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ABSTRACT 

Gustavsson, A. 2020. Innehållet och lärarstudenterna. Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet. 

 

Geografiämnet har förändrats kontinuerligt under tiden det varit ett ämne i de svenska 

skolorna. De ämnen och frågor som varit aktuella i samhället har influerat ämnet och skapat 

ett tidsenligt innehåll som är tvärvetenskapligt vilket väcker många elevers intresse. Ämnet 

har inkluderat regionala företeelser som hjälpt elever i sin vardag men även innefattat att ge 

elever verktyg för att kunna utveckla ett etiskt ställningstagande gällande resursfördelning och 

hållbar utveckling.  

Den här uppsatsen ämnar undersöka vilka innehållsval som ämneslärarstudenter i 

geografi gör under sin verksamhetsförlagda utbildning samt vilka examinationsformer de 

använder sig av och hur de utför en bedömning av momentet. En textanalys har gjorts av 52 

inlämnade uppgifter som gjorts av lärarstudenter vid Uppsalauniversitet mellan höstterminen 

2014 och höstterminen 2019. Uppgiften innebar att studenterna skulle redovisa en provfråga 

samt en beskrivning av undervisningen och den examination som genomfördes.  
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1. INLEDNING  
 

Innehållet i undervisningen av geografiämnet har varierat i olika tider. Undervisningen har 

gått från att beröra regionalgeografi och faktakunskaper om hembygden (Molin, 2006, s. 89) 

vilket kan ha gett eleverna nödvändiga vardagskunskaper, till att ge eleven verktyg att förstå 

världen som ett komplext system där flera aspekter påverkar landskapet (Gy 11). Det kan 

förklaras med att kursplaner och ämnesplaner skiftar i takt med att samhället förändras. För 

blivande lärare innebär det att undervisningen de ska bedriva och dess innehåll kan komma att 

variera under de verksamma yrkesåren.  

Under lärarutbildningen får lärarstudenterna möjlighet att praktisera sina ämneskunskaper 

på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Lärarstudenten får då möjlighet att utforma 

undervisningen tillsammans med sin handledare genom att tolka de styrdokument som finns 

och det är upp till studenten att se till att de innehåll som ska finnas med enligt Skolverket 

förekommer i undervisningen. På grund av att ämnes- och kursplanerna inte anger ett exakt 

innehåll som bör förekomma kan det stoff tas upp i undervisningen samt vilka ämnesområden 

som anses vara centrala skilja sig åt beroende på vilken lärarstudent det är som undervisar.  

Den här uppsatsen undersöker ämnesinnehållet som lärarstudenter i geografi vid Uppsala 

universitet undervisar om under sin VFU och presenterar hur de genomfört bedömning av en 

redovisad examination. Materialet består av inlämnade uppgifter som lärarstudenterna 

genomfört och undersöks med hjälp av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av inlämnade uppgifter av ämneslärarstudenter i geografi 

vid Uppsala universitet att tolka innehållsvalet de gör under sin VFU samt vilka 

examinationsformer de använder sig av. Genom uppgifterna kommer även dessa lärarstudenters 

uppfattning av bedömning synliggöras.  

 

Frågeställningar:  

- Vilka ämnesinnehåll präglas undervisningen av? 

- Vilka examinationsformer använder sig lärarstudenterna av och hur tänker de kring 

dem? 

- Hur ser lärarstudenterna på bedömningen de genomför under sin VFU?  

  

1.2 Material 

Det material som ligger till grund för undersökningen är inlämningsuppgifter om bedömning 

från 52 olika studenter som gjort sin ämnes-VFU i geografi vid Uppsala universitet från 

höstterminen 2014 till och med höstterminen 2019.  Instruktionen till uppgiften formulerades:  

 
Redovisa hur du genomfört en bedömning av elevprestationer. Det kan vara en provfråga eller något annan 

slags uppgift som du bedömt under din VFU. Viktigt är att du tar med uppgiftens relation till kursplanen, 

kriterier för bedömning och exempel på elevsvar från olika betygssteg. I Gy2011 används beteckningen 

ämnesplan i stället för kursplan. Om möjligt kan du gärna också prova bedömning på exempelfrågorna till 

nationella prov i geografi. 
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Efter slutförandet av uppgiften har studenterna laddat upp uppgiften på Studentportalen. Vid ett 

seminarium efter sin VFU har kursdeltagarna redovisat sina bedömningsuppgifter och delat 

erfarenheter och tankar med varandra kring sina val. Kursledaren (som varit densamme under 

hela perioden) har varje termin, efter godkännande av studenterna, sammanställt alla inlämnade 

uppgifter i en word-fil. Därefter har kursledaren publicerat filen på Studentportalen. Materialet 

rymmer alla inlämnade uppgifter mellan höstterminen 2014 och höstterminen 2019 och antalet 

deltagare på kursen har varierat mellan två och nio under dessa terminer. Vid 

sammanställningen av uppgifterna har kursledaren gjort mindre redigering av layout, och ibland 

också rättat stavning samt förtydligat något ordval. Innehållet har dock inte förändrats. Precis 

som det står i instruktionen för uppgiften används orden ämnesplan för gymnasieskolan och 

kursplan för grundskolan. I den här undersökningen kommer ordet kurs användas om 

undervisningen på gymnasieskolan också, på grund att det är mer lättanvänt.  

Bryman (2008, s. 489) menar att undersökningar av dokument måste präglas av autenticitet; 

det ska gå att säkerställa att det är äkta samt att det är spårbart. Det är även viktigt att försäkra 

sig om att det är trovärdigt och representativt. Materialet bör även vara tydligt och begripligt 

för att det ska vara meningsfullt. Materialet som används i den här undersökningen går att 

härleda till den kursansvarige vid Uppsala universitet och i sin tur till lärarstudenters 

inlämningar på studentportalen. Angående representativiteten går det att hävda att materialet 

uppnår det kriteriet eftersom det är alla inlämnade uppgifter som geografiämneslärarstudenter 

vid Uppsala universitet sedan 2014 lämnat in.  

 

1.3 Metod 

Metoden som används för att redogöra för ämneslärarstudenters utformning av sin VFU 

gällande innehåll, examination och bedömning är en kvantitativ och kvalitativ textanalys. 

Bryman (2008, s. 40) beskriver hur den kvantitativa metoden utgår ifrån en naturvetenskaplig 

modell som har sitt syfte att insamla data och kvantifiera den. Den kvalitativa har istället syftet 

att undersöka ord och ser till hur verkligheten förändras och utifrån hur vi som individer förstår 

den. Här gäller det istället att tolka sitt material istället för att kvantifiera den. Det finns fördelar 

med att kombinera dessa metoder eftersom de kan komplettera varandra och ge en djupare 

förståelse för resultatet vilket kan leda till en mer fullständig studie (a.a, s. 42).  

 Metoden kommer att präglas av ett realistiskt perspektiv där materialet anses skildra 

verkligheten och processen i vilken uppgifterna tillkommit antas vara neutral. Det betyder dock 

inte att det bara finns ett sätt att tolka, utan att det finns flera olika sidor av verkligheten. På 

grund av detta perspektiv är det viktigt att materialet är tillförlitligt och kan antas vara 

representativt eftersom de bakomliggande orsakerna till tillkomsten av dokumenten inte 

kommer belysas till stor del (Jutesen, Mik-Meyer, 2011, s. 109 ff).  

 Den kvantitativa analysen är lämplig då materialet som undersöks är avgränsat och på 

grund av att den ger en statistisk beskrivning av vilket ämnesinnehåll som lärarstudenter 

presenterar i sin undervisning. Det kan ge en uppfattning om hur verkligheten ser ut och 

förhoppningsvis kan resultatet generaliseras (Jutesen, Mik-Meyer, 2011, s. 13). Analysen av 

materialet har genomfört med hjälp av att skapa kategorier i Excel. Dessa har utgått ifrån de 

kategoriseringar som Molin (2006, s. 162) och Bladh (2014, S. 165) använt sig av i sina 

undersökningar när de genomfört likande studier och kommer förklaras mer ingående i 
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resultatet. Varje inlämnad uppgift har fått en rad i Excelfilen och kolumnerna har varit följande: 

ämnesinnehåll (enligt kategorierna som Molin använt sig av i sin avhandling), kurs/ämne, 

huvudsaklig examinationsform och betygsmöjlighet. Ett andra arbetsblad skapades där Bladhs 

kategorier istället användes vid sammanställningen av ämnesinnehåll. Enligt dessa kategorier 

kunde ämnesinnehållet inkludera flera kategorier samtidigt och inte enbart ett som i Molins 

kategorisering.  

Vid sammanställningen av materialet har tabeller skapats för att systematiskt gruppera den 

data som jag fått fram. Utformningen har skett efter de rekommendationer som Jarl Backman 

(2016, s. 96) redovisar i Rapporter och uppsatser för att konstruktionen ska vara tydlig och 

lättläst.  

En jämförelse har slutligen gjort av resultatet med de resultat som Bladh och Molin fått 

fram i sina undersökningar för att se vilka skillnader och likheter som finns samt för att kunna 

avgöra hur representativt resultatet är.   

För att kunna beskriva och bringa en tydligare förståelse av resultatet används en kvalitativ 

metod som komplement. Uppgifterna som lämnats in har analyserats och tolkats för att 

undersöka vilka anledningar eller tankar som ligger bakom beslut och utformandet av 

undervisningen (Jutesen, Mik-Meyer, 2011, s. 14).  

 En kritik som kan lyftas mot kvalitativa metoder är angående studiens reliabilitet och 

validitet. För att göra en undersökning tillförlitlig krävs att metoden som används är 

väldefinierad och i förlängningen gör att oavsett vem som genomför studien kommer resultatet 

bli detsamma (a.a., s. 33). För att resultatet ska vara trovärdigt gäller det att författaren är 

objektiv och systematisk, vilket förhindrar att resultatet skiljer sig åt beroende på vem som 

genomfört studien (Bryman, 2008, s. 282). Samtidig är det viktigt att det som studien säger 

mätas faktiskt är det som undersöks (Jutesen, Mik-Meyer, 2011, s. 33).  

Trots det realistiska perspektivet måste även finnas en medvetenhet kring att författarna till 

materialet inte är objektiva. Lärarstudenterna som författat sina inlämningsuppgifter kan ha haft 

bakomliggande åsikter eller teorier som i sin tur gjort deras inlämning icke-neutral (a.a. s. 104). 

Därför är skapandeprocessen är viktig att ha i åtanke vid undersökning av dokument och vilket 

syfte den har. Exempelvis om det finns medförfattare, eller andra aktörer neutral (a.a., s. 105). 

Vid en textanalys får vi inte reda på de bakomliggande orsaker som finns till det som materialet 

beskriver. Det går bara att spekulera kring hur författaren till det undersökta materialet resonerat 

när den skrivit eller ifall det fanns mer information att tillgå men att det inte skrevs ner (Bryman, 

2008, s. 296). Med hjälp av intervjuer hade undersökningen kunnat bli mer utförligt men på 

grund av den korta tid som finns att tillgå är det i den hör undersökningens fall inte 

genomförbart.  
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2. BAKGRUND  
 

Bakgrunden berör hur geografiämnet i skolan förändrats historiskt, vad kursplanen och 

ämnesplanen i geografi tar upp samt en kortfattad beskrivning av lärarprogrammets ämnes-

VFU.  

 

2.1 Geografiämnets läroplanshistoria  

Molin (2006, s. 120 ff) beskriver hur geografiämnets utformning kan delas upp i tre delar. Den 

första perioden karaktäriseras av att ämnet är nära sammankopplat med den vetenskapliga 

disciplinen. Syftet med skolan var bland annat att stärka den svenska identiteten vilket gjorde 

att geografiundervisningen kom att handla om faktakunskaper kring Sverige, Danmark och 

Norge. 1873 inkluderades regionalgeografi i ämnet vilket gjorde ämnet mer naturvetenskapligt 

inriktat. Det vetenskapliga synsätt som dominerade var det naturdeterministiska vilket var 

centralt när det gällde att bevara den samhällsordning som rådde.  

Vid beskrivningen av den andra perioden menar Molin (2006, s. 121) att ämnets relation 

till den vetenskapliga disciplinen försvagades. Geografiämnet blev under 1940-talet mer präglat 

av det positivistiska idealet vilket innebar att synen på ämnet förändrades och fokus låg på 

ämnet skulle präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt där naturvetenskapliga metoder och 

principer används och att en neutralitet var att föredra (Kithin, 2006, s. 20).  

 1950 beslutade riksdagen att den nioåriga enhetsskolan skulle införas. Skolöverstyrelsen 

skapade en undervisningsplan för folkskolorna där fokus låg på att ge eleverna objektiva 

kunskaper och att skapa demokratiska medborgare (Molin, 2006, s. 97).  

 Den första läroplanen (Lgr 62) presenterades i samband med att grundskolan 

introducerades. Anvisningar, timplaner, mål, riktlinjer och kursplaner med kommentarer blev 

via Lgr 62 utvecklade och tanken var att det skulle hjälpa lärarna med undervisningen. 

Geografiämnet inkluderades i samhällsorienterade ämnesblocket och kursplanen tar upp 

regionalgeografiska och namngeografiska kunskaper. Under 1960-talet skulle ämnet förmedla 

miljöskildringar där en beskrivning av människan och levnadsförhållanden klarläggs (Molin, 

2006, 98 ff). På högstadiet är det huvudsakligen kulturgeografi som tas upp tillsammans med 

kartkunskap och geografiska hjälpmedel samt ”viktiga drag inom i den fysiska geografin” (Lgr 

69, s. 186).  Det går även att läsa att geografiämnet och dess bredd gör att det är orimligt med 

regionalgeografiska genomgångar av hela världen och att fokus istället bör ligga på att fördjupa 

kunskaperna inom vissa områden (Lgr 69, s. 186).  

 Reformen av gymnasieskolan (Lgy 65) ändrade förutsättningarna för geografiämnet. En 

uppdelning skedde av ämnet i en kultur- och en naturvetenskaplig del och ämnet geografi 

försvann som enskilt ämne. Istället inkluderades geografiundervisning i ämnena natur- och 

samhällskunskap (Molin, 2006, s. 101). 

 Den tredje perioden är enligt Molin (2006, s. 127) från och med 1990-talet och de reformer 

som skolan genomgick från och med då. Geografiämnet blev ett eget ämne på gymnasiet och 

var inte längre inkluderat i natur- och samhällskunskapskurserna. År 2000 blev Geografi A ett 

karaktärsämne för samhällsprogrammet. Från och med denna period är skolan mer mål- och 

resursstyrd enligt Molin (ibid). Avreglering, decentralisering och privatisering ligger på 

agendan på 1980-talet och påverkar skolsystemet under 90-talet. Statliga verksamheter tycks 

kosta för mycket och de är inte så effektiva som många önskar. Den ekonomiska tillväxten avtar 
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under perioden och en ökad kunskapsproduktion efterfrågas. Ansvaret för skolan vad gäller 

administration och organisation var det som blev det mest centrala och innehållsfrågorna i 

undervisningen hamnade i skymundan och statens reglering av kommuners verksamheter 

upphörde 1990 (a.a., s. 127 ff). 

 Kommittén som ansvarat för att utveckla skolväsendet byttes ut 1991 i och med 

regeringsbytet och den nya kommittén arbetar fram en ny läroplan för gymnasieskolan som 

kom att genomföras från och med den första juli 1994. Skolan blir i och med den nya läroplanen, 

det nya betygssystemet och den nya utformningen mål- och resultatinriktad. En stor vikt fästs 

vid skolan demokratiska fostran och begreppet värdegrund börjar användas vilken som ska 

genomsyra allt. Ämnesinnehåll berörs inte i kursplanerna och läraren får inte några 

instruktioner kring hur målen ska uppnås av eleverna (Molin, 2006, s. 128 ff). Läroplanen och 

kursplanen innehåller nu två mål, Mål att sträva mot och Mål att uppnå. Mål att uppnå är det 

som läraren bygger sin undervisning och dess innehåll på medan mål att sträva mot ger 

möjlighet för eleverna att utvecklas då det inte finns någon begränsning i hur mycket som ska 

läras ut.   

Läroplanen ger en större frihet för skolorna att själva utveckla sin undervisning där lärarna 

arbetar utifrån de målformuleringar och centrala kunskaper som presenteras samt de färdigheter 

som eleverna ska uppnå. Molin kallar denna situation för det finns ett frirum som lärare och 

elever kan tolka och på så vis påverka det ämnesinnehåll som inkluderas i undervisningen (a.a., 

s. 129 ff). I läroplanen för grundskolan från 1994 (Lpo 94) formuleras ämnets mål till att handla 

om människan och hennes omgivning. Eleverna ska utveckla sin kunskap kring olika platser 

och hur de särskiljer sig från varandra. Regionala skillnader belyses tillsammans med olika 

människors sätt att leva. Människans samspel med naturen och hållbar utveckling tas upp med 

resursanvändning och ska ge eleven möjlighet att utveckla sin analysförmåga kring dessa 

ämnen. I Gymnasiets mål fokuserar geografiämnet mer på geografiska teorier och modeller 

samt jordens uppbyggnad. Miljöförstöring, förnybara resurser och klimatförändringar tas upp 

tillsammans med handel och lokalisering, vilka ämnesområden sedan kopplas till 

befolkningsfördelning (Lpf 94).  

 Under 2008 fick Skolverket i uppdrag av Regeringskansliet att skapa nya läro- och 

kursplaner. Dessa ska utformas till att bli mer konkreta än de som varit i bruk sedan 1994. Även 

målen och kunskapskraven ska bli enklare att tolka. Kunskap ska nu inkludera fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet och samverka med varandra för att ge eleven förutsättningar att 

tillgodoräkna sig kunskap. Mål att sträva mot och Mål att uppnå tas bort och istället formuleras 

det centrala innehållet för att ge en större tydlighet i vilka ämnesområden som viktiga att arbeta 

med (Fridfelt, Molin, 2011, s. 109 ff). Vid revideringsarbetet enades arbetsgruppen för 

grundskolan att aktuella frågor som diskuteras i samhället bör inkluderas i ämnet och att 

eleverna utveckla sitt eget beslutsfattande, främja deras intresse att engagera sig i 

samhällsdebatten samt ge stöd för den demokratiska bildningen. Det tvärvetenskapliga inom 

ämnet lyfts fram och både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier, modeller och 

metoder anses behövas för att undersöka de mönster och strukturer inom ämnesområdet. Fokus 

ligger på människans verksamhet, samhälle och natur och hur dessa samverkar samt hur det 

förändras över tid (a.a., s. 112 ff).  
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2.2 Geografiämnets syfte och innehåll i Lgr 11 och Gy 11 

Syftet med geografiundervisningen finns formulerat i Skolverkets kurs- och ämnesplaner. I 

grundskolan är det meningen att eleverna ska lära sig att se hur mänskliga och naturliga 

processer påverkar miljön vi lever i och hur dessa samspelar och påverkar varandra. Eleverna 

ska lära sig dra paralleller och göra jämförelser mellan olika platser samt människors 

levnadsvillkor samt se hur konflikter kring naturresurser kan tas i uttryck. Eleverna ska även 

kunna värdera olika lösningar på hållbarhetsfrågor utifrån etiska förhållningssätt. Kartor och 

geografiska teorier och metoder ska behandlas liksom kunskaper om hållbar utveckling. Det 

centrala innehållet är uppdelat i tre kategorier vilka är livsmiljöer samt geografins metoder, 

begrepp och arbetssätt och miljö, människor och hållbarhetsfrågor (Lgr11).  

 Den första kursen på gymnasiet, Geografi 1, är en fortsättning på grundskolans 

geografiämne, fast med en viss fördjupning.  Geografiska begrepp, teorier, metoder och källor 

lärs ut och det framhävs hur ämnet är tvärvetenskapligt och kombinerar naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga perspektiv. Målet med kurserna är att eleverna ska se jorden som ett 

system som förändras och påverkas av många olika faktorer, samt att lyfta fram processer som 

sker från lokal till global nivå. Precis som i grundskolan ska människans roll och samspel med 

naturen och samhället tas upp. Även närmiljön och dess koppling till andra platser samt hur 

intressekonflikter påverkar jorden och människan betonas (Gy 11).  

 De elever som går ett språkintroduktionsprogram (förkortas sprint) är nyanlända till 

Sverige. Dessa ungdomars utbildning fokuserar på svenska språket fr att de ska kunna gå vidare 

till andra gymnasiestudier eller exempelvis Komvux. När eleverna börjar på programmet 

bedöms deras kunskaper och en kartläggning av deras bakgrund, skolbakgrund och ämnes-

/språkkunskaper sker (Skolverket).   

 

2.3 Kunskapskrav och bedömning 

I slutet av nionde årskursen ska eleverna ha uppnått vissa kriterier för att tilldelas ett godkänt 

betyg. Kunskapskraven för betyget E är att eleven uppnår grundläggande kunskaper och kan 

föra enkla resonemang samt använda begrepp huvudsakligt korrekt. För att uppnå C krävs 

istället goda kunskaper och utvecklade, relativt väl underbyggda argument. För att uppnå högsta 

betyg är det mycket goda kunskaper som krävs tillsammans med välutvecklade resonemang 

och kunskap kring att kunna beskriva komplexa geografiska mönster (Lgr 11).  

 I geografi 1 används andra ord för att beskriva betygskriterierna och för att uppnå ett E 

krävs det att eleven kan redovisa översiktligt kring processer och att hen kan dra enkla 

samband. Eleven ska kunna nämna några relevanta begrepp och använda modeller eller teorier 

med viss säkerhet. För betyget C är orden översiktligt utbytt till utförligt och enkla till några.  

Betyget A kräver att eleven nyanserar och utför en utförlig beskrivning av processer och 

påverkan av människans levnadsvillkor. Flera begrepp och metoder ska användas med 

säkerhet och det krävs välgrundade slutsatser (Gy 11).  

 Christian Lundahl (2011, s.73) framhäver att för att testa elevers kunskaper är det viktigt 

att utforma bra examinationer. Vid dessa är det av vikt att läraren förstår vilken typ av 

examination som gynnar vilka elever. Det framhävs hur framförallt muntliga och skriftliga 

examinationer kan främja elever på olika sätt. För att testa elevers kunskaper betonas hur 
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examinationsformer bör vara varierade för att alla elever ska kunna visa sina förmågor vilket 

skapar rättvisare förutsättningar.   

Skolverkets allmänna råd beskriver i ”Likvärdig bedömning och betygssättning” (2007, s. 

48) att bedömning ska ske av olika examinationsformer, både muntliga och skriftliga. Det 

innebär att ett ämne eller en kurs inte kan betygssättas genom enbart en examination, inte heller 

genom de nationella proven. Det innebär att lärare måste variera sina examinationstyper och 

varva traditionella prov med exempelvis muntliga redovisningar.  

Bedömning kan ske på olika sätt och kan vara formativ eller summativ. Formativ 

bedömning kan ske under ett ämnesmoment, innan ett betyg sätts. Det innebär att eleven fått 

återkoppling för att stödja dennes lärande. Det krävs att återkopplingen är relevant och håller 

hög kvalitet för att den ska bidra till lärande. Den summativa bedömningen innebär istället en 

sammanställning av elevens uppvisade kunskaper och kan sättas vid avslutandet av en kurs 

eller läsår (Lundahl, Folke-Fichtelius, 2010, s. 131).  

 

2.4 Verksamhetsförlagd utbildning i geografiämnet 

Lärarstudenterna har under sin sjunde eller nionde termin på ämneslärarprogrammet sin ämnes-

VFU beroende på när de började sin utbildning vilken motsvarar 7,5 högskolepoäng (Uppsala 

universitet). Den skolförlagda delen av kursen har varit 35–40 dagar. Innan 

ämneslärarstudenterna går ut på sin VFU deltar de på två förberedande seminarier. Innehållet i 

dessa består av genomgång av ämnesdidaktik i geografi med syftet att skapa bekantskap med 

styrdokument, planering och bedömning, repetition och fördjupning av ämnesdidaktiken. 

Studenterna blir sedan placerade i skolor i kommuner som Uppsala universitet har VFU-avtal 

med. Undervisningen som studenterna får göra är mestadels på gymnasiet men ibland också på 

högstadie- eller sprint-nivå. Några få studenter har inom sin ämnes-VFU på gymnasiet 

undervisat i kurserna Internationella relationer och Hållbar utveckling. Då alltid med en VFU-

handledare som har lärarlegitimation i geografi. Resterande ämneslärarstudenter som 

undervisat på gymnasiet har undervisat i kursen Geografi 1.  
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3. CENTRAL LITTERATUR 
 

3.1 Innehållsval på gymnasieskola 

Lena Molin har studerat skolgeografins innehållsval och presenterat sitt resultat i avhandlingen 

”Rum, frirum och moral”. För att genomföra sin studie har hon besökt ämneslärarstudenter i 

området kring Uppsala och observerat ett undervisningstillfälle under deras VFU (hon 

understryker dock att studien är utförd inom ett visst geografiskt område vilket gör att resultatet 

inte kan betraktas som representativt (Molin, 2006, s157)).  Det som ligger till grund för hur, 

vad och varför något lärs ut är enligt Molin lärarens erfarenheter, kunskapssyn, grundsyn samt 

ställningstagande kring undervisningen. När läroplanen omgjordes 1994 fick läraren en större 

frihet i vad som skulle läras ut och i och med det kunde denne välja ämnesstoff och metod 

utifrån vad hen föredrog så länge som kursmålen uppfylls. Molin (2006, s. 156) undersöker i 

sin avhandling vad geografilärare och lärarstudenter väljer att belysa i sin undervisning och hur 

de testar elevers kunskaper. För att besvara sina frågor har observationer av 

geografiundervisning på gymnasiet genomförts samt så har hon träffat lärarstudenter och deras 

handledare för att få en större insikt i hur arbetet sett ut. Molin (2006, s. 162) visar i sin tablå 1: 

Ämnesinnehåll i de 81 observerade lektionerna vilket ämnesinnehåll som förekommer i 

kurserna Geografi A 50 poäng, Geografi B 90 poäng och Geografi A 100 poäng. 

Ämnesinnehållen skiljer sig åt beroende på vilket kurs som undervisningen avser. I kursen 

Geografi A på 50 poäng som läses på det samhällsvetenskapliga programmets samt dess 

ekonomiska gren ligger det största fokuset på naturgeografi med 17 av sammanlagt 21 besök. I 

den 90-poängiga B-kursen som undervisas på det samhällsvetenskapliga programmet är det 

istället 13 av 20 besök som berör naturgeografi. Det är följaktligen ett större fokus på 

kulturgeografi i den senast nämnda kursen. Efter reformationen av kursplanerna år 2000 blev 

geografi ett karaktärsämne på det samhällsvetenskapliga programmet och poängen ökade till 

100 istället för 50 (a.a., s. 142). Vid observationerna av dessa lektioner blev resultatet 

annorlunda, 26 av 40 besök inriktades på naturgeografi. Kulturgeografi undervisades i tolv fall 

och två av lärarstudenterna undervisade om människa och miljö (a.a., s. 162).    

Det är enligt Molin (2006, s. 159 ff) tre faktorer som är viktigast vid påverkan av 

lärarstudentens val av syfte, metod och innehåll; handledaren under VFU:n, styrdokument och 

läromedel. I studien möter Molin 37 handledare och beskriver hur vissa av dessa inte varit 

behöriga att undervisa i geografi. Förutsättningarna har även försämrats till följd av att dessa 

flera gånger fått information kring sin handledarroll nära inpå ämnes-VFU:n vilket kan göra att 

lärarstudenten inte får möjlighet att utföra ett eget upplägg gällande ämnesinnehåll och metod. 

Vad gäller styrdokumenten kan dessa skilja sig åt och studenterna har i uppgift att tolka 

styrdokumenten för den kommun som de har sin VFU i. Under studien upptäcktes att det som 

står i läroböckerna i många fall är det som undervisas vilket gör att slutsatsen drogs att 

lärobokens innehåll uppfattas av lärare och lärarstudenter att vara de kunskaper som ska läras 

ut enligt kurs- och ämnesplanerna (Molin, 2006, s. 160).  

Molins studie kommer att jämföras med resultatet som framkommer av det undersökta 

materialet i den här uppsatsen. Till skillnad från Molin undersöks inte enbart lektioner som 

genomförs på gymnasienivå utan även på grundskole- och sprint-nivå. En annan skillnad är att 
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läro- och kursplanerna förändrats sedan Molins undersökning vilket gör att det som lärs ut kan 

ha skiftat på grund av att styrdokumenten nu ser annorlunda ut.  

 

3.2 Innehållsval på grundskola 

Under 2012 och 2013 genomfördes en enkätundersökning kring vilket innehåll som 

undervisades i grundskolans geografiämne vilken har sammanställts av Gabriel Bladh (2014, 

s.158) Undersökningen genomfördes av honom själv, Hans Olof Gottfridsson och SCB. 

Avsikten var att undersöka geografilärares uppfattning om sin lärarroll med det huvudsakliga 

syftet att belysa vilka förutsättningar som finns i ämnet på grundskolan. De tillfrågade i studien 

var både behöriga och obehöriga grundskolelärare på mellan- och högstadiet som undervisade 

i geografi under höstterminen 2011. Antalet undervisande geografilärare var under studien 5911 

och av dessa skapades ett urval av 3000 personer. Svarsfrekvensen på enkäten var 38,4 procent 

av de tillfrågade och eftersom vissa grupper varit mer eller mindre benägna att svara har 

viktning av svaren genomförts. Exempelvis var erfarna, äldre mellanstadielärare 

underrepresenterade gällande svarsfrekvensen vilket gjorde att denna kategori viktats upp i 

totalpopulationen. Lärarna fick chansen att berätta om sitt upplägg av sin undervisning och det 

innehåll som undervisningen präglades av presenterades. Undersökningen var nationell och 

genomfördes med hjälp av enkäter som undervisande lärare i geografi fick besvara (Bladh, 

2014, s. 158).  

Innehållet i undervisningen kan enligt Bladh (2014, s. 164) kopplas till läroplanen och 

läroboken men lärarens utbildningsbakgrund och erfarenhet påverkar också innehållet. I 

enkätundersökningen visade sig att mellanstadielärarna undervisade om klimat och naturtyper 

samt namngeografi allra mest, men även natur- och kulturlandskap, naturgeografiska processer 

och livsmiljöer var vanligt förekommande ämnen. Gällande högstadielärarnas ämnesval fanns 

en stark betoning av mänskliga aktiviteter och livsmiljöer, befolkningsgeografi och 

naturresurser. Ett stort fokus låg på hållbarhets-, miljö-, rättvise- och globaliseringsfrågor. De 

tidiga skolåren präglades av ett regionalgeografiskt innehåll medan högstadieundervisningen 

hade ett mer aktuellt fokus där miljöfrågor är centrala. De ämnen som undervisades i minst grad 

på högstadiet var enligt enkätstudien meterologi, världshaven och samhällsplanering.  

Likt Molins studie kommer enkätundersökningen jämföras med resultatet i den här 

uppsatsen. Till skillnad från Bladhs undersökning kommer inte enbart grundskolan undersökas 

utan även gymnasie- och sprint-undervisningen. Tack vare att det är verksamma lärare som 

undersöks i Bladhs studie kommer det att jämföras med hur ämneslärarstudenter genomför sin 

undervisning, för att se om det finns några skillnader.  

 

3.3 Examinationsformer  

David Ben-Chaim och Uri Zoller (1997, s. 356) har via strukturerade intervjuer undersökt vilka 

examinationsformer elever i secondary school ställs inför inom de naturvetenskapliga ämnena 

samt vilka former de fördrar.  Även lärarna tillfrågades gällande vilka former på examinationer 

de använde sig av samt vad de trodde att eleverna föredrog. Resultatet visade att alla tillfrågade 

elever hade genomfört tidsbegränsade, skriftliga prov som genomförts i klassrummet utan 

hjälpmedel. Eleverna rankade denna form av examination som nummer sex av nio. Ungefär två 

tredjedelar av eleverna angav att de genomfört tidsbegränsade, skriftliga prov i klassrummet 
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där de haft tillgång till ett visst stödmaterial, exempelvis miniräknare eller formelblad. Drygt 

50 procent menade att de genomfört projektarbeten och 40 procent inlämningsuppgifter, 

muntliga presentationer utan material samt muntliga ”forum” där alla elever deltar.  

Eleverna föredrog inlämningsuppgifter och tidsbegränsade prov i klassrummet där 

kursböcker och material fick användas. De former som var minst omtyckta var de muntliga som 

genomfördes i grupp samt muntliga, individuella där inget stödmaterial fick användas. 

Muntliga, individuella uppgifter där stödmaterial fick användas föredrogs dock mer än de 

traditionella proven där stödmaterial inte fick användas (Ben-Chaim, Zoller, 1997, s. 353) 

Lärarna angav att de trodde att eleverna föredrog skriftliga, tidsbegränsade prov i 

klassrummet där det är tillåtet att använda sig av kursböcker. De trodde också att prov där det 

var tillåtet att medta vissa stödmaterial samt inlämningsuppgifter var omtyckta. Lärarnas 

hypoteser stämde väl överens med vad eleverna själva tyckte, trots det valde de i högst grad att 

genomföra skriftliga prov där medtaget material inte var tillåtet. Många föredrog att genomföra 

muntliga examinationer, trots att de tar mycket tid i anspråk samt att det kan vara svårare med 

bedömningen samt att de var medvetna om att elever kunde prestera sämre vid dessa på grund 

av självförtroende (Ben-Chaim, Zoller, 1997, s. 362). Trots att de är medvetna om vad eleverna 

föredrag fortsätter de att genomföra traditionella prov, särskilt de äldre lärarna tenderar att 

genomföra dessa på grund av att ”det är de som borde genomföras” samt ”eleverna är vana vid 

dem”. Det kan förklaras med den konservatism som råder inom de naturvetenskapliga ämnena, 

i vilka förändringar inte är något som välkomnas. (a.a., s. 363). Alla elever som tillfrågats anser 

att examinationsformen spelar roll angående vilket betyg de uppnår, vilket även studier visar. 

Lågpresterande elever tenderar att påverkas av examinationsformen mer än högpresterande 

elever och när de får genomföra en examinationsform som de föredrar stiger betyget (Ibid).  

 Trots att studien är utförd i och med undervisning av naturvetenskapliga ämnen kan den 

användas vid en jämförelse med resultatet i den här uppsatsen för att se vilka likheter och 

skillnader det kan finnas mellan geografi och ämnen som fokuserar med på naturvetenskap. 

Tack vare att resultatet av undersökningen är sammanställt och presenterat 1997 är det 

intressant att se om det finns likheter i resultatet av hur verksamma lärare under 90-talet 

resonerade och hur lärarstudenter i nutid tänker kring examinationer.  
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4. RESULTAT 
 

Resultatet visar ämneslärarstudenternas ämnesinnehåll i geografiundervisningen och vilka 

examinationsformer som de använt sig av samt vilka betygsmöjligheter som eleverna haft. Av 

materialets sammanlagt 52 inlämningarna har 38 berört undervisning på gymnasieskolan, tio 

på grundskolan och fyra i sprintklasser. En uppdelning har gjorts i tabellerna för att särskilja 

dessa. Trots att det enbart är ett fåtal som genomfört undervisning på sprint-nivå har dessa 

uppgifter inkluderats eftersom de kan inräknas i det sammanlagda resultatet. Det är däremot 

svårt att dra några slutsatser om hur undervisningen av sprint-elever ser ut genom att enbart 

undersöka de fyra uppgifter som redovisats. Detsamma kan även tänkas gälla undervisningen 

av högstadieelever. Av de som hade sin VFU på gymnasiet har de flesta undervisat i Geografi 

1 men två har undervisat inom andra samhällsorienterade som tillämpar geografiundervisning. 

Vid presentationen av ämnesinnehåll används två olika kategoriseringar, vilka bygger på de 

som Molin och Bladh använts sig av i sina undersökningar. När ämnesinnehållet (exempelvis 

befolkning) kursiveras i den löpande texten innebär det en hänvisning till kategorin i tabellen.  

 

4.1 Redovisning av ämnesinnehåll enligt Molins kategorisering 

Tabell 1 visar vilket ämnesinnehåll ämneslärarstudenterna undervisat i och bygger på de 

kategorier som Molin (2006, s. 162) skapat. Kategorierna är desamma som de som använts för 

tabellen för ämnet Geografi A 100 poäng, eftersom de är mest tillämpbara på materialet. 

Ämnena Geografi A 50 poäng och Geografi B 90 poäng har liknande kategorier, skillnaden är 

att de innehåller kategorin regionalgeografi: Europas berggrund istället för energi och miljö, 

och näringsliv (handel, lokalisering) istället för näringsliv (transporter). De saknar 

underkategorierna mentala kartor, regionalgeografi, globalisering och huvudkategorin 

människa och miljö. Resultatet sammanställs på samma vis som Molin gjort, nämligen att varje 

ämneslärares ämnesinnehåll tänks bygga på enbart ett övergripande ämne, exempelvis 

befolkning. Om en inskickad uppgift nämner flera ämnen har en avvägning gjorts kring vilket 

det huvudsakliga ämnet antas ha varit. I de flesta fallen är det ämneslärarstudenterna själva som 

angett vilket ämne de berört genom att exempelvis skriva ”Under VFU-perioden har jag 

undervisat i befolkningsgeografi”. I andra fall har det varit svårare att hitta den huvudsakliga 

ämnesinriktningen då lärarstudenterna inte angett vilket område de berört i sin undervisning. I 

dessa fall har det var nödvändigt att se vilka centrala innehåll och passager i kurs-/ämnesplanen 

som studenten anger ligga till grund för undervisningen.  

Tabell 1 bygger på Molins tabell som hon presenterar i sin avhandling och innehåller tre 

huvudkategorier och elva underkategorier. Molins resultat av innehållet i kursen Geografi A 

100 poäng är inlagds i stapeln längst åt höger.  I tabell 1 finns det två extrakategorier till följd 

av att två presenterade ämnesinnehåll inte kunde sorteras in Molins kategoriseringar, dessa är 

kartografi och GIS samt blandning av natur- och kulturgeografi. Kategorin blandning av natur- 

och kulturgeografi innehöll ett så pass ämnesöverskridande innehåll att de inte platsade i någon 

av de tidigare kategorierna. Den första behandlade resurser, handel och transport samt miljö 

och den andra utgick ifrån klimat, jordens uppbyggnad samt resurser.  

På grund av att varje inlämnad uppgift enbart kan hamna inom en kategori får vi ingen 

information i vad som mer togs upp i undervisningen mer än det huvudsakliga ämnesinnehållet. 
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I många fall berördes flera ämnesområden i momentet, men inte i lika stor utsträckning som 

huvudämnet, vilket gör att tabellen kan tänkas vara vilseledande då alla innehåll inte finns 

representerade.   

 
Tabell 1. Ämneslärarnas ämnesinnehåll under sin VFU fördelat på utbildningsnivå. Skapad efter 

Molins (2006, s. 162) kategoriseringar1. 

   Ämnesinnehåll Totalt Gymn. Högst. Sprint Molins 

resultat 

Naturgeografi 25 17 5 3 26 

Jordens uppbyggnad 13 11 2 0 11 

Vatten 0 0 0 0 6 

Väder och klimat 10 6 2 2 7 

Energi 0 0 0 0 0 

Energi och miljö 2 0 1 1 2 

Kulturgeografi  20 16 4 0 12 

Befolkning 16 12* 4 0 4 

Marken vi lever av 2 2 0 0 5 

Näringsliv (transporter) 1 1 0 0 1 

Mentala kartor 0 0 0 0 1 

Regionalgeografi 0 0 0 0 0 

Globalisering 1 1** 0 0 1 

Människa och miljö 2 2 0 0 2 

Kartografi och GIS 3 2 0 1 - 

Blan. av natur- och kulturgeografi  2 1 1 0 - 

Summa  52 38 10 4 40 

* Varav en inom kursen samhällskunskap 

** Inom kursen internationella relationer 

 

Materialet visar en jämn fördelning av undervisning av natur- och kulturgeografi på 

gymnasiet och högstadiet medan sprintklasserna till större del undervisats i naturgeografi (dock 

är det enbart fyra studenter som utfört sin uppgift utifrån sin sprintundervisning vilket gör att 

resultatet är svårt att dra några generella slutsatser av). Vissa ämnen tas inte upp alls eller är 

enbart undervisade i någon eller några gånger, exempelvis mentala kartor, vatten och 

regionalgeografi.  De ämnen som dominerar är jordens uppbyggnad och befolkningsgeografi 

tillsammans med väder och klimat som är det tredje mest förekommande.  

Vid en jämförelse med Molins resultat finns det stora skillnader i ämnesinnehåll, hennes 

resultat visar att naturgeografi är det mest förekommande innehållet medan kulturgeografi inte 

är lika vanligt. 23 av 81 besök behandlade kulturgeografi medan naturgeografi var det centrala 

i 56 av 81 besök. Kategorin befolkning skiljer sig åt allra mest, av de 40 besök som Molin 

genomförde vid undervisning av den 100-poängiga A-kursen var det enbart fyra som 

behandlade befolkning. Det var elva besök som berörde jordens uppbyggnad på kursen värd 

100 poäng och sammanlagt 20 som Molin (2006, tablå 1, s- 162) observerat på de sammanlagt 

81 besöken. En förklaring till skillnaden kan vara att Molin gjorde sina besök under 

 
1 Kategorierna är desamma som Molin använde vid observationerna av Geografi A 100 poäng. Anledningen till 

att de valdes är för att den kursen innehåller ungefär lika mycket undervisningstid och innehållet är mer 

applicerbart på det insamlade materialet.  
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höstterminen, då det är vanligt att geografiämnet berör naturgeografi (Molin, 2006, s. 163). Hon 

förklarar också att kulturgeografin oftast kommer i slutet av läsåret vilket leder till att 

undervisningstimmarna kan bli förre då de lätt faller bort i slutet av vårterminen (Molin, 2006, 

172). En annan förklaring är att geografiämnet förändrades under perioden då Molin 

genomförde sina observationer. Kursen Geografi A gick från att innehålla 50 poäng till 100 

vilket gav fler undervisningstimmar, (Molin, 2006, 141ff). Det som stod om befolkning var 

enbart ”kunna analysera och diskutera samband mellan befolkningsfördelningar […] och se 

levnadsvillkor i olika områden Lpo 94).  

Kategorin vatten skiljer sig åt, Molin redovisade sex observerade tillfällen medan det 

undersökta materialet inte innefattade någon som hade vatten som huvudområde. Det kan 

förklaras med att det i Lpo 94 stod att eleverna ska ”ha kunskap om geo-biosfärens olika delar, 

såsom berggrund och jordar, vatten och luft […]” medan det i Gy 11 inte finns med i det centrala 

innehållet.  

Likheterna mellan Molins resultat och det som visas i tabell 1 är exempelvis att jordens 

uppbyggnad och väder och klimat är vanliga ämnesinnehåll och att regionalgeografi och energi 

inte berörts i undervisningen och att globalisering inte är vanligt förekommande.  

När lärarstudenterna beskriver sitt innehåll gör de det genomgående utan att nämna varför 

just ett visst ämnesområde valts. De flesta skriver enbart att de berört ett ämne medan några 

nämner att handledaren planerat ämnesområdet och att studenten fick undervisa i det som 

handledaren redan beslutat. Några nämner att de använt sig av läroböckerna som skolan 

tillhandahåller eleverna vid undervisningen men alla hänvisar till läroplanerna och kursplanerna 

vilket stödjer det som Molin (2006, s. 159 ff) skriver i sin avhandling gällande att de tre faktorer 

som är viktigast vid påverkan av lärarstudentens val av innehåll i sin undervisning; handledaren, 

styrdokument och läromedel. 

 

4.2 Redovisning av ämnesinnehåll enligt Bladhs kategoriseringar 

Vid tillämpningen av Bladhs (2014, s. 165) kategoriseringar kan varje inlämnad uppgift sorteras 

in i flera olika kategorier. Istället för att använda absoluta tal i tabellen presenteras 

procentandelen eftersom det ger en lättare överblick av andelen uppgifter som innehåller 

vardera kategori. På grund av att en uppgift kan sorteras in under flera kategorier ger det en 

tydligare bild av ämnen som berörs utöver det huvudsakliga ämnesinnehållet. Eftersom Bladhs 

undersökning bygger på grundskoleundervisningen har de inlämningar som gjort av studenter 

på grundskolan varit enklast att sortera in tabellen eftersom de i många fall har exakt samma 

ordval som Bladh har. Det har funnits problem med insorteringen i de fall då något kan tänkas 

varit en del av undervisningen med det inte varit självklart, exempelvis om befolkning berördes 

men lärarstudenten inte nämnde mänskliga aktiviteter eller livsmiljöer eller något som visade 

att de ämnesområdena inkluderats. I de fallen har de inte räknat med i tabellen eftersom i 

enkäten som Bladhs presenterar bads lärarna svara på vilka ämnen de undervisade i hög eller 

mycket hög grad. Vid uppdelningen har materialet analyserats och bedömt huruvida vilket 

ämnesinnehåll som varit inkluderat. I vissa fall har lärarstudenterna explicit skrivit exempelvis 

att de undervisat i befolkningsgeografi, men många gånger har de inte skrivit ett övergripande 

ämne utan beskrivit vilket stoff de presenterat under sin undervisning. Det har därför varit 

viktigt att tydligt formulera vad som ingår inom varje kategori eftersom många är relativt lika, 
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exempelvis befolkningsgeografi och mänskliga aktiviteter och livsmiljöer. För att förtydliga har 

en bilaga bifogats för att visa hur uppgifterna sorterats, se Bilaga 1.  

 Att sammanställa vilka ämnen som undervisas med premissen att flera kategorier kan 

inkluderas är fördelaktigt om en jämförelse görs med skolverkets ämnesbeskrivning av geografi 

för gymnasieskolan; det står att ämnet ska vara tvärvetenskapligt och utgår ifrån både ett natur- 

och samhällsvetenskapligt synsätt (Skolverket, 2011). Det kan visa på hur ämnen inkluderas i 

undervisningen även om de inte är del av den huvudsakliga undervisningen. Exempelvis är det 

tydligt att flera väljer att undervisa om sårbara landskap och naturkatastrofer samtidigt som 

mänskliga aktiviteter och livsmiljöer också berörs även om det enligt Molins kategorier inte går 

att utläsa.  

 

Tabell 2. Ämneslärarnas ämnesinnehåll under sin VFU fördelat på utbildningsnivå tillsammans med 

Bladhs presenterade resultat (Bladh, 2014, s. 165). Skapad efter Bladhs kategoriseringar.  

Ämnesinnehåll Totalt Gymn. Högs. Sprint Bladh 

Mänskliga aktiviteter och livsmiljöer 77% 79% 90% 25% 86% 

Naturresurser - förekomst, utnyttjande 42% 47% 40% 0% 75% 

Naturprocesser-jordytan 38% 39% 50% 0% 75% 

Befolkningsgeografi 35% 37% 40% 0% 81% 

Klimat och naturtyper 35% 24% 60% 75% 68% 

Hållbarhets- och rättvisefrågor 33% 34% 30% 25% 75% 

Natur- och kulturlandskap 33% 37% 30% 0% 49% 

Sårbara landskap/naturkatastrofer 27% 26% 40% 0% 59% 

Jordens energibalans 25% 21% 30% 50% 38% 

Miljöhot 23% 21% 20% 50% 71% 

Geografiska verktyg 23% 24% 20% 25% 44% 

Produktion av varor-tjänster 21% 21% 20% 25% 59% 

Meterologi 17% 18% 20% 0% 26% 

Globalisering 12% 16% 0% 0% 68% 

Vattnets kretslopp 6% 5% 10% 0% 40% 

Namngeografi 4% 0% 10% 25% 57% 

Världshaven 2% 3% 0% 0% 35% 

Samhällsplanering 0% 0% 0% 0% 37% 

Andel undervisning  100% 73% 19% 8% 
 

 

Procentandelen som redovisas i den här undersökningen är i de flesta fall lägre än det som 

redovisats i Bladhs undersökning, det kan förklaras med att de tillfrågade lärarna i enkätstudien 

anger ämnen som de undervisar i under hela läsåret 2011/2012 medan mitt resultat visar på det 

som lärarstudenterna undervisat i under några veckor.  

Namngeografi, som tidigare haft en stark roll inom den svenska geografiundervisningen 

(Molin, 2006, s. 48), är relativt lite förekommande. Procentuellt är det mest vanligt i Sprint 

(dock bara en av fyra) och på grundskolan (dock bara en av tio). Ingen undervisade om 

namngeografi på gymnasienivå.  

Den kategorin som har störst procentuell skillnad i de olika kurserna är klimat och 

naturtyper. Enbart 24 % av alla lärarstudenter som genomförde sin VFU på en gymnasieskola 
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undervisade inom ämnet, medan 60 % av de som var på grundskolor berörde ämnet. På sprint 

var det tre av fyra lärarstudenter. När det gäller kategorin sårbara landskap/naturtyper 

undervisades det i större utsträckning på grundskolan än på gymnasieskolan vilket kan förklaras 

till viss del av att det går att koppla till klimat och naturtyper.  

 

4.3 Jämförelse av resultatet i de två tabellerna 

Överlag är det svårt att jämföra de olika årskurserna med varandra på grund av att det är så få 

som undervisat på sprintnivå. Därför är det svårt att dra några generella slutsatser av resultatet 

kring vilka skillnader som finns de olika kurserna.  

De fyra ämnen som undervisats av lärarstudenter i högst grad enligt de kategorierna som 

Bladh använt (mänskliga aktiviteter och livsmiljöer, naturresurser – förekomst, utnyttjande, 

naturprocesser – jordytan och befolkningsgeografi) är alla nära sammankopplade med Molins 

kategorier jordens uppbyggnad och befolkning vilket kan leda till slutsatsen att dessa ämnen är 

de som överlag dominerar geografiundervisningen. 

 När det gäller kartografi finns det en skillnad i resultatet beroende på vilka kategoriseringar 

och hur man genomför sin undersökning. Enligt Molins sätt att kategorisera kunde enbart tre 

lärarstudenter sägas undervisa inom ämnesområdet Kartografi och GIS2 medan 23% (tolv 

uppgifter) kan anses ha undervisat i geografiska verktyg som är Bladhs kategori. Det betyder 

att nio lärarstudenter inkluderade geografiska verktyg i sin undervisning, men det var inte det 

huvudsakliga ämnesområdet. Ett exempel är i fallen då befolkningsgeografi varit huvudämnet 

men undervisningen har inkluderat exempelvis befolkningspyramider. Två ämnesområden har 

använts vilket gynnat de båda och gett eleverna möjlighet att kombinera olika ämneskunskaper 

för att utveckla sina kunskaper och förmågor.  

 De två nära sammankopplade ämnena väder och klimat utgör en kategori i tabell 1, medan 

de är åtskilda i tabell 2 och heter istället där klimat och naturtyper samt meterologi. Enligt 

Molins kategorisering var det tio ämneslärarstudenter som undervisade i ämnet, medan klimat 

och naturtyper enligt Bladhs kategoriseringar undervisades av 35 % medan meterologi enbart 

av 17 %. Tack vare att materialet undersökts på olika premisser har ämnesinnehållet skiljt sig 

åt och det går i det här fallet att utläsa att väder eventuellt inte undervisas i så stor utsträckning 

som det tycktes verka i tabell 1.  

 

4.4 Redovisning av examinationsform 

Under ämneslärarstudenternas VFU hade de i uppgift att utforma och bedöma en examination. 

I beskrivningen av examinationen var generellt en provfråga central och studenterna beskrev 

frågan samt vilken koppling den hade till kursplanen för att visa på varför den togs upp. 

Examinationsformerna som materialet innehåller är antingen enskilda eller gemensamma och 

kan genomföras muntligt eller skriftligt. I två fall har en formativ bedömning genomförts. Det 

innebär att läraren kan se hur eleven ligger till mitt under en kurs eller ett moment i 

undervisningen, till skillnad mot den summativa bedömningen som sker i slutskedet av en kurs 

och adderar den tillgodoräknade kunskapen som eleven uppnått vid kursens slutskede (Lundahl, 

2011, s. 11).  

 
2 Kategorin skapades inför den här undersökningen, men används på samma sätt som Molins kategorier. En 

uppgift kunde enbart inkludera ett ämnesinnehåll.  
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Tabell 3. Ämneslärarstudenternas val av examinationsform under sin ämnes-VFU fördelat på 

utbildningsnivå.  

Examinationsform Sammanlagt Gymnasiet Högstadiet Sprint 

Skriftligt prov 36 26 8 2 

Muntlig enskild uppgift 4 4 0 0 

Muntlig gemensam uppgift 2 1 1 0 

Skriftlig enskild inlämningsuppgift 7 6 0 1 

Skriftlig gemensam inlämningsuppgift 1 0 1 0 

Formativ bedömning  2 1 0 1 

Summa 52 38 10 4 

   

I de två fall som formativ bedömning gjorts har ämneslärarstudenterna förklarat valet på 

olika sätt. Studenten som genomfört bedömningen i en sprintklass hade i uppgift att skriva 

omdömen om sina elever som de skulle få på sitt utvecklingssamtal. Omdömet användes för att 

presentera hur eleven låg till gällande kursen samt vad som förväntades av denne för att få ett 

godkänt betyg. På grund av de språkliga svårigheter som eleverna i sprint-klassen hade 

fokuserade omdömena mer på elevernas inställning till undervisningen än faktiska prestationer. 

Lärarstudenten gav följande exempel på hur en bedömning kunde se ut: ”[namn] är duktig när 

han väl deltar, men kan bättra på sin närvaro. Eftersom han är duktig när han deltar kan man 

önska en högre aktivitet på lektionerna”. 

 Den formativa bedömning som genomfördes av lärarstudenten som undervisade på 

gymnasiet hade en annan karaktär; här var upplägget på hela momentet att eleverna varje lektion 

fick tio minuter att individuellt skriva ner sådant som de kom ihåg från föregående lektion. 

Lärarstudenten fick på så vis kännedom om vilka kunskaper som eleverna tagit del av och vad 

som kan behöva repeteras innan en summativ examination genomförs.  

 Det är tydligt att de skriftliga proven dominerar bland examinationsformerna, 36 av 52 

uppgifter lämnades in där studenten genomfört ett skriftligt prov med eleverna. När 

lärarstudenterna skriver sina uppgifter tenderar de att problematisera kring de olika 

examinationsformerna, dock inte kring skriftliga prov. De tar inte heller upp varför just den 

formen av examination lämpar sig för en viss klass eller ett visst moment, vilket flera av de 

studenter som inte har ett skriftligt prov i många fall gör.  

När det gäller muntliga examinationer nämner ämneslärarna hur det kan finnas en viss 

problematik med nämnda examinationsform; dels så har det krävts att det varit mer än en 

närvarande lärare och i flera fall de varit tvungna att låta sin handledare vara ansvarig för 

seminariet eller diskussionen för att de själva skulle kunna fokusera på bedömningen. En 

student nämner hur hens bedömning blivit godtycklig på grund av svårigheter att bedöma vid 

en muntlig examination och att hen fick hjälp av sin handledare sätta mer rättvisa och korrekta 

betyg. Många beskriver också hur det är svårt att veta vad eleverna kan då vissa är passiva och 

enbart talar då de får en direkt fråga. Det finns dock en student som berättar om hur en muntlig 

examination kan fungera på ett fördelaktigt vis för vissa elever. Så här skrevs om det tillfället:  
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En annan elev – som vanligtvis brukar vara tyst på lektionerna – tog under seminariet verkligen 

för sig. Hen redogjorde för de olika intressenterna i Kiruna, tog sedan steget till att diskutera 

samernas situation och jämförde den sedan nyanserat med situationen för ett stamfolk som huserar 

kring Ingadammarna i Kongo. Eleven fyllde dessutom i luckor hos sina klasskamrater och tog 

ofta initiativ till tal. Hen påvisade flera gånger en bred förståelse över sambanden mellan 

människa, samhälle och miljö samt relaterade dessa till intressekonflikter. Eleven var den enda 

som jag med säkerhet gjorde bedömningen ett [sic] hen förtjänade ett A på uppgiften. 

 

Enligt David Ben-Chaim och Uri Zoller (1997, s. 356) är det få elever som föredrar muntliga 

examinationer, vilket kan förklara varför eleverna presenterar som passiva eller att de ”inte tog 

för sig”. Flera av lärarstudenterna använder sig just av uttrycket ”ta för sig” vid beskrivningen 

av hur elever genomförde en muntlig presentation. Det beskrivs hur elever tog initiativ till att 

förmedla sina kunskaper eller att de ”tog för sig tillräckligt” för att kunna få ett visst betyg. 

Ingen reflektion kring varför elevers olika beteenden vid muntliga examinationer framkom i 

materialet, mer än att tystnad kan ha att göra med att eleverna inte är väl förberedda. 

Lärarstudenterna problematiserar dock kring fallen då eleverna gör muntliga grupparbeten. Och 

en nämner hur alla i gruppen inte kommer till tals lika ofta vilket gör att alla inte får samma 

möjlighet till att visa sina förmågor. Lösningar som presenterats har bland annat varit att låta 

alla elever föra fram ett argument samt att låta grupperna tillsammans göra en tankekarta för att 

de som är starkare vid skriftliga examinationer skulle kunna visa upp sina förmågor.    

 En lärarstudent belyser varför en muntlig examination fungerar bra vid sin bedömning. 

Studenten undervisade i en klass med enbart sex studenter varav enbart fyra hade deltagit vid 

seminariet som hölls. Det gjorde att studenten kände sig tryggare med att genomföra en 

examination då det var färre elever att behöva granska. Problemet som hen upplevde var dock 

att på grund av att det var så få elever blev det tystnader då ingen sa något vilket krävde att 

lärarstudenten var en aktiv ledare av samtalet och skapa rätt förutsättningar för eleverna att 

klara målen. Det kräver en stor delaktighet av den som examinerar vilket även en annan student 

håller med om. Hen beskriver hur hen varit tvungen att vara väl förberedd för att kunna 

genomföra en rättvis bedömning, vilket tycks skiljas åt från bedömning av andra 

examinationsformer.  

 Vid inlämningsuppgifter som examinationsform förklarar en lärarstudent att det kan vara 

svårt att genomföra eftersom det ”kan vara svårt att bedöma då man inte kan vara säker på vem 

som faktiskt skrivit uppgiften”. Anledningen till att det ändå blev en inlämningsuppgift var att 

handlederaren redan satt ett datum för ett skriftligt prov på kursen som skulle infalla under sista 

dagarna på lärarstudentens VFU. Det tycks därför mest varit en möjlighet för studenten att testa 

sin förmåga till att genomföra en examination samt för eleverna att visa sina kunskaper i två 

omgångar. 

 En annan lärarstudent menar att skriftliga inlämningar kan vara svåra för vissa elever som 

är mer verbala av sig. Enligt studenten så är det så att ”vissa elever egentligen kan mer än vad 

de får ner på papper”. Det här går att koppla till det som Lundahl (2011, s. 73) menar gällande 

att examinationsformer bör varieras för att ge eleverna rättvisa förutsättningar och för att de ska 

få möjlighet att visa sina kunskapar.  
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4.5 Redovisning av bedömning och betygsmöjlighet 

Uppgiften som lärarstudenterna genomförde under sin VFU bestod i att bifoga en provfråga 

Examinationstillfällena gav i nästan samtliga fall möjlighet till ett A i betyg. Sprint är det som 

sticker ut eftersom det enbart var en av fyra examinationer som kunde ge det högsta betyget.  

 
Tabell 4. Betygsmöjligheten på lärarstudents redovisade provfråga 

Betygsmöjlighet  Sammanlagt Gymnasiet Högstadiet Sprint 

Upp till A  45 34 10 1 

Upp till C  3 3* 0 0 

Upp till E  1 0 0 1 

Enbart omdöme  2 0 0 2 

Formativ bedömning  1 1 0 0 

Summa  52 38 10 4 

 
*I en av inlämningarna presenterades enbart provfrågan och det nämndes bara att den kunde ge upp till 

C, dock fanns det ingen information kring examinationen i helhet vilken skulle kunna ge eleverna 

möjlighet att nå ett högre betyg.  

 

Vid bedömningen av elevernas prestationer fanns det en osäkerhet hos många lärarstudenter, 

en student formulerade sig på följande vis: 

 
Att bedöma provsvar och koppla dem till kunskapskraven var väldigt svårt. Speciellt eftersom endast vissa 

delar av samma kunskapskrav testades i några av mina provfrågor. Det var även svårt att plocka ut vilka 

kunskapskrav som var helt relevanta för frågan. Något annat som jag hade väldiga problem med i min vid 

min rättning var att avgöra vad som klassas som översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat. Jag försökte 

använda mig av det bedömningsstöd som finns för samhällskunskap 1 (hittade inget för geografi), men det 

gjorde inte rättande (sic) så mycket enklare. I det stora hela är jag ganska nöjd med min rättning även om 

jag tyckte det var väldigt svårt. 

 

Det är ett genomgående tema att studenterna beskriver betygssättningsprocessen som svår. De 

framhäver hur elevernas svar är svåra att koppla till kunskapskraven samt svårigheter kring att 

skapa provfrågor som testar det som läroplanen och kursplanen menar ska testas. En påpekar 

svårigheten i bedömning till följd av att lärarutbildningen ännu inte inneburit någon kurs i 

bedömning. Begreppen som används i kunskapskraven är även besvärliga för många av 

studenterna eftersom de inte finner det självklart när ett elevsvar är nyanserat, utförligt eller 

översiktligt. För att hantera styrdokumenten har flera utformat olika strategier, många nämner 

hur de tagit hjälp av sina handledare för att få fram en rättvis och rimlig bedömning. Andra har 

skapat egna matriser där innehållet i provfrågorna, elevsvaren och kriterierna fanns med för att 

systematiskt kunna bedöma eleverna likvärdigt. Det här hjälpte studenten att göra bedömningen 

mindre tidskrävande. En student nämner hur hen använt sig av skolverkets bedömningsstöd 

men hur det inte fanns något som riktade sig till geografiämnet utan hen behövde istället 

använda sig av det som var riktat till samhällskunskapsundervisningen vilket inte tycktes hjälpa 

särskilt mycket. En lärarstudent berättar hur hen diskuterat med andra lärare om de problem 

som kan finans vid bedömningar och de hade beskrivit hur bedömning är bland det svåraste 

som lärare ställs inför.   
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 Bedömning i sprint-klasser tycks leda till en annan typ problematik än den som 

lärarstudenter som undervisade andra klasser upplevde vid bedömning. En student formulerar 

följande: 

 
En annan viktig punkt vid bedömning för sprintklasser är den oerhört stora variation (sic) av förkunskaper. 

Vissa har en gedigen skolbakgrund, medan andra är näst intill analfabeter. I klassen finns det elever med 

goda kunskaper om energikällor som endast behöver en språklig förankring till svenskan. Det finns dock 

också elever som precis blivit introducerade. Detta ger eleverna olika utgångspunkter när det kommer till 

att kunna formulera sina kunskaper, då de inte alltid har en direkt översättning till sitt hemspråk. Vid analys 

av deras svar är det därför viktigt att identifiera deras progression och utgångsläge, för att kunna ge ett 

rättfärdigt betyg. Ett kortfattat svar i skrift, kan motsvara ett välutvecklat svar i verkligheten. Detta syftar 

främst mellan betygen F och E. Betygens funktion i sprintklasserna är främst till för att förstå elevernas 

kunskapsnivå, men också för att bekanta sig med det svenska skolsystemet. en olika skolbakgrunden gör 

också att eleverna har olika relation till kunskap. I vissa förhållanden har den repetitiva kunskapen varit 

den som belönats, och därmed har vissa elever svårt att formulera sig i egna ord och utefter egen kunskap. 

I rädsla för att göra fel blir svaren då också ofta kortfattade eller plagierade. 

 

 Det var enbart en lärarstudent som skapade ett prov på sprint-nivå som kunde ge A i betyg, 

vilket kan visa på svårigheterna som det kan innebära vid bedömning av sprint-elever. Två 

lärarstudenter skrev istället omdömen om sina elever. Kategorin enbart omdöme skulle kunna platsa 

under formativ bedömning, men det har särskilts i tabellen eftersom omdömena fokuserade mer på 

elevens engagemang och vilja att lära än på faktiska prestationer.  

 Tydligheten som krävs vid examinationer är något som studenterna upptäckt är viktigt, en 

förklarar hur hens elever på sina instuderingsfrågor inte förstått vad ordet ”beskriv” betydde 

vilket gjorde att svaren som eleverna skrev inte svarade på det som efterfrågades. När samma 

kunskaper skulle testas på ett skriftligt prov formulerades frågan om, och istället för ”beskriv 

befolkningspyramiden” stod det ”vad visar befolkningspyramiden” vilket gjorde att eleverna 

förstod vad de skulle svara på. Problem uppstod även i vissa fall på grund av att eleverna inte 

läst instruktionerna ordentligt vilket lett till att hela frågan inte besvaras.  

De olika betygsnivåerna och vad de kräver visar sig vara svårt för flera av lärarstudenterna 

att tolka. Även elevernas förståelse kring vad som krävdes för de olika betygsstegen har 

varierat, en lärarstudent nämner hur hen formulerade enklare meningar som eleverna skulle 

förstå, istället för att enbart visa dem kunskapskraven. Vad gäller lärarstudenterna förklarar en 

hur det är svårt att förstå hur eleverna ska klara av att analysera geografiska processer på ett 

nyanserat vis tack vare att hen tog hjälp av Skolverkets kommentarmaterial. Hen skriver 

följande:  

 
Tittar man dock i skolverkets kommentar material (sic) till kunskapskraven i geografi för grundskolan så 

lägger dem (sic) fram tydliga sätt för elever att uppnå högre betyg. Konkretisering läggs fram som en 

viktigaspekt (sic) av bedömning av elevernas kunskaper. Man syftar då till elevens förmåga att dra konkreta 

paralleller mellan t.ex. processer i detta fall men också då skillnader i processer. “Inom den här 

bedömningsaspekten kan läraren ge erkännande åt den geografiska allmänbildning som behövs för att 

levandegöra de generella mönstren med belysande exempel från olika delar av jorden”. 
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5. DISKUSSION 
 

Syftet med den här uppsatsen var att med hjälp av inlämnade uppgifter av ämneslärarstudenter 

i geografi vid Uppsala universitet att tolka innehållsvalet de gör under sin VFU samt hur de 

genomför examinationer och bedömningar av eleverna. Den första frågeställningen löd: vilka 

ämnesinnehåll präglas undervisningen av?”. Undervisningen som lärarstudenterna genomförde 

berörde till störst del jordens uppbyggnad och befolkning. Klimat och väder var också ett 

vanligt undervisningsämne enligt tabell 1, men betoningen låg antagligen på klimat på grund 

av meterologi enbart berördes av 17 % enligt tabellen som bygger på Bladhs kategoriseringar. 

Beroende på vilka kategoriseringar som användes och att fler än ett ämnesområde kunde 

redovisas i tabell 2 skiljde sig resultatet åt, även om det var samma övergripande resultat.  Med 

Bladhs kategoriseringar kunde ämnesinnehållen definieras tydligare, medan Molins visade på 

ett mer övergripande resultat där det rådde en större säkerhet i att ämnet berördes till stor del. 

En anledning till att resultaten skiljer sig åt kan även vara att undersökningarna genomfördes 

vid olika tillfällen då olika läro-/kursplaner gällde. Innehållet i dessa har förändrats vilket gör 

att det som undervisas om skiljer sig åt. Det gör att resultatet som presenteras gällande 

materialet som undersöks också kan skilja sig åt, framförallt från Molin som genomförde sina 

observationer innan Gy 11 och Lgr 11 var de läro- och kursplaner som skulle följas. En 

anledning till att resultatet skiljer sig åt från Molins är att hon genomförde alla sina 

observationer på höstterminen, medan de inlämnade uppgifterna berörde undervisning under 

hela läsåret. Skillnaden Bladhs resultat och den här uppsatsen resultat kan förklaras med att den 

redovisade undervisningen berörde antingen ett helt läsår eller enbart ett moment under 

ämneslärares VFU.  

 Den andra frågeställningen var ”vilka examinationsformer använder sig lärarstudenterna 

av och hur tänker de kring dem?”. En majoritet av studenterna genomförde skriftliga prov, 

vilket även stämmer överens med det som Ben-Chaim och Uri Zoller (1997, s. 356) menar i sin 

artikel. Dessa resonerade inte kring sitt val att utföra ett skriftligt, traditionells prov utan det var 

de som genomförda andra examinationsformer som utvecklade sina tankar i uppgiften. Det kan 

eventuellt tyda på att geografiämnet präglas av en liknande konservatism som den råder inom 

de naturvetenskapliga ämnena, i vilka förändringar inte är något som välkomnas och något sker 

på grund av ”att det alltid varit så”. (a.a., s. 363). Det är emellertid flera lärarstudenter som 

genomför andra examinationsformer vilket krävs enligt skolverkets allmänna råd (2007, s. 48) 

och precis som Lundahl (2011, s. 73) framhäver angående att olika typer av examinationsformer 

gynnar olika elever är det flera av lärarstudenterna som visar en medvetenhet kring sina elevers 

förutsättningar och deras föredragna examinationsform. Flera berättar om att muntliga 

examinationer kan gynna eller missgynna vissa elever, vilket visar på hur viktigt det är för 

elever att få möjlighet att visa upp sina kunskaper med hjälp av olika former av examinationer.  

 Den sista frågeställningen var ”Hur resonerar lärarstudenterna kring betygssättning och 

bedömning under sin VFU?”. Många av lärarstudenterna anger att det är svårt med bedömning 

och att koppla elevsvar till kunskapskraven. Att en kurs i bedömning inte genomförts på 

lärarutbildningen innan studenterna genomför sin ämnes-VFU nämner en student skapar 

osäkerhet kring utförandet av bedömning och examinationer. Flera förklarar hur 

styrdokumenten är svårtolkade, både för lärarstudenterna och för eleverna som undervisas. Det 
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råder ingen självklarhet kring hur begreppen ”nyanserat” ”översiktligt” och ”utförligt” ska 

tolkas vilket kan leda till att bedömningen inte blir likvärdig, vilket varje elev har rätt till enligt 

Skolverkets allmänna råds ”Likvärdig bedömning och betygssättning” (2007, s. 48).  

Den här undersökningen har visat vilket innehåll lärarstudenter från Uppsala universitet 

haft i sin undervisning under sin VFU. Det som går att reflektera kring är hur representativt 

resultatet är gällande hur innehållet verkligen såg ut. Det som går att veta är hur en provfråga 

utformades och vilket innehåll som lärarstudenten sade sig testa, men det går inte att veta i hur 

stor utsträckning stoffet testades eller hur det undervisades om. Det går inte heller att utläsa 

vilket innehåll som lades störst vikt vid och vad som hamnade i skymundan. Det går att fråga 

sig hur den bifogade provfrågan var representativ för undervisningen och bedömningen, vi vet 

inte de bakomliggande orsakerna till att en viss fråga valdes att skickas in. Kanske var det inte 

en central bedömning och anledningen till att lärarstudenten valde just den medskickade 

provfrågan var för att elevernas prestationer skiljde sig som mest på den, vilket skulle kunna 

innebära att stoffet inte undervisats i tillräckligt hög grad. Oavsett vad de bakomliggande 

orsakerna är finns likväl ett resultat som visar på vad dessa ämneslärarstudenter genomfört 

under sin VFU och det kan ge en indikation på hur VFU-studenter utför sin undervisning och 

vilka val de gör.  

  



22 

 

6. SLUTSATSER 
 

De inlämnade bedömningsuppgifter som ämneslärare i geografi vid Uppsala universitet 

genomför visar att jordens uppbyggnad och befolkningsgeografi är det som i huvudsak 

undervisas i under studenterna VFU. Den examinationsform som genomförs är framförallt 

skriftliga, tidsbegränsade prov och överlag kan eleverna nå upp till högsta betyg under 

examinationstillfället. Lärarstudenterna förmedlar sina tankar kring bedömning och det finns 

en enighet i att bedömning och betygssättning är svårt och att det kräver mycket arbete för att 

kunna genomföra en rättvis bedömning.  

 Vid en jämförelse av liknande studier och den här uppsatsen resultat finns det flera likheter 

men också skillnader i ämnesinnehåll och bedömningsformer, men det syns även en förändring 

över tid vilket kan förklaras med att läro- och kursplanerna har förändrats. Upplägget kan också 

skiljas åt beroende på när under läsåret som undervisningen sker.  

 Den här uppsatsen synliggör lärarstudenter i geografis upplevelse av bedömning, även om 

det kan vara svårt att dra några generella slutsatser angående hur en större andel studenter 

känner kring bedömning och betygsättning. Detsamma gäller ämnesinnehållet och 

examinationsformerna, men det kan ge en indikation på hur situationen på skolorna ser ut när 

en lärarstudent håller i undervisningen.  
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BILAGA 1 
 

Kategorisering av ämnesinnehåll enligt Bladhs kategorier 

Dessa termer och beteckningar har använts vid kategoriseringen av materialet för att kunna 

sammanställa ett resultat i tabell 2.  

 

Mänskliga aktiviteter och livsmiljöer   Resursutvinning, påverkan av människans 

handlingar och hur det inverkar på livsmiljön 

Naturresurser - förekomst, utnyttjande  Skog, vatten, mark,  

Naturprocesser och jordytan    Exogena och endogena processer 

Befolkningsgeografi      Nativitet, moralitet, immigration,  

Klimat och naturtyper      Klimatzoner, temperatur,  

Hållbarhets- och rättvisefrågor  Hållbara resurser, tillverkning, hållbar utveckling,  

Natur- och kulturlandskap     Landskap, bruk av områden, odlingsmark,   

Sårbara landskap/naturkatastrofer   Jordbävning, tsunami, översvämning  

Jordens energibalans      Strålning, energi, växthuseffekten 

Miljöhot         Farliga utsläpp 

Geografiska verktyg      Kartor, tabeller, GIS, diagram 

Produktion av varor och tjänster   Handel, jordbruk 

Meteorologi        Väder, nederbörd, torka 

Globalisering       Handel, organisationer, samverkan 

Vattnets kretslopp      Nederbörd, avdunstning,  

Namngeografi  Kartor där eleverna fått sätta placera ut platser, 

regioner, berg 

Världshaven        Kartor där eleverna fått sätta placera hav,  

          strömmar 

Samhällsplanering      - 

 

 

 
 


