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ABSTRACT 

Ismailov, D. 2016. Geografiämnets funktion i skapandet av kunskap. Kulturgeografiska 

institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 
Ämnet geografi kan ibland vara svårdefinierat eftersom ämnet inrymmer flera discipliner. Studien undersöker 

geografiämnets funktion på gymnasiet i skapandet av kunskap genom en samhällsvetenskaplig och 

naturvetenskaplig integrering i undervisningen. Vikten av att integrera geografins två delar belyses i denna studie. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra behöriga 

geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga 

respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av 

varje enskild intervju. Studien lyfter fram respondenternas intressanta aspekter kring geografi, inte minst varför 

ämnet är essentiellt för eleverna. Flera lärare har menat att geografiämnet borde öka sitt utrymme på gymnasiet. 

Ämnets tvärvetenskapliga karaktär har tydliggjorts med hjälp av respondenterna samt redogörelser kring tidigare 

forskning. Det framgår i studien att alla geografilärare borde sträva efter att undervisa geografi på ett sådant sätt 

där kulturgeografiska och naturgeografiska aspekter integreras. Geografins karaktär är att den är både 

naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig, vilket hjälper elever att utöka deras förståelse för världen.  
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1. INLEDNING 

 

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som inrymmer kunskaper, terminologi, expertis och 

metoder från olika vetenskapsdiscipliner. Människan har ett behov av att upptäcka sin omvärld, 

förstå och orientera sig i den och geografin kan vara den disciplin som ger människan kunskap 

om interaktionen mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap och därmed ett holistiskt 

synsätt. Från skolverkets perspektiv har ämnet ett klart syfte; att eleverna utvecklar kunskaper 

om jorden som ett sammanflätat, föränderlig och komplext system. (Skolverket, 2011, Geografi, 

s.1).     

Denna studie undersöker varför geografiämnet kan vara lämplig för gymnasieelevers 

uppfattning och förståelse av världen. Undersökning av integrationen mellan samhällsgeografi 

och naturgeografi samt interaktionen mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap i 

geografiundervisningen är två centrala delar i studien. Ett flertal gymnasielärares och två 

lärarutbildares synpunkter och kommentarer utgör empirin i denna undersökning.  

Som en blivande gymnasielärare har jag valt att min uppsats ska ha en didaktisk prägel. 

Delvis är syftet med min didaktiskt präglade studie att både jag och andra geografilärare ska 

kunna använda den i yrkesutövningen. Många gånger har jag varit med och hört att geografi 

handlar om att kunna namn på städer, floder, berg och länder. I denna studie försöker jag 

klargöra geografiämnets funktion och vilken relevans den har för inte minst elever på 

gymnasiet. Efter att ha läst denna studie hoppas jag på att läsarna får en tydligare förståelse för 

vad geografi är.      

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka geografiämnets funktion på gymnasienivå i skapandet av 

kunskap genom en samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig integrering i undervisningen. 

 

- Vilket underlag ger skolverket för att ämnet ska kunna undervisas på ett integrerat sätt 

och hur förhåller sig lärarna till styrdokumenten när de undervisar geografi? 

- Hur kan geografiämnet bidra till elevernas uppfattning och förståelse av världen? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan respondenternas åsikter angående 

geografiämnets mening, undervisningsmetoder och prioriteringar? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien behandlar inte varje del av centralt innehåll för de olika geografikurserna, utan 

skolverkets material har använts för att ge stöd åt mitt empiriska avsnitt. I denna undersökning 

har kurskriterierna inte analyserats eller utgjort en teoretisk bakgrund. Den teoretiska 

bakgrunden består av tidigare forskning kring geografi, där ett flertal forskares meningar har 

lyfts fram och presenterats. Studien har inte heller i avsikt att beskriva geografins alla delar på 

ett detaljerat sätt.  

 



5 

 

2. METOD 

 

Studien bygger delvis på ett avsnitt där redogörelser kring tidigare forskning presenteras. Den 

empiriska delen i studien består av en sammanställning från sex respondenter, varav fyra är 

lärare och två är lärarutbildare. Intervjuerna har varit enskilda med varje respondent, där tiden 

på intervjuerna har varierat från 18 minuter som kortast till 55 minuter som längst. 

Respondenterna fick information angående intervjutiden, vilket var tänkt att vara ca 30 minuter. 

Endast en intervju blev längre än den avsatta tiden och två blev kortare än så. I detta 

metodavsnitt strävar jag främst åt att redogöra kring olika saker som är bra att tänka på när en 

arbetar med intervjuer. 

Intervjuerna har inte varit helt strukturerade, utan studiens intervjufrågor har fungerat som 

en guide för att få svar på frågeställningarna. Anledningen till varför semistrukturerade 

intervjuer har valts är att de som intervjuas ska få chansen att få säga vad de vill utan att avbrytas 

alltför ofta men även för att de ska få resonera kring frågorna på ett djupt sätt. Den främsta 

anledningen till varför kvantitativa metoder inte används i studien, som exempelvis 

enkätundersökningar, är av den anledningen för att dessa saknar enligt mig djupa resonemang 

och blir därmed alltför ytliga för att besvara på frågeställningarna. I en enkätundersökning 

behövs exempelvis alternativa svar, vilket studien är ointresserad av, utan i denna studie är det 

viktigt att komma åt lärarnas egna tankar utan att deras svar styrs mot givna alternativ.  

Ett medvetet val har gjorts vad gäller lärarnas anonymitet. Torst (2005, s.41) konstaterar 

att Med anonymitet menas helt enkelt att man inte vet namnet eller andra igenkänningstecken 

på den intervjuade. Intervjuerna har spelats in och namnen på lärarna har tagits bort från 

dokumenten. Två lärare oroade sig om att deras namn skulle få vara med. Däremot besvärade 

sig inte de andra två lärarna med att vara offentliga. Men för att respondenterna ska vara tydlig 

framställda valde jag därför att kategorisera respondenterna genom att ge dem ”lärare” och 

”lärarutbildare” titel. Lärarutbildarna medgav sina samtycken om att få vara offentliga och 

därför har jag valt att inkludera deras namn och kön i studien. 

Som intervjuare är det viktigt att vara lugn och fokuserad. Är man som forskare själv nervös 

kan detta överföras till svaranden och därmed kan resultaten bli påverkade av nervositeten. Om 

svaranden blir nervös kan det leda till att personen inte vågar ge fullständiga svar och därmed 

riskerar svaren bli korta (Ejvegård, 2009, s.52). Andersson (1985, s.171) belyser att 

informationsflödet under intervjun är beroende av fyra delar. Han menar att kvaliteten av 

informationen som utbyts mellan intervjuaren och respondenten påverkar intervjuns framgång. 

Andersson (1985, s.171) lyfter fram att intervjuaren, den intervjuade, ämnet som avhandlas 

och den omedelbara intervjusituationen är de fyra samverkande delarna som avgör hur 

framgångsrik intervjun blir. Utöver att vara lugn som intervjuare har det varit essentiellt att 

respondenterna har förstått mina frågor. Det har funnits moment där respondenterna inte har 

förstått en fråga och då har frågan ställts om och blivit vidare förklarad. 

Fortsättningsvis lyfter Jacobsen (1993, s.85) fram att intervjuaren ska vara försiktig med 

ögonkontakten. Han menar att många intervjuare stirrar alltför mycket i respondentens ögon, 

vilket enligt Jacobsen kan leda till att respondenten uppfattar situationen obehaglig. Jag håller 
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med Jacobsen att det kan kännas obehagligt att bli tittat stint i ögonen, men jag anser ändå att 

det är viktigt att ha ögonkontakt med den som blir intervjuad. Trost (2005, s.74) konstaterar att 

intervjuaren bör titta på respondenten, inte minst för att visa sitt engagemang för intervjun. 

Därtill markerar han också på att ömsesidig ögonkontakt mellan två människor är en del av den 

svenska kulturen.  

Ett medvetet val är att göra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Enligt Andersson 

(1985, s.173 & 174) är det viktigt att den intervjuade ska känna sig bekväm under intervjun och 

för att det ska vara möjligt har den fysiska platsen en stor betydelse. Men det räcker inte endast 

att respondenten ska känna sig bekväm för att få ett bra intervjuresultat, utan som intervjuare 

påverkas jag enligt Andersson (1985, s.177) av min egen motivation. Skulle jag inte känna mig 

motiverad och intresserad av mitt undersökningsämne vore det tråkigt att genomföra 

intervjuerna. Detta skulle enligt mig påverka både min ställning till intervjuerna och studiens 

kvalité. 

Studien har en deskriptiv prägel eftersom att den har gått ut på att beskriva delar av 

skolverkets styrdokument samt redogöra för vad lärarna har förmedlat. De två första 

frågeställningar har en tydlig deskriptiv karaktär. Även om den tredje frågeställningen strävar 

efter att klargöra likheter och skillnader mellan lärarnas olika påståenden, har den trots allt en 

beskrivande roll eftersom jag återger information från intervjuerna i avsikt att besvara mitt syfte 

och mina frågeställningar. Värderande skäl kan ligga bakom deskriptiva studier där en 

exempelvis strävar efter att förbättra eller skaffa ett underlag för ett område (Ejvegård, 2009, 

s.34). Det finns personliga mål med undersökningen. Jag strävar efter att denna studie hjälper 

mig och andra geografilärare i yrkesutövningen. Enligt Björn Häger (2007, s.82) är det viktigt 

att som intervjuare ska man veta varför man vill göra intervjun och det är också viktigt att ha 

färdiga intervjufrågor innan intervjun äger rum. Häger (2007, s.82) menar det finns en stor risk 

med att misslyckas om intervjuaren inte har utvalda frågor.  

Öppna och slutna frågor är två olika frågesätt att ställa en fråga. Slutna frågor riskerar att 

vara korta och bestå endast av ja eller nej svar (Häger, 2007, s.56). Slutna frågor från 

intervjuarens sida kan upplevas som dominerande av den som blir intervjuad. Den intervjuade 

får inte möjlighet att resonera och reflektera kring frågan som ställs, utan svaren blir antingen 

bekräftande eller förnekande (Häger, 2007, s.56-57). Slutna intervjufrågor är inte användbara 

för denna studie eftersom jag vill komma åt respondenternas egna tankar kring geografiämnet. 

Därför har jag valt att göra öppna intervjufrågor. Jacobsen (1993, s.99) menar att öppna och 

slutna frågor kan även kallas för breda respektive smala frågor.  

Fortsättningsvis är öppna frågor användbara om intervjuaren vill ha utvecklade och 

förklarande svar. Häger (2007, s.57) menar att öppna frågor kan bestå av frågeord som vad, hur 

och varför. Majoriteten av studiens intervjufrågor inleds med orden vad och hur. Motivet bakom 

varför jag har valt att inleda mina intervjufrågor med dessa ord är på grund av att ge utrymme 

till utförliga svar från respondentens sida. Andersson (1985, s.73) anser att svarsutrymmet som 

den intervjuade får är en fördel med öppna frågor. Sådana frågor begränsar inte personen till att 

styras in i förväg bestämda svar. Enligt författaren kan den intervjuade således svara på ett 

utförligt och nyanserat sätt (Andersson, 1985, s.73). Det kan kännas som att öppna frågor har 
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endast fördelar, men tyvärr finns det även nackdelar med att ställa öppna frågor till den 

intervjuade. Ett exempel på en nackdel är att svaren som de intervjuade ger kan vara svåra att 

jämföra med varandra (Andersson, 1985, s.73). 

Vidare kan intervjupersonen utnyttja öppna frågans breda karaktär genom att inte svara på 

själva frågan (Jacobsen, 1993, s.102 & 103). Jacobsen (1993, s.103) lyfter fram att politiker är 

tämligen kända för att undgå frågor som de inte kan eller vill svara på. För övrigt som jag 

nämnde i början av detta metodavsnitt har jag inte använt mig av helt strukturerade 

intervjufrågor. I helstrukturerade intervjuer är frågornas ordning och områden som frågorna 

berör bestämda i förväg (Andersson, 1985, s.76). Skillnaden mellan helstrukturerade och 

halvstrukturerade intervjuer är delvis att frågornas ordning i halvstrukturerade intervjuer inte 

behöver behandlas i en fastställd ordning. Ordningen av frågorna kan därmed bestämmas 

beroende av hur intervjun utvecklas (Andersson, 1985, s.77).  

Under intervjusituationen har ögonkontakten med mina respondenter fungerat mycket bra.   

Jag tror inte att ögonkontakten mellan mig och respondenterna påverkade resultaten av 

intervjuerna negativt. Samtliga intervjuer genomfördes i trygga miljöer, främst i 

respondenternas arbetsrum eller i mindre rum. Klimatet under samtalen med samtliga lärare 

upplevdes positivt och inga avbrytningar inträffade. Jag upplevde inte att mina frågor var 

känsliga och enligt min uppfattning av intervjuerna väcktes inga negativa känslor hos 

respondenterna. Intervjufrågorna ställdes oftast i den ordning de är i bilagaform men ibland fick 

några frågor kombineras med andra. Frågornas ordning fick därmed anpassas till hur samtalet 

utvecklade sig, vilket är en fördel med semistrukturerade intervjufrågor.  

  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel presenteras ett flertal skriftliga material vilka diskuteras under arbetets 

diskussionsavsnitt i koppling till den empiriska delen i studien. Syftet med kapitlet är delvis att 

redogöra för vilka meningar andra vetenskapsmän har kring geografi. Huvudsyftet ligger i att 

kapitlet ska ge stöd åt besvarandet av studiens tre frågeställningar samt ge stöd åt 

respondenterna meningar. Kapitlet är relevant därför att den lyfter fram många delar som de 

intervjuade medger i sina svar kring intervjufrågorna. Härnäst innehar kapitlet redogörelser för 

delvis delar av Skolverkets styrdokument och Lena Molins avhandling. Dessutom finns det 

avsnitt om geografiska studier, ämnets relevans för elever, centrum och periferi samt hållbar 

utveckling.  

 

3.1 Tolkning av Skolverkets styrdokument för geografiämnet 

Skolverket beskriver geografiämnet som ett tvärvetenskapligt och sammanflätat ämne, vilket 

myndigheten menar att naturvetenskap och samhällsvetenskap integreras utifrån en systemsyn; 

Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och 

samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. (Skolverket, 2011). Syftet med ämnet kan förklaras 

utifrån Skolverkets egna formuleringar; Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att 
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eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext 

system. (ibid). Skolverket belyser vikten av att eleverna ska begripa systemtänkandet i 

geografiämnet för att i sin tur kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer 

lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel mellan människa, samhälle och natur. 

(ibid). För att eleverna ska kunna göra det blir det därmed nödvändigt att geografi undervisas 

på så sätt att naturgeografiska och kulturgeografiska aspekter integreras i undervisningen.  

Vad gäller hållbar utveckling menar skolverket att eleverna ska få möjligheten att analysera 

frågor som rör exempelvis klimatförändringar, naturgivna risker, social rättvisa, odlingsbar 

mark, vattenresurser och andra naturresursanvändningar (ibid). Undervisning kring hållbarhet 

och utvecklingsfrågor utgör härmed en central del vilken Skolverket vill att alla lärare skall 

förhålla sig till. De exempel Skolverket ger i sitt styrdokument ovan kan enligt min uppfattning 

användas både som ett underlag men även som ett kriterium för en ämnesintegrerad 

undervisning. Följande citat lyfter fram en del av de förutsättningar Skolverket vill att ämnet 

ska ge eleverna; Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling 

och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö. Skolverket, 

ibid). I och med det sistnämnda citatet är det tydligt att Skolverket eftersträvar en integrerad 

ämnesundervisning. Att eleverna får kunskaper om hur människan, samhället och naturen 

samspelar med varandra utgör därmed grunden för geografiämnet.       

I centralt innehåll för kursen Geografi 1 finns det flera intressanta och viktiga delar som 

Skolverket lyfter fram. Globalisering och konsekvenser av en globaliserad värld utgör en viktig 

del för kursen. Hur flera drivkrafter såsom ekonomiska, transnationella företag och transporter 

påverkar jorden ska vara med i undervisningen (Skolverket, Geografi 1 på gymnasiet, s.3). 

Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna 

fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar 

mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. (ibid). Citatet skönjer utöver 

naturgeografisk och kulturgeografisk ämnesintegrering värdet av att inkludera hållbar 

utveckling i undervisningen. Människans resursanvändning ur ett tidsperspektiv samt vilka 

konsekvenser det blir av en ojämn naturresursfördelning för mänskligheten utgör en nödvändig 

del av Geografi 1.   

 

3.2 Geografi på gymnasiet 

Utrymmet läraren får i sin undervisning har enligt Molin sitt ursprung från decentraliseringen 

som har gjorts ur Skolverkets sida; Tanken är att läraren tillsammans med sina elever beslutar 

om ämnesinnehåll och arbetsmetod(er)…(Molin, 2006, s.15). Molin menar att dagens 

kursplaner saknar anvisningar om vilka metoder lärarna ska använda sig av när de undervisar i 

ämnet. Molin lyfter också fram att det ur Skolverkets sida inte ges något bestämt ämnesstoff 

som varje lärare måste förhålla sig till, utan syftet med undervisningen är att nå kursmålen. 

Lärarens professionalism, både ut ett didaktiskt och ämnesteoretiskt perspektiv, blir därmed 

viktig för att eleverna ska uppnå kursmålen (Molin, 2006, s.15). I Lena Molins (2006) 

avhandling framgår det att gymnasiegeografins innehåll i stor omfattning består av 

namngeografi och regionalgeografi. Undervisningen i ämnet saknar problematiseringar och 
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konfliktstudier där exempelvis gränsöverskridande aktiviteter och globaliseringsfrågor inte 

undervisas i större utsträckning (Molin, 2006, s.200 & 201). Naturgeografiska delen av 

geografiämnet består främst av memoreringar av naturgeografiska begrepp och saknar kontakt 

med verkligheten eftersom exkursioner genomförs sällan (Molin, 2006, s.201). 

De observationer Lena Molin (2006) har gjort visar att geografiämnet i det moderna 2000-

talets samhälle undervisas fortfarande ur ett kulturgeografiskt och naturgeografiskt perspektiv. 

Enligt Molins observationer utgår geografiundervisningen inte från att ämnet är sammanhållet 

och tvärvetenskaplig, utan i undervisningssituationen är ämnet uppdelat på ett konkret sätt 

(Molin, 2006, s.184). Förvånansvärt har geografiämnet under Molins observationer undervisats 

sammanhållet endast i 9 av 81 observerade lektioner (Molin, 2006, s.164). Kunskapsbyggandet 

är en process som Molin (2006, s.170) menar är starkt beroende av vilken syfte undervisningen 

har; … elevernas kunskapsbyggande process är starkt beroende av syftet med undervisningen 

och det sammanhang som kunskapen presenteras i. Exempelvis om syftet med en lektion är att 

eleverna ska lära sig naturgeografiska fenomen och begrepp samt att relatera dessa till varandra, 

resulterar detta i att undervisningens fokus ligger i att studera naturgeografi. I och med det 

utesluts människan som en påverkande faktor och undervisningens mål blir istället att eleverna 

lär sig naturvetenskapliga fenomen och begrepp (Molin, 2006, s.170).  

 

3.3 Geografiska studier 

Students in school study the ‘real world’ only on the rare occasions when they work outside the 

classroom or if their direct experiences of the real world are used as an object of study (Roberts, 

2014, s.200). Enligt Roberts (2014, s.200) studerar elever världen genom olika visuella ting 

som exempelvis kartor, skrivna texter, grafer, statistik, filmer och bilder. Roberts menar att 

dessa ting representerar delar av verkligheten och anser att tingen framställs av olika motiv. 

Vill vi vara säkra på att verkligheten som man ser utifrån tingen är sann, behöver vi testa den 

information objekten ger. The test of whether they are ‘real’ depends on the extent to which 

they correspond with and are consistent with observations in and evidence from the ‘real 

world’. (Roberts, 2014, s.200). Detta citat belyser vikten av att undersöka de teoretiska 

kunskaperna i förhållande till hur de ser ut i den fysiska världen för att sedan komma fram till 

vad som är sant. Exkursioner kan därmed vara ett sätt att testa om informationen i kursböckerna 

stämmer överens med undersökningarna som görs ute i fält. 

Fortsättningsvis är det läraren som väljer undervisningsstoffet. De val som läraren gör 

påverkas av lärarens egna värderingar, intressen och ideologier (Roberts, 2014, s.204). 

Kunskaper som förmedlas från lärarens sida kan däremot vara meningslösa om eleverna inte 

känner sig motiverade eller om eleverna inte kan relatera dessa kunskaper till sig själva 

(Roberts, 2014, s.205). För att geografisk kunskap ska vara meningsfull behöver eleverna kunna 

förstå, tolka, analysera men även kritisera geografisk data som framställs på olika sätt. Utöver 

detta menar Roberts att geografi blir meningsfullt när eleverna lär sig att göra geografiska 

kopplingar; To make sense of geography they need to make connections of all kinds: between 

existing knowledge and new ideas; between different pieces of information; between different 

concepts. (Roberts, 2014, s.205). I citatet kan det läggas märke till att författaren belyser vikten 
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av att eleverna ska kunna använda sig av olika typer av information och begrepp, något som det 

framgick tidigare i detta avsnitt. Att kunna tolka exempelvis texter, kartor, och bilder är därmed 

betydande för att det ska vara meningsfullt för eleverna att lära sig geografi. 

Board on Earth Sciences and Resources (2010, s.84) konstaterar att geografiska studier kan 

hjälpa att identifiera de processer och mönster som skapar ojämlikhet över olika delar av 

världen, både på statlig nivå och på lokalnivå. Hur spatiala relationer skapar ojämlikhet kan vi 

enligt författarna förstå genom att studera geografi. För att förstå ojämlikhet ur ett 

globaltperspektiv kan vi studera relationen mellan hög inkomstländer och låg inkomstländer 

(Board on Earth Sciences and Resources, 2010, s.89). Produktion och konsumtion är därmed 

två centrala begrepp som kan användas och undersökas för att få en tydlig bild av hur rika och 

fattigare länder påverkar varandra.  

Urbanisering, industrialisering, jordbruk och markanvändning är fyra fenomen som kan 

studeras ur ett geografiskt perspektiv. Urbanisering och industrialisering leder till förändrade 

livsvillkor för det området där processen sker som även påverkar andra delar av världen. 

Urbanisering i ett område kräver att det produceras mat på andra platser vilket skapar 

efterfrågan på mark. Urban expansion leder till att produktion av grödor flyttas i stor 

utsträckning till andra länder på grund av billiga produktionskostnader. Varorna behöver 

däremot transporteras till marknaden där efterfrågan är hög och transporten bidrar i sin tur att 

enorma mängder av fossila bränslen förbrukas. Board on Earth Sciences and Resources (2010, 

s.64) anser att billiga transportkostnaderna står bakom varför vi idag har ett globaliserat system 

av mat import och export. Fenomenet kan å andra sidan förändras om transportkostnaderna ökar 

och resulterar i att produktionen återigen hamnar i närheten till marknaden (Board on Earth 

Sciences and Resources, 2010).  

 

3.4 Ämnets relevans för elevernas förståelse av en komplex värld 

Geografiämnet är enligt Møller privilegierat eftersom disciplinen inte är ett nytt ämne, utan det 

är ett interdisciplinärt ämne (Møller, 2003, s.12 & 20). Møller anser att geografi inte kan undgås 

och han konstaterar att den alltid finns bland elever trots att de knappt är medvetna om det; 

 

Eleverna lever bokstavligt talat i geografin och agerar geografiskt varje dag: de färdas i landskapet, de badar 

i havet och upplever vädret med sin egen kropp, konsumerar resultatet av människans utnyttjande av 

jordmån, malmer och bränsle, de möter främmande kulturer på gatan, under resor och genom media, de är 

i sina dagliga handlingar med om att påverka miljön och så vidare.  (Møller, 2003, s.20).  

 

Detta belyser vikten av att ha geografiundervisning för alla elever, oavsett vilken program 

de går på. Detta eftersom alla befinner sig i en liknande situation som Møller (2003) beskriver 

ovan, där vi som människor på något sätt alltid påverkar och påverkas av vår omgivning. Møller 

(2003, s.20 & 21) skönjer att geografiundervisningens syfte är att öka elevernas förståelse för 

hur kulturlandskapet och naturlandskapet samspelar med varandra. Insikten av sambanden i 

natur och kulturlandskapet är enligt Møller (2003, s.21) nödvändig för att människan som en 

enskild individ ska verka på ett ansvarigt sätt. Geomorfologi, meterologi, klimatologi, 
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jordmånslära och hydrologi är fem naturgeografiska vetenskapsgrenar som ingår i 

geografiämnet. Geomorfologi definieras enligt Møller (2003, s.65) som den gren inom 

geografin som i grunden strävar efter att förstå vilka komponenter landskapet har bildats av och 

varför landskapet ser ut som den gör, vilket gör geomorfologiska kunskaper nödvändiga för att 

eleverna ska förstå sin omgivning. 

Vidare är metereologiska kunskaper viktiga för att eleverna ska få förståelse för hur olika 

väderfenomen och metereologiska processer fungerar i atmosfären. Således är dessa kunskaper 

essentiella för att eleverna ska förstå väder och klimatförändringar (Møller, 2003, s.66). 

Skillnaden mellan meterologi och klimatologi är att klimatologin behandlar vädertyper ur ett 

globalt perspektiv. Genomsnittsvärden under en period på 30 år av nederbörd, vind och 

temperatur utgör definitionen av begreppet klimat för ett område (Strahler, 2013, s.222) medan 

väder behandlar de tre fenomenen ur ett dagligt eller veckovis perspektiv. Møller (2003, s.69) 

menar att kunskaper i klimatologi är en redskap för att eleverna ska förstå klimatet på jordens 

olika platser för att därmed få en förståelse för människans varierade livsmiljöer och 

levnadsvillkor. Jordmånsläran är däremot viktigt för att vi ska kunna förstå olika livsmiljöer 

som människor befinner sig i. Enligt Møller (2003, s.69) är jordmånen ett resultat av samverkan 

mellan klimat, växter och djur. De jordarter som har bildats genom geologiska och 

geomorfologiska processer är däremot grundsatsen för att jordmån ska över huvud taget kunna 

bildas. 

Hydrologi är den sistnämnda naturgeografiska vetenskapsgrenen inom naturgeografi, 

enligt Møller (2003, s.70). Hydrologi studerar många fenomen, exempelvis atmosfär, glaciärer, 

markvatten, hav, floder, sjöar och grundvatten är de delar vilka enligt Møller ingår i hydrologi 

studier. För elever är hydrologiska kunskaper i betydande utsträckning relevanta för att de ska 

förstå människans samspel med naturen. Vatten är den främsta anledningen till varför det finns 

liv på jorden och läran om vattnets kretslopp och dess sårbarhet, inte minst genom föroreningar 

är oumbärlig. Utöver detta består 2/3 av jordens yta av vatten och det innebär att hydrologiska 

processer är med och formar klimatet på jorden (Møller, 2003, s.71). 

 

3.5 Centrum och Periferi 

Världsekonomins centrum finns i stora städer eftersom koncentrationen av jordens kapital 

ligger där. Handel, företag, finans och utbildning har sina huvudkontor i större städer och detta 

gör de till en central punkt där makt och välfärd samlas (Atkins, Simmons & Roberts, 1998, 

s.256). Internationella marknader och global handel är två essentiella delar av världsekonomin 

vilka ökar den regionala ekonomins oförmåga att vara självförsörjande. Den spatiala 

världsekonomiska strukturen är utformad av två fenomen; centrum och periferier. 

Centrumområden arrangerar kapitalcirkulationen, handeln och informationsflödet. I dessa 

områden tillverkas råvaror till färdiga produkter och därefter bestäms det slutgiltiga priset för 

produkterna. Däremot förser periferin råvaror till centrum och resultatet av detta samspel leder 

till att periferin blir en marknad för centrumområden (Atkins, Simmons & Roberts, 1998, 

s.256). Samspelet skapar en relation mellan centrum och periferi, vilket leder till att centrum 

blir beroende av periferi och vice versa. 
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Å andra sidan diskuterar Will Hout (1993, s.20 & 21) två annorlunda men ändå likartade 

begrepp som inte har tagits upp i föregående stycke: kapitalistiska länder och icke kapitalistiska 

länder. Stora företag i kapitalistiska länder erhåller enorma vinster och genom dessa vinster kan 

enorma banker bildas. I sin tur lånar banker ut pengar till företagen i syfte för att maximera 

deras ränteavkastning. Begreppen centrum & periferi samt kapitalistiska & icke kapitalistiska 

länder kan liknas varandra eftersom den vinst transnationella företag gör kommer främst från 

periferiområden. Hout (1993, s.21) lyfter fram i sin bok att icke kapitalistiska länders position 

i den globala marknadsekonomin är att vara exportörer av råmaterial till kapitalrika länder och 

företag. Resultatet av att inte vara ett kapitalstarkt land kan därmed leda till att landets 

utveckling blir begränsad (Hout, 1993, s.21). Kapitalismens utveckling har dock gynnat 

kapitalmängden i världsekonomin. Den snabba kapitaltillväxten i världen under det senaste 

århundradet är ett resultat av kapitalismens utveckling (Hout, 1993, s.21) vilket också har 

internationaliserat världsekonomin.  

Vidare lyfter Hout (1993, s.24) att höga produktionskostnader i kapitalrika länder är 

orsaken till varför företag från kapitalistiska länder investerar i kapitalsvaga länder. Det är 

däremot inte endast företag som investerar i utlandet, utan det kapitalrika landet expanderar sitt 

territorium genom att implementera sina kapitalrika företag (Hout, 1993, s.24). Författaren 

menar att teorier som stöttar frihandel betonar endast de positiva delarna med att ha frihandel 

världen över. Däremot lägger beroendeteoretikerna tonvikten på de skadliga konsekvenserna 

av frihandeln och framförallt vilka effekter den får för utvecklingsländer (Hout, 1993, s.42). 

Hout (1993, s.26) konstaterar att det finns en tydlig orsak till varför ekonomiskt mindre 

utvecklade länder inte kan utvecklas vidare; på grund av att vinsten inte används korrekt. I 

utvecklingsländer tar markägare, långivare, handelsmän, statsbyråkratin, men i större 

utsträckning tar de utländska kapitalisterna vinsten. De övriga aktörerna använder enligt Hout 

inte överskottet på ett produktivt sätt och det bidrar till att landet inte kan utvecklas i samma 

mån som utvecklade länder (Hout, 1993, s.26).   

Idag har utvecklade länder inte kolonier på samma sätt sedan de hade under kolonisationen. 

Men det betyder inte att imperialismen är över; The main agents of `new style´ imperialism are 

transnational companies, investing in the non-Western countries and as a result extracting 

large amounts of profit from their economies. (Hout, 1993, s.27). Författaren menar att 

transnationella företag har tagit över rollen som imperialister; exempelvis använder inte företag 

militära medel för att kontrollera mark i andra länder, utan tillvägagångssättet är ekonomiskt 

och politiskt. Citatet påpekar att företagen exploaterar fattigare länders ekonomier och gynnar 

de länder där företagen har sina högkvarter. Hout (1993, s.28) lyfter fram att löneskillnaden 

mellan rika och fattiga länder är skadlig för välståndet i den senare nämnda. Däremot anser 

författaren att den stora skillnaden mellan lönerna är en del av hur den kapitalistiska 

världsekonomin fungerar. Kapitalismens grundprincip är att maximera vinst och det främsta 

verktyget för att göra det realiserbar är genom att minska verksamhetskostnader (Hout, 1993, 

s.117). 

Ekonomisk geografi är beteckningen på de områden av geografin som sysselsätter sig med 

produktion och distribution av varor och tjänster… (Møller, 2003, s.73). I detta avsnitt har 
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syftet varit att belysa den ekonomiska geografins betydelse i geografiämnet. Utöver begreppen 

centrum och periferi är det nämnvärt att lyfta fram tre andra begrepp innan avsnittet avslutas; 

primär, sekundär och tertiära näringar är tre typer av ekonomiska ”steg” världens olika länder 

befinner sig i. Primära ekonomier kännetecknas av att producera råvaror som kommer direkt 

från naturen i obearbetat form såsom fisk, jordbruk, gruvdrift och skogsbruk (Møller, 2003, 

s.73). Primära ekonomier är tydliga periferiområden, vilket framgick tidigare i detta avsnitt. 

Den sekundära sektorn kännetecknas av att råvaror bearbetas till färdiga produkter. Tertiära 

näringar är däremot tjänstinriktade och kan vara både privata och offentliga (Getis et.al, 2011, 

s.351 & Møller, 2003, s.73). Tertiära näringar ser till att råvaror och bearbetning av dem kan 

möjliggöras genom finansieringar. Exempelvis är bank, transport och handelssektorn 

karakteristiska för tertiära näringar, med andra ord består tertiära näringar av serviceinriktade 

sektorer (Getis et.al, 2011, s.351 & 352).  

 

3.6 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling har sedan 1980-talet blivit ett hett diskussionsämne och inte minst sagt 

problematiskt att definiera. Det finns många definitioner, varav en är från Union for the 

Conservation of Nature (IUCN); for development to be sustainable, it must take account of 

social and ecological dimensions, as well as economic ones (Gendron, 2012, s.116). Denna 

definition av hållbar utveckling konstaterar att det finns tre dimensioner där alla samspelar med 

varandra. Vi kan därmed nå ett hållbart samhälle endast om vi arbetar hållbart socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt. Om vi vill ha en hållbar värld kan vi enligt IUCN:s definition av 

hållbar utveckling inte utesluta någon av dessa tre nödvändiga principer.  

Sju år senare, år 1987 sammanställde FN:s Världskommission för miljö och utveckling den 

kända Brundtlandrapporten, där begreppet hållbar utveckling definierades på nytt; sustainable 

development is economic and social development that meets the needs of the current generation 

without undermining the ability of future generations to meet their own needs (Gendron, 2012, 

s.116). När man tolkar den senare definitionen är det värt att lägga märke till den ekologiska, 

miljö aspekten. Till skillnad från IUCN:s definition har Brundtlandrapporten inte på ett direkt 

sätt markerat den ekologiska delen av hållbar utveckling. Däremot skönjer den vikten av att den 

nuvarande generationen ska få tillgodogöra sig sina sociala och ekonomiska behov, utan att de 

kommande generationernas förmåga att göra så begränsas. Gendron (2012, s.132) menar att 

Brundtlandrapporten inte avsätter ekonomisk tillväxt. Rapporten lyfter fram att ekonomisk 

tillväxt är nödvändigt i utvecklingsländer för att vi ska ha ett hållbart samhälle. 

Gendron (2012, s.132) indikerar att den ekologiska aspekten av hållbar utveckling i 

Brundtlandrapporten är en förutsättning för att människorna ska ha ett tryggt socialt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. Eftersom att vi är i och omgivna av naturen är det därför viktigt 

att den ska må bra för att vi ska kunna tillgodogöra oss våra sociala och ekonomiska behov. 

Därtill menar Hesterman (2011, s.22 & 23) att jord och vatten är de två mest värdefulla 

resurserna för att föda människorna i världen. Jorderosion är ett allvarligt problem eftersom i 

och med fenomenet spolas bördiga jordar bort med hjälp av vatten och vind. De bördiga 

bortspolade jordpartiklarna blir därmed förlorade för alltid vilket resulterar i att goda 
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förutsättningar för odling av grödor också försvinner (Hesterman, 2011, s.23). Problemet är inte 

att det endast försvinner jord, utan förlorandet av matjord leder till att mer gödningsmedel och 

andra kemiska tillsatser måste användas för att främja grödornas produktivitet (Hesterman, 

2011, s.23). 

Slutligen är klimatförändringar är också ett hot mot ett hållbart samhälle och Hesterman 

(2011, s.28 & 29) lyfter fram att dagens system av matproduktion bidrar till en ökning av 

växthusgaser i atmosfären. Författaren använder sig av begreppet ”food system” vilket kan 

förstås på följande sätt; One way to understand what I mean by ”food system” is to follow a 

single crop from field to fork. (Hesterman, 2011, s.4). Jordbruk som ensam medverkande kraft 

är inte den största boven vad gäller ökning av växthusgaser i atmosfären, utan transportering av 

mat förser atmosfären med betydande mängder av koldioxid (Hesterman, 2011, s.29). Är man 

däremot emot långa transporter av mat och onödiga mängder av koldioxidutsläpp bör vi som 

enskilda individer äta säsongsvis (Hesterman, 2011, s.134). Det är också möjligt att äta 

säsongsvis även i kalla klimatzoner eftersom där går det att lagra frukter och grönsaker i frysen. 

Vad gäller detta menar Hesterman (2011, s.135) att frukt och grönsaker borde frysas in när de 

är bäst tillstånd.  

  

 

4. RESULTAT 

 

Detta kapitel syftar till att presentera intervjuerna och deras innehåll. En individuell 

sammanställning av varje enskild respondent har utformats för att klargöra vilka meningar de 

har haft kring studiens intervjufrågor.  

 

4.1 Lärare 1 

Genom att undervisa i geografiämnet medger läraren att denne har blivit bättre på sina två andra 

ämnen, vilka är historia och religion. Geografiska kunskaper i resursfrågor kan tillämpas i 

historieundervisningen menar läraren. En kan få större inblick på hur människan har använt sig 

av olika resurser ur ett historiskt perspektiv genom att studera geografi. Läraren påstår att 

resurs- och maktfrågor utgör en viktig del av innehållet för geografiämnet på gymnasiet. Det är 

angeläget att studera hur olika sociala strukturer påverkar makten över resurser, exempelvis 

vem det är som äger ett lands resurser, vilka grupper finns det, vilka aktörer finns det och hur 

försöker de påverka. Läraren konstaterar att det centrala innehållet för geografi 1 är bra 

eftersom den lyfter upp frågor om resurser och maktfördelning.  

I kursmålen däremot anser hen att geografiska processer och frågor om hur de påverkar 

människors livsvillkor är centralt. Skolverket har inget bestämt ämnesstoff som varje lärare 

måste förhålla sig till, utan läraren får själv välja vad det ska behandlas i undervisningen. En 

jämförelse görs från lärarens sida där denne menar att det finns många viktiga mål i 

geografikursen i jämförelsevis med historia. Enligt läraren har geografiämnet flera centrala mål 

än vad historieämnet har. 
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Fortsättningsvis förmedlar läraren att frågor angående hur förhållanden i exempelvis 

västvärlden påverkar andra områden världen över är mindre centrala, men borde enligt 

vederbörande vara mer centralt. Läraren anser att det är viktigt att elever får lära sig om hur 

olika förhållanden och konsumtionsbeteenden påverkar geografiska system på andra områden; 

Hur förhållanden här påverkar omvärlden, typ vårt konsumtionsbeteende påverkar geografiska 

system i Bangladesh osv, det känns som att de är mindre centrala men viktiga redskap. 

Systemtänkandet är en viktig redskap menar läraren och nämner att vi människor är en del av 

både samhällsvetenskapliga och naturliga system. Läraren konstaterar att geografi blir 

intressant när man kopplar ihop hur samhället och naturen samspelar med varandra. 

När jag frågar om vilka undervisningsmetoder och examinationsformer personen i fråga 

använder sig av lyfter läraren fram att denne försöker vara så bred som möjligt. Läraren medger 

att prov och hemskrivningar är två examinationsformer. Däremot testar hen endast ytliga 

faktakunskaper när det är provtillfälle. Vilka undervisningsmetoder läraren använder sig av 

beror på vad undervisningen behandlar. Exempelvis har muntliga prov anordnats där grupper 

om fyra elever hat fått diskutera olika typer av bergarter.                                                                                     

Geografiska processer, såsom endogena och exogena krafter samt resursfrågor utgör 

grunden för geografiämnet. Systemtänkandet är nyttigt för att eleverna ska förstå världen och 

enligt läraren är meningen med geografiämnet att föra ihop olika system för att därmed skapa 

helhetsbilder. Geografen för ju ihop alla system och kan skapa helhetsbilder på ett sätt som jag 

tycker är läckert. Förståelsen av landskapet och det rumsliga perspektivet menar läraren är en 

avsevärd del av geografiämnet. Landskapet formas och förändras genom både naturgeografiska 

och kulturgeografiska processer, där läraren lyfter fram att lokalmiljön och den politiska 

ekologin är delaktiga i formationen. Med politisk ekologi syftar läraren på makt och 

resursfrågor; vem äger resurserna, vad vi vill göra med resurserna.  

Hållbar utveckling har enligt läraren i och med LGY11 fått en stor utrymme i 

geografiämnet. I geografiämnet kan hållbar utveckling diskuteras i alla moment medan i 

naturkunskapsämnet har hållbar utveckling fått mindre utrymme i LGY11. Läraren påpekar att 

hållbar utveckling i geografi är väldigt tydligt markerat i kursmålen och tycker att ämnet 

geografi eventuellt har blivit ett hållbarhetsämne. Kunskaper i klimat och klimatförändringar 

hjälper eleverna att förstå jordens ständiga förändring menar läraren, vilket också kan kopplas 

till hållbar utveckling.  

Enligt läraren är det viktigt att en undervisar om växthuseffekten, vattnets kretslopp och de 

olika klimatzonerna i syfte för att elever ska erhålla kunskaper om klimat. Däremot konstaterar 

respondenten att elever borde få undervisning om hur geografisk information samlas, 

exempelvis hur klimatforskare jobbar. Hur vet vi att den geografiska information stämmer, hur 

jobbar klimatforskarna vad är det de utgår ifrån. Sedimentprov ett exempel. Läraren anser att 

denne har blivit väldigt naturvetenskaplig orienterat när vederbörande undervisar om klimat. 

Detta eftersom läraren måste gå igenom flera naturgeografiska processer och begrepp.  

Läraren förmedlar att i klimatundervisningarna handskas denne inte särskilt mycket med 

framtida frågor. De gånger jag har haft klimatkursen eller klimatmomentet så har det kanske 

inte riktigt funnits utrymme just för den här står vi och vad kan vi göra. Däremot när läraren 
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undervisar om olika klimatzoner påpekar respondenten vikten av att lyfta fram jordbruk och 

försörjningsmöjligheter och hinder i och med klimatförändringar. Det är viktigt att eleverna får 

kunskaper om hur klimatförändringar påverkar framtidens försörjningsmöjligheter. Frågor som 

rör konsumtion och ekonomiska system berörs inte särskilt mycket i geografikursen. Detta 

beror enligt läraren på att i åk 3 arrangeras det ett klimatrollspel och där diskuteras klimat, 

konsumtion och ekonomiska system på ett djupare sätt.  

 

Då pratar vi hela registret med liksom ekonomiska strukturer och olika kulturella skillnader kanske och 

mänsklig psykologi och “whatever” som liksom gör att vi fastnar i ett ganska ohållbart beteende så att säga. 

Det är först på trean man får skörda frukterna vad gäller klimat alltså.  

 

Grundläggande kunskaper i klimat menar läraren är således essentiella för att diskutera 

ämnet ur en problematiserande aspekt. För att eleverna ska förstå att geografi är ett 

sammanhållet ämne väljer läraren att börja kursen genom att ha en exkursion. På ett område av 

10x10 eller 20x20 meter får eleverna undersöka vad som finns i landskapet och sedan diskuterar 

de varför exempelvis hus och vägar ligger där de ligger. Enligt läraren finns det inga gränser 

angående hur långt man kan undervisa geografi på ett integrerat sätt. Men hen menar att det 

ibland kan vara bra att undervisa naturgeografiska processer för sig, utan att väva in den 

kulturgeografiska aspekten. Läraren åsyftar på att det finns naturgeografiska processer som 

människan inte kan göra något åt och att det då blir naturligt att hålla den mänskliga aspekten 

utanför. Det kan enligt respondenten vara bra att börja med att lära ut de naturgeografiska 

processer enskilt för att eleverna därefter ska kunna tillämpa de kulturgeografiska kunskaperna 

i ett sammanhang.  

 

4.2 Lärare 2 

Torts att geografiämnet är ett litet ämne på gymnasiet menar läraren att det är oerhört 

inspirerande att undervisa geografi. Ämnets styrka ligger i att den är både samhällsvetenskaplig 

och naturvetenskaplig. Läraren anser att det är nödvändigt att ha kunskaper i båda 

samhällsvetenskap och naturvetenskap för att förstå vad hållbar utveckling är. Hen har en kritisk 

ställning till att geografi är ett litet ämne på gymnasiet; Det som är dilemmat med geografi är 

att det är ett så litet ämne i dagens skola. Och att statsmakterna på något sätt inte riktigt har 

förstått vad geografi är. Okunnighet angående geografins innebörd kan enligt läraren ligga 

bakom varför geografiämnet inte har fått ett större utrymme på gymnasiet. Specifikt kritiserar 

vederbörande f.d. utbildningsministern Jan Björklund och påstår att det finns en total 

okunnighet ur Björklunds sida kring ämnet. Läraren skulle vilja se att geografiämnet blev 

obligatoriskt för inte minst naturvetenskapliga programmet. Denne argumenterar för ämnets 

tvärvetenskapliga karaktär, vilket enligt läraren är central i diskussioner kring hållbar 

utveckling. 

Vidare menar läraren att Skolverkets styrdokument utgör en bas för undervisningen. Enligt 

respondenten måste lärarna följa Skolverkets styrdokument men lyfter fram att det inte finns 

någon betydande skillnad mellan de nya och de gamla styrdokumenten. Dock är läraren kritisk 
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till införandet av GIS i LGY 11; Det man kan kritisera är att man har lagt in GIS ganska explicit 

utan at man sett till att geografilärarna faktiskt kan någonting om GIS. Införandet av GIS i 

kursmålen för geografi är enligt läraren problematiskt och inte särskilt välgenomtänkt. Hen 

konstaterar att Skolverket har lagt till ett moment i kursmålen utan att de har säkerställt att 

lärarna kan behärska det. Utöver det är läraren nöjd med kursmålens innehåll och anser att 

geografiämnets centrala delar tas upp i kursbeskrivningarna. Intressant att lyfta fram är att 

kursen geografi 1 läser eleverna under två år, 50 poäng respektive år.  

Enligt läraren handlar geografi mycket människors livsvillkor men för att förstå 

människans livsvillkor menar läraren att man måste förstå naturens förutsättningar. Läraren 

anser att denne lägger nästan lika mycket tyngd på varje delområde av geografiämnet. 

Lokaliseringsfrågor prioriteras mindre, medan i sin undervisning ägnar respondenten mer tid åt 

förståelsen av livsmedelsproduktion i koppling till jordbruk. Hållbar utveckling är också en 

central del i lärarens undervisning och denne menar att hållbar utveckling finns med som ett 

perspektiv inom alltihopa.  

Fortsättningsvis har fältstudier stor betydelse för att eleverna ska förankra de teoretiska 

kunskaperna med hur de är i verkligheten. Läraren lyfter fram vikten av att uppleva saker och 

ting på riktigt och inte bara i teorin eller bara litteratur eller från film, jag tror att det är oerhört 

viktigt för att förankra kunskaper. Vederbörande konstaterar att kunskaper befästs på ett bättre 

sätt när eleverna får ”göra” geografi. Däremot behöver fältstudier och exkursioner inte vara 

särskilt tid och resurskrävande, utan enligt läraren kan det räcka med att gå utanför skolan och 

studera den lokala miljön. Läraren medger också att fältstudier är betydelsefulla för att 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga kunskaper erfaras på ett integrerat sätt.  

Utöver detta är skriftliga prov, reflekterande texter, seminarier och föreläsningar fyra olika 

metoder som läraren använder sig av för att examinera sina elever i geografiämnet. Skriftliga 

prov förekommer dock inte i större omfattning. Med föreläsningar menar läraren att eleverna 

får redovisa inför sina klasskamrater angående det som examineras och på det sättet får de 

närvarande eleverna ta del av den kunskap som förmedlas från den enskilda elevens sida.  Enligt 

läraren är det viktigt att elevernas styrkor kommer fram och därför försöker respondenten 

variera så mycket som möjligt både när det gäller undervisningsmetoder och 

examinationsformer. Hen åsyftar att det finns elever som blir stressade inför prov och kan 

därmed inte visa vad de egentligen kan. Å andra sidan finns det elever som tycker att det är 

jobbigt att prata inför klassen. I syfte för att komma åt elevernas olika styrkor och förmågor blir 

därmed variation ett nyckelfenomen. 

Geografiämnet har enligt läraren en central roll för att eleverna ska förstå världen vi lever 

i. Respondenten är ledsen över att ämnet ”slarvas bort” i högstadiet på grund av att lärarna inte 

lägger fokus på att undervisa i geografi; Det slarvas bort väldigt mycket på högstatidet därför 

att de har en SO-lärare som tycker att det är jätteroligt med religion eller historia.  Det sorliga 

enligt vederbörande är att de elever som sedan väljer naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet 

går miste om att få chansen att läsa geografi. Läraren menar att på det sättet förlorar eleverna 

också möjligheten att få erövra någon förståelse för världen. Geografiska kunskaper är oerhört 
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viktiga för att förstå naturkatastrofer och människornas utsatthet. Att se naturliga processer och 

människans utsatthet i ett sammanhang menar läraren är viktigt;  

 

Men att förstå varför det händer just där det händer, att se det i ett sammanhang och att förstå människors 

utsatthet. Att man kanske väljer att bo i ett sådant område trots att det då är stor risk för naturkatastrofer, 

det är oerhört centralt att ha bakgrundskunskap. Ingen i Sverige visste vad tsunami var förrän 2004 utom 

geografilärarna möjligen. 

 

I citatet ovan påpekar läraren på värdet av att se olika fenomen i ett sammanhang, men för 

att kunna göra det menar läraren att eleverna behöver ha bakgrundskunskaper i hur 

naturgeografiska processer fungerar. För att exempelvis förstå vad klimatförändringar är 

behöver vi enligt läraren även förstå vad klimat är, men vi behöver också förstå kopplingen 

mellan klimat, nederbörd och växtzoner. Utöver detta konstaterar läraren att integrationen av 

samhällsgeografi och naturgeografi i geografiundervisningen är alltid möjlig. Hen anser att en 

geografilärare alltid kan sätta ihop det naturvetenskapliga i en kontext med det 

samhällsvetenskapliga. Nedan finns ett tydligt exempel som läraren lyfter fram angående klimat 

och geologi; 

 

En sak som väder och klimat, det kan ju verka väldigt naturvetenskapligt men sen i nästa andetag pratar 

man ju om livsvillkoren i olika klimatzoner. Och pratar du om geologi, bergarter, hur kan människan 

använda sig av bergarterna, då har vi också den här bryggan. Jag har svårt att komma på något avsnitt som 

skulle vara bara det eller det andra. 

 

I och med det sistnämnda citatet finns det enligt läraren varken gränser eller hinder för att 

geografiämnet ska undervisas på ett integrerat sätt. Det är därmed alltid möjligt att koppla det 

kulturgeografiska med det naturgeografiska.  

 

4.3 Lärare 3 

Geografi är enligt lärare 3 ett mycket intressant ämne men samtidigt ett viktigt ämne. Redan i 

början av intervjun kan lärarens missnöje skönjas över att eleverna kan för lite geografi när de 

lämnar högstadiet; Eleverna kan ingenting när de kommer till gymnasiet, de har väldigt dåliga 

kunskaper i geografi. Hen lyfter fram att eleverna inte kan gradnätet och andra grundläggande 

kunskaper som exempelvis varför det regnar och blåser. Detta resulterar i att respondenten 

måste avvika från styrdokumenten för geografi 1 och istället ha genomgångar som denne anser 

ligger på mellanstadienivå. Enligt läraren handlar första terminen om att ge grundläggande 

kunskaper till eleverna för att sedan kunna undervisa på gymnasienivå. Läraren nämner att 

under höstterminen måste denne ha en ”egen kurs” med tanke på att det inte går att följa 

Skolverkets styrdokument för geografi, eftersom att gymnasiegeografi är för svår.  

Hen har en kritisk ställning till innehållet i nationella proven på grundskolan. Vederbörande 

menar att proven innehåller endast kulturgeografiska aspekter; Jag har ju sett nationella prov i 

geografi för högstadiet och där var det inte ett ord om naturgeografi, det var bara 
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kulturgeografi. Däremot anser läraren att det centrala innehållet för geografi på gymnasiet är 

tillräcklig innehållsrik. Undervisning om klimat menar läraren är viktig men denne påpekar att 

det tar mycket långt tid. Dessutom undervisning i kartografi och andra grundläggande 

geografiska moment, såsom gradnätet, är enligt läraren oumbärligt för att eleverna ska kunna 

gå vidare med geografins resterande innehåll.  

Fortsättningsvis anser läraren att undervisningsmetoderna beror mycket på vilken grupp 

denne undervisar. Respondenten menar att vissa grupper har en positiv attityd till prov medan 

andra vill ha enskilda fördjupningsuppgifter. Läraren anpassar sig också efter vilka 

examineringsmetoder grupperna har haft i andra ämnen; om en grupp har precis haft prov i ett 

annat ämne då vill de kanske inte ha prov igen. Alltså man får ju anpassa hela tiden efter vad 

de gör, hur deras dagar ser ut och så. Däremot menar läraren att denne alltid försöker ha ett 

prov varje termin och då är proven oftast kring kartografi, klimat och demografi. 

Vidare konstaterar läraren att geografiämnet har en stor betydelse för att eleverna ska förstå 

världen de lever i. Hen menar att man inte kan förstå klimatförändringar och resursuttag utan 

att ha geografiska kunskaper. Läraren anser att det är hemskt att inte alla samhällsvetare läser 

geografi. Kunskaper i geografi är enligt läraren essentiella för att eleverna ska kunna agera mot 

de problem som finns. I enlighet med läraren leder okunskap till att man blir handlingsförlamad; 

alltså man kan inte agera om man inte vet varför, så är det ju med allt. Har eleverna exempelvis 

inga kunskaper om klimatförändringar, då kommer de inte heller bry sig om 

temperaturökningar menar läraren.  

Fältstudier är enligt läraren både roligt och viktigt för eleverna. I fältstudier behandlas 

vanligtvis exogena krafter och läraren motiverar detta med att det finns en rullstensås i Uppsala. 

Eleverna får se både hur landskapet har formats av exogena krafter samt hur människorna har 

omformat den. Examinationsmetoderna för fältstudier görs i form av gruppredovisningar och 

rapportskrivningar. Läraren lägger tyngd på att eleverna ska vara aktiva, vilket respondenten 

menar är av stort vikt för att det ska vara meningsfullt med en fältstudie.  

Vad gäller ämnesintegrering skönjer läraren följande; det finns ju ingen kulturgeografisk 

aspekt som inte har sin botten i naturgeografi. Geografi är ett sammanflätat ämne men läraren 

påpekar att detta kanske var tydligare innan ämnet delades upp i naturgeografi och 

kulturgeografi. Naturens förutsättningar utgör enligt läraren grunden för att människan ska 

kunna leva på jorden, däremot utgör inte människan en grund på samma sätt för naturen menar 

läraren. Däremot för att förstå hållbar utveckling måste eleverna i enlighet med läraren först få 

kunskaper om naturgeografiska processer. Resursfrågor anser läraren är centralt i diskussioner 

kring hållbar utveckling; Hur resurser bildas och hur resurser tar slut det är ju det stora då 

med hållbarheten. Utöver det lyfter läraren fram flera exempel på vad hållbarhet kan handla 

om, vilka är klimat, stadstillväxt, hållbara städer och infrastruktur. 

 

4.4 Lärare 4 

Geografiämnet och dess betydelse för läraren är inte minst sagt personlig; det handlar mycket 

om min identitet. Läraren menar att denne har tidigare studerat flera kurser inom geologi och 

miljövetenskap innan respondenten började på lärarutbildningen. I enlighet med läraren bidrar 
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den naturgeografiska bakgrunden till att vederbörandes lektioner blir mer naturgeografiskt 

präglade. Framtidsfrågor är läraren intresserad av och i geografiämnet finns det gott om 

utrymme för diskussioner kring dem; Det har liksom mycket som jag vill ge vidare till eleverna, 

världens stora framtidsfrågor, hur man ska lösa dem. Ämnet är enligt läraren viktig eftersom 

den behandlar både naturgeografi och kulturgeografi.  

Vad gäller hur läraren förhåller sig till Skolverkets styrdokument menar respondenten att 

kursen i geografi läggs upp i flera moment, där vissa delar återkommer genom åren. Moment i 

kartografi och landskapsförändring ur ett naturgeografiskt och kulturgeografiskt perspektiv är 

två exempel på återkommande moment. När läraren undervisar angående naturgeografiska 

fenomen inkluderar denne även naturkatastrofer. Vilka processer det ligger bakom en 

naturkatastrof och vilka konsekvenser det får för människans livsvillkor utgör en viktig del i 

undervisningen. Klimatförändringar och befolkningsgeografi är i enlighet med läraren 

ytterligare två essentiella återkommande moment. Läraren konstaterar att klimat, vegetation, 

bosättning samspelar med varandra. Enligt respondenten är det avsevärt att eleverna får lära 

sig om sambandet mellan de tre nämnda. 

Vidare anser läraren att Skolverket har försökt att förvalta samspelet mellan natur och 

kultur som är en del av geografins identitet. I kursplanen för geografi finns det mycket stoff 

och vederbörande påpekar att som lärare behöver man göra urval. Hen menar att en lärare måste 

försöka beröra allt eftersom läraren har en plikt att följa styrdokumenten. Däremot noterar 

läraren på att vissa delar i kursplanen får större utrymme än andra. Egna intressen avgör enligt 

respondenten vilka delar en lärare väljer att behandla på ett djupare sätt; Jag är ju naturgeograf 

kan man säga, naturkunskapslärare, geovetare, så det är klart att gå på djupet t.ex. när det 

handlar om klimat och geologidelen. I och med citatet konstaterar läraren att ett urval alltid görs 

och utöver det egna intresset spelar även kunnigheten en betydande roll vad gäller urvalen.   

Fortsättningsvis fastställer läraren att variationen i undervisningsmetoder är nyckeln för att 

det ska fungera. Variation gäller även för examineringar, där exempelvis inlämning av 

instuderingsfrågor och andra skriftliga uppgifter är en del. Elever får också redovisa sina 

skriftliga uppgifter inför sina kurskamrater. Tvärgruppsredovisningar samt opponeringar finns 

bland de metoder läraren använder sig av. Hen anser att elever lär sig på olika sätt vilket enligt 

denne gör att läraren måste variera sina examinationsmetoder. Däremot är prov en central 

tillvägagångssätt för att examinera eleverna och läraren lyfter fram att hen har haft prov i de 

moment som har behandlat klimat och bergartscykeln. 

Ämnet geografi är enligt läraren en redskap för att tolka världen. Exempelvis menar hen 

att det är svårt för eleverna att förstå klimatförändringar om de inte förstår hur olika 

miljöproblem fungerar; Man måste kunna grundkunskaperna för att resonera om konsekvenser 

senare också om klimatförändringar, om du inte förstå liksom hur växthuseffekten fungerar och 

naturliga orsaker, då är det ganska svårt att dra ett längre resonemang av det också. Därför är 

det enligt läraren viktigt att eleverna får kunskaper i grundläggande geografi i syfte för att de 

ska kunna resonera och problematisera olika fenomen, både ur ett helhetsperspektiv men även 

ur ett framtidsperspektiv. Inom befolkningsgeografi får elever de verktyg som behövs för att 

förstå hur befolkningsutveckling kommer se ut i ett land. Läraren konstaterar att geografiska 
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kunskaper och modeller hjälper elever att sätta ord på det de ser, vilket enligt respondenten gör 

att eleverna kan föra djupa analyser. 

Angående exkursioner förmedlar läraren ett viktigt budskap; Hur får man kunskap att bli 

något på riktigt, jo det är genom att göra saker själv ute i fält oftast. Enligt läraren befästs 

kunskaper på ett annat sätt i jämförelsevis med vad eleverna skulle lära sig klassrummet. 

Däremot är det viktigt att instruktionerna inför en fältstudie är tydliga för att eleverna ska förstå 

vad de ska göra. Exkursioner menar läraren tar långt tid att planera men att de är mycket 

givande. Eleverna får under fältstudier undersöka exempelvis hur rundhälar bildas samt hur 

berggrundsgeologin ser ut, vilket gör att eleverna får kunskaper i både hur exogena och 

endogena krafter påverkar landskapet. 

Slutligen är ämnesintegrationen av naturgeografi och kulturgeografi enligt läraren alltid 

möjlig. Pratar man om bergarter och hur de bildas, då kan man diskutera hur bergarter 

använts idag. Läraren ger ett intressant exempel på hur naturgeografi och kulturgeografi kan 

integreras i undervisningen; Det är bara att titta på allting som finns i klassrummet eller i skolan 

och att de får gå runt liksom vad är det som är gjord av olika typer av bergarter. Genom denna 

metod får eleverna se hur olika material har använts av människan. Det går alltid att hitta någon 

koppling där man kan få in liksom människans användning. Detta gäller också när läraren 

undervisar om klimatförändringar. Hen menar att det inte räcker med endast en naturgeografisk 

undervisning angående vad klimat är, utan samspelet mellan klimat och mänskligpåverkan 

behöver belysas. 

 

4.5 Lärarutbildare- Lena Molin 

Geografiämnet har alltid intresserat Lena Molin men hon anser att ämnet under hennes skoltid 

bestod i större utsträckning av kartografi och utantillinlärning: Men i skolan var det väldigt 

mycket blindkartor, där man fick fylla i namn på olika områden, och det tyckte inte jag var 

särskilt roligt. Jag fick lära mig utantill, utan att jag visste vad jag lärde mig. Molin konstaterar 

att det finns en stor skillnad mellan vad eleverna fick lära sig i geografiämnet under hennes 

skoltid i jämförelsevis vad de får lära sig idag. Under hennes skoltid fanns det inte lika stort 

utrymme för problematiseringar, vilket idag utgör en betydande del av ämnet på gymnasiet.  

Molin lyfter fram att det var först på universitet hon insåg geografiämnets betydelse och 

innebörd. Kulturgeografiska aspekter vad gäller framtida frågor och människans formation av 

landskapet blev Molin särskilt intresserad av; 

 

Och framför allt så börjar ju då den här diskussionen om framtiden i våra händer runt 1980 och framåt, det 

hette inte hållbar utveckling riktigt då, det kom väldigt många olika propåer då om just miljöfrågor och där 

blev jag intresserad, det var det som fångade mitt intresse för kulturgeografi och naturgeografi. 

 

Redan under 1980-talet blev Molin intresserad av miljöfrågor intill samspelet mellan 

människan och naturen, inte minst ur ett framtidsperspektiv. Hon kommenterar att 

geografiämnet i somliga länder inte studerar interaktionen mellan människan och samhället, 

utan att ämnet är till sin innebörd endast naturgeografisk.  
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Vidare menar Molin att geografiämnet på gymnasiet borde få större utrymme eftersom det 

är endast i geografi naturvetenskap och samhällsvetenskap undervisas utifrån en systemsyn. 

Utöver det är geografi det enda ämnet som behandlar hållbar utveckling, vilket enligt henne 

utgör en central del av geografiämnet. Molin påpekar att elever blir mer solidariska om de får 

undervisning i hållbar utveckling. Det betyder att eleverna får mer förståelse och empati för 

sina medmänniskor. Eftersom att hållbar utveckling undervisas i större utsträckning endast i 

geografiämnet får ämnet därmed en särskild roll i skapandet av solidariska elever, i enlighet 

med Lena Molin. Hon medger att frågor kring hållbar utveckling, klimatförändringar, social 

rättvisa och solidaritet är bland de viktigaste delarna för geografikurserna på gymnasiet. 

Genom Svenska nationalkommittén har Molin tagit initiativet att påverka geografilärarna 

och deras status på olika sätt. Hon påpekar att geografilärare borde känna sig stolta över sina 

viktiga insatser; Jag tycker att vi måste lyfta lärarna i geografi jag vill att de ska känna sig 

stolta över att få vara geografilärare för att de gör ett fantastiskt viktigt arbete utifrån att de är 

för hela mänsklighetens framtid. Ett lärarpris om 30 000 kr delas ut varje år till geografilärare, 

något som gör geografiämnet och lärarna synligare enligt Molin. I sin forskning har hon kommit 

fram till att många anser att geografi är bara blindkartor och namngeografi. Flera människor 

måste förstå och inse vad geografi i realiteten är och består av, menar Molin. Hon lyfter även 

fram att många geografilärare inte är behöriga att undervisa i ämnet och enligt en 

sammanställning som Skolverket har gjort ligger ämnet på 10 topp listan som har flest 

outbildade lärare i geografi.  

Vad gäller exkursioner och fältstudier gör Molin en skillnad på de två begreppen, hon anser 

att i fältstudier är eleverna med och planerar, genomför och utvärderar undersökningen. 

Begreppet exkursion kan däremot avse en lärarledd vandring. I en exkursion är läraren den som 

berättar och eleverna är de som lyssnar. Eleverna ska vara aktiva, det är de som ska göra något. 

Man gör saker, då lär man sig. Med citatet anser Molin att elevernas participation i en fältstudie 

utgör den viktigaste delen av fältundersökningen. Kunskapsbefästandet är starkare om eleverna 

är delaktiga och det är först då fältstudier blir meningsfulla, i enlighet med Molin.  

Fortsättningsvis förklarar Molin att GIS på universitet undervisas på en högre nivå än vad 

gymnasielärare skulle behöva. GIS utbildningen måste man anpassa och ge blivande lärare en 

annan undervisning i GIS. Undervisning i GIS behöver däremot inte vara komplicerad, utan 

enligt Molin kan exempelvis Google Earth användas för att samla in geografisk information. 

Google Earth är gratis och kräver heller inte särskilt kraftiga datorer vilket betyder att alla lärare 

skulle kunna använda sig av programmet i sin undervisning.  

Geografiämnets funktion i skapandet av kunskap ligger i att kunna se och analysera både 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fenomen ur en systemsyn, menar Molin. Ämnet 

har två tydliga inriktningar och väver ihop omgivningen och framtiden. Hon skulle exempelvis 

vilja att eleverna på ekonomiprogrammet studerade geografi, inte minst för att ekonomi 

behandlar resurser och resursanvändning. Det är enligt Molin viktigt att eleverna som läser 

geografi får känslor för sina medmänniskor på jorden. Alla lärare borde implementera känslan 

av att eleverna har en handlingskraft, att de kan påverka sin omgivning och framtid- det borde 

alla lärare sträva efter i sin geografiundervisning konstaterar Molin. 
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Undervisning i geografi behöver enligt Molin inte alltid undervisas på ett integrerat sätt. 

Jag tror man måste kanske ta vissa delar för sig. Den geologiska delen, t.ex. om berggrunden, 

det undervisar man på ett naturgeografiskt sätt. Molin menar att det kan vara bra om eleverna 

först får undervisning om de naturgivna processerna. Däremot ska undervisningen alltid sträva 

efter att ge eleverna en helhetsbild av hur samhället och naturen samspelar med varandra. 

Geografiska kunskaper kan enligt Molin vara nyttiga för att elever ska förstå hur jorden 

påverkas av olika mänskliga handlingar och naturliga processer. Hon lyfter upp att naturen inte 

kan utsättas för hur många övergrepp som helst, utan vi måste tänka på att det finns gränser. 

Miljöförändringar och klimatförändringar utgör enligt henne en essentiell del av de processer 

som förändrar jordens olika system.   

 

4.6 Lärarutbildare- Ann Grubbström 

Ann Grubbström blev intresserad av geografiämnet när hon började studera på Uppsala 

Universitet. Hon konstaterar att landskapets utseende väckte hennes intresse för ämnet; … det 

jag fastnade för då det tror jag att det var det här att jag såg min omgivning på ett annat sätt, 

på ett nytt sätt som jag inte hade tänkt på tidigare, på landskapet och hur många olika saker 

som formar och påverkar landskapet. Grubbström menar landskapet formas och omformas av 

flera krafter och viljan av att förstå landskapsutvecklingen drev henne till att studera geografi 

på universitetet. Dessutom intresserade sig Grubbström för historisk geografi därför att hon 

strävade efter att förstå hur hennes hembygd utvecklades ur ett historiskt perspektiv.   

Lärarutbildaren Ann Grubbström lyfter fram att hennes universitetslärare ansåg att 

geografiämnets kulturgeografiska och naturgeografiska ämnesintegrering var av stor värde. 

Grubbström anser också att se geografi som en helhet är oumbärligt, vilket hon har strävat efter 

i sin undervisning på universitetet. Enligt Grubbström ska färdigutbildade lärare ha en 

helhetssyn kring geografiämnet. Hon medger att de nya kursplanerna från år 2011 för geografi 

på grundskolan har lyft fram flera områden i geografi. Dessutom anser hon att kursplanen 

tillsammans med nationella proven för årskurs 9 har uppmuntrat lärarna att jobba mer efter 

styrdokumenten.  

Fortsättningsvis är alla delområden för geografiämnet viktiga, enligt Grubbström. Däremot 

konstaterar hon att frågor kring miljöetiska val och hållbar utveckling har blivit tydligare i de 

nya styrdokumenten. Geografiämnets funktion är enligt henne att kunna koppla ihop olika delar 

i samhället. Geografin kan integrera både natur och människans perspektiv, det tror jag är 

väldigt viktigt i många frågor. Ämnets tvärvetenskapliga karaktär samt dess styrka att skapa 

helhetsperspektiv kring olika frågor är en viktig redskap i samhället, menar Grubbström. För 

att eleverna ska ha nytta av ämnet behöver lärarna enligt henne undervisa om världen vi lever 

på. Hon anser att elever ska få kunskaper om hur människor på jordens olika platser lever och 

vilka förutsättningar de har. Geografiundervisningen ska således inte behandla endast lokal och 

regionalgeografi.  

Fältstudier gör att man ser helheten, man ser varför man har byggt som man har byggt på 

ett område, beror ofta på naturgeografiska förutsättningar. Ann Grubbström menar att genom 

exkursioner får läraren möjlighet att visa hur människan har påverkat sin omgivning. Dessutom 
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får läraren tillfället att påvisa vilka naturliga förutsättningar det finns för att ett område ska se 

ut som det gör. Fältstudier är enligt lärarutbildaren någonting som alla lärare absolut borde 

genomföra med sina elever. Hon menar att det kan räcka med korta besök så länge eleverna får 

möjligheten att se samspelet mellan naturen och samhället; går du ut så kan du inte separera 

naturgeografin från kulturgeografin allting är ju en helhet oftast. Grubbström konstaterar att i 

den fysiska miljön kan en oftast inte isolera samhället från naturen, vilket gör fältstudier till ett 

bra tillvägagångssätt att visa på hur bred geografiämnet är.  

Slutligen lyfter lärarutbildaren fram att en ämnesintegrerad undervisning inte behöver vara 

obligatoriskt under alla geografimoment. Hon anser att ämnet kan undervisas ur olika teman 

men hon påpekar att det är rätt så bra att börja med någonting där man ser helheten. Som 

elever eller student så tror jag att det är ganska bra att få se helheten först innan man går in på 

de olika delarna. När det är möjligt att undervisa ämnet på ett integrerat sätt, borde lärarna enligt 

Grubbström ta den möjligheten i syfte för att inkludera ämnets helhetsperspektiv.  

 

 

5. SLUTDISKUSSION 

 

Utifrån redogörelser för Skolverkets utvalda styrdokument har jag kommit fram till att geografi 

beskrivs som en sammanflätad och integrerat ämne. Det finns gott om underlag ur Skolverkets 

sida för att lärarna ska kunna undervisa naturgeografi och kulturgeografi på ett integrerat sätt. 

Enligt Skolverket är det viktigt att eleverna lär sig geografi utifrån en systemsyn (Skolverket, 

Geografi på gymnasiet, Ämnets syfte, s.1). För att det ska vara möjligt har jag kommit fram till 

att eleverna behöver integrera sina kulturgeografiska och naturgeografiska kunskaper för att 

sedan kunna sätta dem i ett samspel. Globaliseringsstudier och framtidsfrågor utgör en del av 

Skolverkets styrdokument, dessutom är hållbar utveckling ett centralt avsnitt inom ämnet. I 

syfte för att eleverna ska föra djupa resonemang kring de tre sistnämnda har jag med hjälp av 

respondenterna kommit fram till att ämnesintegrerade kunskaper hos elever är avsevärda.  

I enlighet med respondenterna utgör skolverkets styrdokument en central roll i vad lärarna 

undervisar. Däremot är alla lärare intresserade av olika saker. Grubbström anser att alla delar i 

kursmålen för geografi är viktiga medan Lärare 4 lyfter fram att intresset och kunnigheten hos 

läraren påverkar undervisningsstoffet. Lärare 3 är kritiskt till geografiundervisningen på 

grundskolan och menar att eleverna börjar gymnasiet med lågstadiekunskaper. Enligt Lärare 3 

kan eleverna inte särskilt mycket geografi och detta kan bero på att eleverna inte får tillräcklig 

geografiundervisning på grundskolan. Detta blir problematiskt enligt läraren eftersom hen 

måste avvika från skolverkets styrdokument för geografi på gymnasienivå. Lärare 2, Lärare 3 

och Lärare 4 medger att eleverna behöver grundkunskaper i geografi för att de ska kunna göra 

olika kopplingar och skapa helhetsbilder. Därmed kan man inte utesluta säkerställandet av att 

eleverna har geografiska grundkunskaper. 

De undervisningsmetoder och examinationsmetoder lärarna använder sig av är i större 

utsträckning liknande. Lärare 2 menar att elevernas styrkor kommer fram på olika sätt vilket 

gör att läraren måste variera sina metoder. Lärare 4 påpekar vikten av att ha varierade 
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undervisningsmetoder och examinationer eftersom alla elever inte presterar lika bra i 

exempelvis prov eller muntliga redovisningar. Lärare 1 konstaterar däremot att 

undervisningsmetoderna skiljer sig beroende på vilka moment undervisningen behandlar. 

Lärare 3 lyfter fram att examinationerna ibland behöver anpassas till hur klassens andra 

examinationer ser ut ifrågakommande ämnen. Hen menar att en grupp inte kan ha exempelvis 

prov i geografi om de nyligen har haft prov i ett annat ämne. En gemensam examinationsmetod 

som alla intervjuade lärare använder sig av är prov och skriftliga inlämningar. Lärare 1 anger 

att denne använder sig av provtillfällen endast för att testa ytliga kunskaper. Dessutom anger 

samtliga 3 lärare att muntliga framföranden utgör en del i examinationerna. 

Systemtänkandet såsom Hesterman (2001, s.4) menar kan tillämpas inom flera 

resonemang, inte minst kring hur försäljningsobjekt produceras och hamnar hos 

centrumområden. Inom detta diskussionsområde kan resonemang kring naturens 

förutsättningar och sårbarhet i framför allt periferiområden kopplas till landskapsutveckling, 

klimatförändring och hållbar utveckling. Geografiämnet lämpar sig utmärkt för analyser och 

resonemang kring olika system eftersom ämnets naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

karaktär omfattar flera discipliner. Enligt respondenterna ligger geografiämnets styrka i att den 

är tvärvetenskaplig och fungerar som en ”brygga” för att förstå samspelet och sambandet mellan 

naturen och samhället. Lena Molin samt Lärare 1 anser att systemtänkandet utgör en central del 

av geografi. Eleverna lär sig att se flera samband mellan olika fenomen om de har 

systemtänkandet. 

I min redogörelse kring avsnittet ”Centrum och Periferi” kan budskapet användas inom 

geografiundervisningen. Detta har jag kommit fram till inte minst eftersom flera av 

respondenterna lyfter fram liknande resonemang. I geografiundervisningen behöver eleverna få 

kunskaper om hur samspelet mellan naturen och människan ser ut. Utöver detta utgör 

globaliseringsfrågor en viktig del i styrdokumenten. Därmed blir det lämpligt att eleverna får 

undervisning i hur centrum och periferiområden bildas, vilka drivkrafter det finns och vilka 

konsekvenser det får för miljön och människan på olika platser i världen. Hur kapitalstarka 

länder och kapitalsvaga länder utvecklas och påverkar varandra bör enligt mig utgöra en större 

del i geografiundervisningen.  

I enlighet med Møller, Skolverket och respondenterna konstaterar jag att geografiämnets 

funktion är att förena naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner för att sätta de 

i olika geografiska perspektiv. Frågor kring hållbar utveckling, resurshantering, 

levnadsförutsättningar, sociala förhållanden, makt, samt endogena och exogena 

naturgeografiska processer utgör större delen av geografiämnets innehåll. Dessa kan vara 

nyttiga för att; öka förståelsen för människorna på jordens olika platser vad gäller sårbarhet, 

behov och förutsättningar samt förstå både naturens reaktion på mänskliga ageranden och dess 

förutsättningar för att tillgodogöra människornas behov, inte minst ur en framtids och hållbar 

utvecklingsperspektiv. Exempelvis kan denna förståelse användas för att implementera 

förebyggande åtgärder på individ, statlig och globalnivå. Geografins breda innehåll kan 

användas som en verktygslåda för att förebygga eller till och med lösa flera miljö och 

samhällsproblem på lokal, regional och globalnivå.  
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En internationaliserad världsekonomi är dagsaktuell och undervisning kring 

världsekonomins framväxt, sårbarhet och förutsättningar bör utvecklas i geografiämnet. 

Eleverna borde exempelvis lära sig mer kring hur de påverkas av att bo i ett kapitalstarkt land 

men även hur de påverkar sina medmänniskor i periferiområden. Møller (2003, s.20) skulle 

förmodligen tycka att det vore relevant att elever får undervisning kring centrum och periferi. 

Undervisning kring hur olika länder expanderar sina territorium via transnationella företag bör 

utveckla elevernas förståelse för vår globalt sammanhållna värld. I enlighet med Lärare 3 leder 

okunskap till att man blir handlingsförlamad och hen menar att elever inte kan agera om de inte 

vet varför. Är eleverna däremot medvetna om deras och andra människors situation ur olika 

perspektiv, kan de därmed agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Ämnesintegrerade kunskaper utgör 

härmed en oumbärlig del för elevernas medvetenhet kring jorden de lever på. 

Fortsättningsvis utgör fältstudier en viktig del av geografiämnet, inte minst eftersom där 

kan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskaper integreras. Utifrån Roberts 

resonemang behöver elever utforska den ”riktiga” världen; det blir möjligt först när eleverna är 

ute i den fysiska miljön. Studerandet av den fysiska världen hjälper också eleverna att sätta de 

teoretiska kunskaperna mot de empiriska. På det sättet får eleverna enligt Roberts möjlighet att 

se om teorin stämmer överens med verkligheten (Roberts, 2014, s.200-205). Grubbström 

konstaterar att genom fältstudier får eleverna se samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

fenomen ur en helhets perspektiv. 

Alla respondenter har haft goda meningar kring fältstudier. Fältstudiens positiva roll i 

kunskapsbefästandet har lyfts fram av flera respondenter. Lärare 2 & 4 förmedlar att geografi 

blir roligt och betydelsefull när eleverna får ”göra” geografi. Molin anser att eleverna bör vara 

delaktiga under alla moment i en fältstudie. Eleverna ska vara med och planerna, genomföra 

och utvärdera i syfte för att fältstudien ska vara meningsfull. Utan elevdeltagande uppfyller 

fältstudier ingen funktion i skapandet av kunskap. Fältstudier behöver heller inte vara särskild 

resurskrävande, utan de kan i enlighet med Lärare 2 och Grubbström utföras nästintill var som 

helst. Lärarutbildaren menar också att fältstudier kan göras i form av korta besök och i högre 

frekvens.   

Geografi blir meningsfullt när eleverna kan göra kopplingar mellan flera geografiska 

begrepp och fenomen. Läraren bör alltid försöka att koppla innehållet i geografiundervisningen 

till eleverna i syfte för att de ska känna att det är meningsfullt att erhålla geografiska kunskaper. 

Exempelvis lägger Roberts vikt vid att undervisningen kan vara meningslös om eleverna inte 

kan knyta an till den på något sätt. Däremot menar Møller att elever lever i geografin och att de 

är varaktigt med och påverkar sin omgivning. Detta gör geografi till ett mycket relevant ämne 

för eleverna eftersom ämnet kan knytas an till mycket av det eleverna ägnar sig åt under sina 

dagliga liv. Molin å andra sidan menar att undervisning i hållbar utveckling främjar skapandet 

av solidariska elever. Eftersom hållbar utveckling i enlighet med respondenterna undervisas i 

större utsträckning endast i geografiämnet, blir ämnet därmed essentiell i skapandet av 

solidariska elever.  

Flera av respondenterna har uttryckt sina missnöjen angående ämnets utsträckning på 

gymnasiet. Lärare 2 kritiserade exempelvis f.d. utbildningsministern Jan Björklunds 
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okunnighet kring ämnet. Hen menar att okunnighet bland statsmakter kring geografiämnet kan 

vara orsaken till ämnets begränsade utrymme på gymnasiet. Läraren skulle vilja inkludera 

geografiundervisningen på åtminstone naturvetenskapliga programmet. Molin konstaterade 

däremot att ämnet borde vara obligatoriskt inom ekonomiprogrammet eftersom geografiämnet 

behandlar delvis resurs och konsumtionsfrågor.  

Slutligen vad gäller ämnesintegrerad undervisning har jag kommit fram till att 

geografiämnet inte behöver undervisas på ett sätt där naturgeografiska och kulturgeografiska 

kunskaper alltid integreras under undervisningstillfället. Däremot anser jag att en geografilärare 

alltid borde sträva efter att inkludera naturgeografiska lärdomar i kulturgeografiska vice versa. 

Geografi kan undervisas utifrån olika teman, vilka kan vara mer naturgeografiskt respektive 

kulturgeografiskt inspirerade. Ämnesintegrerad undervisning bör enligt mig utgöra större delen 

av undervisningstiden inom geografiämnet. Det finns goda möjligheter till detta ur Skolverkets 

styrdokument och dessutom utgör ämnesintegreringen geografiämnets identitet. 
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BILAGA A 

Intervjufrågor till lärarna 

 

Intervjufrågor som behandlar frågeställning 1 

 Hur upplever du ämnet geografi och vilken betydelse har det för dig? 

 

 Hur förhåller du dig till skolverkets styrdokument för geografi när du undervisar i 

ämnet? 

 

 Vad tycker du om skolverkets synsätt på geografiämnet, exempelvis hur upplever du 

kursbeskrivningen och kursmålen?(Finns det något område som du skulle vilja lägga 

ner mer/mindre tid på och varför?) 

 

 Anser du att vissa områden i läroplanen (för samhällsvetenskapsprogrammet och 

naturvetenskapsprogrammet) och kursmålen för geografiämnet är viktigare än andra 

delar, i så fall vilka är dessa delar och varför tycker du så? 

 

 Använder du dig av någon eller några specifika undervisnings metoder vid olika 

moment i geografi? Exempelvis prov, redovisningar, grupparbeten, individuella 

inlämningar. 

 

Intervjufrågor som behandlar frågeställning 2 

 Vilken betydelse tror du ämnet har för att eleverna ska förstå vår värld och vad är 

meningen med att ha geografiundervisning, enligt dig? (Till vilken nytta är 

geografiundervisningen) 

 

 Hur kan geografiska kunskaper hjälpa elever att utöka deras förståelse för jordens 

ständiga förändring, kan du ge några exempel? 

 

 

 Hur kan exkursioner bidra till att samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

kunskaper integreras i geografiämnet? 

 

 

 Hur långt går det att undervisa ämnet på ett integrerat sätt och hur viktigt är 

interaktionen mellan samhällskunskap och naturkunskap i undervisningen?  

 

 Går det att alltid koppla ihop naturgeografi med samhällsgeografi, eller måste man 

ibland ta de naturgeografiska och samhällsgeografiska delarna var för sig? 
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BILAGA B 

Intervjufrågor till lärarutbildarna 

 

 

 Hur upplever du ämnet geografi och vilken betydelse har det för dig? 

 

 Du är med i Svenska nationalkommittén för geografi, kan du berätta lite om vad denna 

kommitté gör?(Denna fråga ställdes endast till Lena Molin) 

 

 Vilka initiativ har du tagit för att påverka geografiämnet? 

 

 Vad tycker du om skolverkets synsätt på geografiämnet, exempelvis hur upplever du 

kursbeskrivningen och kursmålen för geografi på gymnasiet? 

 

 

 Anser du att vissa områden i kursmålen för geografiämnet är viktigare än andra delar, i 

så fall vilka är dessa delar och varför tycker du så? 

 

 Vilken funktion har geografiämnet i skapandet av kunskap? 

 

 

 Vilken betydelse tror du ämnet har för att eleverna ska förstå vår värld?  

 

 Finns det något som du absolut skulle vilja att alla geografilärare gör när de undervisar 

i ämnet?  

 

 Vad är meningen med att ha geografiundervisning, enligt dig? (Till vilken nytta är 

geografiundervisningen) 

 

 Hur kan geografiska kunskaper hjälpa elever att utöka deras förståelse för jordens 

ständiga förändring, kan du ge några exempel? 

 

 Hur kan exkursioner bidra till att samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

kunskaper integreras i geografiämnet? 

 

 Hur långt tror du det går att undervisa ämnet på ett integrerat sätt och hur viktigt är 

interaktionen mellan samhällskunskap och naturkunskap i undervisningen?  

 

 Tror du att det alltid går att koppla ihop de naturgeografiska delarna med 

samhällsgeografiska, eller måste man ta vissa delar var för sig? 


