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ABSTRACT 

Svensson, J. 2013. Vad är geografi? Gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning om vad som ingår i 

ämnet geografi. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka gymnasielevers och gymnasielärares geografiuppfattning samt att 

göra en dokumentanalys av ämnesplanerna för kurserna Geografi 1, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b. I 

en enkätundersökning har elever och lärare från tre olika skolor svarat på frågor som behandlat geografiämnets 

innehåll. Med jämförelse av tidigare studier visar resultatet att elevers uppfattning om vad som ingår i 

geografiämnet har ändrats sedan 1980-talet. Idag dominerar inte regionalgeografi och namngeografi lika mycket 

som för 30 år sedan i geografiundervisningen. Fokus har flyttats mot undervisning inom miljö, hållbar 

utveckling och kulturgeografi. I jämförelse med en äldre studie av lärares geografiuppfattning, där de flesta 

lärare svarade att det viktigaste var kartkunskap, har lärarna i denna studie istället svarat hållbar utveckling, 

naturgeografi och kulturgeografi. 

Jämförelsen av ämnesplanerna gjordes eftersom geografiämnet tidigare har varit uppdelat inom 

samhällskunskapen och naturkunskapen. Forskning visar att geografiämnet är svårdefinierat vilket visar sig 

genom likheterna av ämnesplanerna. Lärarna som deltog i studien tyckte att samhällskunskap, naturkunskap och 

geografi är lika varandra som ämnen och även elevernas svar visade att flertalet elever ser kopplingar mellan 

dessa ämnen.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Introduktion  

Ämnet geografi i skolundervisningen är ett mycket debatterat område. Vad definierar 

egentligen ämnet? Vad ingår i geografiämnet som inte kurserna i naturkunskap eller 

samhällskunskap behandlar? 

År 1991 bestämdes det att geografi åter skulle bli ett kärnämne inom 

samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, detta efter att ha varit frånvarande i över tjugo 

år. (Holmén & Anderberg, 1993, s.41) Geografi har under dessa tjugo år i stället ingått i 

samhällskunskap och naturkunskap. Som definition av Geografins karaktär i senaste 

läroplanen GY 11 står följande: 
 

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och 

kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras 

naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, 

naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också 

frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. (Skolverket, 2011) 

 

Citatet ur ämnesplanen visar på geografins karaktäristiska drag; ett holistiskt- och 

tvärvetenskapligt perspektiv intas mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.   

Holmén och Anderberg (1993) undersökte i slutet av 1980-talet vad gymnasieelevers 

uppfattning om vad de tror ingår i en universitetsutbildning i geografi. Majoriteten svarade 

namngeografi/kartkunskap som centralt innehåll. Det ska dock framhållas att dessa elever var 

de som inte läst geografi som specifikt ämne på gymnasiet. (ibid., s.71) Är elevers uppfattning 

annorlunda år 2013 om vad geografiämnet behandlar, nu när geografi varit obligatoriskt på 

samhällsvetenskapliga programmet i drygt 20 år? Kopplat till de nya ämnesplanerna (GY 11) 

för gymnasiet vill jag jämföra likheter i ämnesplanerna för Geografi 1, Naturkunskap 1b och 

Samhällskunskap 1b1 och se vad gymnasieelever idag känner att de lär sig i just 

geografiämnet. Efter senaste skolreformen 2011 har inte mycket forskning skett inom de nya 

ämnesplanerna vilket gör det extra intressant att jämföra dessa med varandra. Utsträckningen 

av elever som läser geografi på gymnasiet har sen senaste skolreformen 2011 minskat 

återigen. Nu läser bara de elever geografi som går på samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning samhällskunskap och de som går naturvetenskapligt program med inriktning 

samhällsvetenskap. Detta gör att denna studie kommer att rikta in sig på elever som läser just 

ämneskombinationen samhällsvetenskap-samhällsvetenskap och naturvetenskap- 

samhällsvetenskap.  

För mig som kommande lärare känns det viktigt att modernisera undervisningen då flera 

studier visar att lärare ofta är kvar i traditionsenlig undervisning. I och med denna 

                                                           
1 I ämnet geografi finns det två kurser, geografi 1 och 2 som bygger på varandra. I naturkunskap och 

samhällskunskap finns det fler kurser på olika nivåer och som bygger på varandra. För att skilja dem åt har de 

olika kurserna fått en bokstav efter nivåsiffran.  
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undersökning hoppas jag få mer kunskap om ämnesplanernas innehåll, och även en 

uppfattning om vad elever känner att de lär sig i ämnet geografi för att, om det behövs, 

försöka öka elevernas förståelse för vad ämnet geografi innehåller när jag själv börjar arbeta 

som lärare.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers och dess undervisande lärares 

geografiuppfattning. Lärarnas och elevernas svar kommer att jämföras för att se om deras 

uppfattning samstämmer med varandra. Även lärarnas svar kommer att jämföras med 

varandra, likaså klassernas svar. Lärarna och elevernas uppfattning om likheter mellan 

skolämnena Naturkunskap, Geografi och Samhällskunskap undersöks också. Denna studie 

kommer även att jämföras med tre äldre undersökningar. Den första är en studie om 

gymnasieelevers geografiuppfattning medan den andra handlar om högstadielärares förståelse 

för ämnet geografi. Den tredje visar på vad gymnasieelever associerar ämnet geografi med. 

En jämförelse av ämnesplanerna i Geografi 1, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b för 

gymnasiet kommer även att göras för att se vilka likheter som finns inom dessa och möjligen 

koppla dessa till elevers uppfattning om likheterna ämnena emellan.  Följande frågeställningar 

har tagits fram för att uppfylla syftet: 
 

1. Vad uppfattar eleverna att de får lära sig i geografiämnet? 

 

2. Vad uppfattar undervisande lärare som centralt innehåll i geografiämnet? 

 

3. Vilka likheter finns mellan gymnasiets ämnesplaner i Geografi 1, Naturkunskap 1b och 

Samhällskunskap 1b? 

 

4. Uppfattar eleverna och lärarna att skolämnena Naturkunskap, Geografi och 

Samhällskunskap är lika varandra innehållsmässigt? 

 

 

2. METOD 

 

För att få fram elevernas uppfattning om geografiämnet valdes en kvantitativ metod ut 

eftersom ett så generaliserbart resultat som möjligt ville tas fram. Eliassson (2006, s.30) 

skriver att kvantitativa metoder är bra att använda för att säga något om stora grupper, och för 

att uppskatta hur utbredda uppfattningar och attityder i olika grupper är. Därför passade just 

detta sätt bra för denna undersökning. Eliasson menar även att efterarbetet av en kvantitativ 

undersökning går relativt snabbt att sammanställa, ofta kräver de mindre tid än kvalitativa 

undersökningar. Vidare menar hon att den kvantitativa undersökningen är bättre om man vill 

täcka in flera områden i sin undersökning. Hon menar dock att man missar de djupare 

aspekterna genom en enkätundersökning som finns större chans att få i en kvalitativ 

undersökning, som till exempel i en intervju, vilket jag var väl medveten om. (ibid., s.30)  
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Ämnesplaner för gymnasiet är dokument med riktlinjer till lärarna om vad kursen ska 

innehålla. Dessa består av en presentation av ämnets karaktär, syfte, centralt innehåll och 

kunskapskrav för de specifika betygsstegen. Jag har dock valt att utelämna betygsstegen då 

det är själva innehållet i kurserna jag vill undersöka. Jag valde därför en kvantitativ textanalys 

för att jämföra ämnesplanernas likheter. Esiasson et al (2012, s.197) menar att det inom 

kvantitativ textanalys läggs fokus på hur ofta en speciell kategori förekommer eller hur stort 

utrymme den får i texten. Denna metod stämmer väl överens med den analys som gjorts i 

denna uppsats då likheter jämförts med hjälp av liknande begrepp, formuleringar samt 

arbetsområden i ämnesplanerna. En djupare analys med dolda budskap har inte gjorts. 

Esiasson et al menar att dolda budskap faller in under en kvalitativ textanalys och att 

forskaren då kan finna underliggande budskap genom intensiv läsning av texten. (ibid., s. 210) 

En studie med denna metod skulle dock vara intressant att göra som komplement till den 

kvantitativa.  

 

2.1 Tillvägagångssätt- Dokumentanalys av ämnesplaner 

För att svara på vilka likheter som finns mellan gymnasiets ämnesplaner i Geografi 1, 

Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b valdes en dokumentanalys ut som metod. Dessa tre 

kurser har valts ut för att ämnet geografi tidigare ingått i samhällskunskap och naturkunskap. 

En annan anledning till valda ämnesplaner är på grund av egna erfarenheter från 

universitetsstudierna, där lärare antytt att ämnesplanerna har en hel del likheter. Alla tre 

kurserna är även på 100 poäng var, vilket betyder att de har lika många lektionstimmar. 

 Berg (2003, s.155) skriver att metoden dokumentanalys kan användas till att jämföra 

olika styrdokument inom skolan och menar att man kan dela in analysen i sex nivåer 

(kategorier). Genom att använda denna modell menar Berg att man kan föra samman olika 

skrivningar till ett övergripande sammanhang och att det underlättar analys av innehållet. För 

att passa in modellen på min studie har den innehållsliga nivån valts ut. Denna nivå handlar 

om huvudmoment, generella och allmänna ämnesmål såsom det centrala innehållet i 

ämnesplanen. Berg menar vidare att de dokument som analyseras inte är anpassade efter 

nivåmodellen och att det till slut är den undersökande som bestämmer vilken nivå som texten 

placeras i. (Berg, 2003, s.164) I denna undersökning jämfördes karaktärsdrag, syfte och 

centralt innehåll ur ämnesplanerna i Geografi 1, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b. 

Geografiämnesplanens karaktärsdrag och syfte jämfördes först med naturkunskapens 

karaktärsdrag och syfte, därefter jämfördes det centrala innehållet av båda ämnesplanerna. 

Likheter av ord, begrepp, formuleringar och områden plockades ut och skrevs ner. Samma 

procedur skedde mellan geografi- och samhällskunskapsämnesplanen. I och med att dessa 

ämnesplaner är nya från år 2011 saknas liknande studier att tillgå. Detta kan ses som en 

nackdel eftersom det inte finns något att jämföra med. En fördel är dock densamma, att det 

inte finns någon liknande jämförelse och är därför intressant att analysera.   
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2.2 Tillvägagångssätt- Enkätundersökning 

En enkätundersökning valdes för att svara på vad eleverna uppfattar att de får lära sig i 

geografiämnet och vad deras undervisande lärare anser är centralt innehåll i geografiämnet, se 

Bilaga 1 och 2.  En elevenkät och en lärarenkät skapades med fem respektive sju frågor. 

Majoriteten var öppna frågor, där eleverna och läraren själva fick formulera sina svar. Detta 

för att inte låsa dem vid mina förslagna svar utan för att de skulle få tänka själva. Esaiasson et 

al (2012, s.246) menar att öppna frågor har fördelen att deltagarna kan svara vad de vill 

istället för att välja något av forskarens svarsalternativ som de inte tycker passar in. 

Författarna hävdar vidare att om man har fasta alternativ kryssar oftast deltagarna i något av 

svarsalternativen trots att det finns en tom rad med eget svarsalternativ. De menar dock att det 

kan vara svårt att läsa och tolka svaren i enkäter med öppna frågor. Tillvägagångssättet med 

öppna frågor istället för stängda, där deltagarna får fasta svarsalternativ, är mer tidskrävande 

eftersom svarsalternativen behöver kategoriseras i efterhand. Fråga 1, 2 och 3 kan tyckas lika 

både för lärare och elever där de svarar på vad de lär sig (för lärare vad de anser är centralt), 

viktigast och roligast. Dessa frågor valdes ut för att jämföra lärarnas svar med elevernas svar 

då lärarens åsikter kan spegla sig i vad eleverna tycker, se Bilaga 1 och 2.  

Ett tjugotal gymnasielärare i geografi och rektorer kontaktades via E-post och fick 

förfrågan om att delta i enkätundersökningen. En del gav inget svar tillbaka, vissa ansågs sig 

inte ha tid, andra undervisade inte i geografi 1 för tillfället eller så hade de ingen klass som 

läste geografi 1 på skolan. Detta har gjort undersökningen mer problematiskt. För lärare vid 

slutet av terminen vid jul är det mycket att göra, vilket gör det svårare för oss lärarstudenter 

att få tag på lärare som vill delta.  

 Framöver i uppsatsen kommer klasserna som deltog i studien kallas ”Klass 1”, ”Klass 2” 

och ”Klass 3” med respektive lärare ”Lärare 1”, ”Lärare 2” och ”Lärare 3”. Innan 

undersökningen genomfördes i klasserna skedde en pilotstudie av enkäten för att testa 

frågornas koppling mot frågeställningarna. (Eliasson, 2006, s.42) Pilotstudien syftade till att 

undersöka om det fanns några oklarheter gällande frågorna. Detta för att undvika bortfall eller 

missförstånd vid själva enkättillfället. Tre personer deltog i pilotstudien, två fick svara på 

elevenkäten och en person fick svara på lärarenkäten. De två som svarade på elevenkäten 

hade gått ut gymnasiet för ca 5 år sedan och den som skrev lärarenkäten var lärarstuderande.  

Att inte gymnasieelever deltog i pilot undersökningen berodde på att jag fann det svårt att 

hitta några som ville delta. Resultatet av pilotenkäterna visade att elevenkäten fungerade väl 

men att några frågor i lärarenkäten behövde omformuleras för att mäta det jag ville ha svar på.  

Väl ute i klasserna presenterade jag mig, berättade om min undersökning och om dess 

anonymitet. Vid Klass 1 läste jag upp frågorna innan, något som tyvärr glömdes bort i Klass 

2. Detta kan ha påverkat resultatet något men enligt sammanställningen verkar det påverkat 

ytterst lite. Från Klass 2 svarade en elev nej på frågan om eleven läst Samhällskunskap 1b och 

Naturkunskap 1b, fastän hela klassen svarat ja på dessa frågor. Möjligen är eleven ny på 

skolan och inte läst dessa kurser eller så har eleven missförstått frågan. I Klass 3 läste jag 

återigen upp frågorna för att minska bortfall. I Klass 1 gick undersökningen relativt snabbt, 

medan Klass 2 och 3 tog längre tid eftersom de svarade mer ingående på frågorna än Klass 1. 
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Efter alla tre tillfällena tackade jag för att de deltagit och berättade att den kommer att finnas 

digitalt via Diva-portal för dem som är intresserade att läsa min C-uppsats. 

Efter besöken hos klasserna sammanställdes svaren och kategoriserades med inspiration 

från Wennbergs undersökning på 1980-talet (1990, s.167-170) av lärares uppfattning om vad 

som ingår i geografi och från Holmén och Anderbergs (1993, s.60) undersökning om elevers 

uppfattning om vad som ingår i geografiämnet på universitet. Kategorierna har dock anpassats 

för att passa in på denna undersökning. Elevernas svar kategoriserades utefter vilken kategori 

som svaret sammanföll bäst med. Under kategorin Naturgeografi hör svar som behandlar 

exempelvis berggrund, ”hur världen är uppbyggd”, naturkatastrofer och hur naturen kan 

påverka människa och samhälle. I kategorin Regionalgeografi/namngeografi ingår svar om att 

lära sig om olika länder, deras levnadsstandard, livsförhållanden eller att lära sig namnen på 

länder, städer och platser. Kategorin Kartkunskap innehar svar som kartografi, hur man lär sig 

tyda kartor och hur man använder sig av en karta. Kategorin Demografi behandlar svar med 

befolkningsutveckling och befolkningsutbredning över världen. Kulturgeografi behandlar 

människors levnadssätt och samspelet mellan människa och miljö. Klimatologi/meteorologi 

innehar svar som till exempel behandlar klimatfrågor och den globala cirkulationen. I 

kategorin Landskapsutveckling ingår svar om landskapsförändring, historiskt men även i ett 

framtidsperspektiv. Energi/resurstillgångar behandlar svar om länders energiresurser och 

olika sätt att framställa energi. Globalisering/lokalisering/urbanisering handlar den värdsliga 

handeln, människors bosättning och städers framväxt. Kategorin Fältstudier är en kategori för 

sig där man kan tänka sig att det ingår flera av ovan nämnda kategorier. Om världen är den 

sista kategorin som är en odefinierad kategori, där svar som ”hur världen ser ut” ingår. 

Eftersom flertalet elever gav detta svar fick det bli en egen kategori.  

 I Klass 1 skedde ett missförstånd mellan mig som student och läraren då jag trodde 

eleverna läste samhällsvetenskap- samhällsvetenskap, fast att de egentligen läste 

naturvetenskap- samhällsvetenskap. Detta gjorde att de på frågan om de läst naturkunskap 

svarade nej allihop. De som läser inriktningen naturvetenskap- samhällsvetenskap läser 

nämligen de naturvetenskapliga ämnena för sig, alltså ren kemi, fysik och biologi. Detta gör 

att jag inte kan visa på deras uppfattning om likhet mellan Naturkunskap 1b och Geografi 1.  

I de fall eleverna inte svarat på någon fråga i enkäten har det räknats som bortfall på just 

den frågan, hela elevens enkät har alltså inte räknats bort. Detta för att var och en av frågorna 

behandlas var för sig i resultatet. Som bortfall har även svar räknats som inte hört till själva 

geografiämnet och därför inte kunnat kategoriseras.   

 

2.3 Urval dokumentanalys 

Som färdigutbildad lärare kommer min kompetens sträcka sig till gymnasiet, därför kändes 

det relevant att rikta in mig på just ämnesplanerna för gymnasiet. Samtidigt skulle denna 

undersökning inte fungera på högstadiet då naturkunskap inte finns som specifikt ämne. 

Dokumentsanalysen har valts ut för att visa på likheter i ämnesplanerna i Naturkunskap 1b, 

Samhällskunskap 1b och Geografi 1 eftersom geografi för drygt 20 år sedan ingick i natur- 

och samhällsorienterade ämnen. Jag har valt att jämföra ämnesplanernas karaktär, syfte och 
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centrala innehåll för att begränsa mig något och för att det känns mest relevant att undersöka 

för att se på innehållet i kurserna. Det ska nämnas att en jämförelse mellan naturkunskap- och 

samhällskunskapliga ämnesplanerna inte har gjorts, utan bara mellan samhällskunskapliga- 

och geografiämnesplanen och naturkunskapliga- med geografiämnesplanen. Detta för att 

ämnet geografi är i fokus i denna studie och för att geografi tidigare ingått i just naturkunskap 

och samhällskunskap.  

 

2.4 Urval – enkätundersökning 

I och med att studien riktat sig mot ämnet geografi är det en ganska smal målgrupp av elever 

som kan delta. Detta på grund av att ämnet bara är obligatoriskt på samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktning samhällsvetenskap och naturvetenskaplig- samhällsvetenskapligt 

program. Därför valdes elever från just dessa program samt deras undervisande lärare i 

Geografi 1. Klasserna skulle samtidigt även läsa/ha läst Samhällskunskap 1b och 

Naturkunskap 1b. Enkätundersökningen hade mycket väl kunnat rikta sig mot högstadieelever 

också. Valet av just gymnasieelever beror på dokumentanalysen som ville göras för att se på 

likheter mellan innehållet i samhällskunskap, naturkunskap och geografi. 

Klass 1 var en årskurs två som bestod av 22 elever, varav en engelsk utbyteselev där jag 

tog ställning till om eleven skulle delta eller inte. Eftersom det handlar om elevernas 

förståelse för de svenska ämnesplanernas innehåll kändes det inte relevant att låta eleven 

medverka i studien. Den utvalda klassen var en natur-samhällsklass med flera elever som gick 

idrottsinriktning, dock inte alla. Hela skolan har idrott som profil med elitsatsande ungdomar. 

Dessa elever hade inte läst Naturkunskap 1b men läste vid undersökningens tidpunkt 

Samhällskunskap 1b.  

Klass 2 var en årskurs ett som läste samhällsvetenskapliga programmet med internationell 

inriktning. De läste även extra geografi som tillval. Från klassen deltog 23 elever. Lärare 2 

beskrev hela skolans elever som studiemotiverade och måna om sina betyg. Dessa läste både 

Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b vid tillfället för undersökningen.  

Klass 3 var en klass i årskurs två som gick inriktningen samhällsvetenskap- 

samhällsvetenskap. I klassen deltog 25 elever. Läraren beskrev även denna klass som 

studiemotiverade. Dessa elever läste Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b året innan 

undersökningen ägde rum. 

Lärarna som deltog blev slumpmässiga då de lärare som svarade att det gick bra att göra 

enkätundersökningen i deras klass också deltog. Deras medverkan var viktig för att 

komplettera elevernas svar och för att undersöka ämnestraditioner inom 

geografiundervisningen.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet  

Eliasson (2006) skriver att man genom en väl förberedd undersökning undviker bristande 

trovärdighet i resultatet. Begreppet kopplat till detta kallas reliabilitet och handlar om 

trovärdighet och pålitlighet. Går undersökningen att upprepa och få samma resultat under 

liknande förhållanden? Liknande resultat som denna studie fått, dock beroende på vilken 
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grupp som undersöks, skulle mycket möjligt yttra sig på samma sätt. I detta fall för att stärka 

reliabiliteten handlade det om att enkätfrågorna svarade på de frågeställningar som ställts. 

Pilotenkäten var därför viktig för att upptäcka eventuella misstolkningar av frågor. Såsom 

Eliasson (2006, s.15-16) menar handlar det även om att vara noga när registreringen av data 

sker så att resultatet inte blir missvisande. Genom en hög reliabilitet menar hon ökar chansen 

för en hög validitet. Begreppet validitet syftar till hur bra undersökningen mätt det jag vill 

mäta, besvarar elevernas svar mina frågeställningar?  Enligt det resultat som tagits fram har 

frågeställningarna besvarats. Dock har vissa elever på frågan om vad de tycker att de får lära 

sig i geografiämnet, tolkat den som att det är Geografi 1 som de läser just nu som menas. 

Andra har tolkat det som ämnet i sig. Detta bör tänkas på då resultatet läses.  

De tre klasserna har även olika förutsättningar då de svarat på frågan angående likheten 

av Naturkunskap 1b. Klass 1 har inte läst den kursen alls, Klass 2 håller på att läsa den och 

Klass 3 läste den året innan. Detta kan självklart påverka deras svar på vad gäller likheten i 

kurserna, och därigenom direkt påverka resultatet. 

Något som diskuterades innan undersökningen genomfördes var att ha med ett mittensvar 

i enkäten såsom ”Ja, ibland” eller ”I viss mån” som mellanalternativ till ”JA” och ”NEJ” i 

frågorna 4 och 5, se Bilaga 1 & 2. Några som diskuterar detta är Esaiasson et al (2012. s. 

247), där de menar att om man har ett ”vet inte” alternativ så väljer en del personer det 

alternativet för att slippa besvara frågan. Om det inte förekommer ett mittenalternativ kommer 

dock personer utan uppfattning svara ett ogrundat svar. Trots detta hävdar de att det enligt 

forskning visat sig att frågorna fungerar bra även om personer då tvingas avge ett annat svar, 

då det gäller validiteten och reliabiliteten. (Esaiasson et al 2006, s.247 refererar Krosnick 

1999) Därför valdes inte ett mittenalternativ och därigenom fick eleverna och lärarna ta 

ställning.  

 Vid skapandet av enkäten diskuterades det också om lärare skulle användas i 

undersökningen eller inte. Lärarens åsikter kan dock spegla sig i elevernas svar, därför 

beslutades det att läraren kunde bistå med viktig information som skulle komma behövas för 

att analysera elevernas enkätsvar. Bland annat formulerades en fråga till läraren om vad de 

tidigare gått igenom samma termin i Geografi 1. Denna fråga, nu i efterhand, visade sig vara 

väsentlig då flertalet av eleverna just skrev det de hade gått igenom under terminen.  

Utifrån den dokumentanalys som gjorts finns det medvetenhet om att resultatet möjligen 

skulle se annorlunda ut om någon annan tolkat ämnesplanerna. Eftersom det är just en 

tolkning av dokumenten är det fullt möjligt att andra skulle få ett annat resultat. Möjligen 

skulle fler/färre formuleringar anses lika vid en annan analys. Som redan nämnts skulle en 

kvalitativ textanalys ge annorlunda och djupare tolkningar.  

Den tidigare forskningen inom lärares uppfattning om geografiämnet är mestadels från 

högstadiet, vilket är bra att ha i åtanke då analysen av resultatet från enkätundersökningen 

läses. Elevernas svar kommer dock att jämföras med två tidigare studier om gymnasielevers 

uppfattning av geografiämnet. En av studiernas elevsvar riktas mot vad de uppfattar att man 

får läsa på universitetsnivå i geografi men gav ändå en inblick i vilken uppfattning de hade 
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om ämnet geografi. Den andra elevgruppen svarade på vad de associerade ämnet geografi 

med.  

 

2.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav när man håller på med forskning. Det 

första är informationskravet där man som forskare ska informera deltagarna om studiens syfte, 

vilka villkor som gäller, däribland att det är frivilligt, och delge deltagarnas roll i 

undersökningen.  I den inledande texten i enkäten skrevs det därför att undersökningen är 

både frivillig, anonym och att den bara kommer att användas för min C-uppsats i geografi. 

Detta sades även muntligt innan enkäten delades ut till alla deltagare, samt att de var fria att 

avbryta när de ville. I den inledande texten presenterades även syftet, varför just de valts ut 

och ett tack för att de tog sig tid att delta. Genom den inledande texten ville jag motivera 

eleverna att svara på frågorna. Såsom Eliasson (2006, s.42) menar: genom att sätta in 

undersökningen och eleven i ett större sammanhang visar det att just den elevens svar är 

viktigt. Detta kan påverka elevernas svar på frågorna och direkt påverka resultatet. 

 Det andra kravet är samtyckeskravet där forskaren måste ha uppgiftslämnarens samtycke 

till medverkan. I min studie kommer dock inte samtycke från föräldrar inhämtas då alla elever 

är över 15 år.   

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet. Det handlar om att personuppgifter förvaras på ett 

sätt så ingen annan kan ta del av dem. Detta kommer dock inte behövas tas ställning till då 

denna undersökning är helt anonym och inga personuppgifter kommer att behandlas.  

Det sista kravet Vetenskapsrådet tar upp är Nyttjandekravet som handlar om att uppgifter som 

samlats in bara används till forskningsändamål. Insamlad data får inte användas för 

kommersiellt bruk eller i andra sammanhang än vetenskapliga. I den inledande texten av 

enkäten stod det därför att denna data bara kommer att användas i min C-uppsats och detta 

berättades även muntligt för eleverna innan enkäten delades ut.  

Efter enkätundersökningen berättades vart de senare kan läsa min rapport om de är 

intresserade av resultatet.  

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING   

 

I slutet av 1800- talet blev geografi ett skolämne i Sverige och kom att domineras av 

regionalgeografi. Det handlade om att få kunskap om olika länders storlek, läge, befolkning, 

naturtillgångar och städer och utgå från ett lokalt perspektiv (Sverige) till ett globalt (andra 

världsdelar). När läroplanen för gymnasiet år 1965 (Lgy 65) infördes delades geografiämnet 

på gymnasiet i två; kulturgeografin kom att ingå i det nya ämnet samhällskunskap och 

naturgeografin kom att tillhöra naturkunskap. ( Holmén & Anderberg, 1993, s. 45) Ur Lgy70  

låg följande betoning på samhällskunskapen när ämnet infördes på gymnasiet: 
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Samhällslivet betraktas ur såväl geografisk, ekonomisk och politisk som sociologisk synvinkel. Avsikten 

är emellertid inte att samhället skall beskrivas och analyseras, så att var och en av dessa aspekter isoleras. 

Ämnesstoffet skall bilda en helhet. Någon strikt gränsdragning mellan geografiska, ekonomiska och 

sociologiska element skall inte ske. (Holmén och Anderberg, 1993, s.46)  

 

Det trycks här mycket på det holistiska perspektivet, något som idag kan appliceras som ett av 

geografiämnets karaktärsdrag. Vad det gäller naturkunskap refererar Molin (2006, s.68) till 

Östman (1995) som menar att geografiämnet har i syfte att ta upp naturvetenskapliga begrepp 

och att förklara vardagliga och samhälleliga situationer i förhållande till naturen. Molin 

(2006) menar att geografiämnets kärna diskuterats genom hela dess historia och fortfarande 

idag diskuteras ämnets identitet. Hon menar vidare att det finns en problematik i att geografi i 

skolan är ett samlat, tvärvetenskapligt ämne och att det på universitet idag är uppdelat i 

kulturgeografiska- och naturgeografiska institutioner. Molin hävdar att detta påverkar skolans 

kunskapsinnehåll i undervisningen. (Molin, 2006, s.19-20) Hon menar att en konsekvens av 

delningen blev att geografilärarnas utbildning tappade kontakt med forskningen inom båda 

delarna av ämnet. I och med detta har skolämnets kunskapsinnehåll de senaste åren inte varit 

kopplat till forskningen. ( Molin, 2006, s.39) Holmén och Anderberg hävdar liksom Molin att 

skolgeografin i och med uppdelningen i två delar, skilde skolgeografin från den geografiska 

forskningen. De menar vidare att lärare allt mindre är ämnesexperter och att det idag 

förekommer få forskare som även undervisar i skolan, som de gjorde mer förr. Det är idag 

inte heller lika många geografiforskare som är författare till läroböcker och de tycks inte 

heller vara delaktiga med att ta fram kurs- och ämnesplaner i skolan. (ibid., s.46-47) 

Författarna skriver vidare att man i skolan främst fortsatt med att följa traditionsenlig 

undervisning med regionalgeografi i och med att det inte kommit några nya impulser från 

forskningsvärlden. Förändringen som har skett i skolundervisningen har främst inspirerats 

ifrån nya läromedel och läroplansförfattare. (ibid., s. 47) De tar även upp en annan viktig 

aspekt; i och med SO- ämnena på högstadiet så får ofta lärare som inte är utbildade inom 

geografi ta hand om alla SO- ämnen, utan att ha kompetens för att undervisa i alla fyra 

ämnena. (ibid., s.48)   

I och med geografins frånvaro som specifikt ämne i över två decennier menar Östman 

(1985) att det behövs en definition av geografi som ämne och vad som bör ingå, detta i 

förhållande till sin egen lärarroll. Han menar att de geografiska problemområdena är följande 

tre; kunna beskriva lokalisering i samband med mänsklig aktivitet, förklara samband mellan 

olika skeenden på vår jord och kunna förklara karaktäristiska drag hos geografiska regioner 

och hur de fungerar. (ibid., s. 23) Han menar att det är dessa områden som geografer arbetar 

inom och att dessa satser kan hjälpa lärare att förstå och definiera geografi som ämne. Han 

menar vidare att alla fenomen som kan ges en plats eller rum är intressant ur ett geografiskt 

perspektiv, vilka processer och samband som påverkar en specifik plats. Han skriver vidare att 

frågorna var och varför är huvudfrågor för geografer och dess arbete. Här får man då in det 

beskrivande och det förklarande som ur ett geografiskt perspektiv är centralt. (ibid., s.24-25) 
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I och med att skolreformer återkommer med jämna mellanrum följer nya krav på lärarna 

vilket har konsekvenser för deras arbete. Carlgren och Marton (2007, s.80-81) hävdar att de 

nya styrdokumenten ”slår undan benen” på lärarna i och med att de får börja om på nytt. Det 

som fungerat innan kanske inte går att överföra till nästa skolreform, ändå fastnar ofta lärare 

kvar i den traditionsenliga undervisningen. Sedan läroplanen från 1994 har skolan gått mer 

mot målstyrning än regelstyrning, där innehållsstoffet inte längre är lika formulerat som i 

tidigare läroplaner. Idag får lärarna mer utrymme för att själva planera och välja innehåll i 

undervisningen. (Carlgren och Marton, 2007, s.80) Grubbström och Molins (2013) studie om 

traditioner inom geografiundervisningen, nuvarande lärares undervisningsdidaktik och elevers 

prestation inom geografiämnet, menar att flera lärare på grundskolan gör didaktiska val 

utifrån tradition. Samtidigt är lärarna medvetna om att de behöver ändra sin undervisning för 

att eleverna ska klara av de nationella proven som nu också införts för geografiämnet. Även 

för att eleverna ska kunna uppfylla de nya kursmålen. De hävdar vidare att lärare i geografi 

ofta saknar syfte med undervisningen vilket kan göra att elevernas förståelse minskar. De 

skriver vidare att deras studie går i samma spår som föregående forskning inom området; 

geografiundervisningen förblir nästan oförändrad trots nya reformer i kursplanen. 

(Grubbström & Molin, 2013, s.146)  

Wennberg (1990, s.112) skriver att ett ämnes traditioner skapas genom avgränsningar 

som tillslut anses som självklart ämnesinnehåll. Wennberg hänvisar till Svingby (1978) som 

menar på att det inte bara är tradition eller läroplaner som styr skolans undervisning. Hon 

nämner faktorer som läromedel, förväntningar från omvärlden och från elever och deras 

föräldrar. (Svingby, 1978, s. 8-10). I Wennbergs studie från 1981 deltog 33 lärare från 

högstadiet. Ett av resultaten från intervjuerna var att lärarna ofta förlitar sig på den valda 

lärobokens innehåll, utan att föra några större analyser av dess innehåll. (Wennberg, 1990, s. 

166) Han skriver vidare att ett skolämne som geografi förändras och skolan bör därför följa 

med i dess utveckling. Trots att förändringar sker i kurs- och ämnesplaner så beror det ändå 

till sist på vad läraren väljer att undervisa om som eleven lär sig. (ibid., s. 161) Wennberg 

gjorde även en enkätundersökning som lärarna deltog i angående uppfattning om innehållet i 

geografiämnet. I enkäten fick lärarna fylla i en prioriteringslista med olika aspekter som 

förekommer inom geografiområdet. De aspekter som lärarna tyckte var viktigast var; Att hitta 

på kartan, (många lärare klagade över att eleverna var dåliga på att använda en kartbok när de 

började årskurs 7), Naturgeografi kom på andra plats, Systematisk geografi (såsom 

befolkning, transport, energi, urbanisering) kom på tredje plats och Namngeografi på fjärde. 

Regionalgeografi kom därefter, trots att lärarna hävdade att eleverna tyckte bäst om det 

området. I och med detta hävdar Wennberg att: Det tyder klart på att det verkligen är 

lärarnas värdering av kursens väsentlighetsgrad som här har betonats. (ibid., s. 168) Han 

hävdar vidare att eftersom att hitta på kartan och namnkunskap ansågs som viktiga aspekter, 

rankar lärarna faktakunskap och beskrivning av världen högt.  

 I Holmén och Anderbergs (1993) studie på slutet av 1980-talet, svarade de flesta 

gymnasieelever att namngeografi var det mest centrala inom geografi. Av 185 svar svarade 92 

elever att namngeografi/kartkunskap förväntas läsas på universitetsnivå i ämnet. De två 
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följande kategorierna som fick många svar var ”Om främmande länder”, (63 svar) och 

”Naturgeografi” (25 svar). (Holmén & Andersberg, 1993, s. 60) Författarna menar här att 

hälften av de tillfrågade har en ”ålderdomlig” uppfattning om ämnet. Eleverna fick även svara 

på vad som skiljer geografi mot andra vetenskaper. Endast sju elever gav någorlunda utförliga 

beskrivningar. Ett svar var följande: Lära sig jordklotet, folkförflyttningar, varför 

folkförflyttningar, miljöförstöring. En annan elev skrev: Allt om omvärldens belägenheter, om 

jordens uppbyggnad, lite kultur i omvärlden, lite ekologi, biologi, samhällskunskap. Lite mera 

jordnära kunskaper om hur människan påverkar jordens utveckling. (Holmén & Andersberg, 

1993, s. 61) På det hela menar författarna att uppfattningen om ämnet är svag bland de flesta 

eleverna. Många kände inte ens att de hade kunskap för att besvara frågan. De hävdar vidare 

att man i Sverige såg en utveckling med regionalgeografiundervisning från Lgy70, till Lgy88 

där det då låg mer fokus på geografiska modeller inom samhällsvetenskapen. (ibid., s. 54) 

Genom att utgå från denna elevundersökning kommer en jämförelse göras mellan elevernas 

svar från 1980-talet och vilken uppfattning eleverna har idag. Samtidigt ska det tänkas på att 

Lgy70 var den ämnesplan som styrde då, med andra föreskrifter. Det är även högst relevant 

att i denna undersökning jämföra gamla ämnestraditioner med den undervisning de deltagande 

lärarna bedriver idag. Genom lärarenkäten hoppas jag se hur väl Wennbergs studie stämmer 

överens med de lärarna som deltar i enkätundersökningen, även om den inte är lika 

omfattande. 

Molin (2006, s.44) hänvisar även hon till en studie gjord av Strandberg (1994), där 

resultatet av en studie gjord med över 500 gymnasieelever visar att de främst associerade 

geografiämnet med kunskap om länder och namngeografi. Molin själv gjorde istället 81 

stycken observationer på geografilektioners innehåll på samhällsvetenskapliga programmet, 

som visar på att naturgeografi dominerar undervisningsinnehållet. Hon menar dock på att det 

kan ha att göra med att hennes observationer skett på ungefär samma veckor på året och att 

lärarna väljer att behandla det naturgeografiska området på höstterminen, och det 

kulturgeografiska området på våren. (Molin, 2006, s.162-163) Att lärare väljer att arbeta med 

vissa områden under speciella delar av året kan även i min studie komma att visa sig. Detta är 

något man får ha med i beräkningarna.  

Området namngeografi och regionalgeografi förekommer både i den gamla läroplanen; 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994 (Lpo94) 

och den nya läroplanen; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11), de har dock annorlunda formuleringar. Från Lpo94 var målet för nionde året 

följande; Ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och 

storleksrelationer, hitta på globen och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- 

och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Inom samma område ur det centrala innehållet i kursplanen för högstadiet från Lgr 11, lyder 

formuleringen följande; Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, 

öknar, regioner och orter. (Skolverket, 2011) Här syns att formuleringen förändrats en del sen 

Lpo94 och att det återigen trycks mer på namngeografin.  
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Dessen och Jankell (2010) menar på att: 

 

Innehållet i ämnet geografi är lite otydligt och det dessutom bär med sig en tradition av att enbart handla 

om kartkunskap och att placera rätt stad med rätt land på kartan, så finns det ett behov hos oss 

geografilärare att definiera en tydlig ämneskärna. (Dessen & Jankell, 2010 s. 139) 

 

Återigen kopplas här geografin till att lära sig namn på länder och vart de ligger i världen.  

Dessen och Jankell hävdar vidare att kärnan i ämnet är bryggan mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap: geografin bidrar med ett mänskligt perspektiv till naturkunskapen och ett 

miljö- och naturvetenskapliga perspektiv till samhällskunskapen. (ibid., s.139) De skriver 

vidare att de tror i och med den nya ämnesplanen (GY 11) att undervisningen kommer bli mer 

likartad i Sverige eftersom det nya innehållet är tydligare. (Dessen & Jankell 2010, s.140) Nu 

kanske det är för tidigt efter senaste skolreformen för att kunna yttra sig om undervisningen 

kommer bli mer likartad än innan på grund av att innehållet är tydligare. Möjligen kan 

resultatet visa på likheter inom undervisning i de tre deltagande klasserna.  

Molin och Fridfeldt (2010, s. 113) skriver att det diskuterades vid införandet av nya 

ämnesplanen i geografi (GY 11) om området hållbar utveckling skulle ingå eller inte. Det 

blev tillslut godkänt i ämnesplanen och förekommer även i naturkunskaps- och 

samhällskunskapsämnesplanen för gymnasiet (Skolverket 2011). Molin och Fridfeldt skriver 

även vad som bland annat ingår i ämnet: 

 

Geografi är ett aktualitetsämne vilket innebär att ämnet förändras i takt med hur världen förändras. 

Utmärkande för ämnet är att analysera jordytans landskapsmantel och dess förändring som geografiskt 

rum i olika skalor och perspektiv. Geografi urskiljer fyra skalnivåer i den rumsliga omvärldsanalysen; 

personlig, lokal, regional och global. Ämnet är ett integrerande syntesämne där förmåga att kunna växla 

mellan rumsdimensioner och tidsdimensioner (dåtid, nutid, framtid) är centralt. Vidare ska geografiämnet 

utveckla kunskaper om de processer och flöden som sker i rummet sida vid sida, i samverkan, eller allt 

oftare, i konflikt med varandra. (Molin och Fridfeldt, 2010, s.113-114) 

 

De pekar här på geografins tvärvetenskapliga karaktär och dess förmåga att se olika fenomen 

ur ett helhetsperspektiv. De trycker även på att man ur ett geografiskt perspektiv kan se 

samband mellan processer som sker samtidigt på olika platser.  Författarna hävdar vidare att 

det, som citatet uttrycker, är viktigt att skolans kursplaner är aktuella och följer med i 

samhällets utveckling och behov. (ibid., s. 116.) I och med dokumentanalysen kommer 

ämnesplanerna analyseras och begreppet hållbar utveckling återkomma. Likheter och 

perspektiv kommer även att behandlas och ifrågasättas.  
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 4. RESULTAT 

 

Följande resultatdel är uppdelat i två sektioner. Den första är dokumentanalysens resultat som 

redovisas utifrån den innehållsliga nivån. Den andra delen består av resultat från 

enkätundersökningen som redovisas i tabeller och diagram för att på ett tydligt sätt visualisera 

elevernas svar.  
 

4.1 Dokumentanalys - Likheter av den innehållsliga nivån 

Naturkunskap- och samhällskunskapsämnesplanen har analyserats utifrån innehållet i 

geografiämnesplanen. Citaten nedan är hämtade från ämnesplanerna (GY11) i Geografi 1, 

Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b och analyserats utifrån likheter av ord, begrepp, 

formuleringar och ämnesområden. I första stycket görs en presentation av ämnets karaktär 

som är taget ur respektive ämnesplan. Under geografins karaktär går det att läsa följande:  

 

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och 

kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras 

naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, 

naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också 

frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.  

 

Under Naturkunskapens karaktär lyder texten: 

 

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskaplig med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och    

kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där  

naturkunskap möter samhällsvetenskap.  

 

Formuleringen […] där naturkunskap möter samhällsvetenskap., är utifrån hur geografins 

karaktär beskrivs, väldigt lik. Enligt geografins karaktär ska geografi skapa en systemsyn 

mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Liksom Dessen & Jankell (2010, s. 139) 

menar; kärnan i ämnet är bryggan mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, att 

geografin bidrar med ett mänskligt perspektiv till naturkunskapen och ett miljö- och 

naturvetenskapliga perspektiv till samhällsvetenskapen. I denna formulering kan det tolkas 

som att naturkunskapen inkräktar något på geografins karaktärsdrag. 

    Samhällskunskapens karaktär som ämne presenteras på följande vis:  

 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, 

sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner 

ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa 

samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. 
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Här kan man se en skillnad från läroplanen på gymnasiet från år 1965 då geografiämnet 

delades i kulturgeografi och naturgeografi. Det geografiska perspektivet är inte längre med i 

beskrivningen av samhällskunskapens karaktär.  

Som likheter i alla tre ämnenas karaktär presenteras de som tvärvetenskapliga ämnen och 

alla tre ämnesplanerna lyfter social rättvisa/jämställdhet och mänskliga rättigheter. Alla tre 

innehåller begreppet hållbar utveckling på olika ställen, även om det i samhällskunskapens 

syftesdel bara förekommer en gång. I naturkunskapen förekommer begreppet två gånger i 

syftet och i geografins syfte tre gånger. I det centrala innehållet i geografi och naturkunskap 

nämns hållbar utveckling återigen, medan det i samhällskunskapens centrala innehåll inte 

finns med. Vilket visar att hållbar utveckling är mer centralt innehåll inom geografi och 

naturkunskap än i samhällskunskapen.  

Det som framgick av resultatet är att Geografi 1 och Naturkunskap 1b har flera 

gemensamma beröringspunkter. Redan i beskrivningen av ämnenas karaktär nämns hållbar 

utveckling. I syftet hos både naturkunskap och geografi lyfts begreppen: klimat, jordens 

resurser, miljö, olika livsstilar/livsvillkor/livsmiljöer och dess konsekvenser på samhälle och 

miljö. Två specifika meningar är mycket snarlika. I geografins syfte står det:  

 

I samband med frågor om hållbar utveckling ska eleverna ges möjlighet att analysera till exempel  

konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vattenresurser och odlingsbar mark, naturgivna  

risker och hot, naturresursanvändning och resurskonflikter […]. 

 

I naturkunskapens syfte står det:  

 

Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö, och 

klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp […] ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras 

utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. 

 

Här ser man ett tydligt gemensamt ämnesstoff samtidigt som det från ämnesplanen i 

naturkunskap trycks på att det är utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv eleverna ska förstå 

olika fenomen. I geografins syfte skrivs det istället att eleverna ska ges förutsättningar för att 

utveckla kunskaper om samband och att analysera kopplingar mellan olika faktorer. 

I det centrala innehållet finns det flera gemensamma nämnare inom naturkunskap och 

geografi. I geografins ämnesplan står det att undervisningen ska innehålla; 

 

Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursfördelning.         

Energiomställning, förnybara energitillgångar. En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets 

variation och föränderlighet […].  

 

I det centrala innehållet i naturkunskapen står följande:  
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Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster och 

resursutnyttjande.  

 

Ett annat exempel på lik formulering lyder i geografins centrala innehåll: 

 

Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social  

rättvisa och hållbar utveckling. 

 

 I naturkunskapen står det: 

 

 Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning,  

mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

 

Nu råder det inte längre några formuleringar med ”ur ett naturvetenskapligt förhållningssätt” 

som i syftet, men det kan antas att det är underförstått att det är så det ska tolkas. I och med 

dessa formuleringar liknar det centrala innehållet för Geografi 1 och Naturkunskap 1b 

avsevärt varandra. 

Liknande begrepp förekom inte lika mycket mellan kurserna Samhällskunskap 1b och 

Geografi 1 som mellan Naturkunskap 1b och Geografi 1. De har dock flera gemensamma 

nämnare. I syftet hos Samhällskunskap 1b och Geografi 1 handlar de gemensamma 

beröringspunkterna om resurser, hållbar utveckling och social rättvisa/ jämställdhet/mänskliga 

rättigheter. Något som står i samhällskunskapens syftesdel är att […] olika samhällens 

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Perspektivet från lokal till global nivå hör ihop med geografins syftesformulering; […] 

företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden. 

Geografin menar även att en systemsyn är nödvändig för att kunna beskriva och analysera 

rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat av samspel 

mellan människa, samhälle och natur. Detta är även något som Molin och Fridfeldt (2010) 

menar är en av geografins utmärkande drag: perspektivet från personligt till globalt. De 

trycker även på att geografiämnet är ett syntesämne där man kan växla mellan olika rum- och 

tidsdimensioner.    

En annan formulering som jag anser har liknande betydelse lyder i samhällskunskapens 

syftesdel: Hur olika […] ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 

påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. I geografins syfte står istället att 

eleverna ska få chans att utveckla en global geografisk referensram och lär sig om sin egen 

och andras livsmiljöer.  

I det centrala innehållet tar båda ämnesplanerna upp mänskliga rättigheter/ social rättvisa 

och etiska aspekter. Något som de även har gemensamt är deras ekonomiska perspektiv. I 

geografin står det att undervisningen ska behandla: 
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Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, 

resursanvändning och intressekonflikter. Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende 

ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. 

Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation. 

Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. 

 

 Dessa formuleringar kan kopplas till samhällskunskapens centrala innehåll:  

 

Samhällsekonomi, till exempel ekonomisk flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och  

företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. Arbetsmarknad, 

arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för  

samhällsutvecklingen.  

 

Här syns det gemensamma globala perspektivet utifrån arbetsmarknad, lokalisering av 

människor, handel och produktion från ett ekonomiskt perspektiv.  

Som tidigare nämnts lades det märke till att innehållet i naturkunskapen ska förstås 

utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. I varken geografin eller samhällskunskapen 

förekommer detta sätt att lägga fram innehållet på. Det står inget om något geografiskt eller 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Inom geografin läggs fokus på samband, att analysera 

kopplingar mellan olika faktorer mellan olika rum och tidsperspektiv, medan det i 

samhällskunskapen läggs fokus på samhällsfrågor och förståelse för faktorer som påverkar 

vårt samhälle, såsom juridiska- och ekonomiska frågor. Utifrån resultatet som tagits fram 

berör både samhällskunskapen och naturkunskapen stora delar av geografins syfte och 

centrala innehåll. Många formuleringar uppfattar jag ha samma innebörd men formuleras 

annorlunda. Geografin och naturkunskapen har dock mest lik karaktärsbeskrivning och 

syftesdel. Däremot är det centrala innehållet av ämnesplanerna i naturkunskap och 

samhällskunskap likvärdiga med liknande formuleringar och områden som berör geografins 

ämnesplan. Som Molin (2006) skriver har en definition av geografiämnet saknats under hela 

dess existens och det behövs en definition, såsom både Östman (1985) och Dessen och Jankell 

(2010) menar. Forskningen som gjorts inom geografi som skolämne verkar vara överens om 

att ämnet behöver en tydlig definition. Det är relevant i förhållande till lärarnas undervisning 

och deras förhållningssätt till geografi som ämne i skolan. Detta för att lärare lättare ska förstå 

vad de ska undervisa om och kunna diskutera geografiämnet med sina elever.   

Det är fortfarande tydligt att naturkunskapen och samhällskunskapen har många 

gemensamma nämnare i geografi ämnesplanen. Något som samtidigt inte ska ses negativt, 

alla tre ämnena är tvärvetenskapliga. Molin (2006) menar att skolgeografin tappat kontakten 

med forskningen de senaste åren i och med uppdelningen av kulturgeografi och naturgeografi 

på universitetet, men att det i skolan fortfarande är ett tvärvetenskapligt ämne. Det ska dock 

tas med i beräkningen att hennes avhandling är från 2006. Förhoppningsvis har den nya 

läroplanen för gymnasiet från 2011 mer koppling till aktuell forskning, som det 

aktualitetsämne som Molin och Fridfeldt (2010) menar att geografi är. Holmén och Anderberg 
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(1993) menar också att det idag inte är lika många geografiforskare som är författare till 

varken läroböcker eller kurs- och ämnesplaner i skolan. Frågan är om det skett någon 

förändring de senaste åren. Tanken bakom skapandet av den nya läroplanen för gymnasiet är 

något som skulle vara intressant att undersöka.  

I och med att läroböcker och läroplansförfattare fått styra förändringen i lärarnas 

undervisning i geografi (Holmén och Anderberg, 1993) har lärarna i flera fall följt 

undervisningstraditionerna inom ämnet och då främst undervisat i/om regionalgeografi. Något 

som i läroplanen för gymnasiet från 2011 (Gy11) inte alls läggs något fokus på. Ordet ”land” 

eller ”länder” förekommer inte utan uttrycks i så fall genom ett regionalt perspektiv. Som 

tidigare nämnts läggs mer fokus på namngeografi i nya läroplanen för grundskolan (Lgr11) än 

den förra läroplanen från 1994 (Lpo94). Det är alltså i grundskolan som det området inom 

geografin behandlas och på gymnasiet läggs mer fokus på samband mellan olika faktorer i 

undervisningen.  

 

4.2 Resultat enkätundersökning  

Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen för Klass 1, Klass 2 och Klass 3 och 

deras respektive lärare. Först presenteras lärarens svar och sedan dess klass. Resultatet på 

elevernas svar visas i tabeller på fråga 1, 2 och 3 samt presenteras var klass för sig. I 

tabellerna ser man tydligt vilken kategori som fick flest svar på respektive fråga. Efter 

tabellerna visas diagram med sammanslaget resultat från alla tre klasserna på fråga 1, 2, 3, 4b 

och 5b för att tydliggöra skillnader och likheter mellan deras svar. På fråga 4a och 5a, om 

vilka som läst naturkunskap och samhällskunskap, redovisas inte i diagram eftersom det inte 

är några speciella skillnader att visa på i elevernas svar. De flesta elever har gett flera svar på 

samma fråga vilket gör att antal svar inte överensstämmer med deltagande elevantal. 

Tabellerna och diagrammen visar därför inte elevantal som svarat en viss kategori utan 

elevernas svar har kategoriserats och räknats ihop. Detta är bra att ha i åtanke när tabellerna 

och diagrammen läses.  

 

4.2.1 Lärare 1  

Lärare 1 undervisade i ämnena geografi och naturkunskap. Det som Lärare 1 tyckte var mest 

centrala delar inom ämnesplanen i geografi var hållbar utveckling, befolkning och försörjning, 

naturlandskapet, utveckling och landskap som livsmiljö. Lärare 1 ansåg också att förhållandet 

mellan mänsklig aktivitet, ekonomi, handel och kartor var centralt. Det som Lärare 1 ansåg 

var viktigast var detsamma som svaret på det centrala inom geografiämnet. På frågan om vad 

Lärare 1 tyckte var roligast inom geografiämnet blev svaret befolkningsgeografi.  

Lärare 1 uppfattade att naturvetenskap och geografi är lika innehållsmässigt med 

motiveringen: ”Till viss del men mycket är olika och olika tyngdpunkt”. Lärare 1 tyckte också 

att samhällskunskapsundervisningen är lik och menar att: ”Både samhällskunskapen och 

geografi har samhällsvetenskapligt innehåll men geografi har mycket mer fokus på hållbar 

utveckling och långsiktiga förändringar medan samhällsvetenskapen är mer 

aktualitetsinriktad”. Lärare 1 skrev att de hittills med klassen arbetat med 
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landskapsutveckling, kartor och befolkningsgeografi.  Läromedlet de använder är Peter 

Östmans bok, Geografi 1 och 2, från år 2011. 

 

4.2.2 Klass 1 

I enkäten deltog sammanlagt 19 elever från Klass 1.  

 

På fråga 1, om vad eleverna upplever att de får lära sig hamnade Demografi på första plats. 

Därefter följer Naturgeografi och Landskapsutveckling.  (Tre stycken bortfall på denna fråga.)  

 

Kategori Antal svar  

Demografi  12  

Naturgeografi    9  

Landskapsutveckling   7  

Kartkunskap    4  

Fältstudier  

”Om världen” 

Regionalgeografi/namngeografi 

Globalisering/lokalisering/urbanisering 

Klimatologi/meteorologi        

Kulturgeografi      

  3 

  3 

  2 

  1 

  1 

  1 

 

Tabell 4.1. Antal svar i Klass 1 på frågan om vad de upplever att de lära sig i geografiämnet.   

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-28. 

 

 

På fråga 2, om vad de tycker är viktigast fick Regionalgeografi/namngeografi flest svar, 

därefter Demografi och Kartkunskap. (Tre stycken bortfall på denna fråga.) 

 

Kategori Antal svar  

Regionalgeografi/namngeografi   8  

Demografi    5  

Kartkunskap  5  

Landskapsutveckling   3  

Globalisering/lokalisering/urbanisering 

Energi/resurstillgångar 

Naturgeografi 

Kulturgeografi 

Miljö/hållbar utveckling   

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 

Tabell 4.2. Antal svar i Klass 1 på vad de tycker är viktigast att lära sig i geografiämnet.  

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-28. 
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På fråga 3, om vad de tycker är roligast fick Kartkunskap flest svar, därefter 

Regionalgeografi/namngeografi och Demografi. (Fem stycken bortfall på denna fråga) 

 

Kategori Antal svar  

Kartkunskap  6  

Regionalgeografi/namngeografi     5  

Demografi   4  

Kulturgeografi   2  

Naturgeografi  

Landskapsutveckling  

 2 

 1 

 

Tabell 4.3. Antal svar i Klass 1 på vad de tycker är roligast i geografiämnet.  

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-28 

 

På fråga 4a, om de läst Naturkunskap 1b svarade alla 19 NEJ.  

 

På fråga 4b, om naturkunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 18 stycken elever 

NEJ.  1 elev svarade JA.  

 

På fråga 4c, (de som svarade JA på fråga 4b) var en motivering följande: 

 

”Man får lär sig hur naturen har byggts upp”. 

 

På fråga 5a, om de har läst samhällskunskap 1b svarade samtliga 19 elever JA. 

 

På fråga 5b, om samhällskunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 16 elever NEJ. 3 

elever svarade JA. 

 

På fråga 5c, (de som svarade JA på fråga 5b) var några motiveringar följande: ”Att analysera 

befolkningen”, ”För att det handlar mer om oss människor än om naturen” och ”Det är 

samma typ av inlärningsmetod, att lära sig fakta och kunna dra slutsatser från det”. 

 

4.2.3 Lärare 2 

Lärare 2 undervisade i ämnena geografi, historia och religion. De mest centrala innehållet i 

geografiämnet ansåg Lärare 2 är landskapet som omger oss, resurser/resursfördelning, 

demografi och hållbar utveckling. De viktigaste områdena tyckte Lärare 2 var 

resurser/resursfördelning, hållbar utveckling och landskapet som omger oss. Det roligaste 

området i geografiämnet tyckte Lärare 2 var landskapet som omger oss.  

Lärare 2 ansåg att naturkunskapsundervisningen är lik geografiundervisningen 

innehållsmässigt med motiveringen: ”Miljöaspekten, hållbar utveckling- den holistiska 

aspekten är centrala i båda”. 
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Lärare 2 uppfattade även att samhällskunskapsundervisningen är lik geografiundervisningen 

innehållsmässigt med motiveringen: ”Mindre nu än förut men demografin och ekonomiska 

biten överlappar varandra. Även konflikter runt gränser/statsbildningar finns i båda”.  

De hade under terminen gått igenom kartor, sfärer, system, plattektonik, omvärldsbilder 

(synen vi i Sverige får av olika delar av världen). Som läromedel använde de huvudsakligen 

boken GEO- geografi för gymnasiet, Andersson et al, 2008, Google earth och tidningsartiklar. 

 

4.2.4 Klass 2  

Från Klass 2 deltog sammanlagt 23 elever.  

 

På fråga 1, om vad eleverna upplever att de får lära fick Naturgeografi flest svar, därefter 

Miljö/hållbar utveckling och Kartkunskap.  

 

Kategori Antal svar  

Naturgeografi   19  

Miljö/ hållbar utveckling    12  

Kartkunskap   12  

Landskapsutveckling    7  

Regionalgeografi/namngeografi  

Globalisering/lokalisering/urbanisering  

Demografi   

Klimatologi/meteorologi  

Kulturgeografi  

   5 

   4 

   3 

   3 

   3 

 

Tabell 4.4. Antal svar i Klass 2 på frågan om vad de upplever att de får lära sig i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 2, gjord 2013-12-04 
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På fråga 2, om vad de tycker är viktigast fick Miljö/hållbarutveckling flest svar, därefter 

Kulturgeografi och ”Om världen”. 

 

Kategori Antal svar  

Miljö/hållbar utveckling   10  

Kulturgeografi     7  

”Om världen”    7  

Regionalgeografi/ namngeografi    5  

Kartkunskap  

Naturgeografi  

Globalisering/lokalisering/urbanisering    

Klimatologi/meteorologi  

Demografi   

   5 

   5 

   3 

   2 

   1 

 

Tabell 4.5. Antal svar i Klass 2 om vad de tycker är viktigast i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 2, gjord 2013-12-04 

 

På fråga 3, om vad de tycker är roligast fick Kulturgeografi flest svar, därefter Miljö/hållbar 

utveckling och ”Om världen”. (Ett bortfall på denna fråga.) 

 

Kategori Antal svar  

Kulturgeografi     7  

Miljö/hållbar utveckling     5  

”Om världen”    4  

Regionalgeografi/ namngeografi    3  

Naturgeografi  

Demografi  

Energi/resurstillgångar  

Kartkunskap  

Globalisering/lokalisering/urbanisering     

   3 

   2 

   2 

   2 

   2 

 

Tabell 4.6. Antal svar i Klass 2 om vad de tycker är roligast i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 2, gjord 2013-12-04 

 

På fråga 4a, om de läst Naturkunskap 1b svarade alla 22 JA, 1 elev svarade NEJ.  

 

På fråga 4b, om naturkunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 16 stycken elever 

NEJ, 7 elever svarade JA.  

 

På fråga 4c, (de som svarade JA på fråga 4b) var några motiveringar följande;  

 

”Hållbar utveckling i båda”. 
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”Alltså båda handlar om miljö, resurser och hållbar utveckling. Men sedan är det mer 

djupgående på naturen. Lite mer fokus på reaktioner, eller, vad som egentligen händer”. 

 

”Vi håller på med samma frågor men fördjupar oss på olika stadier, samhällskritiskt och 

naturvetarkritiskt syn t.ex. hållbar utveckling”. 

 

”Mycket handlar om miljön omkring, naturen och landskapet, hur det påverkar och 

påverkas”. 

 

På fråga 5a, om de har läst samhällskunskap 1b svarade 22 elever JA, en elev svarade NEJ. 

 

På fråga 5b, om samhällskunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 13 elever NEJ. 9 

elever svarade JA.  

 

På fråga 5c (de som svarade JA på 5b) var några av motiveringarna: 

 

”Ibland när man jobbar med hållbar utveckling eller hur människor har det i andra länder”. 

 

 ”Man måste förstå hur samhället fungerar för att förstå hur naturen påverkar oss och hur 

konsekvenserna blir med olika förutsättningar”. 

 

 ”Ja, inom vissa områden. Exempel kan man få en samhällsvetenskaplig förklaring genom 

kartkunskap och hur länder ligger i förhållande till varandra”. 

 

4.2.5 Lärare 3 

Lärare 3 undervisade i historia, geografi och samhällskunskap. Lärare 3 hade även den 

deltagande klassen i samhällskunskap. Lärare 3 menade att eftersom klassen även läser 

naturkunskap och samhällskunskap så blir endogena och exogena processer och klimat mest 

centrala. Lärare 3 sa också att de läser hållbar utveckling i natur- och samhällskunskap och 

demografi i samhällskunskapen.  På frågan om vad Lärare 3 tyckte var viktigast inom 

geografiämnet blev svaret hur allt hänger ihop, både klimat, vegetation och befolkning. Lärare 

3 tyckte att det roligaste inom geografin var kartan.  

 På frågan om naturkunskapsundervisningen är lik geografiundervisningen 

innehållsmässigt svarade Lärare 3 ja, med motiveringen: ”Till viss del - hållbar utveckling, 

resurser, energi, vatten finns i båda kurserna”. 

På frågan om samhällskunskapsundervisningen är lik geografiundervisningen blev även här 

svaret ja, med motiveringen: ”Flera moment återkommer såsom demografi, fattigdom, 

hållbarutveckling, samhällsplanering, staden”. 



23 

 

Lärare 3 skrev att de denna termin gått igenom kartan, jorden, kvartärgeologi (spår av isen) 

och demografi.  Det läromedel de använde sig av var Peter Östmans bok, Geografi 1 och 2, 

från år 2011. 

 

4.2.6 Klass 3 

Från klass 3 deltog sammanlagt 25 elever.  

 

På fråga 1, om vad de upplever att de får lära sig svarade flest Demografi, därefter 

Landskapsutveckling och Kartkunskap. 

 

Kategori Antal svar  

Demografi  20  

Landskapsutveckling 13  

Kartkunskap    9  

Kulturgeografi   7   

Klimatologi/meteorologi  

Naturgeografi  

Regionalgeografi/namngeografi   

Miljö/hållbar utveckling 

Globalisering/lokalisering/urbanisering     

Energi/resurstillgångar 

”Om världen” 

  5  

  4  

  4 

  3 

  2 

  2 

  2 

 

Tabell 4.7. Antal svar i Klass 3 på frågan om vad de upplever att de får lära sig i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 3, gjord 2013-12-17 

 

På fråga 2, om vad de tycker är viktigast fick Demografi tillsammans med Kulturgeografi 

flest svar, därefter Miljö/hållbar utveckling. (Två stycken bortfall på denna fråga.) 

 

Kategori Antal svar  

Demografi   7  

Kulturgeografi                                                 7   

Miljö/hållbar utveckling  6   

Kartkunskap  5  

Klimatologi/meteorologi   

”Om världen”   

Regionalgeografi/namngeografi 

Energi/resurstillgångar  

Globalisering/lokalisering/urbanisering    

Landskapsutveckling  

 4   

 3   

 3  

 3  

 1 

 1 

 

Tabell 4.8. Antal svar i Klass 3 om vad de tycker är viktigast i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 3, gjord 2013-12-17 
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På fråga 3, om vad de tycker är roligast fick kategorin Demografi flest svar, därefter 

Kulturgeografi och Regionalgeografi/namnkunskap. (Tre stycken bortfall på denna fråga.) 

 

Kategori  Antal svar  

Demografi    9  

Kulturgeografi    5  

Regionalgeografi/ namngeografi   5    

Kartkunskap   4  

Klimatologi/meteorologi  

Energi/resurstillgångar  

Miljö/hållbar utveckling  

”Om världen”  

  2  

 2   

 2   

 1 

 

Tabell 4.9. Antal svar i Klass 3 om vad de tycker är roligast i geografiämnet. 

Källa: Enkätsvar från Klass 3, gjord 2013-12-17 

 

På fråga 4a, om de läst Naturkunskap 1b svarade alla 25 JA.  

 

På fråga 4b, om naturkunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 11 stycken elever JA 

och 14 elever svarade NEJ. 

 

På fråga 4c, (de som svarade JA på fråga 4b) var några motiveringar följande:  

 

”Minns att vi läste mycket om miljön, utveckling, befolkningstillväxt osv., hur vårt levnadssätt 

i väst påverkade fattiga länder osv”. 

  

”Frågan om hållbar utveckling och teknik gällande miljön är något som båda kurserna tar 

upp, dock ur olika perspektiv”. 

 

”Då man lär sig om klimatet och jordens befolkning. Även mycket om hållbar utveckling i 

båda ämnet”. 

 

På fråga 5a, om de har läst samhällskunskap 1b svarade samtliga 25 elever JA. 

 

På fråga 5b, om samhällskunskap är likt geografi innehållsmässigt svarade 15 JA och 10 

elever NEJ.  

 

På fråga 5c, (de som svarade JA på fråga 5b) var några motiveringar följande:  

 

”På många sätt! Geografin handlar mycket om människorna runt om på jorden, vilket också 

samhällskunskap gör. På många sätt smälter de samman, och är svåra att skilja”. 
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 ”Samma lärare- kopplar lätt samman. Oftast liknande uppgifter samtidigt (just nu demografi- 

ekonomi)”. 

 

 ”Samhällsproblem, etiska frågor”. 

 

4.2.7 Sammanslagna resultat från Klass 1, 2 och 3 

 

Nedan följer sammanslagna resultat från Klass 1, Klass 2 och Klass 3 på fråga 1, 2, 3 och 5 

för att tydliggöra skillnader och likheter på deras svar. 

 

Diagrammet 4.1 nedan visar tydligt att eleverna i Klass 1 och 3 uppfattar att de lär sig om 

Demografi medan Naturgeografi fått flest svar i Klass 2. Om man räknar ihop alla elevers 

svar dominerar Demografi därefter Naturgeografi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Svar från Klass 1, Klass 2 och Klass 3 på vad de uppfattar att de får lära sig i geografi. 

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-29 och från Klass 2, gjord 2013-12-04 och från Klass 3,  

gjord 2013-12-17. 
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I Diagram 4.2 går det att se att kategorin Miljö/hållbarutveckling fått flest svar på vad som är 

viktigast i Klass 2. I Klass 1 visar flest svar Regionalgeografi/namngeografi och i Klass 3 

Demografi och Kulturgeografi. Om man räknar ihop alla elevers svar får Miljö/hållbar 

utveckling flest svar, följt av Regional/namngeografi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2. Svar från Klass 1, Klass 2 och Klass 3 på vad de uppfattar är viktigast att lära sig i 

geografi. 

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-29, från Klass 2, gjord 2013-12-04 och från Klass 3, 

gjord 2013-12-17. 

 

I Diagram 4.3 går det att se att Demografi fått flest svar från Klass 3 på vad de tycker är roligast inom 

geografiämnet. I Klass 2 svarade flest Kulturgeografi och i Klass 1 Kartkunskap. Sammanslaget får 

Demografi flest svar av eleverna, följt av Kulturgeografi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3. Svar från Klass 1, Klass 2 och Klass 3 på vad de tycker är roligast i geografi. 

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-29, från Klass 2, gjord 2013-12-04 och från Klass 3, 

gjord 2013-12-17. 
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I Diagram 4.4 går det att se att majoriteten av eleverna i Klass 1 inte ser några likheter med 

naturkunskap- och geografiundervisningen. Klass 2 ser något mer likhet medan Klass 3 ser 

mest likhet. Sammanslaget är det 19 elever av 67 som ser likheter, 48 elever ser det inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4. Svar från Klass 1, Klass och Klass 3 på om de tycker att naturkunskapsundervisningen 

är lik geografiundervisningen innehållsmässigt. 

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-29, från Klass 2, gjord 2013-12-04 och från Klass 3, 

gjord 2013- 12-17.  

 

I diagram 4.5 går det att se att Klass 1 ser liten likhet mellan samhällskunskapsundervisningen 

och geografiundervisningen medan Klass 2 ser betydligt större likhet. I Klass 3 tycker mer än 

halva klassen att samhällskunskapen är lik geografiundervisningen. 27 elever av totalt 66 

elever anser att samhällskunskapen är lik, medan 39 elever inte gör det.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diagram 4.5. Svar från Klass, Klass 2 och Klass 3 på om de tycker att samhällskunskaps-

undervisningen är lik geografiundervisningen 7 innehållsmässigt. 

Källa: Enkätsvar från Klass 1, gjord 2013-11-29, från Klass 2, gjord 2013-12-04 och från Klass 3, 

gjord 2013-12-17. 
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5. ANALYS – ENKÄTUNDERSÖKNING  
 

Nedan analyseras resultatet från enkätundersökningen i tre olika sektioner. Den första jämför 

lärarnas svar, därefter följer en jämförelse mellan lärarna och deras elevers svar. Sist jämförs 

de olika klasserna svar.  

 

5.1 Jämförelse mellan Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 

På frågan om vad som är mest centralt inom geografiämnet svarade Lärare 1 och 2 ganska 

lika då de nämnde hållbar utveckling, demografi och landskapet omkring oss. Lärare 3 

menade dock att klimat samt endogena och exogena krafter blir mest centralt i och med att 

eleverna läser demografi i samhällskunskapen och hållbar utveckling i naturkunskapen. 

Lärare 1 och 2 hade även två överensstämmande svar på vad de viktigaste delarna i 

geografiämnet är: hållbar utveckling och landskapet omkring oss. Lärare 3 tryckte däremot på 

sambandstänket med klimat, vegetation och befolkning. Lärare 1 skrev dock att förhållandet 

mellan mänsklig aktivitet, ekonomi, handel och kartor är både centralt och viktigt. Ingen av 

dem nämnde regional/namngeografi som centralt eller viktigt inom ämnet. Om man drar en 

parallell mellan svaren från Lärare 1, 2, och 3 och Wennbergs (1990) studie av 

högstadielärares uppfattning om innehållet i geografi från 1980-talet verkar fokus ha flyttats 

något. Från att lärarna då tyckte att kartkunskap var den viktigaste aspekten, tryckte lärarna nu 

på områden som hållbar utveckling, landskapsutveckling och samband mellan människa och 

natur. Dessa områden nämndes inte alls i de kategorierna som kom högt i resultatet från 

lärarna på 1980-talet. Detta tyder på att dessa lärare lyckats bryta sig loss från de starka 

ämnestraditionerna som Grubbström och Molin (2013) och Carlgren och Marton (2007) 

menar är svåra att komma ifrån. Det ska dock poängteras att studien från 1980-talet gjordes 

med högstadielärare där det råder en annan kursplan än på gymnasiet. I läroplanen för 

grundskolan från 2011, är det åter mer betoning på kartkunskap och namngeografi än 

läroplanen från 1994. Därför kan svaren ha blivit mycket annorlunda om denna studie istället 

gjorts på högstadiet. Trots detta visade Strandbergs studie från 1994, att över 500 

gymnasieelever främst associerade geografiämnet med kunskap om länder och namngeografi. 

Möjligen hör det resultatet till att eleverna associerar geografinnehållet till vad de lärt sig i 

högstadiet. Vad det var för ålder på gymnasieeleverna framkom inte av studien.  Det bör även 

tilläggas att de lärare som deltagit i denna undersökning är erkänt duktiga pedagoger med bra 

ämneskunskaper, vilket påverkar lärarnas svar och även indirekt möjligen elevernas svar.  

Svaren från Lärare 1, 2 och 3 på frågan om vad de tycker är roligast skiljer sig åt. Lärare 1 

skrev befolkningsgeografi, Lärare 2 svarade landskapet som omger oss, och Lärare 3 skrev att 

kartan är det roligaste inom geografi. Alla tre lärarna tyckte dock att både naturkunskaps- och 

samhällskunskapsundervisningen är lik geografiundervisningen. Lärare 1 och 3 undervisade i 

naturkunskap respektive samhällskunskap, vilket kan förklara deras svar. Lärare 2 

undervisade inte i något av ämnena men uppfattade ändå att ämnen är lika varandra. 
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5.2 Jämförelse mellan lärare och respektive klass.   

Lärare 1 svarade att de har gått igenom landskapsutveckling, kartor och befolkningsgeografi 

denna termin, vilket syns väl på elevernas svar om vad de får lära sig i ämnet. De flesta elever 

i Klass 1 svarade Demografi, Naturgeografi, Landskapsutveckling och Kartkunskap. Svaren 

Demografi, Landskapsutveckling och Kartkunskap stämmer överens med lärarens svar om 

vad de gått igenom, se Tabell 4.1. Samtidigt är Naturgeografi ett område som lätt kan kopplas 

till Landskapsutveckling. Det område som Klass 1 arbetade med vid tiden för undersökningen 

var Demografi, vilket visar sig tydligt i första frågan på vad de uppfattar att de lär sig inom 

geografiämnet eftersom det fick många svar. Demografi är även det Lärare 1 tycker är roligast 

i geografiämnet. Enligt resultatet av vad eleverna i Klass 1 tycker är roligast visar resultatet 

att Kartkunskap, Regionalgeografi/namngeografi och Demografi fick flest svar, se Tabell 4.3. 

Viktigast tyckte eleverna i Klass 1 att Regionalgeografi/namngeografi var, tätt följt av 

Demografi och Kartkunskap. På frågan om vad Lärare 1 tyckte var viktigast blev svaret 

hållbar utveckling, befolkning och försörjning, naturlandskapet, utveckling och landskap som 

livsmiljö, förhållandet mellan mänsklig aktivitet, ekonomi, handel och kartor. Lärare 1 tyckte 

att samma områden även är mest centrala inom geografiämnet. Svaren mellan läraren och 

eleverna stämmer här delvis överens, främst när det kommer till Demografi och Kartkunskap.  

Lärare 2 skrev att de gått igenom kartor, sfärer, system, plattektonik, omvärldsbilder 

(synen vi i Sverige får av olika delar av världen), vilket även detta märks på elevernas svar. 

Flest svar på vad de anser att de får lära sig fick Naturgeografi, Hållbar utveckling/miljö och 

Kartkunskap, se Tabell 4.4. Det viktigaste inom geografin tyckte Lärare 2 var 

resursfördelning, landskapet som omger oss och hållbar utveckling. De tre områdena 

tillsammans med Demografi tyckte Lärare 2 är de centralaste inom geografiämnet. Elevernas 

svar speglar här väl lärarens svar då de svarat att Miljö/hållbar utveckling är det viktigaste, 

tätt följt av Kulturgeografi, se Tabell 4.5. Det roligaste inom geografiämnet tyckte Lärare 2 

var landskapet som omger oss. Elevernas svar på samma fråga visar att kategorin 

Kulturgeografi fick flest svar, följt av Miljö/hållbar utveckling, se Tabell 4.6. Dessa 

kategorier skulle kunna kopplas till ”landskapet som omger oss” i och med miljöaspekten och 

människans påverkan på naturen.   

Lärare 3 skrev att de gått igenom kartan, jorden, kvartärgeologi och demografi. Det är 

även tydligt på svaren i Klass 3, där kategorierna Demografi, Landskapsutveckling och 

Kartkunskap fått flest svar, se Tabell 4.7. Om de tolkat frågan att de ska skriva vad de lär sig i 

just Geografi 1 är det ett tecken på att de är medvetna om vad de lär sig, eftersom svaren 

stämmer bra överens med lärarens svar på vad de gått igenom. På frågan vad som är viktigast 

i geografiämnet svarade Lärare 3 sambandstänket mellan klimat, vegetation och befolkning. 

Flest svar från eleverna i Klass 3 fick Demografi och Kulturgeografi, se Tabell 4.8, vilket kan 

kopplas till att Demografi var det område som de höll på med under tiden vid 

undersökningen. Kulturgeografin kan även den kopplas till sambandtänket mellan befolkning 

och natur. Vad som är roligast inom geografiämnet skiljer sig åt mellan Lärare 3 och eleverna 

då Lärare 3 skrev kartan som svar medan Demografi fick flest svar från Klass 3, se Tabell 4.9. 
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Molin (2006) menar att om man får liknande svar på terminens innehåll kan det kopplas till 

att läraren väljer att arbeta med vissa områden speciella tider på året. I denna studie har Lärare 

1 och 3 gått igenom Landskapsutveckling, Demografi och Kartkunskap på höstterminen. 

Lärare 2 har haft Kartkunskap men sen valt att undervisa i Naturgeografi. Detta kanske visar 

något litet samband med Molins teori, samtidigt som denna undersökning inte alls är lika 

omfattande för att kunna säga något generellt. Det bör också tilläggas att Lärare 1 och 3 

använder samma lärobok (Östman, Geografi 1 och 2), vilket även detta kan förklara likheten 

av den valda undervisningen.  

 

5.3 Jämförelse mellan Klass 1, Klass 2 och Klass 3 

I Klass 1 svarade flest att de får lära sig Demografi och Naturgeografi, vilka har haft liknande 

områden denna termin med Klass 3. Detta syns på Klass 3:s svar där Demografi och 

Landskapsutveckling fick flest svar. Kategorierna Naturgeografi, Miljö/hållbar utveckling och 

Kartkunskap fick flest svar i Klass 2.  

Regionalgeografi/namngeografi, Demografi och Kartkunskap fick flest svar i Klass 1 

medan Miljö/hållbar utveckling, Kulturgeografi och ”Om världen” fick flest svar i Klass 2 på 

vad som är viktigast inom geografin. Demografi, Kulturgeografi och Miljö/hållbar utveckling 

fick fest svar i Klass 3, se Diagram 4.2.  Klass 2 och 3 visar ett mycket större sambandstänk 

mellan natur och samhälle än Klass 1 i och med fler svar inom Kulturgeografi och 

Miljö/hållbar utveckling. I Klass 1 fick kategorin Kulturgeografi bara ett svar.  Klass 2 och 3 

har fler svar inom Miljö/hållbar utveckling som Klass 1 bara har ett svar på. Möjligen för att 

de ännu inte arbetat med detta i geografin, samtidigt har inte eleverna i Klass 2 eller Klass 3 

enligt lärarna haft ett rent område med hållbar utveckling heller. Detta kan möjligen tolkas 

som att hållbar utveckling finns med som ett genomgående perspektiv i hela 

geografiundervisningen i Klass 2 och 3. 

På frågan om vad eleverna tyckte var roligast inom geografiämnet i Klass 1 fick 

Kartkunskap flest svar, tätt följt av Regionalgeografi/namngeografi. På samma fråga i Klass 2 

fick Kulturgeografi flest svar och sedan Miljö/hållbarutveckling. I Klass 3 fick Demografi 

flest svar följt av Kulturgeografi och Regionalgeografi/namnkunskap, se Diagram 4.3   

Eleverna i Klass 1 har inte läst Naturkunskap 1b. I Klass 2 har alla utom en elev läst 

Naturkunskap 1b, i Klass 3 har alla elever läst Naturkunskap 1b.  I och med att Klass 1 inte 

läst naturkunskap påverkar detta förstås resultatet i och med att de inte kunde jämföra 

naturkunskapsundervisningen med geografiundervisningen. I Klass 2 däremot tycker 16 

stycken att naturkunskapsundervisningen inte är lik geografiundervisningen medan 7 elever 

tycker att den är det. I Klass 3 tycker 11 elever att naturkunskapen är lik 

geografiundervisningen medan 14 stycken inte tycker att den är lik, se Diagram 4.4. 

Kursen Samhällskunskap 1b har alla elever i klasserna läst förutom en elev i Klass 2. I 

Klass 1 tycker 16 elever att undervisningen i samhällskunskap inte är lik, medan 3 stycken 

elever tycker att den är det. I Klass 2 svarade 13 elever att samhällskunskapsundervisningen 

inte är lik geografiundervisningen medan 9 elever tyckte att den var lik. I Klass 3 tycker 15 

elever att samhällskunskapen är lik, medan 10 elever inte tycker att den är det, se Diagram 
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4.5. Att så många tycker att den är lik i Klass 3 kan vara så som en elev i Klass 3 

kommenterade: Samma lärare - kopplar lätt samman. Oftast liknande uppgifter samtidigt 

(just nu demografi- ekonomi). Här tar sig likheterna i ämnesplanerna för geografi, 

samhällskunskap och naturkunskap uttryck. Mycket beror också självklart på vad lärarna i de 

olika ämnena väljer för ämnesstoff. Också följande citat från en elev på frågan om 

naturkunskapen är lik geografin visar på likheterna: Då man lär sig om klimatet och jordens 

befolkning. Även mycket om hållbar utveckling i båda ämnen. Det är främst Klass 3 som 

tycker att både naturkunskapen och samhällskunskapen är lik geografiundervisningen. I och 

med att de har samma lärare i geografi och samhällskunskap samkör läraren undervisningen 

vilket gett det resultat som framkommit. Att de tycker naturkunskapen är lik geografin kan 

möjligen tolkas som att lärarna i de båda ämnena tar upp liknande områden, samtidigt som 

innehållsanalysen av ämnesplanerna i geografi och naturkunskap visade på att de har mycket 

gemensamt. I Klass 1 är det få som ser likheter mellan de tre ämnena. I Klass 2 är det inte 

långt ifrån halva klassen som menar att samhällskunskapen är lik geografiundervisningen. 

Möjligen kan detta resultat tolkas som att eleverna i Klass 2 och 3 har lättare för att se de 

samband som faktiskt finns i ämnena. En annan aspekt kan vara att både Klass 2 och 3 har 

studiemotiverade elever enligt deras lärare.  

Efter att ha sammanställt resultaten för klasserna visar det sig att det skett en förflyttning 

av elevernas geografiuppfattning sen både Strandbergs (1994) studie där de flesta 

gymnasieelever associerade geografi med länder och namngeografi. Även i jämförelse med 

Holmén och Anderbergs (1993) undersökning där de flesta elever förknippade geografiämnet 

med att lära sig om främmande länder, verkar uppfattningen ha ändrats något. Det ska dock 

tänkas på att de flesta har svarat på vad de lär sig i just Geografi 1 kursen, inte i geografi som 

ämne i sig. Kanske visar mest frågan på vad de anser är viktigast deras uppfattning om vad de 

främst förknippar med geografiämnet. I Klass 1 är det Regionalgeografi/namngeografi som är 

den kategori som fick flest svar på vad de tycker är viktigast inom geografin, se Diagram 4.2. 

Detta kan möjligen tolkas som något ålderdomlig ämnessyn som Holmén och Anderberg 

menade på i deras studie. Sambandtänket som trycks på i ämnesplanen för Geografi 1 verkar 

eleverna i Klass 1 inte lika medvetna om som Klass 2 och Klass 3. Kategorin 

regionalgeografi/namngeografi hamnar dock inte högt hos någon av klasserna när det kommer 

till vad de upplever att de får lära sig i geografin. Detta visar återigen på att lärarna som 

deltagit i undersökningen är väl insatta i ämnesplanerna och är inte fast i den traditionsenliga 

undervisning som lätt hamnar inom kategorin Regionalgeografi. Det är dock förhållandevis 

många svar i alla klasser inom Regionalgeografi/namngeografi när det kommer till vad som är 

roligast inom geografiämnet, se Diagram 4.3. 

 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka gymnasielevers uppfattning om vad de lär 

sig i skolämnet geografi, samt undervisande lärares uppfattning om vad som är centralt 

innehåll i geografi. En jämförelse av ämnesplanerna Geografi 1, Samhällskunskap 1b och 
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Naturkunskap 1b för gymnasiet har även gjorts för att se på likheter inom dessa och möjligen 

koppla likheterna i ämnesplanerna till elevernas uppfattning om geografins roll som 

skolämne. Enligt resultatet verkar fokus ha flyttats både från elevernas och lärarnas 

uppfattning om vad som är centralt i ämnet geografi från 1980-talet och 1990- talet. Det har 

alltså skett förändringar i uppfattningen om geografiämne, detta skolämne som forskare 

menar saknar en klar definition. Regional- och namngeografi finns fortfarande med bland 

elevernas svar när det kommer till vad de anser är viktigt att lära sig i geografi och även när 

det kommer till vad som är roligt. Det är dock inte ett dominerande område.  Lärarna däremot 

nämner inte alls att det är viktigt att lära sig namn på platser eller länder. Denna studie har 

visat på att regionalgeografi och namngeografi inte är lika dominant inom geografin längre, 

varken hos lärarna eller eleverna. Detta visar på att det finns hopp om förändring inom 

skolgeografin. Självklart är det inte konstigt eller ”fel” att eleverna fortfarande förknippar 

geografi med regionalgeografi och namngeografi i och med en lång undervisningstradition 

inom detta. Samtidigt är dessa områden en del av geografiämnets centrala innehåll i 

kursplanen på högstadiet. Det är dock glädjande att se att det idag inte förekommer lika 

mycket regionalgeografi och namngeografi på gymnasiet utan att undervisningen behandlar 

miljö, hållbar utveckling och sambandet mellan människa och naturen, något som den nya 

läroplanen från 2011 för gymnasiet trycker på. Detta visar på att lärarna följer ämnesplanen 

och att lärarna i studien verkar lyckas skapa geografin till ett aktualitetsämne som flera 

forskare menar att ämnet bör vara. Man ska dock ha i åtanke att denna undersökning är för 

liten för att ses som allmängiltig eller generell och att detta resultat kunde se annorlunda ut 

med andra deltagande lärare och elever.  

Studien har vidare visat på att alla lärarna anser att ämnesplanerna i Geografi 1, 

Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b är lika innehållsmässigt. Även flertalet av 

elevernas svar visar på att de tycker att ämnesplanerna liknar varandra. Dock svarade 

majoriteten inte att de inte anser att de har lika innehåll. Denna uppfattning beror delvis på hur 

lärarna väljer att lägga upp undervisningen inom ämnena. Att en av klasserna har samma 

lärare i samhällskunskap och geografi syns tydligt eftersom läraren samkör ämnena och 

resultatet blir då att eleverna uppfattar ämnena mer lika varandra. Elevernas citat visar även 

på att en del ser flera likheter ämnena emellan. Att de ser likheter anser jag visar på elevernas 

förmåga att se sambandet som faktiskt finns mellan ämnena. Elevernas svar visar även att 

lärarna följer ämnesplanens centrala innehåll, vilket ger sig uttryck i vad eleverna uppfattar att 

de får lära sig i ämnet. Av dokumentanalysen som gjorts framkom det flertalet gemensamma 

nämnare ämnena emellan, vilket de även bör ha eftersom de är tvärvetenskapliga. I och med 

likheterna behöver lärarna vara insatta i ämnesplanerna och i ämnets karaktär för att kunna 

undervisa ur det specifika ämnets perspektiv.  

Denna undersökning har för mig som lärarstudent främst varit intressant ur ett historiskt 

perspektiv. Genom att dyka ner i geografiämnets historiska roll och se dess skiftande karaktär, 

har jag fått en större förståelse för förvirringen inom ämnets identitet. Att se elevernas 

uppfattning om ämnet har varit väldigt intressant och deras förståelse för ämnets innehåll är 

bättre än jag trodde. Det syns genom att elevernas svar i flera fall överensstämmer väl med 
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ämnesplanens innehåll.  Lärarnas svar på vad de anser är centralt innehåll i geografi har gett 

mig en inblick i hur lärarna tolkar ämnesplanen. Att se hur andra lärare tolkar ämnesplanen 

har varit väldigt värdefullt. Genom detta har jag fått en slags referensram att utgå ifrån, 

samtidigt som det bör tänkas på att två lärare troligen inte tolkar ämnesplanen helt lika, vilket 

är ett diskuterat ämne. Dokumentanalysen har gett mig insikt i ämnesplaner som jag annars 

inte skulle läsa eftersom jag inte kommer att undervisa i samhällskunskap eller naturkunskap. 

Analysen visade på likheter och skillnader inom dessa och jag har fått mer förståelse för 

geografins roll som en brygga mellan samhällskunskapen och naturkunskapen.  

Frågor som dykt upp under arbetets gång har främst varit hur det går till vid skapandet av 

kursplaner och ämnesplaner i geografi. Hur uppdelningen av natur- och kulturgeografi tar sig 

uttryck eller spelar in vid arbetets gång. Hur stor roll spelar egentligen uppdelningen som 

finns på universiteten idag? Vid fortsatta studier inom området skulle detta vara intressant att 

undersöka. Det skulle fortsättningsvis vara intressant att göra en mer omfattande 

undersökning, för att få ett mer generaliserbart resultat och då istället göra en studie med 

elever och lärare på högstadiet för att se hur undervisningstraditionerna ser ut där idag. Något 

annat som skulle vara intressant att undersöka är lärares syn på likheter ämnesplanerna 

emellan. Skapar det förvirring, möjligheter eller begränsningar?  

Geografi är återigen ett litet skolämne som få elever läser, vilket jag som kommande 

lärare i ämnet ser som stor synd. Det sambandtänk som geografin kan bidra med behövs, 

speciellt i dagens debatt om klimatförändringarna och dess effekter. Geografi är det ämne som 

lyfter perspektivet hållbar utveckling allra mest, vilket många elever nu missar om de inte 

läser något program på gymnasiet med samhällsinriktning. De flesta program på gymnasiet 

läser dock naturkunskap, antingen 50 eller 100 poäng. Frågan är om samhällskunskapen och 

naturkunskapen ger eleverna den kunskap som de behöver för att förstå hur vi människor 

påverkar vår omgivning och för att bli miljömedvetna människor? 

 En annan viktig aspekt inom geografiämnet är att lärare på högstadiet ofta får undervisa i 

geografi utan att vara utbildade inom ämnet som Holmén och Anderberg (1993) skrev. I och 

med detta brister förmodligen en del av elevernas förståelse för geografi när de kommer upp 

på gymnasienivå. Möjligen kan det tänkas att lärare som inte är utbildade i geografi lägger in 

mycket namngeografi i undervisningen för att det är lättillgängligt, traditionsenligt och för att 

det inte krävs lika mycket ämneskunskaper. Detta skapar förstås ett glapp mellan högstadie- 

och gymnasiegeografi, där det inte är konstigt om det blir en stor omvändning av fokus i 

ämnet för eleven. I och med detta skulle det kunna tänkas att geografiämnet även för eleven 

blir svårdefinierat. Genom den nya legitimationslagen för lärarna, som innebär att läraren ska 

vara utbildad i det ämne som den sätter betyg i, hoppas jag att de lärare som undervisar i 

geografi faktiskt är utbildade i ämnet. På detta sätt kan kanske geografin få nytt liv och 

förhoppningsvis frångå den traditionsenliga regional- och namngeografiska undervisningen en 

gång för alla och redan i lägre klasser utgå från ett geografiskt perspektiv. I 

geografiämnesplanen för gymnasiet finns idag inget som kallas ett ”geografiskt perspektiv”. 

Den naturvetenskapliga ämnesplanens fokus ligger just ur ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt. Kanske är det just ett eget perspektiv som saknas, som Östman (1985) för 
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snart 30 år sedan menade på, för att geografi ska förstås på rätt sätt, och inte bara ha rollen 

som ett ämne där du lär dig länder och städer. Möjligen skulle ett eget definierat perspektiv 

kunna deklareras och därigenom kunna hjälpa det odefinierbara geografiämnet att förstås för 

vad det egentligen är, i skolans värld både för lärare och för elever.  
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BILAGA 1                                                                                  LÄRARENKÄT 

 

Gymnasielevers geografiuppfattning 
 

Denna enkät är anonym, frivillig och kommer bara att användas som underlag för min C-

uppsats i Geografi. Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om 

vad de upplever att de får lära sig inom geografiämnet samt deras undervisande lärares 

uppfattning. Därför har just Ni valts ut. Jag kommer även att jämföra ämnesplanerna i 

Naturkunskap 1b, Samhällskunskap 1b och Geografi 1 på gymnasiet. Därför är de sista 

frågorna i denna enkät kopplade till dessa ämnen och er syn på kursernas innehåll. Tack för 

att just DU tar dig tid! 

 

Skola __________________________     Årskurs_________             Klass_______________  

 

 

1. Vad upplever Du att du får lära dig inom ämnet geografi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vad anser Du är viktigast att lära sig i Geografiämnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vad anser Du är roligast att lära sig i Geografiämnet? 
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4a.  Har du läst (alternativt läser) Naturkunskap 1b? 

 

                              JA      ⃝                                                     NEJ        ⃝ 
 
 

 

4b. Tycker du att Naturkunskapsundervisningen är lik Geografiundervisningen 

innehållsmässigt? 

                              JA      ⃝                                                     NEJ        ⃝ 
 
 
 

 

4c. Om du svarade JA; på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

5a.  Har du läst (alternativt läser) Samhällskunskap 1b? 

 

                            JA     ⃝                                                         NEJ      ⃝ 
 

 

 

5b. Tycker du att Samhällskunskapsundervisningen är lik Geografiundervisningen 

innehållsmässigt? 

 

                            JA      ⃝                                                         NEJ     ⃝ 
 

 

 

 

5c. Om du svarade JA; på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Stort tack för din medverkan i denna studie! /Johanna Svensson 
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BILAGA 2                                                                                  LÄRARENKÄT 
 

Gymnasielärares geografiuppfattning 
 

Denna enkät är anonym, frivillig och kommer bara att användas som underlag för min C-

uppsats i Geografi. Syftet med min uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om 

vad som ingår i geografiämnet samt undersöka den undervisande lärarens uppfattning. Därför 

har just Du valts ut. Jag kommer även att jämföra ämnesplanerna i Naturkunskap 1b, 

Samhällskunskap 1b och Geografi 1. Därför är de sista frågorna i denna enkät kopplade till 

dessa ämnen och din syn på kursernas innehåll. Tack för att just DU tar dig tid! 

 

Skola______________Vilka ämnen undervisar Du i?______________________________ 

 

 

1. Vilka områden uppfattar du som mest centrala inom geografiämnet?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skriv de områden som Du anser är viktigast att lära sig i geografiämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skriv det område som du tycker är roligast i geografiämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4a. Uppfattar du att Naturkunskapsundervisningen är lik Geografiundervisningen 

innehållsmässigt? 

                              

                       JA      ⃝                                                       NEJ     ⃝ 
 

 

4b. Om du svarade JA; på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

5a. Uppfattar du att Samhällskunskapsundervisningen är lik Geografiundervisningen 

innehållsmässigt? 

 

                            JA       ⃝                                                         NEJ      ⃝ 
 

 

 

5b. Om du svarade JA; på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vad har du gått igenom med klassen under kursen Geografi 1 fram tills nu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vilket läromedel använder du dig av? (ex. titel på lärobok eller annat material) 

 

 
 

 

 

 

 

            Stort tack för din medverkan i denna studie! /Johanna Svensson 
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