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Abstract 

Language is an important indicator of the interdisciplinarity of a certain subject. Therefore this 

study evaluates the use of central geographical words and concepts, by teachers and students, in 

seven communal, non-optional subjects in a Swedish upper secondary school. This study 

provides results after observations of seven subjects on seven occasions, at one upper secondary 

school. This study shows that by a method of observation, central geographical concepts were 

used by teachers and students at various extents. Furthermore, the observations provide results 

of the concept use by over 100 students and 12 teachers. It provides information about statistical 

evidence that fewer students enroll in Geography studies, it also shows that the decrease in girls 

are more severe than the decrease in boys. Combined the statistics and observations will show in 

what way geographical concepts are used in other subjects at a school in upper secondary school 

in Sweden. Lastly, it provides a base for further studies about the interdisciplinarity of geography 

as a subject.   
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Introduktion 

 

”seeing what is common” Wittgenstein 

 

 

Denna studie ämnar undersöka om och på vilket sätt geografi integreras i de sju 

gymnasiegemensamma ämnen som finns på en gymnasieskola i Uppsala, samt hur detta yttrar sig 

i elevers och lärares språkbruk. Denna studies inriktning är att undersöka vilka begrepp som 

används i annan undervisning som antingen direkt är samma som de geografiska centrala 

begreppen eller som direkt kan kopplas till de geografiska centrala begreppen. Geografi har en 

stor relevans idag då en stor del av olika sorters information som vi utsätts för, genom att 

exempelvis se på nyheterna, bottnar sig i en viss geografisk förmåga. Två exempel på sådan 

information som kan behandlas av elever och lärare är krigssituationer som den i Syrien, då 

Syrianska flyktingar bosätter sig i andra länder vilket innebär att de talar om migration, samt 

tsunamin 2006 och vad det var som utlöste den och vad den hade för konsekvenser, 

naturlandskapet. Därför ämnar jag undersöka hur detta ter sig inom undervisning på 

gymnasieskolan samt försöka ge klarhet i hur de geografiska centrala begreppen faktiskt används.  

Vad som har intresserat mig under utbildningen är hur viktigt språket är för inlärning och 

utlärning. Oavsett olika inlärningsstilar, inlärningssvårigheter och utlärningsidéer, så har språket 

enligt mig visat sig ha en central funktion i hur dessa idéer och stilar kan implementeras i skolan. 

Genom att använda kunskapen om vilket språk som används inom ämnen anser jag att det kan ge 

en förståelse för ämnets interdisciplinaritet, det vill säga hur bra ett ämne fungerar med ett ämne 

samt i ett annat ämne. Jag har som förstått ett intresse av geografi samt språk och då speciellt det 

undermedvetna språkbruket. Men för att kunna se tydliga mönster krävs det att kunna observera 

det faktiskt använda språket. Därför kommer denna studie resultera i en översikt av 

användningen av centrala geografiska begrepp samt över förekomsten av geografiska teman i 

andra ämnen.  
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Bakgrund 

Grundtanken med detta arbete är att belysa ett ämnes eventuella interdisciplinaritet och vad det 

innebär, inom uppsatsen utgår författaren från geografiämnets centrala begrepp. Jens Peter 

Möller förklarar geografi som ett interdisciplinärt ämne. Med det menar han att begrepp, 

metoder, sammanhang och synvinklar kommer från flera olika kunskapsområden.  Han anser att 

geografi står precis mellan de ämnen som hör till humaniora och naturvetenskap (2003:12f). 

Detta är av intresse då just geografiämnet är det som står i fokus och får agera studieföremål för 

denna uppsats. 

Sedan 2006 har det skett en massiv omvandling av skolsystemet (skolverket.se, 2012-12-20). 

Det är nu större skillnader mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. 

Yrkesprogrammen innehåller färre högskoleförberedande kurser men eleverna skall kunna välja 

till olika valbara kurser för att få högskolebehörighet. Dessutom krävs godkänt i svenska, 

engelska och matte samt nio andra ämnen för att komma in på ett högskoleförberedande 

program, jämfört med endast fem andra ämnen på ett yrkesprogram (skolverket.se, 2012-12-20). 

Vad som visar sig i statistik från skolverket är att det är en majoritet av eleverna som läser 

geografi som lyckas få höga betyg och endast ett fåtal som får underkänt eller inte betyg alls. 

Detta är intressant då det är färre elever som läser geografi trots att betygen i geografi håller en 

hög nivå. Detta återupptas i resultatdelen då statistiken är en viktig bakgrund till de resultat som 

presenteras. Vad som inte kan förklaras med statistik är hur det kommer sig att färre elever väljer 

geografi. Denna studie ämnar inte ta reda på varför detta är, den kan i diskussionen ge vissa 

alternativ till varför, baserade på resultaten, men den ämnar i huvudsak att redovisa hur det ser ut 

just nu, därför lämpar sig den statistik som redovisas i studien. 

Olika ämnens interdisciplinaritet har visat sig upprepade gånger under studiens 

lektionsobservationer, men specifikt för geografin är att geografiska begrepp ofta tas upp i vissa 

diskussioner, men de geografiska begreppen är också förklarade med hjälp av begrepp tagna från 

andra ämnen.  

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som är gemensamma för alla elever oavsett skola 

samt inriktning i Sverige, dessa är; Svenska, Engelska, Samhällskunskap, Historia, 

Religionskunskap, Matematik och Idrott & Hälsa. En del av denna studie bottnar i diskussioner 

om geografiämnets utbredning, eller rättare sagt, minskade utbredning bland ungdomar som 

studerar på gymnasieskolor i Sverige. För att befästa de resultat som påvisas diskuteras som sagt 

statistik om geografielever i svenska gymnasieskolor. 

Observationerna visar elevers samt lärares bruk av geografiska termer och ord tagna från 

geografiundervisningens kursbeskrivning och centrala teman. Detta är således en studie som 

befäster/verifierar alternativt motbevisar/falsifierar hypotesen att geografi används inom 

inlärning och utlärning i resten av de gymnasiegemensamma ämnen som diskuteras ovan. 
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Föregående studier finns att ta del av som behandlar ämnesöverskridande insatser, 

geografiundervisning, lärares syn på undervisning och geografilärares syn på 

geografiundervisning, dock har det varit svårt att finna information om den faktiska förekomsten 

av geografi i andra ämnen. En studie som den här kan komma att utgöra en grund för fortsatta 

undersökningar om geografins eller andra ämnens interdisciplinära möjligheter.  

Det denna studie förhoppningsvis resulterar i är för det första att visa på hur stor utbredning 

de centrala geografiska begreppen har inom de gymnasiegemensamma ämnena på en 

gymnasieskola i Uppsala. Dessutom kommer denna studie även visa på elevers och lärares 

användning av geografiska begrepp, vidare kommer det ge ett referat över vilka begrepp som kan 

kopplas till de bestämda centrala begrepp inom Geografi 1 som används i undervisning av 

gymnasiegemensamma ämnen. Därför formuleras studiens syfte som följer: att beskriva på vilket 

sätt centrala geografiska begrepp integreras i gymnasiegemensamma ämnens utlärning och 

inlärningsinnehåll samt att diskutera vad det kan ha för betydelse för geografiämnets 

interdisciplinaritet? 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning i olika sorters litteratur, källor som har genomsökt har 

varit elektroniska källor från tidskrifter, avhandlingar, websidor och examensarbeten men även 

böcker har avhandlats. Svårigheter med litteraturen har varit att litteratur om just detta ämne har 

visat sig vara svårfunnen. Den tidigare forskningen som använts är disponerad i 

litteraturöversikten beroende på vilka teman som studeras. Först och främst har forskares syn på 

geografi genom lärare och elever behandlats då det är genom denna forskning en förståelse för 

valet av att sätta geografiämnet i fokus kan förstås. Vidare ges en tydligare bild av föregående 

forskning om språkbruk och hur språk används.  

Lärare, elever och geografi 

Då geografi som sagt anses vara ett interdisciplinärt ämne, vilket innebär att det är ett ämne som 

skrider över olika gränser och knyter samman väl med andra ämnen, så har det varit av intresse 

att konsultera källor som diskuterar interdisciplinaritet och ämnesöverskridande insatser. I 

artikeln Collaboration and the Successful Use of Information and Communications Technologies in Teaching and 

Learning Geography in Higher Education, av David C. Rich, Geoffrey Robinson och Roberts S. 

Bednarz behandlas hur geografiundervisningen förenar olika undervisningssätt och olika ämnen 

(Rich et al, 2000:264). Författarna diskuterar de olika pedagogiska lärosätt som historiskt har 

prövats av olika Universitet, de belyser ett fungerande sätt i Australien och ett annat som inte, 

enligt dem, fungerade i USA (Rich et al, 2000:268). De delar upp olika sätt att utnyttja expertis 

från olika områden för att kunna genomföra en utlärning och inlärning som utvecklar både lärare 

och elever (Rich et al, 2000:265). Detta arbetsätt där man strävar efter grundlig kommunikation 

mellan olika discipliner bottnar i samarbete och strävan efter att använda teknologi som 

sammanför människor från olika nivåer, men inom samma ämne. I denna undersökning förhåller 

man sig till inlärning och utlärning inom ämnet geografi (Rich et al, 2000). Författarna belyser 

också att studenter kräver en mer nyanserad inlärning, och detta kan uppnås genom en 

mångfacetterad utlärning genom just användning av olika teknologier där man kan utnyttja 

utlärningsstilar och information från andra institutioner (Rich et al, 2000:265). De efterfrågar ett 

ramverk som utvärderar vilka teknologier och samarbeten som är att föredra för en optimal 

bildningssituation (Rich et al, 2000:265). Vad som är intressant med denna källa är att författarna 

har beslutat att låta sin forskning utgå från geografiundervisningen, vilket i sig visar på 

geografiämnets möjligheter i att förena olika ämnen.  

Ämnesdidaktiska insikter och strategier av Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck redovisar hur 

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religion ser på sina egna ämnen och vilka 

ämnesdidaktiska strategier de använder i sitt ämne och hur de ser på sin lärarroll. Detta sker 
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genom en ämnessammanfattning, eller som de skriver, ämnespresentation av en adjunkt och 

doktorand i kulturgeografi samt tre intervjuer med två manliga och en kvinnlig geografilärare. De 

beskriver hur ämnen diskuteras som process men även som produkt (Schüllerqvist & Osbeck, 

2009:13). Med process menas ämnets utveckling inom ett visst tidsspann, med produkt menas att 

trots att förändringar sker oundvikligt så är ämnet en produkt av satta beslut och värderingar, 

dessa är bland annat kursplaner, läroböcker och betygskriterier (Schüllerqvist & Osbeck, 

2009:13). Författarna tar även upp Svein Sjöbergs idé om att ämnesdidaktik kan brygga avståndet 

mellan olika undervisningsämnen och ämnespedagogik (Schüllerqvist & Osbeck, 2009:13). 

Författarna visar på ämnets varierande förutsättningar, då geografiämnet beskrivs som ett litet 

område och som också har fått utrymme, men endast tillsammans med andra ämnen på 

gymnasieskolan (Schüllerqvist & Osbeck, 2009:85). Författarna benämner även den 

geografididaktiska forskningen som svag (Schüllerqvist & Osbeck, 2009:88), med detta menas att 

det finns få föregående undersökningar om geografiämnets didaktik. Ännu en gång diskuteras 

alltså geografiämnets interdisciplinaritet och att geografi oftast endast får utrymme tillsammans 

med andra ämnen, de visar även på att det finns möjligheter att med geografiämnet i fokus, bana 

väg för ny forskning. 

I artikeln Fostering Geographic Literacy From Early Childhood: The Contributions of Interdisciplinary 

Research av Lynn S Liben & Roger M Downs diskuteras hur elevers förståelse för geografi inte når 

upp till en önskvärd standard. Därför önskar de att geografiämnet öppnar upp mot andra ämnen 

(Liben & Downs, 1994:550). Även denna studie tillför intressant information om geografiämnet 

trots att den skiljer sig från de föregående källor som har behandlats, detta genom att olika 

synvinklar på geografiämnet kommer fram. I denna artikel används kartkunskap som ett medel 

för att beskriva hur inlärning och utlärning kan ske mellan olika ämnen. De hänvisar till 

exempelvis Piaget genom att diskutera ”Piagetian Theory” där de tar upp tre centrala begrepp 

som kan användas för att öka elevers förståelse för exempelvis kartografi. Dessa begrepp är 

”spatial concepts”, vilket innebär hur och på vilket sätt man förhåller sig till tid och rum, 

”presentation” hur man benämner och förklarar sina kunskaper samt ”logical relations” hur man 

kan förhålla sig till nya kunskaper genom att jämföra detta med gamla kunskaper (Liben & 

Downs, 1994:553). Dessa utgör sedan grunden för resten av denna artikel. Som metod har de 

observerat låg och mellanstadieelever i skolor i Pennsylvania, USA. Arbetssättets kultur skiljer sig 

därför från svenska låg och mellanstadieskolor. Dock är teorier bakom in och utlärning desamma 

som redan har behandlats ovan i uppsatsen. Lynn Liben och Roger Downs visar på en annan 

aspekt av geografiämnet då de tydligt efterfrågar att ämnet skall samarbeta med andra ämnen, 

detta skiljer sig från de föregående källor som har behandlats då de istället redan ansåg att så är 

fallet. 

Det har varit av intresse att hitta källor som diskuterar geografiämnets interdisciplinaritet, i 

examensarbetet Geografiämnet på gymnasienivå – En undersökning om geografilärarens koppling till läroplan 

och kursplan i undervisningen samt dennes undervisningsformer av Erik Åkerling, diskuteras hur geografi 
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kan samspela med andra ämnen. Han diskuterar och analyserar även hur kursplanerna förstås och 

implementeras av geografilärare inom geografiundervisningen. Åkerling inriktar sig på hur 

kursplaner implementeras av lärare vilket ofta är fallet i liknande källor. Detta kan ses i de källor 

som har använts i denna studie. Trots att källornas information är viktigt så är de ofta vinklade 

mot vad lärare tänker, tycker eller görs. Åkerling använder sig av observationer och arbetets syfte 

har en huvuddel som precist handlar om hur geografiundervisningen samarbetar med andra 

ämnen (Åkerling, 2009:4). Det är genom observationer som Åkerling drar tydliga slutsatser där 

han anser att geografiämnet återkommer inom andra ämnen, han diskuterar även hur det borde 

vara en fördel att kunna samarbeta mellan ämnen där geografi är en gemensam nämnare. Trots 

att detta är ett examensarbete så är detta av intresse då Åkerlings examensarbete är en av de få 

källor som går att finna som ger information om geografins interdisciplinaritet. Just att det är så 

få källor som behandlar geografiämnet i den kontext som eftersträvas gör det intressant att en röd 

tråd går att finna, vilket är att geografi omtalas som interdisciplinärt, vilket innebär att det 

diskuteras med förbestämda meningarna att det är ett ämne som ofta blandas med andra ämnen.  

Enligt Görel Bergman-Claeson kan det finnas stora skillnader mellan olika lärare, skolor och 

program (2002:7). Bergman-Claesons har genomfört en studie, Tre lärare – tre världar: 

Lärarkommentarer till elevtexter i tre gymnasieklasser, där tre lärare på en gymnasieskola är i fokus, 

dessa lärare arbetar i arbetslag på tre olika program (2002:6). Hon beskriver direkt i 

sammanfattningen hur stora skillnader det är mellan de olika lärarnas utlärningsstilar, hon 

beskriver att skillnaden är så stor att det inte kan sägas vara samma sorts ämnen som lärs ut 

(Bergman-Claeson, 2002:6). Enligt henne är det så stor skillnad på programmen att Svenska A för 

Fordonsprogrammet och Svenska A på Samhällsprogrammet nästan inte kan räknas som samma 

kurs (Bergman-Claeson, 2002:6). Här heter kursen Svenska A då Bergman-Claesons studie är från 

2002, därför följer dessa lärare fortfarande GyVux94 (2002:8). Detta är av intresse då det visar att 

det finns skillnader mellan hur olika ämnen lärs ut och in på olika nivåer inom skolan, därför 

siktar denna studie in sig specifikt på de begrepp som används. 

Begrepp, språk och geografi  

Stefan Sellbjer tar upp just inlärning och hur inlärning sker enligt andra forskare samt hur 

inlärning ses på av lärare (2002:56). Detta diskuterar Sellbjer upp i sin doktorsavhandling Real 

konstruktivism – ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på undervisning och lärande. Han redogör 

för Deweys (Sellbjer, 2002:56) resonemang där det krävs att definiera olika begrepp för att eleven 

skall kunna se samband. Dessa begrepp och definitioner skall vara både enkla och komplexa, 

därigenom kan eleven enligt Dewey uppnå ett sammanhang i sitt kunnande. Dewey hänvisar även 

till geografiska begrepp som följer:  

 

“The first thing is to give its definition, marking it off from every other subject. Then the various abstract terms 

upon which depends the scientific development of the science are stated and defined one by one - pole, equator, 
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ecliptic, zone, - from the simpler units to the more complex which are formed out of them; then the more concrete 

elements are taken in similar series: continent, island, coast, promontory, cape, isthmus, peninsula, ocean, lake, 

coast, gulf, bay, and so on. In acquiring this material, the mind is supposed not only to gain important 

information, but, by accommodating itself to ready-made logical definitions, generalizations, and classifications, 

gradually to acquire logical habits” (Dewey 1910/1991:59, i Sellbjer, 2002:56). 

 

Anledningen till att citatet visas på detta sätt är för att resonemanget som Dewey för inte skall 

påverkas genom en översättning. Dessutom är det exakt med detta citat som Sellbjer gör sin åsikt 

förstådd. Sellbjers definition av Deweys åsikter kan tolkas så att elevers kunskap kan nås genom 

en utbildningsteoretisk skala (Sellbjer, 2002:56) vilket innebär att elever skall lära sig genom att 

läsa läroböcker. Dessutom skall lärare redan veta vilket material de skall använda för att kunna 

erbjuda eleverna rätt definitioner och klassificerat material (Sellbjer, 2002:57).  

Teoretiska utgångspunkter 

Att genomföra denna studie med ett pedagogisk-filosofiskt perspektiv önskades för att kunna 

utnyttja observationerna till fullo. Pedagogiskt då det är samspelet mellan elever och elever samt 

elever och lärare som observeras i en inlärning-utlärningssituation. Filosofiskt då bakgrunden till 

elevers och lärares användning av geografiska begrepp tolkas i observationerna. De använda 

begreppen räknas inte, antalet som migration nämndes jämförs alltså inte med antalet gånger 

migration inte nämndes, då det inte är av intresse hur många gånger ett specifikt begrepp 

används, det är istället själva begreppet som står i fokus. Dessutom skulle en sådan räkning ha 

varit helt baserad på tolkning av eventuella begrepp som kanske skulle ha använts. Då fokus låg 

på begrepp och ord som användes i undervisningssituationerna, så var pedagogiken viktig, 

utlärningen och inlärning påverkade observationerna därför var även den filosofiska aspekten 

viktig. Den filosofiska aspekten gjorde det möjligt att se de geografiska teman som användes samt 

begreppen inom dessa teman. Under observationer skulle dessa geografiska begrepp och deras 

förekomst i olika ut och inlärningssituationer kunna ses och därigenom skulle eventuella mönster 

särskiljas. Att särskilja vilka begrepp som efterfrågas gjordes genom att använda de geografiska 

begrepp som går att finna på skolverket.se (2013-12-09). Dessa begrepp ingår i olika teman som 

ingår i kursbeskrivningen för Geografi 1. Det är dessa teman som ligger till grund för de begrepp 

som eftersöks i denna studie. Begreppen i Bilaga 1 är extraherade ur kursbeskrivningen på 

Skolverkets hemsida, där följande teman och begrepp samt kursmålen står att finna på 

(skolverket.se, 2012-12-20). Dessa är alltså begreppen som studien ämnar undersöka, på vilket 

sätt de används och vilka begrepp som används av elever och lärare i andra ämnen för att 

beskriva geografiska fenomen. Dessa centrala begrepp förklarar olika fenomen, ett exempel på ett 

centralt begrepp är begreppet migration. Migration betyder flyttandet av människor från en plats 

till en annan, där talas det om immigration och emigration. Det vill säga utflyttandet och 
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inflyttandet av människor från, alternativt till, ett land. Kopplingar till detta är för att nämna några 

folkströmmar, förflyttningar och flyktingar. 

Förståelsen för begrepp visar sig i hur de används i en speciell situation. Ett givet uttryck som 

hunden kan användas på rätt och fel sätt beroende på omständigheter och de givna regler för hur 

ordet skall användas. I det fall då någon säger ”jag tog med hunden idag istället för att köpa på 

lunchrasten” så innebär det att ordet ”hunden” verkar ha använts på fel sätt. Detta menar 

Wittgenstein är ett så kallat ”språkspel”, language-game enligt den engelska översättningen i den 

fjärde versionen från 2010, eller Sprachspiel på tyska vilket är originalspråket (Wittgenstein, 

2010:8). Vad som är intressant är på vilket sätt begreppen används, då talandet av ett språk är en 

del av någonting större, eller som Wittgenstein beskriver det, som en verksamhet eller livsform 

(Wittgenstein, 2010:15). Med språkspel menas det sätt ord och begrepp används i sociala 

situationer för att passa in med förväntningarna av de som ordet eller begreppet riktas till 

(Wittgenstein, 2010). De teoretiska perspektiv som genomsyrar denna studie är alltså att språket 

är en viktig men ibland subtil byggsten inom undervisningen och samspelet mellan lärare och 

elever.  

Christopher Lawn diskuterar kritiskt Wittgensteins teori om språkspel, då idén enligt honom 

fallerar när man ser på språkspel i ett historiskt perspektiv. Enligt Lawn förändras språkspelen 

drastiskt över tid och orden förlorar då sin betydelse, detta menar han att Wittgenstein glömmer 

bort (Lawn, 2003:287). Han anser även att enligt Wittgensteins modell finns det ingen gradvis 

förändring i de språkkonventioner som Wittgenstein skriver om, detta för att det inte finns en 

särskild struktur, ”one assumes they lurch through paradigm shifts”, det vill säga att man antar att 

de (läs: språkkonventionerna) smyger igenom olika förändringar i paradigmer (Lawn, 2003:287). 

Lawn erkänner att språkspel finns, han skriver dessutom att språk är ett nätverk där många olika 

språkspel är sammanvävda, vad han poängterar är dock, att de i sig själva förändras oräkneligt 

under tidens gång (Lawn, 2003:287).  

För ett ge en annan syn på Wittgensteins filosofiska idéer och hur de omvandlas till 

vetenskapliga teorier i andra texter kan Adrian Costache refereras till. Adrian Costache har en 

annan syn på Wittgensteins förklaring av språk, men Costache diskuterar detta ur ett perspektiv 

som handlar om översättning. Där vidhåller han relevansen av språket i sig självt. Han menar att 

det är orden som bygger upp ett språk, dessutom ger de ord som används en mening till det som 

beskrivs. Enligt Costache ger alltså de ord som används mening till det som översätts. Det ord 

som används är alltså viktigt för att sammanhanget skall kunna förstås (Costache, 2011:47). Han 

drar också slutsatsen att en korrekt översättning kan ges även om den som översätter inte har en 

fullständig kunskap om det som översättningen handlar om (Costache, 2011:47). Orden i sig 

själva och hur de hänger samman är därför enigt Costache viktigt vilket kan hänvisas tillbaka till 

Wittgensteins språkspel. 

Att beskriva olika syn på Wittgensteins språkspel är av intresse då det skapar en förståelse för 

begreppsuppfattningen som efterfrågas senare. Att se på dessa skiljaktigheter i uppfattning om 
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språkets signifikans ger en mångfacetterad förståelse varför språket anses vara en så viktig del av 

denna uppsats och varför observationerna baseras på begreppsanvändning. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva på vilket sätt centrala geografiska begrepp integreras i 

gymnasiegemensamma ämnens utlärning och inlärningsinnehåll samt att diskutera vad det kan ha 

för betydelse för geografiämnets interdisciplinaritet? 

 

Frågeställningar: 

 På vilket sätt visar sammanställd statistik geografiämnets utbredning inom 

gymnasieskolor i Sverige? 

 Hur visar sig den geografiska begreppsanvändningen i undervisningens innehåll 

under observationer av gymnasiegemensamma ämnen?  

 På vilket sätt visar observationer att geografiska begrepp kan påverka ut och 

inlärningssituationer inom gymnasiegemensamma ämnen?  
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Metod 

I detta avsnitt behandlas den metod som användes under arbetets gång, metoden kommer även 

understödjas av andra författare och forskares syn på metoder. Att välja metod kräver att det 

finns en tydlig horisont dit forskaren siktar, det är alltså viktigt att veta ungefär vad slutresultatet 

kan väntas bli. Metoden bottnar i att det språk elever och lärare använder har en betydelse för att 

en total förståelse skall kunna ske, som förklarat av Wittgenstein så är språket skapat och 

människor härmar ett visst språk för att visa kunskap och förståelse (Wittgenstein, 2010:15). 

Geografi är alltså bara ett exempel på att visa hur språk används i undervisningssituationer, samt 

hur språk används under lektioner för att visa på en vidare förståelse inom andra ämnen. Det är 

med dessa perspektiv som observation har beslutats var den metod som har störst möjlighet att 

visa på dessa språkfenomen i undervisningen, vidare kommer observationer kunna svara på de 

frågeställningar som skapats för denna studie.   

 

Metod för datainsamling 

För att få fram resultat som kan svara på om geografiska termer och ord integreras i de 

gymnasiegemensamma ämnena krävs en ”extensive” eller så kallad kvantitativ metod. Mats 

Ekström & Larsson förklarar kvantitativa metoder med att de innebär att ”den som forskar söker 

kunskap om hur ofta någonting förekommer genom att undersöka ett sort antal individer, texter, 

sammanträffanden och samband” (Ekström & Larsson, 2010:19). Den här sortens metoder 

används ofta när det krävs fallstudier. Fallstudier fokuserar på specifika händelser inom olika 

sektorer, dessutom organisationer, samtal och texter (Ekström & Larsson, 2010:19). Dessutom 

krävs en kvalitativ metod för att kunna få fram betydelsen av enskilda ord som används, den 

kvalitativa metoden går på djupet av det som undersöks. För denna studie krävs alltså en blandad 

metod som får fram återkommande mönster men även anledningarna till att de återkommer. 

Ekström & Larsson (2010:26) hänvisar till observations-metodens fördelar, detta genom att 

observationer låter de inblandades egna berättelser hamna ut fokus så att forskaren kan fokusera 

på det som hen anser är viktigt istället för sociala handlingar. Att fokusera på sociala handlingar 

och deras betydelseinnehåll och mening är istället de tolkande vetenskapernas roll enligt Ekström 

& Larsson (2010:15). 

Urval 

Att välja observationer som metod har nackdelar. Dessa är för att ämna några att det är svårt att 

göra en lika djup studie av enskilda faktorer vilket man kan göra med intervjuer i vissa fall, att det 

ibland kan vara svårt att urskilja det som är rätt för forskningen samt att forskaren inte har lika 
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mycket makt av vad som metoden får fram. Enligt Gunilla Jarlbro kan dessutom ett skäl till att 

forskare sällan använder sig av observationsmetoder vara på grund av att det är en mycket 

tidsödande metod (Jarlbro, 2000:48). Trots att metodens begränsningar är att den både är 

tidskrävande och resurskrävande så kan en väl genomförd observationsstudie innebära att 

forskaren får ett mycket bättre intryck av vad som egentligen hände, jämfört med exempelvis 

intervjuer.  

De observationer som har genomförts har inneburit att det var få urval som författaren själv 

hade makt över. De val som gjordes var att observera lektioner på en gymnasieskola, detta för att 

det var möjligt att så vis kunna genomföra tillräckligt många intervjuer under den tidsram arbetet 

skrevs inom. Dessutom gjordes tydliga val att genomföra observationer i klasser på två olika 

program, Naturprogrammet och Samhällsprogrammet. Detta för att de var de program som hade 

möjlighet att välja till geografiämnet på den gymnasieskola som observationerna skedde på. 

Genomförande 

Idrott och Hälsa kunde endast observeras med en enda lärare då det endast är en lärare som har 

alla idrottslektioner, därav är det en oundviklig skillnad mot andra ämnen där två olika 

observationer har kunnat göras. Under en matematiklektion gick skolans brandlarm, så då var 

lektionen utan relevans då observationen blev omöjlig. Sedan skedde nationella prov i de flesta 

klasser så då avböjde lärarna min närvaro. När matematiklektion nummer två med en annan 

lärare skulle utföras så sköts observationerna upp och ställdes in av olika anledningar till dess att 

observationer var omöjliga att genomföra på grund av tidsbrist. Detta innebär att matematik har 

observerats endast en gång. 

Statistik 

För att stödja de kommande observationerna genomsöktes www.skolverket.se för att hitta 

information och statistik om geografiundervisningen på gymnasieskolor i Sverige. Detta för att 

det visar på hur många elever som kan räknas ha kunskaper om geografiska begrepp som andra 

elever inte har. Dessutom visar statistiken geografins utbredning på svenska gymnasieskolor. 

Geografi valdes då det är ett valbart ämne som dessutom är ett litet ämne på gymnasieskolor. Det 

skulle alltså ge mest genomslag om det visar sig återkomma i andra ämnen. Geografi är även 

tvärvetenskapligt, inom geografiundervisningen rymmer sig både samhällsgeografi och 

naturgeografi. Statistik togs från skolverket.se (2013-12-01). För att få tillgång till statistik om 

geografiundervisningen nationellt söktes denna på Skolverket.se. Genom att söka under Statistik 

och utvärdering så kan man hitta Statistikdatabaser och Elevresultat. Under Elevresultat finns 

tabeller som visar elevresultaten åren 2002 till 2012, varje tabell har en numrering. Mellan läsåret 

2002/2003 och 2006/2007 visar Tabell 5 elevers betyg inom kärnämnen, efter läsåret 2006/2007 

och framåt så visar Tabell 7 elevers betyg inom kärnämnen, dessutom så visas kärnämnen och 
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valbara kurser i den senaste mätningen från läsåret 2011/2012, detta då geografi nu är ett valbart 

ämne för elever från olika program. För att få fram statistik om specifika kurser, i det här fallet 

geografi, ser man sidan fyra av Tabell 5 alternativt Tabell 7.  

Observationer 

Inför dessa observationer gjordes ett aktivt val att inte berätta för lärarna exakt vad det var som 

undersöktes, det de fick veta var att observationen inte gäller en specifik person, att 

observationen ämnar undersöka hur olika begrepp används och att allting blir helt anonymt i den 

slutgiltiga texten, dessutom fick de veta att de hade all rätt att neka observationerna samt att de 

kunde avbryta dem närhelst de ville. Efter lektionerna kunde observationernas mål diskuteras mer 

ingående då samma lärare aldrig observerades mer än en gång.  

För att underlätta under observationerna skapades en observationsguide där olika geografiska 

begrepp och ord var extraherade från kursbeskrivningen i Gy11. Dessutom skedde antecknandet 

under observationerna för hand, detta val togs då det innebär att observatören är mer flexibel i 

hur den placerar sig samt hur mycket plats som tas upp i klassrummet. Observationsguiden var 

uppdelad i begrepp och ord använda av elever och begrepp och ord använda av lärare. Det 

möjliggjorde att se vem som anstiftade till användning av geografiska ord och begrepp, samt vilka 

ord och begrepp som användes. Att använda en observationsguide var ett alternativ av Jarlbro 

som dessutom påpekade att en sådan guide endast skall brukas som ett hjälpmedel och absolut 

inte får verka styrande (Jarlbro, 2000:50). 

I denna undersökning så skedde observationer endast av lektioner på grundnivå, därav 

Svenska 1, Engelska 1, Samhällskunskap 1, Historia 1, Religionskunskap 1, Matematik 1 och 

Idrott & Hälsa 1. Att hålla sig till att observera endast en nivå av varje ämne innebär att resultaten 

kommer visa hur geografibegrepp används på samma nivå, i det fall där olika ämnen observeras 

samt att de dessutom är på olika nivåer ger ännu en dimension till resultaten som måste 

analyseras och det är omöjligt att bortse från att de olika nivåerna har en utveckling i 

begreppskunskap, vilket i sig skulle inverka på det samanställda resultatet. Lektioner observerades 

inom olika program, detta på grund av att elever från olika program själva kan välja att läsa 

geografi, på denna skola var alltså inte geografi programbundet till endast ett program exempelvis 

samhällskunskap. Alltså var det en viktig parameter att observera elever från olika program. Ett 

exempel är att en lektion i Engelska 1 observerades både med en klass från samhällsprogrammet 

och även en klass från naturprogrammet. En annan viktig orsak är för att eleverna i och med de 

olika programmen kan ha vitt skilda ämneskunskaper och specialkunskaper. Dessutom togs detta 

beslut för att kunna observera så många olika elever som möjligt förutom att observera olika 

lärare. Att observera ett stort antal individer var viktigt då sociala och kommunikativa handlingar 

enligt Ekström & Larsson ”alltid är kontextuellt bestämda” vilket innebär att ”[...]situationen och 

sammanhanget i stort, påverkar och sätter en prägel på handlandet” (Ekström & Larsson, 

2010:27). Varje ämne observerades om möjligt två gånger. Med en hänvisning tillbaka till 
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Bergman-Claesons studie var det viktigt att studera elever från olika program, detta för att fånga 

upp de olikheter som kan förekomma mellan lärarna och eleverna på de olika programmen 

(Bergman-Claeson, 2003:6). De flesta klasser består av ca 30 till 40 elever. Varje ämne som 

observerades, observerades i minst 100 minuter. 

Material 

Det material som användes var ett observationsschema som kan ses i Bilaga 2. Tillsammans med 

detta observationsschema fanns genomgående en utskrift av de centrala geografiska begreppen 

med. Dessa kan ses i Bilaga 1. Ett observationsschema användes för att det innebar att 

observatören inte tog upp mycket plats i klassrummet, observationerna kunde flyttas från en del 

av klassrummet till ett annat utan problem, ingen ström behövdes heller för att genomföra 

observationerna. Alla anteckningar togs för hand vilket var positivt då det är en mer tidseffektiv 

metod i just det här fallet jämfört med att skriva på en dator. Observationsschemat innehöll efter 

varje enskild observation information om lärarens namn, lärarens ämnen, vilket ämne det var som 

observerades, vilken klass som observerades, klassens elevantal, vilket datum observationen 

skedde och vilken tid, dessutom antecknades lektionens starttid och sluttid då denna inte alltid är 

samma som den tid som är schemalagd.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter varje observation skrevs tankar ner som inte hanns med under observationerna, detta 

gjordes i direkt anslutning till observationerna då allt som skett fortfarande var färskt i minnet. 

Dessutom skrevs det handskrivna materialet ner en gång till fast då i ett dokument på en dator. 

Detta för att handstilen i vissa fall endast kan förstås av den som observerade och för att det 

material som sparas på en dator då kunde säkerhetskopieras och förstås av andra. När materialet 

skrevs över från handskrivet till maskinskrivet så lades ingenting till i texten. Felstavade ord och 

annan text som satt i fel ordning stavades rätt och sattes i rätt ordning så att hela texten skulle 

vara förståelig.  

Reflektion över metoden 

Enligt Jarlbro (2000:48) innebär observation som metod en lång process. Jag väljer här att 

redovisa tre faktorer som påverkade denna studie. Den första är att det kan ta lång tid innan den 

som är ansvarig har tid/ämnar svara på en förfrågan om observationer. Detta på grund av 

dagsform, planering, lärarbrist, många lärarstudenter etc. Detta gör att det kan ta lång till mellan 

att förfrågan görs till skolans rektor och att observationerna kan börja. Den andra anledningen är 

att efter det att skolans rektor har godkänt att lektionsobservationerna sker, så är det upp till den 

enskilda läraren att göra ett val. Här har forskaren inget val, det är läraren som tar beslutet 
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enhälligt. Även här kan det ta längre tid även om ett jakande svar ges. Då läraren måste passa in 

observationerna då eleverna ”inte har prov eller presentationer” för att fritt citera en av lärarna i 

denna studie. Detta innebär att även efter att observationerna har börjat så kan de inte förläggas 

optimalt, så trots att observationerna hade kunnat schemaläggas för att minimera tiden så går inte 

det. Detta innebär att relativt få observationer ändå ta flera veckor. Sist så kan observatören 

omöjligt registrera allt som sker eller sägs, därför måste ett urval göras där forskaren beslutar sig 

för vad som skall observeras (Jarlbro, 2000:50). Därutöver måste forskaren vara beredd på att 

ändra strategi om observationerna absolut inte fungerar. Detta på grund av att forskaren inte kan 

forcera någonting då detta kommer ändra resultatet av observationerna.  

Den absolut största begränsningen har varit att vissa ämnen har varit svåra att observera då 

elever har haft prov, lektioner har varit inställda på grund av väder, elever och lärare har varit 

bortresta, lärare har avböjt att bli observerade och vissa lärare har helt enkelt inte svarat på frågan 

om att låta observationer ske. Studiens syfte, det vill säga att se hur geografiska centrala begrepp 

återanvänds i andra ämnen för att i slutändan kunna ge en visning på interdisciplinaritärt 

geografiämnet är, kommer att nås med hjälp av att observera återkommande använda alternativt 

icke använda geografiska begrepp. 

Etiska aspekter 

Den första kontakten skedde med rektor på gymnasieskolan då jag personligen frågade om jag 

fick observera lektioner på skolan, därefter skickades en observationsplan samt ett schema in till 

rektor så att ett beslut kunde tas. Rektor gick därefter igenom med mig om vad jag ämnade få ut 

av mina observationer. Sist skickade rektor ut ett mail till de lärare jag hade nämnt i min 

observationsplanering, där rektor gav min tillåtelse att observera men att det var lärarna som hade 

sista ordet om sina lektioner. Rektor nämnde att jag i min tur skulle ta kontakt med varje enskild 

lärare. 

I uppsatsen kommer inga namn på varken gymnasieskola, rektor, elever eller lärare nämnas. 

Därav nämns ej heller kön på rektor då det skulle innebära att gymnasieskolan kunde bli 

igenkänd. I undersökningen nedtecknades följande under observationerna för egen räkning: 

datum, tiden för observationen, lärararens ämneskombination, observerats lektionsämne, 

lektionstid samt antal elever. Gymnasieskolan, lärarna och eleverna är helt anonyma i uppsatsen. 

Jag som observatör observerar varken lärarna eller eleverna på individnivå, jag valde att se på 

klassen som helhet.  

Samtliga observationer inleddes med att alla lärare fick en överblick över observationernas 

syfte, observationernas tillvägagångssätt samt deras egna rättigheter att neka och/eller avbryta. 

Dessutom fick lärarna veta vart resultatet kommer att redovisas och presenteras. Att de som 

observeras får denna information är ett informationskrav från Vetenskapsrådet. Lärarna fick även 

ett löfte om deras, skolan och elevernas absoluta anonymitet i det färdiga arbetet. Under 

observationernas och nedtecknandet av arbetets gång följdes att ”alla uppgifter om identifierbara 
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personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda ej kan identifieras 

av utomstående” (Vetenskapsrådet, 2002:12). Därför finns ej namn på några lärare, elever eller 

skolan med i uppsatsen. I de fall då läraren sade ja till observationer var det viktigt att även 

eleverna fick ta del av samma information. Vid de flesta tillfällen berättade observatören för 

eleverna om observationerna och deras rättigheter, i andra fall var det läraren som berättade om 

elevernas rättigheter att avbryta eller att inte vara med alls, detta skedde då läraren startade 

lektionen med en genomgång. Den initiala kontakten genom rektorn gjorde även det enklare för 

lärarna att ta beslut om hur de själva kände inför mina observationer samt hur de anser att 

eleverna skulle hantera att ha mig där. 

Reabilitet och validitet 

För att svara på forskningsobjektet har det varit av vikt att uppsatsen har en validitet (giltighet) 

som är på rätt nivå. Detta kan kopplas till att studien har tagit både lärare och elever i beaktande 

när begreppsanvändningen har observerats, dessutom observerades flera lärare och elever inom 

samma ämne just för att anomalier eller specifika händelser inte skulle kunna anmodas vara 

normen för det undervisade ämnet. Detta ökar alltså resultatets validitet. För att studiens 

reliabilitet (tillförlitlighet) skulle vara på en godkänd nivå var det viktigt att arbeta för att göra 

observationerna så systematiska som möjligt. Detta gjordes genom att tydligt välja ut vilka 

centrala begrepp som kan läsas på geografiämnets kursbeskrivning vilken är gemensam för alla 

gymnasieskolor i Sverige. Det gör att denna studie kan göras om på andra gymnasieskolor.  
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Resultat 

Följande avsnitt behandlar och redovisar de resultat som framkommit under observationer och 

analys av statistik. Resultaten knyter samman och svarar på de frågeställningar som ställts.  

Statistik 

Skolverket (www.skolverket.se/statistik-och-utvardering 2013-12-19) erbjuder statistik om antalet 

elever som har läst geografi på gymnasienivå mellan 2002 och 2012, statistiken redovisas under 

Statistik och utvärdering och Elevresultat. All statistik som redovisas har sammanställts av 

författaren från olika tabeller mellan åren 2001 och 2012. Detta gjordes som följer: all statistik 

mellan 2002 och 2007 togs ur tabell 5, för statistik mellan 2007 och 2012 fanns istället den 

informationen i tabell 7 då det som beskrivet i uppsatsens Bakgrund skedde en massiv 

omvandling av utbildningsystemet 2006. En del av denna undersökning var att sammanställa den 

statistik som går att finna på skolverket.se för att låta statistiken fungera som en bakgrund till de 

observationer som har gjorts. I dessa tabeller går att finna antalet elever, deras kön och deras 

betyg. Antalet elever redovisas i kolumnen bredvid läsåren. Statistiken visar alla elever som har 

läst geografi, här redovisas även hur många elever av det totala elevantalet som fick betyg. 

Därefter redovisas de totala antalen elevers betyg i den tregradiga skalan som används fram till 

förändringen i och med Gy11. De elever som redovisas under läsåret 2011/2012 har fått betyg 

enligt den gamla skalan istället för den nya då betygen ges i en femgradig skala A-F med 

underkänt redovisat som E. Därför kommer dessa resultat hålla sig till att redovisa elevers betyg i 

samma skala som angavs innan Gy11 trädde i kraft. Statistiken visar även skillnader mellan 

kvinnliga och manliga elever, med samma uppdelning, det vill säga, antal elever och deras givna 

betyg. För att tydligöra sammanställningen av Skolverkets statistik, skapades även följande tabell. 

 

 

Tabell 1. Sammanställd statistik över elever som har läst geografi på gymnasienivå mellan 2002-

2012 (www.skolverket.se) 

 

År Elever Totalt Kvinnor Män

Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%)

elever IG G VG MVG elever IG G VG MVG elever IG G VG MVG

med med med

betyg betyg betyg

2002/2003 16 669 16 251 2,2 30,5 43,5 23,8 10 839 1,7 26,2 45,1 27,0 5 412 3,0 39,1 40,4 17,5
2003/2004 16 448 16 254 2,4 30,5 41,3 25,8 10 723 2,2 26,6 42,1 29,1 5 531 2,9 37,8 39,9 19,3
2004/2005 16 483 16 385 2,3 29,0 41,6 27,1 10 593 1,8 25,4 41,9 30,9 5 792 3,2 35,7 41,0 20,1
2005/2006 15 797 15 732 2,2 29,3 41,9 26,6 10 093 1,9 24,9 42,4 30,7 5 639 2,7 37,1 41,0 19,2
2006/2007 16 134 16 073 2,4 29,2 41,1 27,4 10 258 1,9 25,8 40,7 31,6 5 815 3,3 35,1 41,7 20,0
2007/2008 15 812 15 753 2,5 29,7 40,3 27,5 9 974 2,1 25,2 40,8 31,9 5 779 3,1 37,6 39,5 19,8
2008/2009 15 313 15 250 2,3 28,7 41,3 27,7 9 784 1,9 24,3 42,2 31,6 5 466 3,1 36,5 39,6 20,7
2009/2010 14 319 14 242 1,8 27,1 42,1 29,0 8 919 1,5 22,9 43,0 32,6 5 323 2,2 34,2 40,6 23,0
2010/2011 13 891 13 832 1,8 27,6 40,3 30,3 8 820 1,6 24,1 40,0 34,2 5 012 2,2 33,6 40,7 23,5

2011/2012 13 720 13 600 2,3 29,1 40,4 28,1 8 589 1,7 24,3 41,6 32,4 5 011 3,4 37,4 38,3 20,9
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Tabell 1 är som sagt en sammanfogning av de redan beskriva tabellerna från skolverkets hemsida. 

Den visar hur många elever som har läst geografi mellan 2001 och 2012, det har skett en 

minskning från 16669 elever läsåret 2002/2003 till 13720 elever läsåret 2011/2012. Antalet 

kvinnliga elever med betyg som läste geografi läsåret 2002/2003 var 10839. Antalet manliga 

elever med betyg läsåret 2002/2003 var 5412. Antalet kvinnliga elever med betyg läsåret 

2011/2012 var 8589. Antalet manliga elever med betyg läsåret 2011/2012 var 5011. Det visar på 

en minskning av 2250 kvinnliga elever och 401 manliga elever som läser geografi från läsåren 

2002/2003 till 2011/2012. Statistiken visar att det är en majoritet av kvinnliga elever som läser 

geografi på gymnasiet, den visar dessutom att det är en klar minskning av kvinnliga elever som 

läser geografi, däremot håller sig antalet manliga elever som läser geografi på gymnasiet på samma 

nivå. Statistiken skapar härmed en tydlig bakgrund till de resterande resultat som observationerna 

visar. 

Observationer 

Följande avsnitt behandlar de resultat som har framkommit under observationerna på 

gymnasieskolan. Sammanlagt har 13 lektioner vilket innebär 865 minuter, 12 lärare och 402 elever 

på en gymnasieskola observerats. De exakta centrala begreppen visas genom att vara skrivna i 

kursiv stil, exempelvis Migration eller Klimat.  

Svenska 1 

Under de observerade lektionerna i Svenska 1 observerades sammanlagt 68 elever och två lärare. 

Lärarna var en kvinna och en man. Tillsammans har de 12 Svenska 1-lektioner per vecka. 

Observationerna skedde över två lektioner på sammanlagt 120 minuter.  

Första lektionen bestod av presentationer av eleverna, de höll ett tal för klassen på två till tre 

minuter om ett ämne de själva valt, dessutom spelades ca 30 sekunders musik efter varje tal. 

Under första lektionen var det nästan uteslutande eleverna som talade, dessutom talade endast en 

elev i taget och det fördes ingen diskussion och inga frågor ställdes. Under den andra lektionen så 

skulle eleverna läsa en novell och sedan svara på frågor. Läraren lästea de första paragraferna av 

novellen sedan arbetade eleverna självständigt.  

Under första lektionen nämndes inga direkta geografiska begrepp, dock nämndes fenomen 

som direkt kan kopplas till geografiska begrepp, så som ”flytta utomlands”, eller ”flytta mellan 

länder” detta kopplas till begreppet migration då det är vad migration betyder. Dessutom 

nämndes flera olika länder och hur de förhåller sig till varandra. Exempelvis berättade en elev om 

sin flytt mellan Thailand och Sverige. Under andra lektionen läste eleverna en novell och eleverna 

diskuterade sedan med varandra om vad de läst. Då användes de geografiska centrala begreppet 

miljöförändringar upprepade gånger. Dessutom diskuterades olika geografiska fenomen så som 

att det blåser mer då personen stod på ett öppet gärde, vilket hör till ”Urbanisering samt städers 
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framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan”, eleverna diskuterade olika sorters väder, de 

pratade dessutom om att det var soligt alternativt att det regnade i novellen.  

Engelska 5 

Under de observerade lektionerna i Engelska 5 observerades sammanlagt 65 elever och två lärare 

en kvinna och en man. Tillsammans har de sju Engelska 5-lektioner per vecka. Sammanlagt 

observerades 185 minuter Svenska 1. 

Första lektionen bestod av presentationer av elever om ett tilldelat engelskspråkigt land. 

Presentationerna skedde inför helklass av grupper med tre till fyra medlemmar. Inga följdfrågor 

eller diskussioner följde presentationerna. Presentationen skulle avklaras under en lektion, därför 

var lektionen ca 45 minuter längre än vanligt. Under lektionen användes följande centrala 

geografiska begrepp: Maps – kartor, climate – klimat, geography – geografi, weather – väder, etnicity – 

etnicitet, nature – natur.  

De använde begrepp som direkt kan kopplas till följande teman: ”Jordens naturgeografiska 

och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum”: Mountains, Equator, 

Harbour, Islands, flat terrain, ground, coral reef. ”Processer i mark, vatten och luft, hur de 

samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de 

förändras över tid”: Weather, Winds, Nature, Air, Sea, Ocean, Rain, It was hot, 

Autumn/Winter/Summer/Spring, Climate, geography. ”En klimatförändrad värld” och ”Jordens 

klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv”: Weather, climate, 

geography, Time zones. ”Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa 

och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling”: Tourists, Indigenous population, 

Market, Inhabitants, Struggle for independence, political activities, ethnicity, class differences, slum, 

British colony, Tourist attraction, The Location - had to go around for safety reasons. 

”Geografiska källor och rumslig information/Hur geografisk information värderas, bearbetas och 

presenteras”: Urban, Park, Old part of town, old town meets new town, Mountain in the center 

of the city, crossroad, east coast, Map. Dessutom nämndes olika städer, länder och världsdelar 

upprepade gånger under presentationernas gång. Trots att lektionen var på engelska så användes 

ändå geografiska centrala begrepp. Översatt användes följande exakta begrepp: Weather, climate, 

map, ethnicity och geography vilket översätts till väder, klimat, karta, etnicitet och geografi. 

Den andra lektionen innehöll en kort genomgång av läraren och därefter arbetade eleverna 

självständigt eller i små grupper om en uppsats de skall skriva. Följande geografiska tema var en 

del av lektionen: ”Den globala spelplanen och lokal utveckling”. Eleverna diskuterade lokal 

utveckling, globalisering och transnationella företag. De använde följande centrala geografiska 

begrepp: globalisering och intressekonflikter. 
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Samhällskunskap 1 

Under de observerade lektionerna i Samhällskunskap 1 observerades sammanlagt 40 elever och 

två lärare, båda kvinnor. Sammanlagt har dessa lärare nio Samhällskunskap 1-lektioner. Vidare 

observerades två lektioner och sammanlagt 115 minuter samhällskunskap Den första 

samhällslektionen bestod av en presentation av läraren om vad som skulle ske, sedan arbetade 

eleverna självständigt genom att följa instruktioner i kursboken. Följande geografiska teman 

redovisas med hjälp av de geografiska centrala begrepp som eleverna använde under lektionen. 

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

social rättvisa och hållbar utveckling” där etik diskuterades och därmed använde elevernoch lärare 

det exakta begreppet Etik där de pratade om etiska regler inom geografiska former. Hur bor 

människor och varför? ”Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser 

av samhällets resursanvändning” läraren diskuterade varför människor flyttar, och varför 

människor bor på vissa ställen på jorden, dessutom diskuterades tillgångar och vilka hur tillgångar 

värderas, därav användningen av det exakta geografiska begreppet Tillgång. ”Globaliseringens 

drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional 

utveckling”: Utveckling, Sverige, Städer, Landsbygd. ”Geografiska källor och rumslig information: 

kommunikation, satellit- och flygbilder”: Kommunikationsmodeller, Satellit-teknik.  

Den andra lektionen bestod av ett diskussionsforum där eleverna diskuterade olika fenomen 

genom att rollspela om vissa ideologier. Följande geografiska teman redovisas med hjälp av de 

geografiska centrala begrepp som eleverna använde under lektionen. ”Människans behov av 

naturresurser över tid”: Maktfördelning, fördela resurser, industrialisering, investera, beroende av 

utveckling, ekonomiska kriser. ”Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig 

förändring”: invandrarna/invandring, arbetskraftinvandring, flyktingar, från fattiga till rika, 

klasslöst samhälle. ”Den globala spelplanen och lokal utveckling”: strikt samhälle, ledaren 

bestämmer vad som skall utvecklas, med det exakta centrala begreppet intressekonflikter. 

Historia 1 

Under de observerade lektionerna i Historia 1 observerades sammanlagt 62 elever och två lärare 

båda män. Tillsammans har de 11 historialektioner per vecka. Vidare observerades sammanlagt 

155 minuter. Den första lektionen bestod av att läraren gick igenom kolonisation, dessutom 

ställde eleverna frågor löpande om det var någonting de inte förstod. ”Jordens naturgeografiska 

och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum”, här talas om människans 

användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. 

Centrala begrepp är Naturlandskap och Kulturlandskap. Under lektionerna förekommer begrepp så 

som Terräng, Djungel, Stäpp, Öken och Träsk vilket beskriver olika naturlandskap, men även 

handelsstationer diskuteras samt hur de skapar samhällen vilket i sin tur beskriver kulturlandskap. 

Vidare diskuteras aspekter av temat ”Människans behov av naturresurser över tid”, de olika 
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begrepp som används är Resurs, Naturresurser, Råvaror, av vilka det exakta centrala begrepp som 

används är Naturresurser, men det talas även om Resurstillgångar, Resursanvändning, 

Livsmedelsproduktion och Energiomställning inom detta tema. Under sista delen av lektionen 

diskuterades Global expansion, Kolonier, Infrastruktur och geografiska skäl till kolonisation vilket kan 

kopplas till ”Den globala spelplanen och lokal utveckling”. 

Den andra lektionen bestod av att läraren gick igenom aspekter av undervisningen som 

eleverna själva hade frågat efter att få mer klarhet i. De geografiska teman som togs upp under 

lektionen är följande. ”Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring”: på 

lektionen diskuteras ett rike av invandring, hur invandringen skapar hur landet ser ut, kolonier, 

vad det innebär när människor rör på sig och när människor träffas vilket kan kopplas till 

migration, nordborna det vill säga vikingarnas inflytande på världen och kolonialisering som 

kopplas till befolkningsfördelning och befolkningsutveckling. Dessutom diskuterades sexualitet, 

skilsmässa, önskan om att föda pojkar, religiös tillhörighet, roller av kvinnligt och manligt samt 

hur religion styr giftermål, vilket kopplas till försörjningsstrategier och familjeplanering. Exakta 

centrala begrepp som användes: Migration och Familjeplanering.  

”Den globala spelplanen och lokal utveckling”: Begrepp som användes var som följer: 

Transporter, Kommunikation, Intressekonflikter, Nordafrika, handel och hur handel sprider 

religion, långsiktiga konsekvenser av invaderandet av Irak, varför reformerades inte alla länder, 

varav ett centralt begrepp är intressekonflikter.  

”Geografiska källor och rumslig information”: det som diskuterades under lektionen som kan 

kopplas till geografi var "the original states" i USA, landsgränser, Östersjöområdet, Mellanöstern, 

"den nya världen", den europeiska kartan och floder som gränser. Exakta centrala begrepp från 

detta tema som användes var kartor och kartprojicering.  

Religionskunskap 1 

Under de observerade lektionerna i Religionskunskap 1 observerades sammanlagt 64 elever och 

två lärare, både män. Dessa lärare har åtta Religionskunskap 1-lektioner per vecka.  Sammanlagt 

har 110 minuter religionskunskap observerats. Den första lektionen bestod av att eleverna 

arbetade med uppsatser, dessutom ställdes frågor inför helklass samtidigt så att läraren besvarade 

frågorna till hela klassen. Den andra lektionen innehöll en kort uppsamling av eleverna, sedan 

arbetade de självständigt, läraren hjälpte enskilt de elever som behövde hjälp.   

Följande teman behandlades under lektionen: ”Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning 

och rumslig förändring”: exakta centrala begrepp som användes var familjeplanering, 

familjeförsörjning och migration. ”Den globala spelplanen och lokal utveckling”: Centrala 

begrepp: Intressekonflikter. ”Geografiska källor och rumslig information”: Centrala begrepp: Kartor. 
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Matematik 1 

Under den observerade lektionen i Matematik 1 observerades sammanlagt 29 elever och en lärare 

kvinna, med ämneskombinationen matematik, naturkunskap och geografi. Sammanlagt har hon 7 

Matematik 1-lektioner per vecka. Sammanlagt har 60 minuter Matematik 1 observerats. 

Matematiklektionen bestod av att eleverna arbetade självständigt efter uppmaning från läraren. 

Det talades kort om tillgångar och hur tillgångar tillskansas.  

Idrott & Hälsa 1 

Under de observerade lektionerna i Idrott och Hälsa 1 observerades sammanlagt 74 elever och en 

lärare, anledningen till att endast en lärare observerats, trots den ursprungliga målet att minst två 

skulle observeras, är då det endast är en lärare som är ansvarig för alla lektioner. Sagd lärare är 

man och har fem lektioner inom Idrott & Hälsa per vecka. Sammanlagt har 120 minuter Idrott & 

Hälsa 1 observerats. 

Lektionen bestod av en kort genomgång av de kommande veckornas planering, dessutom fick 

eleverna chans att ställa frågor om ett prov de precis gjort. Inga elever ville fortsätta prata om 

provet, därför fortsatte lektionen med att eleverna fick spela badminton. De geografiska teman 

som behandlades under lektionen det vill säga under den korta genomgången av provet, var 

”Människans behov av naturresurser över tid”. Där läraren beskrev delar av provet eleverna 

skrivit där frågorna behandlade Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt 

konsekvenser av samhällets resursanvändning, samband mellan odlingsbar mark, 

livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Centrala begrepp som användes var 

Resursanvändning och Livsmedelsproduktion. När temat ”Befolkningsutveckling, 

befolkningsfördelning och rumslig förändring” behandlades förklarade läraren för klassen hur 

jordens befolkning har utvecklats och färdats över jorden, samt hur människor fortfarande färdas 

från olika ställen. De centrala begrepp som användes var befolkningsfördelning, urbanisering och 

migration.  
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Analys 

I följande avsnitt analyseras metoden och resultatet. Detta är uppdelat i tre delar, först en analys 

av metoden som användes, sedan en analys av statistiken sist analyseras observationerna.  

Analys av metoden 

Metoden användes för att förstå den faktiska interdisciplinariteten av geografi, det vill säga hur 

geografi används i samma ämnen. Intresset för begrepp och hur de används bottnar i att 

begreppens användning har en pedagogisk relevans, med detta menas att det finns in inlärning 

och utlärningsrelevans för att använda en viss sorts begrepp. Inom geografiundervisningen är det 

tydligt att vissa centrala geografiska begrepp skall användas, men att detta även gäller geografiska 

begrepp i andra ämnen är inte lika tydligt. Det var därför av intresse att undersöka på vilket sätt 

begreppen användes och vilka begrepp som användes. Att Wittgensteins idé om språkspel 

användes var för att den visade på en relevans av begreppsanvändningen, detta understöds även 

av Costache. Trots att Costache skrev om översättningar så diskuterade han även ordens 

självständiga relevans. Denna pedagogisk-filosofiska teori är därför passande för att se på vilket 

sätt geografibegreppen återanvänds i andra ämnen. Dessutom visar detta geografiämnets 

interdisciplinaritet. Används geografiska centrala begrepp i undervisningssituationer bland andra 

ämnen så kan det således ses som interdisciplinärt.  

Observationerna stöddes av statistik som visar att elever som läser geografi på gymnasiet blir 

färre och färre. Statistiken är dock en viktig aspekt och krävdes innan observationerna kunde 

börja. Detta för att ge tyngd åt observationernas validitet. Att välja observationer gjordes för att 

se den faktiska användningen av geografiska centrala begrepp. Begrepp är i detta fall ett 

nyckelord, då metoden bottnar i en vetenskaplig teori där begrepp, ord och fraser står i centrum 

för att ge förståelse för varför och på vilket sätt de används. För att påverka elever och lärare så 

lite som möjligt krävdes därför en metod som interagerade så lite med eleverna och lärarna som 

möjligt. Att välja observation var därför det till synes bästa alternativet. Med intervju eller enkät 

som metod så hade färre elever och lärare kunnat ingå i studien på grund av tidsbrist, vidare 

skulle det ha varit otroligt svårt att skapa formulär för dessa med frågor som inte inverkar på 

svaren. Därför visade sig observationer vara ett bättre alternativ.  

Analys av sammanfattad statistik 

Sammanfattningen av statistiken visar att färre elever läser geografi på gymnasienivå, dessutom 

visar statistiken att trenden fortsatt är negativ. De elever som minskar mest är kvinnliga elever. 

Detta är trots att fler elever nu har chans att läsa geografi, det är nu inte bara en del av 

samhällsprogrammet, även andra program så som naturprogrammet har nu chans att välja till 
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geografi. Vad som är mest tydligt är som sagt minskningen av kvinnliga elever som läser geografi, 

men dessutom visar statistiken att trots att det är en minskning även bland manliga elever så är 

den inte lika radikal som den för de kvinnliga eleverna. Trots att geografiämnet är 

tvärvetenskapligt och kopplar samhällsgeografi samt naturgeografi som diskuterat av Möller 

(2003:12) Rich et al (2000:264) och Åkerling (2009:4) så minskar deltagandet av alla elever, men 

mest kvinnliga elever, konstant sedan 2007.  

Analys av observationer  

Observationer visar att geografiska begrepp används i annan undervisning, i vissa ämnen så som 

engelska, samhällskunskap och historia sker detta mer frekvent än andra. Geografi ses ofta som 

ett tvärvetenskapligt ämne där natur och kultur vävs samman Möller (2003:12) Rich et al 

(2000:264) och Åkerling (2009:4) och att geografiämnet återkommer inom andra ämnen är tydligt 

under observationerna. Under observationerna så användes geografiska centrala begrepp 

frekvent, vidare fanns det en tydlig koppling mellan att flera centrala geografiska begrepp 

användes och att eleverna och lärarna även talade om geografiska teman. Fanns det ett intresse av 

eleverna att tala om händelser i världen även då de inte var direkt lärarledda så var samtalen vissa 

gånger helt fokuserade runt geografiska teman så som ”Etiska frågor kopplade till konkurrensen 

om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling”. 

Under observationerna var det därför tydligt att trots att de centrala geografiska begreppen inte 

alltid användes så var ändå en stor del av just den händelsen centrerat runt centrala geografiska 

teman, trots att det inte var en geografilektion som observerades. Resultaten redovisar det som 

faktiskt skedde under observationerna och vilka begrepp som togs upp. När resultaten analyseras 

så visar sig tydligt att eleverna har liknande vokabulär. Detta innebar att om en elev exempelvis 

inte kunde komma på ett begrepp alternativt inte kan begreppet ifråga, så som migration så 

användes liknande försök av olika elever att beskriva fenomenet utan att rätt begrepp användes, 

exempelvis sa de ”när människor flyttar från ett land till ett annat”. Då språket var i fokus under 

studien var det intressant hur stor inverkan språket hade under lektionerna även då endast ett 

visst språkbruk eftersöktes. Wittgensteins teorier om språkspel och språkets inverkan på 

interaktioner (2010:15) visade sig vara korrekta för just denna undersökning då begrepp återkom 

frekvent, dessutom så visade sig den filosofiska aspekten av teorierna vara fungerande då 

begreppen inte räknades. För att kunna räkna måste det vara tydligt vad som inte räknas. Att 

genom observationer istället visa på exakt vilka begrepp som används samt vilka teman som 

berörs har visat sig tillföra resultat som redovisas ovan.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva på vilket sätt centrala geografiska begrepp integreras i 

gymnasiegemensamma ämnens utlärning och inlärningsinnehåll samt att diskutera vad det kan ha 

för betydelse för geografiämnets interdisciplinaritet. För att åstadkomma detta ställs tre frågor. 

Den första frågeställningen ”På vilket sätt visar sammanställd statistik geografiämnets utbredning 

inom gymnasieskolor i Sverige? Innebär att statistik tillfrågas. Då statistiken som använts inte är 

skapas av författaren till den här uppsatsen så är det viktigt att tydliggöra att det endast är en 

sammanställning. Trots detta så är det en viktig bakgrund till resultaten, för det är ändå vad 

statistiken visar som ligger till grund för undersökningen i stort. Färre elever väljer att läsa 

geografi trots att det är tydligt att det är en väldigt stor del av eleverna som väl läser geografi som 

får betyg och i de flesta fall ett betyg som håller sig över medelvärdet.  

Den andra frågeställningen ser ut som följer ”Hur visar sig den geografiska 

begreppsanvändningen i undervisningens innehåll under observationer av gymnasiegemensamma 

ämnen?” Att studera språkbruk och språkspel har visat sig ge god information om vilket sätt 

geografiska begrepp visar sig i undervisning i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta genom att 

språkanvändningen under observationer har visat sig vara en tydlig tillgång för eleverna. Då 

elever har ett bra ordförråd med olika geografiska begrepp så visar det sig i att de utåt sett har 

haft en fördel i de flesta situationer där geografiska fenomen diskuteras, detta grundar sig i 

Sellbjers diskussioner (Sellbjer, 2002:56). Genom alla resultat så används geografiska centrala 

begrepp av lärare och elever. När dessa inte används så har det varit tydligt under 

observationerna att förklaringarna blir längre och elever stakar sig oftare. När begreppen används 

så är det en stor skillnad, oavsett om det är en monolog eller dialog flyter det på enklare och 

situationen är avslappnad. 

Den tredje och sista frågeställningen ”På vilket sätt visar observationer att geografiska begrepp 

kan påverka ut och inlärningssituationer inom gymnasiegemensamma ämnen?” Ämnar visa att 

geografiska begrepp återkommer under observationernas gång och tydliga kopplingar kan ses 

mellan användning av geografiska begrepp och ett ökat djup i diskussioner. När eleverna och 

lärarna utökar med geografiska begrepp så gör det att ett annat djup nås, ett exempel är när några 

elever har en redovisning under en av de observerade engelskalektionerna. De elever som 

använde geografiska begrepp när de förklarade saker inom geografiska teman, gjorde att de lät 

mer pålästa, redovisningen fick ett annat bredd och djup. När de talade om återkommande 

vädermönster använde eleverna ordet climate – klimat samt att de förklarade begreppet. Detta 

återkom genom alla observerade lektioner inom både utlärning av lärare till elever samt mellan 

elever. Då jag observerade användning av geografiska centrala begrepp så var det väldigt tydligt 

att det återkom samma förklaringar av de centrala begreppen. Dessa var exempelvis en längre 

förklaring att människor flyttar från ett ställe till ett annat och sedan nämndes migration eller 
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urbanisering. Ofta ledde dessa förklaringar till det centrala geografiska begreppet vilket kan visa 

på att de centrala begreppen är viktiga för de som använder dem.  

Geografiämnet ses som tvärvetenskapligt enligt flera olika författare så som Möller (2003:12) 

Rich et al (2000:264) och Åkerling (2009:4), dessutom tar andra källor som Schüllerqvist &  

Osbeck (2009) upp geografi som ett interdisciplinärt ämne. Vad som har kunnat observeras visar 

att centrala geografika begrepp integreras i andra ämnen genom att elever och lärare använder 

dem oavsett ämne, både i tal och i skrift. Centrala geografiska begrepp används i olika aspekter av 

ämnena. Då centrala geografiska begrepp inte används så sker ändå diskussioner som kan kopplas 

till ett geografiskt tema. Detta innebär att geografi kan ses som ett interdisciplinärt ämne som har 

en stark relevans då det även förekommer i andra ämnen. Då geografiska begrepp togs upp ofta 

inom gymnasiegemensamma ämnen som Engelska, Historia, Samhällskunskap och Religion samt 

ibland i Matematik, Svenska och Idrott & Hälsa, så visar detta att geografi kan ses som ett 

relevant interdisciplinärt ämne. Denna studie genomfördes med ett pedagogisk-filosofiskt 

perspektiv där teorierna som visar på språkets relevans. Dessutom visar den på exempel hur 

viktigt språket kan vara för inlärning och utlärningssituationer.  

I de fall som lärare efter observationerna tog kontakt för att fråga om observationerna eller 

undersökningen i stort så kunde jag svara mer naturligt. Detta var för att jag visste att samma 

lärare inte observerades mer än en gång. Mer ofta än sällan efter att jag hade beskrivit mina 

observationer ledde det till ett längre samtal mellan mig och lärarna. Vad jag tycker är intressant 

är att det var två lärare som var rent skeptiska till att jag skulle hitta några resultat över huvud 

taget. Dessutom är jag fortfarande av den uppfattningen att hålla med exakt information om 

observationerna till dess att de redan är genomförda, allt måste dock hålla sig inom de etiska 

riktlinjer satta av Vetenskapsrådet. Att vara sparsam med information om det som inte gäller 

lärarna kan öka chansen att inte påverka de som observeras.  

Det har varit otroligt svårt att hitta föregående källor som tar upp likande idéer där språket står 

i fokus, dessutom är det ännu svårare att hitta liknande när det dessutom skall vara på gymnasiet. 

Jag har även försökt hitta källor som är så nya som möjligt med tanke på att det har skett en stor 

ändring i och med Gy11.  

Jag upptäckte snabbt att farhågor kan besannas, antingen att klassen blev väldigt tyst eller att 

den blev väldigt pratig så att det var svårt att höra vad enskilda elever sa. Dessutom kunde beslut 

tas under lektionen som gjorde att elever lämnade salen under längre perioder. Positivt med detta 

är att det visar att det ändå är en normal klassrumssituation jag observerar. 
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Konklusion 

Geografi är ett interdisciplinärt ämne vilket innebär att det kan integreras inom andra ämnen, och 

kan i och med denna studie uppfattas som att det har en tydlig relevans inom gymnasieskolan då 

geografiska centrala begrepp återkommer i ut och inlärningssituationer i alla 

gymnasiegemensamma ämnen. I denna undersökning visar sig geografins interdisciplinaritet i att 

centrala geografiska begrepp används frekvent, av lärare och elever, inom undervisning av 

gymnasiegemensamma ämnen som är Engelska, Svenska, Samhällskunskap, Historia, 

Religionskunskap, Matematik och Idrott & Hälsa. Denna studie visar även att elever som läser 

geografi får ett slutbetyg som har ett högt genomsnitt och en väldigt liten andel som får ett icke 

godkänt betyg eller inget betyg alls. Statistiken visar alltså att trots att elever som läser geografi 

lyckas få betyg. ofta även höga betyg, blir färre och färre. Dessutom är det tydligt att det är de 

kvinnliga eleverna som i en större utsträckning väljer bort geografi. Framtida studier bör använda 

fler metoder än observationer så som enkäter eller intervjuer för att kunna ge ny information om 

andra aspekter av ämnens interdisciplinaritet, dessutom skulle dessa visa på en djupare analys av 

geografiämnet då elever och lärares åsikter skulle hamna i fokus. Vad som skulle ge störst bidrag 

för forskning skulle vara om fokus låg på gymnasieelever då de fattas i forskning idag. 
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Bilaga 1. Centrala teman och begrepp i kursmålen för Geografi 1 

Följande är centrala geografiska begrepp som är extraherade från kursmålen i geografis 

beskrivning på Skolverket.se. 

 

Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid 

och rum 

Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap 

på jorden samt hur och varför de förändras över tid. 

Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika 

kulturlandskap över tid 

Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet 

Centrala begrepp: Naturlandskap, Kulturlandskap 

 

Människans behov av naturresurser över tid 

Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets 

resursanvändning 

Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling 

Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global 

samhällsutveckling 

Centrala begrepp: Naturresurser, Resurstillgångar, Resursanvändning, Livsmedelsproduktion, Energiomställning 

 

Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring 

Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier 

Reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, 

etnicitet och socioekonomiska förhållanden 

Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan 

Centrala begrepp: Befolkningsutveckling, Befolkningsfördelning. Urbanisering, Migration, Utbildning, 

Försörjningsstrategier, Familjeplanering 

 

Den globala spelplanen och lokal utveckling 

Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och 

regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld 

Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter 

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

social rättvisa och hållbar utveckling 
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Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och 

kommunikation 

Centrala begrepp: Globalisering, Resurstillgångar, Transporter, Kommunikation, Intressekonflikter 

 

En klimatförändrad värld 

Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv 

Klimatklassificering 

Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans 

livsvillkor, lokalt och globalt 

Vattenresurser och utvecklingsfrågor 

Centrala begrepp: Miljöförändring, Klimatklassificering 

 

Geografiska källor och rumslig information 

Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer 

Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras 

Hur man framställer kartor 

Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som 

modell av verkligheten 

Skala och generalisering 

Kartframställning 

Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i 

karta 

Centrala begrepp: Kartor, Satellit- och flygbilder, Fältstudier, Laborationer, Kartografi, Jordmodeller, 

Kartprojektioner, Positionering, Kartframställning, Geografiska informationssystem (GIS) 
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Bilaga 2. Observationsschema 

Ämne:… Lärares namn:… Lärares ämnen:… Klassnamn:… Antal elever:… Datum:… Tid:… 

Lektion startar:… Lektion slutar:… 

 

Använda begrepp:   Använda begrepp: 

Elev:    Lärare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationsanteckningar: 
 


