några ämnen utgör So-ämnena fortfarande ofta en arbetsenhet, och beroende på när 

utbildningen genomfördes kan läraren ha läst från ett till fyra av So-ämnena (Bladh, 2014). 

Detta kan bli problematiskt om vissa ämnen får högre prioritet än andra. Lgr 11 har prioriterat 

en ämnesbaserad undervisning men Bladhs material visar att 53,4 procent av högstadielärarna 

anser att So-ämnena bör integreras. Denna siffra ser dock ut att ha sjunkit sedan 2005 då en 

undersökning utförd av Skolverket visade att endast 27 procent av lärarna i årskurs 9 

undervisade So-ämnena som separata ämnen. 
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Vidare visar Bladhs studie att geografi fortfarande är ett ämne med låg andel behöriga 

lärare och av högstadielärarna saknar många en fördjupad ämnesutbildning. Endast 30 procent 

av geografilärarna i studien har mer än en termin geografi i sin utbildning och knappt 17 

procent har genomgått någon form av fortbildning. Bladh menar att ett behov av fortbildning 

finns för att geografilärare ska kunna stärkas som individer samt som grupp i deras 

professionella roll. 

 

3.4 Elevers kunskaper och inlärning 

Elever i grundskolan får till viss del lära sig om geografi som handlar om att studera världen, 

det vill säga både naturen och samhället. Men geografiundervisningen bidrar också med att 

hjälpa eleverna att utveckla deras världsbild (Tani, 2011, s.35). Som nämnt i 

inledningsavsnittet till detta arbete pågick en diskussion om geografiämnets kursplansinnehåll 

inför förändringarna 2011 där Björklund argumenterade för vikten att lära barn och ungdomar 

faktakunskaper, som till exempel platsnamn. Resultat från en studie utförd år 2013 visade 

dock en annan bild än den allmänna uppfattningen att dagens unga inte kan platsnamn 

(Hennerdahl, 2015, s.30-31). Studien från 2013 jämfördes med en studie från 1968, vilka båda 

utfördes i Arvika. Hennerdahl (2015) förklarar att barnen i studien från 2013 visade sämre 

förmåga att kunna identifiera länder, regioner, öar, oceaner och hav på en karta av Europa än 

barnen 1968, men var bättre på att identifiera kontinenter och hav på en världskarta. 

Hennerdahl menar att resultaten tyder på att barn idag inte har sämre kunskaper än barn förr 

inom detta område; de är varken bättre eller sämre än tidigare generationer utan kan bara 

andra saker. Enligt resultaten är barnens kunskaper av en mer global karaktär idag med 

mindre fokus på den egna regionen. Han argumenterar också för att vårt samhälle idag ser 

annorlunda ut där detaljerad geografisk information enkelt kan sökas upp medan det blir allt 

viktigare att förstå den bredare kontexten av geografiska platser. 

För att minnas faktakunskaper och platsnamn en längre tid krävs det att lärare överväger 

inlärningsmetoder. Möller (2003, s.49-53) lägger fram Jorome S. Bruners resonemang kring 

vikten av ett ämnes struktur, som av Bruner kallas förhållanden om struktur. Förståelse av 

grunddragen gör ett ämne mer begripligt innebär att om man förstår hur saker hänger 

samman kan man resonera sig fram till svar och på så vis slippa mycket minneskunskap. 

Exempelvis kan man genom att kunna klimatlärans huvuddrag resonera sig fram till ungefär 

var det bör finnas öknar, sommarregn, västliga vindar och så vidare när man studerar kartan. 

Argumentet att om inte detaljer placeras in i ett strukturerat mönster, glöms de snabbt 

förklaras genom exemplet att om man arbetar med levnadsvillkor på olika platser på jorden 

och tar upp bland annat klimatologiska förutsättningar bör de ses som en del av det globala 

mönstret. På så vis kan man alltid genom resonemang återkalla det i minnet. Med förståelse 

av ämnets struktur är den viktigaste betingelsen för transfer menas att den kunskap man har 

ska kunna användas i nya sammanhang. Exempelvis om man har arbetat med ökenområden 

på en plats och förstått varför öken finns just där ska man kunna peka ut andra ökenområden 

genom att resonera fram varför det bör vara öken där med av samma skäl.  
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3.5 Nationella provet 

Selektiva traditioner är inte unikt för ämnet geografi; Lundqvist & Lidar (2013) diskuterar 

innehåll som dominerat NO-undervisningen och hur detta innehåll kan förändras. De talar om 

nationella prov som ett didaktiskt verktyg och undersöker om proven kan förändra NO-lärares 

uppfattning om undervisning och deras faktiska undervisning. I slutsatsen konstateras att det 

finns potential för en ämnesdidaktisk utveckling. Torbjörnsson (2012) skriver om en tillförsikt 

gällande skolgeografins utvecklingspotential i och med införandet av nationella prov i 

geografi: 

 

Den nya kursplanen pekar i en annan riktning än de selektiva traditioner som förlamat ämnets 

utveckling under decennier. Det moderna geografiämnet är ett sammanhållet ämne som betonar 

processer som förändrar jordens livsmiljöer, samband mellan människa, samhälle och natur och vägar 

till hållbar utveckling. Det nationella provet kommer att kvalitetssäkra kursplanen genom att pröva 

elevernas förmågor inom dessa områden och kommer därför att styra undervisningen i den nya 

riktningen. 

 

Torbjörnsson låter uteslutande positiv, men en amerikansk studie (Au, 2007, s.264) av hur 

high-stakes tests (det vill säga prov som har stor betydelse för den som tar dem) påverkar 

kursplaner visar att undervisningsinnehållet ofta begränsas till områden som inkluderas i 

provet. Det finns en risk för att kunskapen fragmenteras och bara lärs in för att klara provet 

samt att undervisningen blir lärarcentrerad och föreläsningsbaserad. Men studien visar också 

fall där undervisningen blivit elevcentrerad med ett mer integrerat kunskapsinnehåll. 

Resultaten går alltså isär men det som tydligt framgår är att denna typ av viktiga prov har stor 

betydelse för innehåll, kunskapsformer och undervisningsmetoder i klassrummet. 

I en enkät där 434 lärare i årskurs 9 deltog svarade 60 procent att innehållet i nationella 

provet i geografi 2014 har behandlats till stor del i undervisningen. 97,2 procent ansåg 

dessutom att provet var ganska bra eller bra där alternativen var bra, ganska bra, ganska dåligt 

eller dåligt (Alm Fjellborg, 2014). I samma rapportserie, Om nationella prov i geografi, ingår 

en rapport som lyfter bland annat fram att det tycks ha skett en förändring i undervisningen 

mot att utveckla elevers tankar och resonemang mer än förr. Det framkommer även att 

selektiva traditioner verkar finnas kvar till viss del men att kursplanens geografisyn tycks 

börja slå igenom (Grubbström, 2014).   

 

3.6 Geografi i och för framtiden 

Béneker & van der Schee (2015) skriver att huvudsyftet med utbildning är att hjälpa unga 

människor att vara förberedda för nutiden och framtiden. De hävdar även att det inte ägnas 

mycket tid åt att tänka på framtiden i undervisningen idag eftersom det är svårt att lära ut om 

det som komma skall eller om det som det ännu inte finns kunskap om. Det argumenteras ofta 

för att unga först behöver en bas av existerande kunskaper och metoder men Béneker & van 

der Schee menar att det ena inte behöver utesluta det andra. Att tänka på möjliga 

framtidsscenarion kräver specifika kunskaper, metoder och tankebegrepp enligt Béneker & 

van der Schee, och geografi kan erbjuda kunskap och metoder för att se hur saker fungerar på 

vår planet, och även vad vi kan göra annorlunda på lokal såväl som global nivå i framtiden. 
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Geografilärare måste tänka på vad elever verkligen behöver lära sig för att bli bättre 

förberedda för sin framtid; de ska kunna använda sin geografiutbildning som hjälp till att bli 

oberoende besluttagare och frågvisa individer. Béneker & van der Schee sträcker sig till och 

med så långt som till att säga att de tror att geografiundervisningens existens är beroende av 

om mer fokus läggs på att lära och undervisa om elevernas nära framtid eller inte.  

Relevansen av ett framtidsperspektiv inom geografin delas av fler forskare. I en studie 

där dokument rörande utbildning och geografiutbildning analyserades framkom att framtiden 

ofta framställs som full av globala problem och utmaningar. Dessa problem och utmaningar 

som nämns gör geografiämnet relevant men de finns redan i vårt samhälle idag. Däremot 

saknas ett reflekterande tankesätt om framtiden och information om studier av framtiden 

(Pauw ,2015, s.318). 

I en studie där ungdomar från tio olika länder i olika delar av världen deltog tycktes 

många se en positiv framtid för sig själva, men en betydligt mörkare för världen. 

Miljöproblem, föroreningar, katastrofer, klimatförändringar och förlust av vackra 

naturlandskap är exempel på några av de orosmoment som visade sig vara vanliga (Robertson 

& Tani, 2013).   

En svensk studie av Torbjörnsson & Molin (2015) visade att svenska elever tyckte att 

mörka framtidsscenarion ofta målades upp av skolan. Ett flertal elever poängterade även att 

undervisningen hade gett ansvar för att skapa en god framtid vilket tyder på en didaktisk 

ambition av skolan, men dock för svag för att skapa framtidshopp. Samtliga som intervjuades 

var eniga om att undervisning om framtiden var ovanlig eller helt frånvarande. Eleverna såg 

på framtiden som en individuell utmaning snarare än gemensam och såg inte hur skolan, 

lärare eller elever skulle kunna ha en aktiv roll i att lösa framtidsproblem. Istället satte 

eleverna sin tro till forskare (Torbjörnsson & Molin, 2015).   

Känslor av hopplöshet eller av hjälplöshet rörande globala miljöproblem diskuteras av 

Ojala (2012) som menar att hopp kan vara en viktig väg till engagemang. Hon argumenterar 

att lärare kan hjälpa sina elever genom att exempelvis uppmuntra dem att lita på sina egna 

förmågor och att glädjas åt små framgångar men också genom att ha förtroende för 

samhällsaktörer. Om läraren inte bara uppmuntrar kritiskt tänkande utan också positivt 

tänkande kan det skapa hoppfullhet och hjälpa eleverna att behålla sitt engagemang. Hopp 

genom ett förnekelsetänk bör självklart undvikas, men om verkligheten ser negativ ut kan 

läraren välja att också fokusera på positiva trender eller se på hur mänskligheten tidigare har 

löst svåra och till synes okontrollerbara problem tidigare.  

4. METOD 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och fokusgrupper då mitt 

syfte var att diskutera lärare och elevers uppfattningar av geografiämnet. Dessa metoder kan 

bidra med exempel på hur lärares och elevers tankar och resonemang kan se ut, samt kan 

resultatet visa på tendenser som kan förekomma i fler fall. Intervjuerna med lärarna 

genomfördes för att få en inblick i hur lärarna själva såg på sitt ämnesinnehåll och hur de 
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valde det medan fokusgruppsintervjuerna med eleverna skulle kunna visa hur ämnesinnehållet 

förmedlades.  

 

4.1.1 Semistrukturerad intervju  

Enligt Bryman (2011) skiljer kvalitativa och kvantitativa intervjuer sig åt i flera avseenden. 

Under en kvalitativ intervju är tillvägagångssättet vanligtvis betydligt mindre strukturerat då 

syftet inte är att få fram tydliga svar på en uppsättning frågeställningar som ska kunna 

standardiseras. Intervjun kan röra sig i olika riktningar då det kan ge en bild av vad som är 

relevant och viktigt för personen som blir intervjuad. Följdfrågor kan ställas baserade på 

intervjupersonens tidigare svar och ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden kan komma 

att förändras. Intervjupersonens svar får gärna vara så fylliga och detaljerade som möjligt, och 

undersökningens fokus kan anpassas efter viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna.  

En kvalitativ intervjumetod passar till denna studie eftersom jag vill få fram lärarnas syn på 

geografiämnet och av provet, samt få en bild av lärarnas syn på den egna undervisningen. 

Lärarnas perspektiv behövs då de faktiskt är de som arbetar med kursplanen och proven och 

har en vardaglig kontakt med eleverna.  

En kvalitativ intervju kan vara strukturerad i olika hög grad och i den här 

undersökningen används en semistrukturerad intervju. Forskaren har då en intervjuguide 

innehållandes teman som planeras att tas upp men intervjun är fortfarande flexibel. Då jag var 

intresserad av att ta reda på hur lärarna resonerade kring vissa specifika ämnen, exempelvis 

nationella prov, behövde jag använda mig av ett frågeschema men ändå föra ett samtal som 

kunde avvika från det.  

 

4.1.2 Fokusgrupper 

I fokusgrupper förekommer vanligtvis mycket interaktion mellan intervjupersonerna där de 

diskuterar ett förutbestämt ämne (Halkier, 2008, s.7). Valet att använda mig av fokusgrupper 

gjordes på grund av att jag ville få fram skolelevers åsikter. Då jag aldrig träffat dessa 

ungdomar och det är vanligt med en viss blyghet eller osäkerhet under tonåren var min 

förhoppning att de genom att prata sinsemellan skulle känna sig mer trygga och på så vis föra 

ett mer avslappnat samtal. Halkier (2008, s.10) skriver att en deltagare i en fokusgrupp får 

mindre sagt än vid en enskild intervju, men då jag tror att det hade varit svårare att för 

eleverna att öppna upp sig enskilt sågs fokusgrupper som det bättre alternativet. Halkier 

(2008, s.36) förklarar också att den som håller i fokusgruppen får avgöra hur strukturerad 

fokusgruppsintervjun ska vara. Större involvering av moderatorn krävs vid en strukturerad 

fokusgruppsintervju och intervjun innehåller då också fler antal frågor. I de samtal jag hade 

med eleverna hade jag bestämda frågor jag ville att de skulle diskutera och var därför stundvis 

relativt mycket involverad.  

 

4.2 Urval 

För att få en bättre insyn i hur arbete med kursplan och nationella prov i geografi går till 

genomfördes först en intervju med Lena Molin, ansvarig för geografiämnet i de nya 

kursplanerna för grundskolan och gymnasiet och även projektledare för nationella prov i 

geografi. Intervjun med Molin hade delvis en informantkaraktär, men innehöll även många 
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inslag av hennes personliga åsikter. Esaiasson et al. (2012) förklarar att informanter kan ses 

som experter i ämnet intervjun handlar om och kan bidra med mer detaljerad information. 

De fyra lärare som har intervjuats är alla högstadielärare som undervisar geografi i 

årskurs 9. En presentation där antal högskolepoäng, antal år som lärare samt övriga 

undervisningsämnen följer nedan. Lärarnas namn är fiktiva för att följa konfidalitetskravet (se 

4.4 Forkningsetiska principer). 

 Jan - Inga högskolepoäng i geografi. Undervisar i samtliga So-ämnen. Arbetat som 

lärare i snart 30 år.   

 Sofie - 90 högskolepoäng i geografi. Undervisar även i historia, religion och svenska. 

Arbetat som lärare i 14,5 år. 

 Anders - 67,5 högskolepoäng i geografi och håller på att läsa in mer. Behörig i 

samtliga So-ämnen. Arbetat som lärare i över 20 år. 

 Alina - 90 högskolepoäng i geografi. Undervisar även i samhällskunskap. Arbetat som 

lärare i fem år. 

Genom dessa intervjuer ville jag se närmre på vilket ämnesinnehåll lärare valde och 

huruvida nationella provet påverkade detta val.  

 Eleverna som deltagit i studien är tio elever från årskurs 9 och fyra stycken från 

gymnasieskolan. Sex stycken av eleverna från årskurs 9 går i samma klass men utgjorde två 

fokusgrupper. De resterande fyra utgjorde ytterligare en fokusgrupp och går i samma klass i 

en annan skola. Syftet med att samtala med elever från årskurs 9 var att undersöka vilken bild 

de har av geografiämnet, vad de uppfattar att ämnesinnehållet är samt att fråga om deras 

förväntningar på nationella provet i geografi. Genom dem var min förhoppning också att jag 

kunde få en uppfattning om hur lärarna förmedlar geografiämnet. 

 En fjärde fokusgrupp bestod av tre elever som går tredje året i gymnasieskola. Av dessa 

tre har endast en gjort nationella provet i geografi och ingen av dem har läst geografi sedan 

högstadiet. Ytterligare en elev deltog i studien men ingick inte i någon fokusgrupp utan 

intervjuades enskilt eftersom det inte fanns fler elever tillgängliga. Då jag är bekant med 

denna elev upplevde jag dock att det inte var något problem att hon inte ingick i en 

fokusgrupp. Eleven i fråga går andra året i gymnasieskola där hon även har läst kursen 

geografi 1. Hon har även gjort nationella provet i geografi i årskurs 9. Min avsikt med att 

prata med de äldre eleverna var att försöka ta reda på hur de ser tillbaka på geografiämnet och 

hur de ser på ämnet idag. Jag ville också höra hur de som gjort nationella provet i geografi 

upplevde provet och se om deras bild av geografiämnet möjligtvis skiljde sig från bilden 

eleverna som inte gjort provet hade.  

Jag har valt att inte använda figurativa namn för eleverna då det troligen skulle störa 

läsningen på grund av det höga antalet namn att hålla reda på. 

 

 

4.3 Genomförande  

Jag använde mig av en intervjuguide vid både intervjuer och fokusgruppsintervjuer eftersom 

jag som nämnt var ute efter att få veta hur de tänkte kring specifika ämnen. Esaiasson et al. 

(2012) menar att frågorna i en intervjuguide inte bör innehålla någon akademisk jargong utan 

måste vara lätta att förstå.  
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Intervjuerna följde ett visst tillvägagångssätt. En bra samtalsintervju ska enligt 

Esaiasson et. al. (2012) innehålla korta frågor med långa svar. Det är vanligt att inleda med ett 

antal enklare frågor som till exempel personuppgifter med syftet att skapa kontakt och god 

stämning. Att få lärarna att känna sig trygga ansåg jag vara viktigt så de inte på något sätt 

kände sig kritiserade i hur de valde att undervisa och på så vis få så ärliga svar som möjligt.  

Då intervjuerna genomfördes i slutet av höstterminen var det svårt att hitta tillfällen då 

lärarna hade tid för intervju. Jag fick därför anpassa mig efter deras scheman och den första 

intervjun hölls innan jag haft möjlighet att göra en pilotintervju. Den första intervjun hade 

därför sina svagheter och vissa frågor lades till och vissa omformulerades till nästkommande 

intervjutillfällen. Lärarna har med andra ord inte svarat på exakt samma frågor men en 

intervjuguide har följts, som dock alltså modifierats något eftersom.   

Både intervjuer och fokusgruppsintervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Att 

spela in kan hämma den som blir intervjuad och särskilt då ungdomar. Både lärare och elever 

informerades dock om att jag spelade in deras svar och att endast jag kommer att lyssna på 

dem och ingen tycktes påverkas av att spelas in. Fördelar med att spela in är att intervjuerna 

kan gås igenom upprepade gånger i efterhand och inget material behöver därför gå förlorat. 

Enbart anteckningar kan dessutom feltolkas när de läses vid ett senare tillfälle eftersom 

exempelvis tonfall inte framgår.  

Tiden för intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna har varierat mellan 20 och 70 

minuter och har ägt rum på arbetsplatser/skolor. Vissa lärare hade som sagt tidsbrist och hur 

lång tid jag haft tillsammans med eleverna har antingen berott på lektionens längd om 

intervjutillfället ägde rum i skolan eller hur lång tid eleven kände att den kunde avvara om 

intervjutillfället ägde rum utanför skolan. Längden för intervjutillfället har därför ibland 

påverkat hur utförliga svar som getts, men detta har också troligtvis påverkats av hur bekväm 

eleverna som intervjuats känt sig.  

 Det insamlade intervjumaterialet har transkriberats för att få en tydlig överblick och 

sedan kunna analyseras och avgöra vad som är relevant.  Det som ansågs vara av vikt för 

studien kategoriserades utifrån liktydighet och presenteras utifrån detta i resultatavsnittet.  

 

4.4 Forskningsetiska principer 

I en vetenskaplig undersökning måste forskaren överväga vilka negativa konsekvenser 

undersökningsdeltagare kan tänkas drabbas av. Det finns därför ett grundläggande 

individskyddskrav som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om det tänkta syftet för 

forskningen. Samtyckeskravet förklaras som att personerna som deltar i undersökningen äger 

rätten att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet förklaras som att 

uppgifter om deltagande personer i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska förvaras på ett sätt som inte gör det möjligt att obehöriga tar del av dem. 

Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, betyder att de uppgifter som samlats in om personer 

endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Under genomförandet av 

studien har dessa krav hafts i åtanke och efterföljts för att säkerställa att inte något av dem 

överträds.   



16 

 

5. RESULTAT 

 

I detta avsnitt redovisas först innehåll från intervjuerna med lärare och intervjun med Lena 

Molin. Dessa intervjuer följs av en sammanställning av materialet från fokusgrupperna samt 

från den enskilda intervjun med en elev.  

 

5.1 Lärarnas perspektiv 

5.1.1 Vad är geografi? 

När lärarna ombeds svara på frågan vad de tycker är viktigt att ta upp i 

geografiundervisningen lyfts olika områden fram. Sofie har arbetat med hållbar utveckling 

tillsammans med sina elever under höstterminen och säger att det därför är mest det som 

dyker upp i huvudet. Även kartkunskap finns med i bakhuvudet, men Sofie betonar att 

geografi för henne är ämnet som sammanlänkar alla ämnen, både So- och No-ämnena. Anders 

tar upp kartkunskap, grundläggande processer och naturkatastrofer som exempel på 

ämnesinnehåll han tycker är intressant. Han anser att eleverna måste ha faktakunskaper för att 

kunna resonera på rätt sätt och håller därför grundläggande begreppskoll högt. 

Både Anders och Jan ser naturgeografin som en bas man bygger vidare på för att sedan 

komma in på kulturgeografi, vilket Molin menar inte är det bästa sättet. Hon argumenterar för 

att geografi är när man tar in både natur- och kulturgeografi och blandar det, och om man till 

exempel jämför platser lokalt och globalt kan jobba väldigt mycket med båda benen i 

geografi.  Alina strävar efter att kombinera natur- och kulturgeografin så mycket hon kan men 

tar upp att det kan vara en enkel lösning att separera de två grenarna. Under min egen 

lärarutbildning läste vi det ju mestadels i separata kurser så det är ju det man har med sig, 

förklarar hon. 

När Sofie ska förklara vilken bild av geografi hon tror förmedlas till eleverna skiljer sig 

hennes förhoppning från vad hon tror: Om du frågar mina elever kan jag tänka mig att några 

av dem hakar upp sig på kartkunskapen, för att de tycker att det är svårt […] Däremot 

hoppas jag ju att de ska säga att det ändå är ett ämne som knyter ihop. Både Sofie och Alina 

tror att deras elever kan tycka att de förmedlar en mörk bild av framtiden om inte något görs. 

Sofie säger att det på ett sätt också är en förhoppning att de har det med sig, men också att det 

är inom geografi man kan hitta många jobb i framtiden. Men sammanfattningsvis tror hon att 

många hakar upp sig på detaljer medan några få ser kopplingen. Alina tycker i övrigt att 

många elever verkar intresserade av hållbarhetsfrågor så hon hoppas att det blir några elevers 

svar men även hon tror att många förknippar geografi med kartor och länder, precis som Jan. 

Att elever förknippar geografi med länder och kartor tror han beror på att det är en så stark 

allmän bild av geografi och dessutom en tydlig del i undervisningen. Jan tror även att många 

av hans elever förknippar geografi med naturkatastrofer och processer då de ofta verkar tycka 

att det är intressant.  

 

5.1.2 Förändrade kursplaner 

Molin säger att hon är nöjd med hur kursplanerna blev, förutom Björklunds tillägg (se 1. 

Inledning). I skolan arbetas det ofta med separata delar medan hon tror på att arbeta med 

helheter. Molin menar att medvetenheten om omvärlden hos barn och unga har ökat, att i och 
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med dagens TV och media vet de att det finns en hel värld utanför där de bor. Betydelsen av 

TV och media är också något Alina tar upp och förklarar att hon försöker göra sin 

undervisning så aktuell som möjligt. Hon och eleverna har under hösten pratat mycket om 

flyktingströmmar och situationen i Syrien. Sofie nämner också att hon försöker ta med ny 

forskning och nya rön i undervisningen och att föreläsare såsom Hans Rosling brukar 

uppskattas av eleverna. Även Jan säger att om det hänt något särskilt, som till exempel en 

naturkatastrof, tar han gärna upp det i sin undervisning. Jan tycker då att han märker att 

eleverna engagerar sig mer och visar större intresse än annars. Han berättar att han har använt 

sig mycket av läroböcker genom åren men att det blir lättare och lättare att hitta eget material 

på internet idag. Sofie har tidigare brukat använda sig nästan enbart av eget material men har i 

år använt sig av en lärobok eftersom hon tycker att den är väldigt bra. Men hon menar att det 

ofta är svårt att använda läroböcker eftersom innehållet snabbt blir gammalt. Hon tar den bok 

hon använder just nu som exempel som innehåller de inte längre aktuella Milleniemålen. Hon 

tycker att mycket av geografin måste moderniseras och uppdateras år efter år. Denna åsikt 

delas av Alina som säger att det är vanligt att äldre böcker används som inte alltid stämmer 

överens med kursplanen. Men hon kan ändå tycka att läroböcker kan vara bra att hämta 

inspiration ifrån och tyckte att det var en trygghet att ha läroboken som stöd när hon började 

arbeta som lärare. Molin tror att läroböcker kan påverka undervisningen ganska mycket och 

menar att om man förlitar sig på läroböcker utnyttjas inte frirummet. Enligt Molin borde nog 

en statlig läromedelsgranskning återinföras, och dessutom tycker hon att det borde granskas 

att skolorna tillhandahåller modernt material. 

Både Anders och Jan tar upp att efter Lgr 11 infördes är bedömningsanvisningarna 

mycket tydligare vilket de anser är en klar förbättring. Jan, Anders och Sofie är överens om 

att kursplanen i geografi är relativt lik den gamla innehållsmässigt. Enligt Anders har 

geografin sina grunder, men globalisering och hållbar utveckling har fått större plats. Både 

Jan och Alina nämner också hållbarhetsfrågor som centralt i kursplanen och Alina nämner 

även hon det globala perspektivet. Anders säger att eftersom kursplanen betonar resonemang 

nu försöker han att använda sig av öppna frågor utan givna svar i sin undervisning, just för att 

kunna reflektera och resonera kring saker och ting. Han menar att det är särskilt viktigt då det 

tydligt framgår att eleven ska kunna resonera även för att få ett E nu: Förut var det ju att 

kunde du fakta, okej, ett E. Det var ju så folk tänkte. Anders tar också upp att det muntliga har 

fått en mer framträdande roll, att diskussion får mer plats i undervisningen vilket han tycker 

gynnar fler elever. Sofie tycker att hon själv tar upp ungefär samma saker som tidigare men 

att det trycks mer på miljö och hållbar utveckling i kursplanen nu. 

Enligt Sofie har förändringarna varit större i dom lägre årskurserna, och då främst i sjuan. 

Sofie menar då att det kan bli ett glapp om eleverna inte fått särskilt mycket naturgeografi i 

sexan, och att den sedan tagits bort i sjuan. Enligt henne finns det då en risk att elever 

kommer upp till nian och är dåligt förberedda för att prata om exempelvis sårbara platser i 

världen. 

 

5.1.3 Syn på selektiva traditioner 

Sofie tycker också att det märks att kartkunskap fortfarande är en stark tradition, och särskilt i 

de lägre årskurserna. Hon lägger till att det är klart att man får hålla på med kartkunskap om 
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man vill, men att det finns vissa grunder som hon tycker att eleverna måste kunna när de 

kommer till högstadiet för att man ska kunna gå vidare, precis som i matematik och andra 

ämnen. Molin säger att när hon är ute i skolor och observerar i klassrum ser att just det här 

med namngeografi finns kvar vilket hon har åsikter om: 

 

Jag säger inte att man inte ska använda sig av namngeografi, men då ska det omfatta hela världen och 

man måste kunna sätta in namngeografin i ett sammanhang. Man kanske till exempel jämför Uppsala med 

en stad i Mongoliet så man hela tiden flyttar sig mellan det lokala och det globala och att man ser 

samband, likheter och olikheter. […] Man behöver ju fästa kunskapen vid något. 

 

Hon menar att man har sett att det förekommer traditionell undervisning inom både So- och 

No-ämnen. Anders påpekar också han att: traditionens makt är stor. Han upplever att många 

kommer från en “görande-kultur” på mellanstadiet där det kvalitativa resonemanget inte är så 

viktigt utan det handlar mer om att göra, att göra fort och att göra mycket. Men han tycker att 

man märker att eleverna förstår att de måste reflektera, resonera och analysera efter att Lgr 11 

infördes. Alina menar att när eleverna kommer från mellanstadiet är det många som förväntar 

sig att de till stor del ska arbeta med länder. Många tycker också att det är roligt vilket Alina 

förstår, men tror att de delvis gillar det ämnesinnehållet eftersom det är bekant och tryggt.   

Jan hade inga åsikter angående selektiva traditioner mer än att: Jag tycker ändå att 

internationella undersökningar har visat att svenska elever behöver bättre grundkunskaper. 

Alina anser att kunskap om exempelvis länder är viktigt men behöver läras ut på rätt sätt. Hon 

menar att det inte är någon idé att “nöta in” namn då de ofta glöms bort snabbt igen med en 

sådan metod. 

 

5.1.4 Geografi som So-ämne 

Molin tar upp att geografi har en väldigt hög andel outbildade lärare och att det delvis kan 

förklara varför selektiva traditioner lever kvar: Kan man inte ämnet kan man inte undervisa i 

ämnet. Då tror jag att det blir de här enkla lösningarna att man jobbar med namngeografi 

som man känner till och där det finns mycket kopieringsmaterial att ta till. Molin anser att 

Skolverket måste skärpa kraven så lärare faktiskt är behöriga och kunniga i de ämnen de 

undervisar. Dessutom tror hon på att det borde vara obligatoriskt att man får fortbilda sig. 

Anders nämner att det finns en risk att man hamnar på en So-tjänst trots att man kanske bara 

läst två So-ämnen och menar att där finns det ju en fallgrop om man brinner mer för de andra 

ämnena. Jan som inte har geografiutbildning erkänner att tidigare när det gick att sätta ett 

blockbetyg lätt blev att mindre tid ägnades åt geografi. Nu fördelas tiden mer rättvist mellan 

ämnena men han tycker att det är svårare att arbeta ämnesintegrerat. Han menar att det är så 

mycket som ska täckas in och att det blir enklast att “bocka av” målen ämne för ämne. Men 

han försöker fortfarande kombinera med andra ämnen när han kan, och då gärna med 

samhällskunskap som han tycker ofta har mycket gemensamt med geografi. Eftersom 

samhällskunskap och geografi är de två ämnen Alina undervisar i och har utbildning inom 

väljer också hon att försöka kombinera dem när hon kan. Anders arbetsplats är en friskola 

som jobbar med kurser och han menar att ämnen ofta kan gå in i varandra. Sofie har som 

nämnt arbetat med hållbar utveckling under hösten vilket var ett tema tillsammans med 
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samhällskunskapen. Hon förklarar att tanken är att temat sedan ska fortsätta under 

vårterminen inom No-ämnena. I motsats till Jans argument tar Molin upp ämnesöverskridande 

undervisning som ett sätt att hinna bättre. Hon förespråkar just teman och en så bred 

undervisning som möjligt.      

 

5.1.5 Förberedelse för nationella prov 

Molin tror att en bred undervisning också är det bästa sättet att förbereda eleverna för det 

nationella provet och menar att har man arbetat efter kursplanen har man förberett eleverna. 

Anders berättar att han inte gör något särskilt för att rikta in undervisningen på proven utan 

kör på som vanligt. Han brukar dock ha lite repetitionsföreläsningar och delar ut 

repetitionsmaterial när man får veta vilket So-ämne det blir prov i. Sofie poängterar att det är 

viktigt att eleverna får bekanta sig med provet och se hur det kan se ut, särskilt elever med 

svårigheter. Det finns elever med svårigheter i varje klass nu. Om de stöter på en uppgift de 

aldrig sett eller gjort förut blir det tvärnit, det låser sig. Sofie brukar därför använda sig av 

exempeluppgifter från nationella prov och tycker också att det är bra att kunna använda dem 

då man vet hur de har bedömts tidigare. Jan säger att han brukar försöka undervisa som 

vanligt och inte rikta in sig speciellt på proven men kan använda sig av gamla uppgifter 

ibland, särskilt när det börjar bli dags för provtillfället. Han tillägger också att eleverna själva 

ju har tillgång till gamla prov och exempeluppgifter på internet så han brukar uppmuntra 

eleverna att använda sig av dem. 

 

5.1.6 Provet som styrande faktor 

Jan anser att det finns en risk att införandet av nationella prov gör att lärare ser provet som 

mål för undervisningen och glömmer bort att ungdomarna faktiskt är där för att lära. Även 

Molin är kritisk till den effekten av provet. Att man bara läser för provet och att det har blivit 

så fokuserat på betyg ser hon som en stor nackdel och menar att lärarna måste utbildas och 

fortbildas i hur man ska arbeta med detta i klassrummet. Sofie säger att hon märker att många 

av hennes kollegor tittar på proven och låter dem styra. De tänker att det här togs upp på 

nationella provet, det är dit vi ska. Men man tittar inte vidare och tänker vart är det vi vill att 

våra elever ska i framtiden? Hon förtydligar med att säga att hon tror att många blir för 

inriktade på att få bra resultat på provet istället för att tänka på vad det är för ledare vi vill ha i 

vårt samhälle i framtiden. Enligt Sofie behövs inte nationella prov om man har duktiga lärare. 

Men då måste man ha duktiga lärare, tillägger hon. Sofie tar upp att olika skolor har olika 

höga förväntningar på sina elever och att det kan påverka i bedömningen. Med ett nationellt 

prov kan man jämföra hur eleverna står sig mot andra elever och se om de kanske borde ha 

lägre eller högre betyg än man tidigare trott. Men hennes slutgiltiga åsikt är ändå att man 

måste kunna lita på den professionella läraren: Det är ju inte nationella proven som ska sätta 

betygen utan det är ju faktiskt läraren. 

När Sofie får svara på vad hon tror att de som gjort provet har för tanke med det säger 

hon att det är som en kontroll över hur man ligger till i sin bedömning. Hon tror att få 

likvärdighet över landet och att få ett facit är syftet. Men när Molin får svara på vad 

motiveringen var för att införa nationella prov i So-ämnena lyfter hon fram att man ville 

implementera kursplanen: Man såg att lärare inte jobbade efter kursplanen utan efter det här 



20 

 

traditionella. Förhoppningen var att lärare skulle få en förebildlighet och kunna komma bort 

från den traditionella undervisningen som visat sig vara så stark. När hon ansökte om att få 

ansvara för nationella proven i geografi var det just med det syftet, att hon verkligen ville 

påverka undervisningen. Enligt Alina är proven en bra idé på grund av just möjligheten att 

påverka lärares undervisning. Hon tycker att hon har märkt att vissa har varit tvungna att börja 

göra saker annorlunda. Jag har fått intrycket att en del liksom har plockat russinen ur kakan. 

De har valt ut de delar de själva tycker bäst om eller känner sig mest bekväma med. I och 

med provet tror hon att det blir svårt att inte vara tvungen att förnya sin undervisning.            

Anders tycker att han absolut har haft nytta av nationella proven: Jag tror man kan få lite 

aha-upplevelser gällande vad som är viktigt och så. Han tycker även att proven hjälper till att 

visa hur man kan tänka kring bedömning men tar också upp risken att de blir för styrande. Till 

exempel om provresultaten avviker för mycket från slutbetygen kan det hamna i media menar 

han, men lägger till att han upplever att resultaten ändå brukar överensstämma rätt bra med 

slutbetygen. För att ha mer nytta av proven skulle Anders gärna se att de låg tidigare under 

terminen. Det ligger ju absolut sist, så är det något man upptäcker som skulle behöva 

kompletteras är ju tiden väldigt knapp. Molin tar också upp nackdelen med att proven ligger 

så sent. Många lärare menar att de knappt hinner bedöma proven innan ett betyg ska sättas 

berättar Molin, och man hinner inte jobba med formativ bedömning.  

 

5.1.7 Provets innehåll 

Anders elever gjorde nationella provet i geografi våren 2013 vilket alltså var första året det 

genomfördes. Hans allmänna uppfattning av det var positiv och han tyckte att även om det 

innehöll faktakunskaper var det inte så mycket detaljer som var avgörande. Däremot tyckte 

han att provet innehöll alldeles för många resonemangsfrågor. Han menar att eleverna tappar 

suget och ledsnar om det blir för mycket skrivande. Det blir för mycket av samma sak, och 

även om elever vill göra rätt för sig hinner de inte med enligt Anders. Han hoppas dock att 

provskaparna har tagit till sig den kritiken och att antalet resonemangsfrågor har bantats ned 

sedan 2013.  

Alinas klass gjorde provet år 2014 och Alina upplevde provet som intressant och lyfter 

fram att det var ett tydligt och väldigt fint prov: Jag gillar hur de använder sig av figurer och 

bilder, det tror jag eleverna gillar. Hon tycke också att innehållet i provet var som ett kvitto 

på att hon själv tänkt rätt i sitt val av undervisningsmaterial. Sofies egna elever har inte haft 

provet i geografi någon gång men hon har rättat andra klassers delprov. Av det hon sett tycker 

hon att provet verkar stämma överens med kursmålen och att frågorna absolut är lösbara: Man 

kan använda förnuftet och fixa det. Däremot tycker hon det blir en skriftlig förmåga som lyser 

igenom i alla SO-prov och skapar problem för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta är 

något Jan håller med om och som, vad han har hört, verkar gälla för NO-proven också. Han 

påpekar att det ofta blir svårt för elever med exempelvis dyslexi eller för elever med utländsk 

bakgrund och att språket blir avgörande. Jan menar att det redan är mycket fakta och begrepp 

som ska läras in och sedan ska det resoneras och produceras långa svar dessutom. Men det är 

ett problem i skolan generellt idag, inte bara för geografi lägger han till. Sofie tar upp att hon 

och andra lärare diskuterat något som också tycks gälla både SO- och NO-proven. Även om 

eleven har fel faktakunskap kan ändå svaret ge högt betyg om det visar på en analysförmåga. 
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Här tycker Sofie att man ändå måste visa att man också besitter kunskap om frågan och inte 

bara kan resonera. 

Provet ska innehålla både flervalsfrågor och resonemangsfrågor och det gäller att hitta en 

balans menar Molin. Hon säger att elever har blivit bättre och bättre på att resonera och att det 

verkligen har slagit igenom i undervisningen, men att vissa elever föredrar flervalsfrågor. 

Resonemangsfrågor brukar ju ofta värderas högre men de gör också flervalsfrågor som går 

upp till A-nivå förklarar Molin. Hon berättar vidare att de också försöker tänka på elever som 

har svenska som andraspråk som geografi brukar vara ett svårt ämne för på grund av mängden 

ämnesbegrepp. 

För att leda in eleverna på rätt spår berättar Molin att vissa frågor har tillhörande stödord. 

Hon tar upp ett exempel på en provfråga där eleven ska resonera kring vad som talar för och 

emot utvinning av Arktis olja och naturgas. Eleven ska resonera utifrån perspektiven 

människor - samhälle - miljö, på kort sikt - på lång sikt och lokalt - globalt. Molin förklarar 

att vissa elever hade svårt att förstå vad som menades med på kort sikt och på lång sikt och att 

de nu kommer använda nutid och framtid istället. Hon menar att de med den här typen av 

frågor uppmanar eleven att tänka på framtiden och de försöker få med frågor där eleven får ge 

exempel på vad man själv kan göra för att förändra. Ett annat exempel är där det på en karta 

visas hur fiskpinnar kan färdas över stora delar av jorden innan de till slut hamnar på våra 

bord. Utöver att eleven ska resonera kring orsaker till detta sätt att hantera fisk kan en sådan 

uppgift förhoppningsvis få eleven att tänka på att handla mer närproducerat mat.  

 

5.1.8 Fältstudier 

Fältstudier finns med bland kursmålen för årskurs 9 i geografi men finns däremot inte i 

nationella provet. Enligt Molin är just att göra geografi något hon saknat i skolan. Hon tycker 

inte att man ska göra långa, tidskrävande exkursioner utan förespråkar små, enkla övningar 

som hinns med på en lektion. Molin berättar att hon hade intentionen att delprov B skulle 

kunna vara en fältstudie men tilläts inte detta av Skolverket som menade att det skulle bli för 

svårt att bedöma för lärarna. Molin säger att de istället genom provfrågor försöker ge lärarna 

idéer hur de skulle kunna genomföra fältstudier. Baserat på intervjuerna och fokusgrupperna 

verkar fältstudier dock sällan förekomma. Anders säger att man inte behöver göra det så 

avancerat egentligen men att det inte har blivit av. Det är ett sorgebarn. För man hör ju av 

många kollegor på andra skolor också att det är nånting vi måste bli bättre på. Han tror att 

det är ett utvecklingsområde men att det kanske glöms, eller att man tror det ska vara 

krångligare än det behöver vara. Jan tycker att det handlar om en tidsbrist, att det är svårt nog 

att hinna täcka in alla delar och dessutom ha tid för rättning av nationella provet. 

 

5.2 Elevernas perspektiv 

5.2.1 Elevernas bild av geografi 

När eleverna ställs frågan vad de tycker att geografi är blir de flesta svaren från elever i 

årskurs 9 kartkunskap, länder, delar av världen eller liknande. Två stycken svarar 

naturkatastrofer men bara en elev från årskurs 9 har ett svar som står ut från de andra 

niondeklassarnas: Jag tänker mer på miljö. Hållbar utveckling och sånt tycker jag är viktigt 

eftersom människor har förstört så mycket (elev åk 9).   
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Ett flertal av eleverna i årskurs 9 svarar att de tycker att just kartgeografin är roligast 

inom geografiämnet eftersom det är lätt, medan några andra svarar tvärtom, att det är vad de 

tycker minst om. De som inte tycker om kartgeografi säger att det är för att de tycker att det är 

svårt eller bara tråkigt. Jag kan typ inget, jag kan typ var Sverige ligger (elev åk 9). En annan 

elev säger att hon fick lära sig alla huvudstäder i Europa någon gång men att hon nu knappt 

minns några städer alls. Hennes klasskamrat säger då att han minns ganska många, men att det 

kanske beror på att han förknippar städerna med kända fotbollslag. De diskuterar sedan vilka 

länder man minns och kommer fram till att det är svårt att komma ihåg länder där det inte 

händer så mycket. Eller det kanske händer saker, men man får inte höra om det (elev åk 9). 

Länder som Frankrike och Tyskland är lätta att komma ihåg tycker de, eftersom man får höra 

om dem och de är stora länder. En elev säger att han också vet var till exempel Syrien ligger 

nu, eftersom det är något det pratas om på nyheterna och för att de pratat om det i skolan. En 

annan grupp med elever från årskurs 9 berättar att de pratat på lektionerna om länder där det 

bor många människor, och varför så många bor där. Klimat och naturtillgångar och sånt är 

väl viktigt tror jag (elev åk 9). När de då får frågan om de inte tycker att klimat och 

naturtillgångar är geografi svarar en elev att hon inte tycker det: Jag tänker inte klimat och 

sånt som geografi […] det känns som att det bara är rent allmänt, sånt man borde veta (elev 

åk 9). De andra två tycker dock att klimat och naturtillgångar kan tillhöra geografiämnet, men 

att det inte är det första man tänker på. Det första man tänker på är väl länder, i alla fall jag. 

Sen gör man ju andra saker på lektionerna också (elev åk 9). En klasskamrat tillägger: När vi 

har jobbat med geografi förut har det inte alls varit klimat och sånt, det har bara varit 

kartkunskap. Eller lite annat kanske, men det känns mest som kartkunskap mer än nåt annat 

(elev åk 9). 

Den tredje gruppen nior kommer in på tillgång till rent vatten och får svara på om de 

tycker att det är geografi. En elev svarar att det väl är geografi medan en annan tycker att det 

ibland är svårt att skilja mellan geografi och samhällskunskap. Det är nästan likadant på 

samhällen. För vi har väl bytt till geografi nu? Vi hade samhällskunskap innan och då var det 

mycket sårbara platser och så (elev åk 9). Svårigheten att skilja mellan samhällskunskap och 

geografi dyker upp i samtliga grupper med niondeklassare. En elev säger att han ofta tycker 

det är samma och en hel grupp säger att de inte brukar kombinera geografiundervisningen 

med något annat ämne trots att deras lärare tidigare förklarat att de har haft tema tillsammans 

med samhällskunskapen under hösten.   

Eleven som går andra året på gymnasiet säger att hon nog förut hade svarat att hon 

förknippade geografi med länder, men efter att hon nu tycker att det kan handla om jorden, 

människors samspel med naturen och mycket mer. Hon tycker dock fortfarande att det är svårt 

att förklara vad geografi faktiskt är: det känns som typ allt (elev gy 3). Av de tre 

tredjeårseleverna svarar två stycken att de tänker mest på länder, städer och kartor medan den 

tredje återger en bredare bild av ämnet. Han nämner också klimat, hållbar utveckling och 

flyktingströmmar. Värt att nämna här är att den elev som tar upp ytterligare ämnesinnehåll är 

den av de tre som gjort nationella provet i geografi i årskurs 9. 
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5.2.2 Nationella provet 

När tredjeårseleverna får titta på ett gammalt nationellt prov från läsår 2012/2013 säger den 

elev som gjorde geografiprovet i nionde klass att han tycker att han känner igen flera av 

frågorna. De andra två är förvånade över att vissa frågor är geografi som exempelvis en fråga 

om migration. De är båda överens om att de tänkt att det är något man kanske pratar om i 

samhällskunskap. De känner även igen andra delar av provet som innehåll de läst om i skolan 

men kan inte placera om det är just i geografi de läst om dem. Provdelar som 

klimatförändringar och naturresurser tycker de alla tre hör ihop med geografi men det är inte 

det som först dyker upp i huvudet enligt de två som svarade att de tänker på länder och kartor 

som geografi. 

Andraårseleven tycker att provfrågorna är intressanta och absolut handlar om geografi, 

och tycker att provet liknar det prov hon själv gjorde. Hon kommer inte ihåg vad hon tyckte 

om provet då, men att provets teman i alla fall speglar de teman de tar upp i 

gymnasiegeografin. Den tredjeårselev som gjorde nationella provet i nian tycker också att det 

är svårt att minnas vad han tyckte om provet då men tar upp de öppna frågorna, eller 

resonemangsfrågorna, när han bläddrar i det gamla provet. Han tyckte inte att man var van vid 

att tänka på det sättet i geografi utan att saker och ting hade sina förklaringar och svar. 

Eleverna från årskurs 9 får frågan vad de tror att nationella provet kommer innehålla och 

svarar mestadels kartkunskap och begrepp. Några stycken svarar också analysfrågor och en 

elev svarar att hon tror att befolkningspyramider kommer finnas med. Trots att de under 

lektionen håller på med en övningsuppgift från ett nationellt prov svarar en grupp elever att de 

inte sett några delar från tidigare nationella prov. Den grupp som diskuterade tillgång till rent 

vatten håller just nu på med en övningsuppgift: Vi ska jämföra kartor där den ena visar 

tillgång till rent vatten och den andra visar HDI, och så ska vi se samband mellan dom (elev 

åk 9). Eleven som förklarar uppgiften tycker att sådana uppgifter kan vara bra eftersom om 

man vet lite om rent vatten kan man skriva något om det och tänka efter lite. Men att kunna 

ett lands huvudstad är en annan sak menar hon, det är ingenting man kan fundera fram eller 

gissa eller sig till. När niondeklassarna visas det gamla provet tycker de inte att innehållet i 

det känns främmande men är även de förvånade att vissa frågor handlar om geografi. En del 

andra frågor vet de att de pratat om under geografilektionerna men var ändå inte det innehåll 

som de främst tänkte var geografi. 

Flera av eleverna i årskurs 9 nämner också att de är nervösa inför provet och oroliga 

över hur mycket det kommer påverka deras betyg. En elev säger att han tycker att betygen 

sätts för mycket efter nationella proven och att man ju kan ha en dålig dag. När de frågas om 

varför de tror att betygen sätts utifrån nationella proven svarar en elev: Lärarna säger det 

själva, dom säger ju att det väger in mycket. Det är ju typ det enda provet vi har nästan (elev 

åk 9). När eleverna får förklara varför de tror att man har nationella prov svarar de bland 

annat att eleverna ska kunna saker utan att läsa in det, för att veta hur duktiga alla är, att rätt 

betyg har satts tidigare och för att det ska bli mer rättvist. En elev svarar: Det är ett test på 

lärarna, ifall dom har lärt ut oss rätt saker. Och för att kolla om vi har förstått det dom har 

lärt ut (elev åk 9). 

 

5.2.3 Geografi i framtiden 
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Eleverna i årskurs 9 verkar inte ha någon tydlig bild av vad man ska använda sina 

geografikunskaper till i framtiden utan nämner mest att man ska kunna läsa en karta och att 

det kan vara bra om man ska resa någonstans. Om man ska åka utomlands eller nåt så är det 

ju kanske bra att veta var landet ligger och vad det heter (elev åk 9). De tar också upp att det 

kan vara bra att veta var länder eller annat ligger om man hör något på nyheterna och att det är 

allmänbildning. Samtliga i en grupp är överens om att allmänbildning är det viktigaste med 

geografi. En av dem nämner att det kan vara bra att kunna geografi i frågesport och en annan 

elev fyller i: Eller typ om man kollar på På spåret (elev åk 9). I en annan grupp tror de att 

klimatet kommer att vara mest betydelsefullt inom geografi i framtiden. Det kommer att vara 

mycket om klimatet i framtiden eftersom det håller på att förändras. […] Vi pratade typ i 

början av nian om hur man tror att det kommer att se ut om 20 år, 50 år, hur temperaturen 

kommer öka (elev åk 9). En annan elev fyller i: Och hur vattnet kommer stiga (elev åk 9). En 

av eleverna säger att om det fortsätter så här kommer vi knappt leva klart våra liv innan jorden 

går under. Men det är ändå inget de skulle vilja jobba med menar de. Nä, det känns så svårt. 

Typ omöjligt. För det är så många människor man behöver styra över. Jag hjälper ju inte så 

mycket om bara jag gör saker, då måste ju typ alla tänka att alla måste göra nånting (elev åk 

9). I en av grupperna nämns det att man kan jobba som politiker när då får frågan om vad de 

tror att man kan arbeta med inom geografi medan förslagen i de andra två grupperna är 

geografilärare och proffsorienterare. 

Andraårseleven säger att hon själv gärna skulle arbeta med stadsplanering och hur man 

bygger ett mer hållbart samhälle. Hon tar upp att framtiden kanske kan se mörk ut men att 

forskningen hela tiden hittar lösningar. Som exempel på hur man kan påverka på lokal nivå 

tar hon upp att bussar i Uppsala drivs av biogas från organiskt avfall. Tredjeårseleverna tror 

att det finns många jobb inom forskning som är relaterade till geografi. En av eleverna 

nämner förnybar energi som en viktig del i framtiden men vet inte om vår planet går att rädda 

i långa loppet. Hon pekar också ut kött- och mejerivaruproduktionen som stora miljöbovar. 

Jag blev vegan efter att jag såg Cowspiracy på Netflix, det var så himla deprimerande (elev 

gy 3). Hon förtydligar att Cowspiracy är en dokumentär som tar upp effekterna av 

djurhållning. Vad vi gör här i Sverige spelar ändå ingen roll menar en annan av dem och 

påpekar att det är de stora länderna som måste förändra sitt beteende. 

  

6. RESULTATANALYS 

 

6.1 Uppfattningen av ämnet 

De intervjuade lärarna har vissa gemensamma uppfattningar om geografiämnet men också 

några som skiljer sig från varandra. Två av dem ser naturgeografin som en bas medan de 

andra två framhåller geografi mer som ett tvärvetenskapligt ämne. I sin avhandling tar Molin 

(2006) bland annat upp ämnesinnehåll som består av traditionella och detaljerade 

naturgeografiska faktakunskaper och där naturgeografiska faktorer presenteras före 

kulturgeografiska faktorer. Hon diskuterar också namngeografi och regionalgeografi som 

baseras på fakta och detaljkunskap. Båda dessa typologier förknippade med selektiva 

traditioner går att finna i lärarnas svar på vad de tycker är viktigt att ta upp i 
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geografiundervisningen. Men även de typologier som Molin (2006) kopplade till kursplanen 

och som speglade det verkliga samhället kunde hittas bland lärarnas svar. Molin nämner 

frågor som behöver både ett natur- och kulturgeografiskt synsätt och att elevens frågor kan 

utgå från det okända, samt innehåll som är aktuellt och tvärvetenskapligt. Aktuellt material 

som flyktingströmmar och hållbarhetsfrågor lyfts fram som viktigt innehåll och även ett 

arbetssätt där natur- och kulturgeografi blandas tas upp. Lärarna tycks alltså välja innehåll 

från olika typologier och då både från dem som består av innehåll baserat på selektiva 

traditioner och från dem som tecknats utifrån styrdokument.  

Lärarna tror att många elever hakar upp sig på kartor eller länder vilket utifrån samtalen 

med eleverna tycks stämma. De har olika teorier om vad detta kan bero på; det kan vara att 

kartkunskap är svårt, att det är en stark allmän uppfattning att geografi handlar om kartor och 

länder eller att elever har med sig uppfattningen att geografi handlar om att arbeta med länder 

från mellanstadiet. Tron att arbetssättet med kartor finns kvar från mellanstadiet är i linje med 

de forskningsresultat av Molin & Grubbström (2013) och Lundh (2014) som visar att de 

selektiva traditionerna är fortsatt starka på mellanstadiet. Lundh (2014) skriver också att 

geografi har gått mot att bli ett mer värde- och aktualitetsbaserat ämne där hållbarhet, 

globalisering, rättvisefrågor och miljöhot fått ökat utrymme. Även detta tycks stämma överens 

med den bild lärarna återger. De nämner att globalt perspektiv, miljö och hållbar utveckling 

nu betonas mer i kursplanen.  

Trots lärarnas medvetenhet om att dessa innehållsfrågor betonas är det bara en elev som 

nämner miljö och hållbar utveckling från årskurs 9. Av de äldre eleverna delar två av dem 

niondeklassarnas syn på ämnet medan de två andra återger en bredare bild av geografiämnet. 

De som nämnde ytterligare ämnesinnehåll utöver länder och kartor var de två som gjort 

nationellt prov i geografi i årskurs 9 vilket kan tyda på att provet förstärkt en annan bild av 

geografi, men den ena av dem har även läst geografi på gymnasiet som troligtvis påverkat 

dennes syn.  

 

6.2 Påverkande faktorer på ämnesinnehåll 

Tidigare forskning (Wennberg, 1990; Holmén & Anderberg, 1993; Molin, 2006) har visat att 

läroböcker har ersatt läroplaners funktion som styrmedel, men i denna undersökning tycks 

lärarna till stor del också använda eget material i undervisningen. En medvetenhet om att 

undervisningsinnehållet bör uppdateras och att läroböcker måste ses på med kritiska ögon 

verkar finnas hos lärarna. De deltagande lärarna är dock antingen utbildade i geografi eller har 

lång erfarenhet inom ämnet, och enligt Bladh (2014) följer outbildade högstadielärare 

läroboken mer än de som är utbildade i ämnet. Outbildade lärare nämns av Molin som en 

möjlig förklaring till varför selektiva traditioner lever kvar och lärarna tar också upp att det 

finns en risk att geografi inte prioriteras tillräckligt om läraren inte har utbildning i ämnet.  

Som nämnts ovan är lärarna medvetna om ett ökat fokus på till exempel globalt 

perspektiv och hållbar utveckling i kursplanen och lärarna verkar vara eniga om att det 

nationella provet definitivt påverkar undervisningsinnehållet. Två av lärarna nämner provets 

påverkan som positiv då det kan ge en indikation om vilket innehåll som är viktigast och kan 

på så vis vara ett stöd för läraren. Molin lyfter just syftet att implementera kursplanen och att 

förhoppningen var att lärare skulle få en förebildlighet. Resultaten från rapportserien Om 
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Nationella prov i Geografi (Alm Fjellborg, 2014; Grubbström, 2014) tyder på att nationella 

provet har lett till att kursplanens geografisyn börjar slå igenom och 60 procent av lärarna som 

deltog i enkätstudien 2014 ansåg att innehållet i nationella provet behandlats till stor del i 

undervisningen. Lärarna i denna undersökning anser dock att provets styrande funktion även 

kan ha en negativ effekt om lärare enbart ser provet som målet för undervisningen, vilket även 

har visats i forskning (Au, 2007). Att fältstudier inte tycks få någon större plats i 

undervisningen kan bero på att lärarna uppfattar det som tidskrävande, men det kan också 

tyda på att det som inte bedöms i provet ses som mindre viktigt, trots att det ingår i 

kursplanen.  

Eleverna i årskurs 9 tar även de upp vikten av det nationella provet och uttrycker en oro 

för hur de kan komma att påverka deras betyg. En av eleverna menar att det är lärarna som 

betonar att provet har stor påverkan på betyget. Det kan alltså finnas en risk att lärares stora 

fokus på nationella provet kan leda till att även eleverna ser enbart provet som målet och inte 

bryr sig om undervisningsinnehåll som ändå inte kommer bedömas i nationellt 

provsammanhang.  

 

6.3 Provets för- och nackdelar 

Utöver provets styrande funktion nämns andra för- och nackdelar. Vad som av lärarna ses 

som en nackdel med provet är mängden resonemangsfrågor. De tas upp som påfrestande för 

eleverna och det hävdas att det blir en skriftlig förmåga som lyser igenom. Molin förklarar att 

de inkluderar både flervalsfrågor och resonemangsfrågor som ska passa olika elever men 

menar att elever blivit bättre och bättre på att resonera. En av eleverna nämner att hon en gång 

kunnat alla huvudstäder i Europa men sedan glömt dem vilket kan stödja argumentet att 

memorerande av faktakunskaper inte bör eftersträvas. I Bruners resonemang om struktur 

nämns vikten av att kunna resonera upprepade gånger (Möller, 2003). Han menar exempelvis 

att förståelse för hur saker hänger samman gör att man kan resonera sig fram till svar och 

slippa mycket minneskunskap.   

         En fördel lärarna tar upp med nationella provet är dess funktion som hjälpmedel i 

undervisningen. En lärare nämner att provet kan fungera som stöd när det kommer till 

bedömning. För att ha större nytta av det menar han dock att det vore bra om nationella 

proven låg tidigare då det blir svårt att komplettera eventuellt missat undervisningsinnehåll 

efter provdatumen, så sent som de ligger idag. Molin nämner också att möjligheten att arbeta 

med formativ bedömning inte kan utnyttjas på grund av provens sena genomförningsdatum. 

Utöver som bedömningshjälp tar lärarna upp att gamla exempeluppgifter kan användas under 

lektionstid och att eleverna själva även har tillgång till gamla prov och uppgifter på internet. 

Detta verkar dock inte eleverna i årskurs 9 medvetna om och vissa har inte heller förstått att 

det faktiskt är uppgifter från nationella prov de arbetat med under lektionen. När de visas ett 

gammalt nationellt prov kändes visst innehåll igen från geografiundervisningen, vilket de 

tidigare inte nämnt när de skulle förklara sin uppfattning av geografiämnet. Vissa frågor, som 

exempelvis rörande migration, ansåg både eleverna från årskurs 9 samt de två som inte gjort 

nationella provet i geografi var mer typiskt för samhällskunskap än för geografi. Generellt 

verkade eleverna ha svårt att skilja mellan samhällskunskap och geografi och även eleven från 
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andra året på gymnasiet som även läst geografi på gymnasienivå har svårt att definiera vad 

geografi är.  

 

6.4 Geografi och framtidssyn 

Även om ämnesinnehållet ser ut att ha moderniserats kan framtiden betonas ytterligare i 

undervisningen. I kursplanen lyfts framtiden fram bland annat genom en av de fyra 

förmågorna som tagits upp tidigare: värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor 

utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s.159-160). Som 

nämnt tror två av lärarna att de målar upp en mörk framtidsbild där de vill förmedla att något 

behöver göras, men de nämner inget fokus på lösningar. Ett flertal elever verkar mycket 

riktigt se negativt på framtiden ur ett globalt perspektiv och endast en av de äldre eleverna 

verkar hoppfull om framtiden för vår värld. Studien av Torbjörnsson och Molin (2015) visade 

att undervisning om framtiden inte tycktes vara vanlig i den svenska skolan och elevernas 

uppfattning om vad de skulle kunna ha för nytta av sina geografikunskaper i framtiden 

verkade begränsad. Eleverna i årskurs 9 såg mest att kunskaper i geografi kunde vara bra om 

de skulle resa någonstans, läsa en karta eller i rent allmänbildningssyfte.  

En av lärarna tar upp att istället för att lärare enbart fokuserar på provet borde de 

fokusera på vilka ledare vi vill ha i vårt samhälle i framtiden. Vikten av att ge elever 

framtidshopp diskuteras av Ojala (2012) som hävdar att hopp är en viktig väg till 

engagemang. Ett elevsvar om att jobba med att påverka våra förutsättningar för fortsatt liv på 

jorden handlar om just detta. Eleven menar att det känns svårt eller näst intill omöjligt att 

påverka som enskild person vilket kan tyda på att bristande framtidshopp gör att eleven inte 

engagerar sig. Att lärare inte bara gör eleverna medvetna om de problem framtiden innebär 

utan också diskuterar lösningar och inger hopp är därför av stor vikt. Molin säger att de som 

provskapare försöker inkludera frågor i provet som uppmanar eleven att tänka på framtiden 

och frågor där eleven får ge exempel på vad man själv kan göra för att förändra. Detta kan 

vara till stor hjälp för att uppmärksamma lärare om att dessa frågor är högst relevanta.  

7. SLUTSATS 

Lärarna i studien anser att nationella provet i geografi har påverkat deras undervisning vilket 

två av dem ser som något positivt. Nackdelen att proven kan bli för styrande tas upp, och det 

nämns även att proven är tidskrävande. Lärarna verkar behandla ett relativt brett 

ämnesinnehåll som eleverna är medvetna om när de påminns om det, men elevernas bild av 

geografi tycks fortfarande bestå främst av selektiva traditioner. Elever verkar ha med sig en 

bild av att geografiämnet ska innehålla kunskap om kartor och länder från mellanstadiet, och 

även studier av Molin & Grubbström (2013) samt av Lundh (2014) visar på att selektiva 

traditioner på mellanstadiet fortfarande tycks vara starka. Att elevens bild av ämnen formas 

främst i tidigare ålder är tänkbart och att ta bort nationella proven för årskurs 6 kan därför 

ifrågasättas. Elevernas bild av ämnet kan givetvis också påverkas av den allmänna 

uppfattningen av geografi men det troligare är, som Alexandre (2009) förklarar, att elevers 

uppfattning av geografi beror dels på hur läraren undervisar geografi och dels på vad läraren 

själv har för syn på vad geografi är. Av de deltagande lärarna delger två av dem en syn på 

geografi som kan förknippas med selektiva traditioner. För att lärarnas syn ska likna 
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kursplanens är det möjligt att fortbildning kan behövas. Eleverna verkar dock bekanta med 

nationella provets innehåll vilket tyder på att kursplanens ämnesinnehåll har behandlats. Det 

ska dock has i åtanke att lärarna som deltagit i denna studie alla är utbildade, och tre av dem 

har ett flertal terminer geografiutbildning. Eftersom studier visat att det finns en stor andel 

som undervisar i geografi utan utbildning skulle resultatet kunna ha sett helt annorlunda ut 

med andra respondenter. Två av lärarna tar själva upp att de målar upp en mörk bild av 

framtiden vilket bekräftas av eleverna.  

Majoriteten av eleverna har svårt att se vad geografi ska vara användbart för i framtiden 

och de ser inte heller hur de själva kan försöka bidra till ett bättre samhälle och en bättre 

värld. Det är därför viktigt att lärare förmedlar framtidshopp och försöker frambringa 

engagemang hos sina elever och förhoppningsvis kan nationella provet ge idéer till hur detta 

kan göras. I denna studie tycks nationella provet i geografi ha påverkat ämnesinnehåll, och 

provet kan således vara en viktig del i arbetet av att skapa bilden av geografi som ett ämne 

som binder samman människa, samhälle och natur samt erbjuder kunskap om möjligheter till 

ett fungerande samspel i framtiden.  
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