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ABSTRACT 

Sjöling, N. 2016. Geografi i skolan: En undersökning av elevers attityder till geografin som 

skolämne. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser: Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsala universitet.   

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka elevers syn på, och attityd till, geografi som skolämne. För att få 

ett material att jobba med intervjuades 32 stycken elever ifrån två årskurs 8:or i en relativt liten skola i en liten 

ort i Uppsala län. Frågorna som ställdes berör den generella attityden till geografiämnet, hur den tidigare 

undervisningen sett ut samt vad respondenten själv tycker är viktigt. Vidare fick respondenten även rangordna de 

fyra So-ämnena mot varandra, först efter vad som är roligast och slutligen efter vad som är viktigast. 

Intervjusvaren presenteras på två olika sätt; ett som jämför och tematiserar intervjusvaren för att hitta speciella 

teman och generella drag och ett där den rangordning respondenterna gjort har gjorts om till ett statistiskt 

material, detta för att få ut så mycket som möjligt av svaren. Resultaten visar att eleverna har en relativt neutral 

attityd till geografiämnet. Eleverna tycker att geografi är ganska roligt men att det däremot inte är lika viktigt. 

Den tidigare undervisning eleverna fått, enligt dem själva, motsvarar väl det som Skolverket säger att de ska ha 

fått lära sig enligt kursplanen i geografi.    

 

Keywords: Elevattityder, Geografi, Lgr 11, Kursplan, Intervju.   

 

Handledare: Mikael Wingård. 

  



1. INLEDNING 4 

1.1 Syfte och frågeställningar 4 

1.2 Avgränsning 5 

1.3 Disposition 5 

2. BAKGRUND 6 

2.1 Tidigare forskning över elevattityder till ämnet geografi 6 

2.2 Översikt över styrdokument för geografiämnet 7 

3. METOD 11 

3.1 Urval och förberedande arbete 11 

3.2 Intervjuprocessen 11 

3.3 Bearbetande av resultat 12 

4. PRESENTATION AV INTERVJUSVAR 13 

4.1 Svar på ämnesspecifika frågor 13 

4.2 Rangordning av So-ämnena 17 

5. DISKUSSION 24 

6. SLUTSATS 27 

REFERENSLISTA 28 

Internetkällor 28 

Intervjuer 28 

Bilaga 1. 29 

Bilaga 2. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 
 

 

1. INLEDNING 

 

Attityd är ett ord de flesta troligen hört många gånger i sitt liv. En attityd är något som 

Nationalencyklopedin sammanfattar som ”en varaktig inställning som har byggts upp genom 

erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något” (Nationalencyklopedin, 

“Attityd”, 2016). Det är just i begreppet attityd jag har hämtat inspirationen till den här 

uppsatsen. Uppsatsen handlar om skolelevers syn på och attityd till geografi som 

skolämne. Jag tycker att elevers attityder till skolan överlag är något som är otroligt intressant 

och därför känner jag att det ska bli väldigt inspirerande och roligt att göra undersökningen till 

denna uppsats. 

 I Nationalencyklopedins beskrivning av begreppet attityd (Nationalencyklopedin, 

“Attityd”, 2016) sägs det att attityden byggs upp av erfarenheter. Därför tänkte jag att det 

skulle vara intressant att se hur dessa elevers utbildning varit och om deras erfarenheter 

eventuellt har format deras attityder till, och syn på, ämnet. Detta kan sedan ställas i relation 

till Skolverkets läro- och kursplaner som faktiskt styr hur undervisningen i ämnet skall se ut. I 

detta ligger den stora utmaningen för alla lärare inom geografin, hur man behåller 

undervisningen intressant, relevant, utmanande och inspirerande trots den relativt hårda 

styrning som finns i och med rådande styrdokument. Som blivande lärare i geografi är detta 

något jag ser som en utmaning och någonting jag ser fram emot att ställas inför.    

En annan anledning till att jag vill göra undersökningen som ska ligga till grund för min 

uppsats är att jag tror att det är något som jag kan lära mig av mycket personligen och även 

utnyttja just i min framtida roll som lärare i geografi för elever i årskurs 7-9. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka elevers syn på, och attityd till, geografi som 

skolämne. Vidare finner jag ett personligt intresse av att se hur den tidigare undervisning 

eleverna fått eventuellt kan ha påverkat elevernas attityder och vad de egentligen tycker är 

viktigt inom geografin som ämne. Allt detta är tänkt att ställas i relation till det centrala 

innehåll och kursmål för ämnet geografi som Skolverket satt upp i och med Lgr 11.  

 

För att ha möjlighet att besvara detta syfte används följande frågeställningar: 

- Hur är elevers attityder till geografiämnet? 

- Hur har elevernas undervisning sett ut tidigare? 

- Vad anser elever vara det viktigaste att lära sig inom geografi? 

 

Förhoppningsvis är resultatet något som både jag personligen som författare av denna uppsats 

och blivande geografilärare, och kanske även skolan från vilken respondentgruppen kommer 

ifrån kan ta nytta av i planeringen av geografiundervisningen som helhet.  
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1.2 Avgränsning 

Den här uppsatsen är avgränsad till att endast behandla de attityder elever har till skolämnet 

geografi. Anledningen till att avgränsa uppsatsen till endast detta är för möjligheten att kunna 

gräva så djupt som möjligt i denna del av geografin istället för att gå in ytligare på flera olika 

delar. Något som hade varit intressant att göra vore en sorts progressionsstudie där man kan 

intervjua samma elever på en årsbasis under hela högstadietiden, men på grund av de 

omständigheter uppsatsen skrivs inom, en universitetskurs i självständigt arbete på 15 hp, är 

studien tidsbegränsad till hösten 2015.  

 

1.3 Disposition 

Efter de inledande avsnitten av uppsatsen finns det ett bakgrundskapitel och ett teoriavsnitt 

där tidigare forskning på elevintervjuer presenteras. I denna del ingår även ett avsnitt med 

läroplansteori där en artikel av några av medförfattarna till Lgr 11 (2011a) presenterar arbetet 

med läroplanen. Detta följs av en genomgång av läroplanen Lgr 11 samt en genomgång av 

den specifika kursplanen för geografi. Även en genomgång av det kommentarmaterial till 

kursplanen i geografi som Skolverket givit ut finns i bakgrundskapitlet. Efter detta följer ett 

metodkapitel, den metod som valts för det här fallet är elevintervjuer som vars svar sedan 

presenteras på två olika sätt; ett som jämför och tematiserar intervjusvaren för att hitta 

speciella teman och generella drag och ett där den rangordning respondenterna gjort har gjorts 

om till ett statistiskt material. Mer om detta i själva metodkapitlet. Efter metoden följer 

presentationen av svaren från elevintervjuerna både den statistiska och den jämförande och 

tematiserande delen av resultatet. Efterföljande del blir ett diskussionskapitel där de mest 

intressanta svaren och de stora generella dragen gås igenom. Som avslutning återfinns en 

slutsats som ska knyta ihop resultatet och diskussionen till uppsatsens syfte och besvara de 

frågeställningar som satts upp. 
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2. BAKGRUND 

 

Bakgrundskapitlet av uppsatsen består av två olika avsnitt. Det första behandlar tidigare 

forskning över elevattityder till geografi som skolämne. Det andra behandlar och presenterar 

arbetet med de styrdokument, inklusive läro- och kursplaner, som finns att hänsyn till i 

geografiundervisningen i skolan. Dessutom presenteras och gås själva styrdokumenten 

igenom i större detalj.  

 

2.1 Tidigare forskning över elevattityder till ämnet geografi 

Det har tidigare gjorts studier som undersöker elevers syn på, och attityd till, skolan som 

enhet i allmänhet men även till ämnet geografi i synnerhet. Exempelvis har en studie om 

yngre elevers syn på geografi gjorts i Texas, USA och en liknande studie för den åldersgrupp 

den här uppsatsen riktar sig emot har gjorts i Tjeckien. Dessa studier/artiklar presenteras i 

detta avsnitt. 

2.1.1 Children's Attitudes Toward Geography: A Texas Case Study  

Sack och Petersens (1998) studie utspelar sig i en stad i Texas, USA, som heter San Marcos. I 

San Marcos har man med tio års mellanrum gjort två studier (en 1983 och en 1993) på fjärde 

till och med sjätteklassares attityd till geografi som skolämne. Man har även jämfört attityden 

till geografi med andra skolämnen och även jämfört med andra "social studies". Studien 

gjordes med hjälp av att elever fick rangordna geografi gentemot andra ämnen efter en skala 

på ett till sex där en etta motsvarade elevens favorit av de angivna ämnena, en tvåa motsvarar 

elevens andrahandsfavorit och så vidare. Man har även bett lärarna på skolan att göra 

individuella värderingar och rangordningar över de angivna ämnena på samma sätt som 

eleverna.  

Resultaten av studien visar bland annat att lärarnas medianranking av geografi alltid 

ligger högre än elevernas, detta anser författarna vara av statistisk signifikans. Överlag kom 

författarna fram till att de 1 428 eleverna vid skolan i San Marcos inte är speciellt förtjusta i 

geografi. Geografi rankades som det minst omtyckta ämnet av samtliga åldersgrupper. 

Däremot finns det ingen skillnad bland attityderna mellan de båda könen. Lärarna rankade 

dock geografi som ett av sina favoritämnen. Författarna sammanfattar undersökningen med 

konstaterandet att lärarnas positiva attityd till geografiämnet inte speglar av sig på eleverna, 

men vad det beror på har man inte kommit fram till i denna undersökning (Sack & Petersen 

1998). 

 

2.1.2 Czech student attitudes towards Geography  

Denna artikel av Janko, Kubiatko & Mrazkova (2012) tar avstamp i Sack & Petersens (1998) 

artikel om elevattityden i Texas. Författarna börjar med att betona det viktiga i att ha kunskap 

om och ha möjlighet att använda sig av geografisk 'literacy'1. Vidare menar att nyckeln till att 

skaffa sig geografisk 'literacy' ligger i elevers intresse för ämnet geografi vilket styrs av 

elevers attityd till detsamma.  

                                                           
1 National Geographic definierar geografisk 'literacy' som förmågan att kunna använda förståelsen för geografi 
och ett geografiskt resonemang för att fatta beslut. (National Geographic, 2015) 
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För att ta reda på hur elevernas intresse för, och attityd till ämnet geografi såg ut intervjuade 

man 540 elever från sex olika tjeckiska skolor, eleverna var mellan elva och femton år gamla. 

Intervjuunderlaget bestod av en enkät med påståenden av typen: "Jag gillar geografi mer än 

andra ämnen", "Geografi är mindre viktigt än andra skolämnen" och "Jag skulle vilja ha mer 

geografi i skolan". Eleverna fick sedan gradera påståendena på en femgradig skala efter hur 

väl de stämde in på dem själva (Janko et al., 2012).  

Resultaten från enkätundersökningen visade att tjeckiska elever hade en ganska neutral 

attityd gentemot geografi. Författarna driver två teser genom artikeln, först att pojkar skulle 

vara mer positivt inställda till geografi än flickor, den tesen förblir obekräftad då skillnaden 

mellan de båda könen inte hade någon statistisk signifikans. Sedan drev man också en tes om 

att yngre elever skulle vara mer positivt inställda än äldre elever, denna tes ser författarna som 

bekräftad (Janko et al., 2012).  

Slutligen presenterar författarna några tips/förslag på hur lärare bör göra för att få 

geografiundervisningen intressantare och mer stimulerande för elever och att man därigenom 

kan förbättra elevernas attityd gentemot geografiämnet i skolan (Janko et al., 2012). 

 

2.2 Översikt över styrdokument för geografiämnet 

Följande avsnitt behandlar en genomgång över de styrdokument som finns att ta hänsyn till 

när det kommer till geografiundervisningen i skolan. I detta avsnitt presenteras en artikel av 

Fridfeldt & Molin (2010) som handlar om bakgrunden till arbetet med den nya kursplanen för 

geografi som trädde i kraft i och med Lgr11. Dessutom presenteras den nya läro- och 

kursplanen med tillhörande kommentarmaterial i följande avsnitt.  

 

2.2.1 Modern geografi i skola och gymnasium 

Fridfeldt och Molins (2010) artikel handlar i stora drag om att presentera arbetet med de nya 

kurs- och ämnesplanerna som Skolverket beslutat att ta fram och som senare skulle bli Lgr 

samt Lgy 11. Målet var att göra läroplaner som inte bara var mer konkreta än sina föregångare 

utan även mer precisa. Att det finns en genomgående struktur mellan de båda läroplanerna var 

även det något som betonats i uppdraget. Olika hjälpparametrar såsom syftestexter och vilka 

kunskapsformer man använder sig av inom ämnet är också något man från uppdragsgivarens 

håll önskat.  

Vid arbetet diskuterade man bland annat fram en gemensam syn på ämnet geografi inom 

arbetsgruppen samt vilka områden inom ämnet som är viktigast och vad som faktiskt bör läras 

ut till elever i Sveriges alla grund- och gymnasieskolor. Intresset för geografi menade 

Fridfeldt & Molin hade ökat under åren innan arbetet med den nya läroplanen och det 

eftersom geografin aktualiserats på ett nytt sätt i och med exempelvis klimatfrågor. Av den 

anledningen menar författarna att "Det är viktigt att skolans kursplaner aktualiseras och lever 

upp till de behov som finns i samhället." (Fridfeldt och Molin, 2010, s. 116). Detta skall göras 

för att hålla geografiämnet aktuellt. Det här arbetet som författarna beskriver skulle alltså 

komma att bli en del av Lgr 11(Skolverket, 2011a). 
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2.2.2 Lgr 11 

Lgr 11, eller Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som den 

egentligen heter, är en läroplan utgiven av Skolverket och är den senaste i ordningen. Lgr 11 

består av tre olika delar. Den första delen handlar om skolans värdegrund och uppdrag, bland 

annat behandlas saker som vad en god miljö för lärande är och de rättigheter och skyldigheter 

skolan har gentemot elever och föräldrar. Den andra delen handlar om de övergripande mål 

och riktlinjer som finns för lärandet i skolan. Den tredje och sista delen innehåller 

kursplanerna för grundskolans alla ämnen. Dessa kursplaner innehåller i sin tur flera olika 

delar där ämnenas syfte, centrala innehåll och de kunskapskrav som finns för respektive ämne 

finns representerade. (Skolverket, 2011a)   

 

2.2.3 Kursplanen i Geografi 

Kursplanen i geografi som är utfärdad av Skolverket och en del av Lgr 11 fungerar som 

styrdokument för all undervisning i geografi i årskurserna 1-9. Själva kursplanen innehåller 

ett antal olika delar. Inledningsvis tas syftet med geografiundervisningen i skolan upp och vad 

den bör leda och bidra till. Detta syfte beskriver Fridfeldt & Molin (2010) är uppdelat och 

uppbyggt efter fyra olika delsyften: Geografi som vetenskap i kombination med värdefrågor, 

geografi för hållbar utveckling, geografi som vardagskunskap, och geografi för att förstå sig 

själv (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 116-118). Det är i dessa delsyften kursplanen byggts upp 

med den utgångspunkt som målen med geografiundervisningen och det centrala innehållet 

skrivits. I syftesbeskrivningen sammanfattas det att elever genom undervisning i geografi 

skall ges de nödvändiga förutsättningarna för att kunna utveckla förmågorna att: 

 

 analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen,  

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

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

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och  

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

hållbar utveckling. (Skolverket, 2011b, s. 2)   

 

Efter att syftet för geografiundervisningen fastställts följer det ett avsnitt som behandlar och 

går igenom det centrala innehållet för undervisningen. Detta är uppdelat i tre delar: en för 

årskurs 1-3 (lågstadiet), en för årskurs 4-6 (mellanstadiet), och slutligen ytterligare en för 

årskurs 7-9 (högstadiet). Dessa delar är sedan ytterligare indelade och kategoriserade för att 

ge en struktur och en tydlighet (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 118).  

Det är den senare av de tre som är av relevans för denna uppsats och därför redovisas 

denna något närmare i detta avsnitt. Det centrala innehållet för undervisningen i geografi för 

årskurs 7-9 är indelat i tre olika kategorier. Kategorierna är: Livsmiljöer, Geografins metoder, 

begrepp och arbetssätt samt Miljö, människor och hållbarhetsfrågor. Dessa kategorier är 

likadana för de som finns i det centrala innehållet för årskurs 4-6, det som skiljer de åt är 

själva innehållet under respektive kategori. De olika kategorierna innehåller mellan fyra och 
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sex punkter med saker som undervisningen under dessa tre år skall bestå av (Skolverket, 

2011b, s. 4-5). Kategorin Livsmiljöer innehåller följande punkter: 

 

 Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors 

levnadsvillkor.  

 Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få 

för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.  

 Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 

människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.  

 Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den 

ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och 

konsekvenser av detta. (Skolverket, 2011b, s. 5) 

 

Nästa kategori är Geografins metoder, begrepp och arbetssätt och de punkter som ingår i den 

kategorin är de som följer:  

 

 Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.  

 Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska 

och olika tematiska kartor.  

 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om 

klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och 

geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. 

 Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.  

 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

(Skolverket, 2011b, s. 5) 

 

Slutligen återfinns kategorin Miljö, människor och hållbarhetsfrågor, de punkter som ingår i 

den här kategorin är följande:  

 

 Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 

jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.  

 På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 

förebygga risker.  

 Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.  

 Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. 

 Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.  

 Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och 

naturresurser. (Skolverket, 2011b, s. 5) 

 

Slutligen innehåller även kursplanen de kunskapskrav som ställs på eleverna vid slutet av 

årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 9. Här gås det grundligt igenom vad en elev förväntas kunna 

och klara av och när det kommer till årskurs 6 och 9 även vad som krävs för de respektive 

betygsgraderna E till och med A (Skolverket, 2011b, s. 6-10). 
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2.2.4 Kommentarmaterial till kursplanen i geografi 

Som tillägg till den nya läroplanen och de nya kursplanerna som kom 2011 gav Skolverket 

även ut ett kommentarmaterial till samtliga kursplaner inklusive geografi (Skolverket, 2011c).  

Här förklaras alla delarna i kursplanen i geografi på ett pedagogiskt sätt för att underlätta för 

lärare inom ämnet när det kommer till element som bedömning och betygsättning. 

Inledningsvis går materialet igenom arbetet med kursplanen och förklarar de olika delarna av 

den, såsom det centrala innehållet och kunskapskraven, detta liknar det som Fridfeldt & Molin 

(2010) tar upp i sin artikel om arbetet med kursplanen. Efter de inledande förklarande 

avsnitten följer omfattande beskrivningar av olika begrepp som används i kursplanen och 

sedan gås det centrala innehållet igenom, även det i väldigt omfattande beskrivningar. Här 

förklaras vad som menas med nyckelorden i punkterna som det centrala innehållet består av, 

några exempel på sådana nyckelord är: Namngeografi, Sårbara platser och Energi. Slutligen 

gås även kunskapskraven igenom noggrant och tydligt. Här gås exempelvis progressionen av 

kunskap genom de olika betygsstegen igenom och hur kunskapskraven knyter samman med 

de långsiktiga målen för geografiundervisningen (Skolverket, 2011c, s. 33-35). 

Kommentarmaterialet till kursplanen i geografi är sammanfattningsvis ett väldigt bra verktyg 

för geografilärare och av egna erfarenheter kan jag säga att den är uppskattad bland en hel del 

yrkesverksamma lärare.  
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3. METOD 

 

3.1 Urval och förberedande arbete 
Den metod som valts till den här uppsatsen är en intervjumetod vars svar dels redovisas i form 

av ett statistiskt resultat och dels som ett jämförande och tematiserande resultat. 

Intervjusvaren kommer ifrån individuella intervjuer med 32 stycken elever, elva flickor och 

21 pojkar, som kommer ifrån två olika klasser ifrån en relativt liten skola i en liten ort i 

Uppsala län. Jag valde medvetet att begränsa mig till en enda skola av praktiska skäl, jag hade 

sedan tidigare goda kontakter där efter att ha haft VFU på skolan så det blev ett naturligt val. 

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är den praktik man gör under 

lärarutbildningen. Undersökningen gjordes i två av skolans totalt fyra åttondeklasser. Skälet 

till detta var att jag tidigare haft kontakt med dessa klasser under den tidigare nämnda VFU:n 

vilket medfört att jag känner igen eleverna och eleverna känner igen mig. Detta gjordes för att 

öka elevtryggheten och för att få ett bättre underlag då de elever som känner mig sen tidigare 

troligtvis känner sig mer benägna att prata öppet med mig. Eleverna som intervjuades gick 

alltså i årskurs 8 och är således mellan 13-15 år gamla. När man riktar sig till elever i den här 

åldern finns det en del etiska problem att ta hänsyn till på grund av deras ringa ålder (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därför besökte jag klasserna personligen och informerade om mitt arbete. 

Här berättades bland annat att alla som deltar i intervjuerna skulle garanteras anonymitet, 

detta gentemot sina klasskamrater, sin lärare och de framtida läsarna av den här uppsatsen. 

Jag delade även ut blanketter för eleverna att ta med hem till deras målsmän för att antingen 

ge sitt medgivande till elevens deltagande i undersökningen eller att inte ge sitt medgivande. 

Denna blankett är bifogad som bilaga till uppsatsen. Innan elevintervjuerna genomfördes 

gjordes en pilotundersökning för att säkerställa att intervjufrågorna gav de svar jag förväntat 

mig (Bryman, 2008). Det gick till som så att jag intervjuade några personer i min närhet med 

de tilltänkta frågorna och analyserade sedan materialet. Det visade sig att frågorna behövdes 

ändras något vilket de också gjordes. 

 

3.2 Intervjuprocessen 

Själva intervjuerna tog cirka 10-15 minuter per elev och genomfördes med en 

semistrukturerad metod, det vill säga att det förberedda intervjumaterialet följdes men att 

följdfrågor ställdes i de fall det var nödvändigt för respondenten att utveckla sitt svar 

(Rautalinko, 2007). Under intervjutillfället antecknades respondentens svar för hand av mig 

själv, detta för att jag då kunde göra en direkt tolkning av vad som sades och tematisera 

svaren redan från början för att underlätta sammanställningen. Denna metod följdes för de 

inledande fem frågorna i varje intervju innan det var dags för den delen av intervjuerna där 

respondenterna, istället för att själva resonera fritt kring en ställd fråga, ombads att göra två 

rangordningar av de fyra ämnen som tillsammans utgör det som inom skolan kallas för So-

blocket; geografi, historia, samhällskunskap och religion. Den ena rangordningen som gjordes 

var att placera de fyra ämnena enligt vad respondenterna tyckte var roligast och sedan i 

fallande skala till det som är minst roligt. Den andra rangordningen som gjordes gick ut på att 

placera samma ämnen fast denna gång efter hur viktiga de respektive ämnena är att lära sig i 
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förhållande till varandra. Denna intervjumetod användes för samtliga av de 32 

elevintervjuerna.  

 

3.3 Bearbetande av resultat 

De svar och de resultat som intervjuerna med de 32 respondenterna gav presenteras på två 

olika sätt; ett som jämför och tematiserar intervjusvaren för att hitta speciella teman och 

generella drag och ett där den rangordning respondenterna gjort har gjorts om till ett statistiskt 

material. Den jämförande och tematiserande delen av resultatpresentationen  bygger på en 

tolkning och tematisering av citat från intervjuernas respondenter, detta baseras på svaren från 

öppna frågor som ger en större möjlighet till variation i svaren (Hedin, 2011). Den del där 

respondenternas rangordningar gjorts om till statistik bygger på en sorts kvantitativ metod där 

ett statistiskt och mätbart datamaterial går att sammanställa till statistiska modeller fast i 

mindre skala (Given, 2008). I det här fallet har den rangordning som respondenterna gjort 

räknats om till ett snittresultat genom att den sammanlagda positionssiffran och delat den med 

antalet respondenter, detta förklaras tydligare i avsnitt 4.2. Man skulle kunna säga att den 

statistiska metoden som används i den här uppsatsen ger ett konkret avläsbart material som är 

baserat på svaren från 'stängda' frågor där det bara finns ett fåtal svar såsom gradering av 

någonting på en skala. 
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4. PRESENTATION AV INTERVJUSVAR 

 

Resultatet ifrån elevintervjuerna genererade två olika typer av analysmaterial, ett jämförande 

och tematiserande och ett där det genomförts en rangordning av respondenterna som sedan 

gjorts om till statistik. Man skulle även kunna säga att de båda analysmaterialen har två olika 

utgångspunkter då det ena behandlar det mer ämnesspecifika hos geografin och det andra 

behandlar geografin i relation till de övriga So-ämnena. De båda har sammanställts och 

presenteras var för sig i kommande avsnitt. 

 

4.1 Svar på ämnesspecifika frågor 

Svaren i den här delen av presentationen kommer ifrån den del av intervjuerna där det ställts 

öppnare frågor som mer har att göra med de ämnesspecifika delarna hos geografin. Vid den 

här delen av intervjun fick den respondent som intervjuades associera fritt i relation till de 

frågor som ställdes till dem. De fick således möjligheten och chansen att tycka, tänka och 

värdera fritt samt använda sig av sina egna uppfattningar av den ämnesundervisning de fått 

tidigare. Det här avsnittet behandlar de mest intressanta elementen ifrån intervjusvaren och 

gör notiser om det finns tydliga tendenser eller andra generella drag från svaren på respektive 

fråga för att på så sätt få ett resultat att analysera. 

Den inledande frågan till samtliga respondenter var: Vad tänker du på om jag nämner 

ämnet geografi? Det första spontana svaret från den absoluta majoriteten av de intervjuade 

var länder och dess placering på kartan. Faktum är att ingen av de intervjuade inte nämnde 

dessa saker, utan det gjorde precis alla. Överhuvudtaget kan man säga att det som i vanliga 

fall skulle klassas som att ingå inom den så kallade namngeografin nämndes ifrån olika 

intervjurespondenter. Till namngeografin räknas länder, huvudstäder, flaggor, världsdelar, 

Sveriges landskap, berg, sjöar och floder (Skolverket, 2011c, s. 28). Minst en av alla dessa 

listade saker nämndes av varje enskild respondent. Det var också just namngeografin som 

blev signifikativt som den första spontana tanken på vad geografi var, i endast fem av de totalt 

32 intervjusvaren nämns saker som inte kan sägas höra till namngeografin. I de här fallen 

nämns det hur klimatet är på olika platser i världen, klimatets och miljöns påverkan på 

människan, människans påverkan på klimatet och miljön, demografiska aspekter på geografin, 

och hur väder fungerar och uppstår. Således fanns det även andra svar på frågan om vad 

respondentens spontana tanke över vad geografi egentligen är, utöver det rent 

namngeografiska av vilket alla respondenter nämnde minst något.    

Svaren på den nästkommande frågan gav lite mer varierade svar. Frågan som ställdes var: 

Vad tycker du om skolämnet geografi? Varför? Majoriteten av respondenterna sade sig tycka 

att geografi var ett roligt ämne. 19 av de 32 respondenterna uttryckte att geografi var ett ämne 

de är positivt inställda till, detta av lite olika anledningar. Vissa tycker helt enkelt att det är ett 

lätt ämne vilket också gör att det blir roligt. Några tyckte att ämnet lär dem mycket och att det 

finns mycket till ämnet som ger en stor variation och en bred allmänbildande kunskap. Andra 

tyckte att ämnets aktualitet i vardagen är något som gör det roligt samtidigt som geografin är 

grunden till så många andra ämnen. Tio av de 32 respondenterna var antingen neutrala i sitt 

förhållande till geografi eller tyckte att ämnet var både roligt och mindre roligt beroende på 

vilken del av ämnet de arbetar med för tillfället. De respondenter som ställer sig neutrala har 
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antingen påstått sig inte ha någon direkt åsikt om geografiämnet eller inte kunnat plocka fram 

element som befogar att ämnet klassas som varken roligt eller tråkigt enligt deras bedömning. 

Endast tre av de 32 respondenterna sade att geografi var ett tråkigt ämne. Den huvudsakliga 

anledningen till detta var att de tyckte att ämnet är svårt, dels på grund av ämnets bredd, vilket 

gör att det blir mycket information som skall läras in på ofta ganska lite tid, och dels på grund 

av att de känner att ämnet inte alls intresserar dem på samma sätt som andra ämnen gör.  

Den efterföljande frågan gav även den svar som varierade en hel del. Frågan som ställdes 

var: Vad tycker du är de viktigaste sakerna att lära sig om geografi? Varför? Många av 

respondenterna menade att namngeografi tillhör det viktigaste att lära sig. Detta berodde 

mycket på att de ansåg att det är grunden till resten av geografin, att lära sig namn på länder, 

dess huvudstäder, världsdelarna de ligger i samt vilka världshav som omger dem är en 

grundförutsättning för att kunna lära sig mer och fördjupa sig i ämnet. Det som allra flest 

nämnde som något av det viktigaste var dock inte namngeografi utan kartan. Både att kunna 

använda sig av kartor och förstå hur man läser av dem, vilket som några respondenter 

uttryckte faktiskt kan rädda liv i nödsituationer, framhölls som anledningar till varför. Att veta 

var länder ligger och vad som omger dem ansågs även av många respondenter vara en 

anledning varför kartor tillhör det viktigaste inom geografin. Detta förklarade en del kunde 

vara bra vid resor till vissa länder. Att man vet hur klimatet ser ut, om det finns några 

speciella saker som kan vara bra att packa med sig och så att man kan förbereda sig på 

eventuell värme eller kyla på resmålet. Värme och kyla är även en stor del av nästa element 

inom geografin som respondenterna betonat som något av det viktigaste, nämligen klimat, 

klimatförändringar och växthuseffekten. Här var det framförallt den ständiga påverkan på 

jorden och oss människor som var anledningen varför man ansåg det viktigt. Även den ökade 

exponeringen av klimatfrågor i medier och samhället i stort påverkade respondenternas 

uppfattning av just klimatfrågor. Några menade att eftersom det är en stor fråga, ett stort 

problem och att det har blivit ett hett ämne på många vis, så går det inte att bortse från 

betydelsen av just klimatfrågor och därför blir det automatiskt något av det viktigaste att ta till 

sig, förstå och lära sig. Detta gäller inte bara för geografiundervisningen utan överlag. 

Länders vegetation och demografi var även det en sak som en del respondenter valde att ta 

upp i den här frågan. Återigen är några av argumenten hämtade från tanken att man kanske 

ska ut och resa och därmed behöver ha kunskaper om de här sakerna. Bland svaren på den här 

frågan finner vi även argumentet att det är viktigt att känna till olika demografiska frågor för 

att förstå hur världen fungerar och hur konflikter, exempelvis som den mellan Israel och 

Palestina, kan äga rum, vad dem grundar sig i och att detta skulle vara särskilt viktigt. I några 

enstaka fall har även lokalgeografi, kulturgeografi och att känna till och förstå hur olika 

naturfenomen kommer till/fungerar nämnts. 

En fråga vars svar kom att visa sig väldigt intressant när det kom till diskussionsdelen av 

denna uppsats är frågan: Om du tänker tillbaka på den geografi du haft i skolan tidigare, vad 

skulle du säga att ni har gått igenom? Anledningen till detta är att svaren går att ställa i direkt 

relation till vad Skolverkets kursplaner i geografi säger att eleverna skall ha gått igenom. 

Respondenterna har gått igenom mellanstadiet, det vill säga årskurs 4-6 under tiden som Lgr 

11 varit i bruk. Därför är detta något som potentiellt kan visa huruvida deras tidigare 

undervisning följt den rådande kursplanen, mer om detta behandlas som noterat att komma i 
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diskussionsdelen. När respondenterna skulle besvara frågan om sin tidigare undervisning var 

den första spontana reaktionen hos många en relativt djup suck och ett 'oj', de flesta hade 

väldigt svårt att komma ihåg vad de faktiskt hade gått igenom och vad de lärt sig under sina, 

vid intervjutillfällenas stund, knappa sju och ett halvt år i grundskolan. Värt att notera är att 

respondenterna inte ombads att göra en fullständig redovisning över sina tidigare år av 

undervisning i geografi utan att sammanfatta, och istället redogöra för de stora dragen i 

undervisningen. När jag gått igenom intervjusvaren från respondenterna fanns det flera 

ganska tydliga teman i deras berättelser om den tidigare undervisningen. De allra flesta har 

svarat att världskartan och ländernas placering på densamma är något de gått igenom och 

dessutom lagt ner ganska mycket tid på. Man kan snart konstatera att det inte bara var 

världskartan de har tittat på utan man har även tittat på de respektive världsdelarnas kartor, 

samt även tittat på kartor över Sverige och även i vissa fall på kartor över det samhälle där 

respondenterna gått i skolan2. Ytterligare en sak som majoriteten lyfte fram att de gått igenom 

är namngeografi. Återigen var det länder, huvudstäder, flaggor, världsdelar, Sveriges 

landskap, berg, sjöar och vattendrag som verkar ha varit temat för den namngeografi 

respondenterna undervisats i. Ett annat tydligt tema var att respondenterna upplevde att 

undervisningen hade gått från att handla om den lokala geografin, kanske med start i den egna 

orten, för att sedan utvidgas till Sveriges geografi med kommuner och län. Efter detta verkar 

man ha talat om Nordens geografi följt av Europa med länder, huvudstäder, flaggor och 

liknande för att till slut övergå i världens geografi där alla världsdelar ingår. Således skulle 

man kunna säga att respondenterna upplevt att det har funnits en progression och en typ av 

kronologi i den tidigare undervisningen. Den här kronologin tycks ha varit primär samtidigt 

som klimatfrågor och liknande funnits med löpande under en längre tid. Just klimatfrågor var 

även något som nämndes av ett tiotal respondenter. De menade att det kommit mer på senare 

tid och förmodade att det berodde på det rådande läget i världen där just klimatfrågor ständigt 

är ett hett ämne i de flesta forum. 

Den avslutande frågan innan de delarna av intervjuerna som handlar om att 

respondenterna får göra en rangordning över So-ämnena var: Tycker du att den 

geografiundervisning du får är tillräcklig eller skulle du vilja ha mer eller mindre? Varför? 

Svaren på denna fråga skulle kunna presenteras enbart med statistik och statistiska 

hjälpmedel, det är dock ett medvetet val att lägga den i den här delen då anledningarna till 

varför respondenterna tyckte som de tyckte är mer intressant än de rent statistiska aspekterna i 

svaren. Med det sagt är själva statistiken även den intressant och även den redovisas här. 

Detta sker med hjälp av en enkel tabell:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Som noterat i tidigare avsnitt kommer de intervjuade eleverna från flera olika skolor som när de övergått till 
högstadieålder slagits samman.  
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Tabell 1. Antal svar fördelade på den generella åsikten hos enskilda elever angående mängden på 

geografiundervisningen i skolan. 

 

För att kort sammanfatta resultatet i Tabell 1 så tyckte 19 av de 32 respondenterna att den 

geografiundervisning de får, och har fått tidigare, inte är tillräcklig utan de skulle vilja ha mer. 

Elva av 32 respondenter tyckte att undervisningen är och har varit tillräcklig medan endast två 

av 32 ansåg att de har fått för mycket geografiundervisning. För att ge en förklaring till varför 

respondenterna svarat som de gjort så presenteras de anledningar som de givit till sina svar. 

Med början i de två svar där respondenterna tyckte att det gärna kunde varit mindre geografi i 

skolan grundar sig båda dessa svar i ett bristande intresse för ämnet i stort, dessutom uttryckte 

de båda att ämnet innehöll för mycket detaljer och att det var svårt. När det kommer till de 

elva som var uttryckligen nöjda med geografiundervisningens omfattning finns inte mycket 

att kommentera på, ett svar sticker dock ut i mängden. I det fallet har respondenten menat att 

undervisningen är tillräcklig för att, så att säga, klara av att leva ett normalt liv. Skulle man 

däremot exempelvis vilja läsa vidare inom något geografirelaterat skulle man nog behöva ta 

igen en hel del då det är svårt att hinna med alla detaljer i geografin på den begränsade tid 

ämnet får. Kvar är de 19 av 32 respondenter som tycker att ämnet får alldeles för lite utrymme 

i skolan. Här pekade många just på att geografin är ett såpass stort och brett ämne att de helt 

enkelt inte hunnit med att gå in på djupet på det som de tycker är intressant, utan att de för det 

mesta bara skrapat på ytan och sen inte hunnit mer. Många menade även att det gått alldeles 

för lång tid mellan perioderna där de har geografi. Detta är något som kan uppstå i skolor som 

denna där man fortfarande läser So-ämnena som blockämnen och då får dela upp läsårets 

veckor och ha exempelvis ha historia i tio veckor i sträck för att sedan byta till något annat i 

tio veckor. Det här systemet medför att man kanske bara har en period per ämne under ett helt 

läsår, vilket en del nämnt i intervjusvaren att det inte är ett optimalt system för dem. 

Anledningen är att man glömt bort väldigt mycket mellan perioderna och har då fått ägna 

mycket tid åt repetition istället för att kunna gå igenom nya saker som de kanske tycker är mer 

intressant. En del menar också att ämnet fått för lite utrymme just för att det behövts mycket 

repetition för att få in alla de detaljer ämnet innehåller.  

Detta avslutar den jämförande och tematiserande delen av presentationerna av 

intervjusvar. Det presenterade resultatet diskuteras i kommande kapitel och kopplas sedan till 

den tidigare forskningen för att se om det finns några likheter och/eller skillnader dem 

emellan.  

 

Alternativ Antal 

svar 

Mer 19 

Lagom 11 

Mindre 2 

Totalt 32 
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4.2 Rangordning av So-ämnena  

Svaren i den här delen kommer ifrån den del av intervjuerna där respondenterna själva fått 

värdera sina svar och ställt dem i relation till varandra3. Vid det här tillfället fick den 

respondent som intervjuades fyra stycken lappar, en för varje ämne i det som man inom 

skolan kallar So-blocket. I So-blocket ingår ämnena geografi, historia, samhällskunskap samt 

religion. Respondenten blev vid intervjutillfället ombedd att placera ut de fyra lapparna på 

bordet framför sig med instruktionen att placera det ämne respondenten själv tyckte är roligast 

till sitt vänster och sedan i fallande skala till det respondenten fann minst roligt längst åt 

höger. Detta ombads samtliga respondenter att göra. Efter att denna rangordning var gjord 

fick respondenten ytterligare en omgång lappar, även denna gång var de fyra stycken och 

även dessa var märkta med ämnena från So-blocket. Den här gången var instruktionen att 

placera ut lapparna på bordet på samma sätt som tidigare. Skillnaden den här gången var att 

nu skulle det ämne som de själva ansåg vara det viktigaste att lära sig placeras längst åt 

vänster och sedan i fallande ordning till det som respondenten ansåg som minst viktigt längst 

till höger.  

För att kunna få ett mätbart resultat på den här delen av undersökningen räknades det ut 

vad ämnenas snittposition under respektive rangordning blev. Detta gjordes på så sätt att om 

geografi placerats längst till vänster, det vill säga rangordnats som det roligaste/viktigaste 

ämnet, bedöms ämnet ha placerats på position ett och får då värdet ett. Detta fortsätter på 

samma vis ända ned till det man tycker är minst roligt/viktigt vilket då placeras på position 

fyra och då får värdet fyra. Således kan ett ämnes snittposition fastställas genom att räkna ut 

ett medelvärde på de positioner de blivit placerade på av respondenterna.  

 

4.2.1 So-ämnenas rangordning baserat på hur roliga respondenterna tycker de är 

Det första avsnittet i presentationen av intervjusvaren handlar om graderingen och 

rangordningen som gjordes av respondenterna när de fick resonera om vilket av ämnena som 

de själva tyckte var det roligaste bland de fyra So-ämnena. Först behandlas det samlade 

resultatet för alla respondenter presenteras och sedan det enskilda resultatet för flickor 

respektive pojkar.  

Det samlade resultatet, efter att ha räknat på alla genomförda intervjuer efter ovan 

nämnda metod, ser ut som följer:   

 

                                                           
3 Se Bilaga 2. 
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Figur 1. Snittposition på So-ämnena närde 32 respondenterna rangordnat dem efter det de själva 

anser roligast, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar roligast och 4,00 är 

maximum och motsvarar minst roligt. 

 

Som man kan se i Figur 1 är alltså historia det ämnet som intervjuobjekten rangordnat som det 

roligaste av So-ämnena på position 1,88. Geografi kommer strax efter på position 1,97 som 

det näst roligaste, samhällskunskap rangordnades på tredjeplats med position 2,94 och 

slutligen har man rangordnat religion som det minst roliga på position 3,22. Detta gör att det 

bildas två olika grupperingar, en där historia och geografi ligger ganska jämnt och en annan 

där samhällskunskap och religion ligger ganska jämnt.  

Det sammanlagda resultatet/rangordningen av So-ämnena hos pojkar och flickor är nu 

uträknat och kan ses ovan. För att se om attityderna skiljer sig mellan pojkar och flickor kan 

det vara intressant att titta på snittpositionerna för ämnena hos de respektive könen. Detta görs 

för att se om det finns en betydande skillnad dem emellan och för att i sådana fall se om det 

finns någon förklaring varför det kan vara så i den jämförande och tematiserande delen.  

Efter att ha gjort uträkningar på samma sätt som för svaren i Figur 1 ser resultaten för 

enbart flickor ut som följer: 

 

Historia Geografi Samhällskunskap Religion

Snittposition 1,88 1,97 2,94 3,22

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Total snittposition vid rangordning över 
vilket ämne som är roligast
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Figur 2. Snittposition på So-ämnena när de 11 flickorna rangordnat dem efter det de själva anser 

roligast, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar roligast och 4,00 är maximum 

och motsvarar minst roligt. 

 

I Figur 2 kan man utläsa att flickornas snittposition på geografi var 1,91, vilket placerade 

ämnet på en förstaplats. Vidare kan man även utläsa att samhällskunskap rangordnats på 

andraplats med en snittposition på 2,55 följt av historia på tredjeplats med snittposition 2,73 

och slutligen religion på fjärdeplats med snittposition 2,82. Geografins ganska låga 

snittposition polariserar ämnet som det roligaste enligt flickorna medan de övriga tre ämnenas 

snittpositioner rangordnas relativt lika där endast 0,27 positioner skiljer samhällskunskap på 

andraplats från religion på fjärde och sista plats. 

Det sista resultat som presenteras i det avsnitt där respondenterna fått värdera ämnena 

efter vad de själva ansåg var roligast är den för pojkarna isolerat. Det här resultatet 

presenteras på samma sätt som i Figur 1 och 2.     

Geografi Samhällskunskap Historia Religion

Snittposition 1,91 2,55 2,73 2,82

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Snittposition för ämnena hos flickor
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Figur 3. Snittposition på So-ämnena när de 21 pojkarna rangordnat dem efter det de själva anser 

roligast, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar roligast och 4,00 är maximum 

och motsvarar minst roligt. 

 

I Figur 3 kan man se att pojkarna ser historia som det roligaste ämnet och placerar det på en 

snittposition på 1,43. Strax efter historia kommer geografi på en snittposition på 2,00 och på 

tredjeplats rangordnades samhällskunskap med en snittposition på 3,14. Slutligen kan det 

återigen sägas att på fjärde och sista plats har religion rangordnats som den minst roliga av 

So-ämnena med sin snittposition på 3,43.  

 

4.2.2 So-ämnenas rangordning baserat på hur viktiga respondenterna tycker de är 

Det andra avsnittet i presentationen av den statistiska datan kommer att behandla den 

gradering och rangordning som gjorts av respondenterna när de fick resonera om hur viktiga 

de fyra So-ämnena är att lära sig när de ställs emot varandra. Även i detta avsnitt presenteras 

först det samlade resultatet för alla respondenter följt av det enskilda resultatet för flickor och 

pojkar i respektive ordning. 

Det samlade resultatet för samtliga respondenter när det handlar om rangordningen över 

vad som ansetts vara det viktigaste att lära sig ser ut som följer:   

 

Historia Geografi Samhällskunskap Religion

Snittposition 1,43 2,00 3,14 3,43

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Snittposition för ämnena hos pojkar
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Figur 4. Snittposition på So-ämnena när de 32 respondenterna rangordnat dem efter det de själva 

ansett viktigast att lära sig, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar viktigast och 

4,00 är maximum och motsvarar minst viktigt. 

 

I Figur 4 kan man utläsa att det av So-ämnena som respondenterna ansett vara det viktigaste 

att lära sig var samhällskunskap som rangordnats och placerats på en snittposition av 1,72. 

Rangordnat och placerat på en andraplats, och således även det näst viktigaste av de fyra 

ämnena, var historia på en snittposition av 2,47. Det tredje ämnet i rangordningen var geografi 

på snittposition 2,78 och det fjärde ämnet som således anses vara det minst viktiga av So-

ämnena i rangordningen var religion på en snittposition av 3,03.  

Svaren från intervjuerna och som presenterats i Figur 4 ger en sammanlagd bild av hur 

respondenterna rangordnat de fyra ämnena efter hur viktiga de tyckte att ämnena var. Dock 

skall det även i detta avsnitt presenteras resultatet för flickornas intervjusvar för sig och 

pojkarnas dito för sig. Detta återigen för att se om det fanns betydande skillnader könen 

emellan när det kom till vad man höll som viktigt och vad man höll som mindre viktigt.  

Återigen presenteras flickornas intervjusvar först och sammanställt ser det ut som i Figur 

5 nedan: 

 

 

 

 

Samhällskunskap Historia Geografi Religion

Snittposition 1,72 2,47 2,78 3,03
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1,50

2,00

2,50

3,00
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Total snittposition vid rangordning över vad 
som är viktigast att lära sig
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Figur 5. Snittposition på So-ämnena när de 11 flickorna rangordnat dem efter det de själva ansett 

vara det viktigaste att lära sig, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar viktigast 

och 4,00 är maximum och motsvarar minst viktigt. 
 

Figur 5 visar att de intervjuade flickorna av de fyra So-ämnena rangordnat samhällskunskap 

som det viktigaste, detta genom att placera ämnet på en snittposition av 1,36. Värt att notera 

är att detta var den lägsta snittpositionen för något ämne i någon kategori i denna presentation. 

På en snittposition av 2,27 och som det näst viktigaste ämnet placerade och rangordnade de 

intervjuade flickorna ämnet historia. Geografi ansågs av flickorna vara det tredje viktigaste 

ämnet med en snittposition på 2,91 och det minst viktiga av de fyra ämnena i rangordningen 

var religion med en snittposition  på 3,45. Flickorna rangordnade således samhällskunskap 

som det viktigaste av So-ämnena med en relativt stor marginal. Det skiljer hela 0,91 

positioner mellan just samhällskunskap och det nästkommande ämnet historia. 

Slutligen presenteras även resultatet av uträkningen från pojkarnas intervjusvar när det 

handlar om rangordning över det viktigaste av de fyra So-ämnena. Resultatet presenteras i 

Figur 6: 

 

 

Samhällskunskap Historia Geografi Religion

Snittposition 1,36 2,27 2,91 3,45
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Figur 6. Snittposition på So-ämnena när de 21 pojkarna rangordnat dem efter det de själva ansett 

vara viktigaste att lära sig, avrundat till två decimaler. 1,00 är minimum och motsvarar viktigast och 

4,00 är maximum och motsvarar minst viktigt. 
 

I Figur 6 går det att utläsa att de intervjuade pojkarna ansåg samhällskunskap vara det 

viktigaste av de fyra So-ämnena, detta då de placerat ämnet på en snittposition av 1,90. På 

andraplats och således rangordnat som det näst viktigaste ämnet var historia med en 

snittposition på 2,57 och på en tredjeplats med en snittposition av 2,71 återfinns geografi. 

Återigen rangordnat som det minst viktiga ämnet var religion som pojkarna placerat på en 

snittposition av 2,81. 

Återigen kan vi i pojkarnas rangordning, precis som i flickornas, se att samhällskunskap 

ansågs vara det viktigaste ämnet med en relativt stor marginal. I det här fallet skiljer 0,67 

positioner på samhällskunskap och det som rankas som näst viktigast; historia. Mellan de tre 

ämnena placerade på andra, tredje och fjärde plats är det dock inte speciellt stor marginal, här 

skiljer endast 0,24 positioner mellan historia på andra och religion på fjärde och sista plats. 

 

  

Samhällskunskap Historia Geografi Religion

Snittposition 1,90 2,57 2,71 2,81

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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5. DISKUSSION 

 

I den här uppsatsen har syftet varit att undersöka hur elevers syn på, och attityd till, geografi 

som skolämne ser ut. Detta går naturligtvis att göra på många olika sätt. Jag valde att göra en 

undersökning där man dels skulle få ett statistiskt material att redovisa, det som redovisats i 

den statistiska delen av presentationen, och dels där respondenterna själva kan uttrycka sina 

känslor till ämnet mer i detalj och med egna ord,  vilket redovisats i den jämförande och 

tematiserade delen av presentationen. Jag valde även att lägga in ett element av jämförelse 

mellan respondenternas attityder och generella uppfattning om ämnet med rådande 

styrdokument såsom kurs- och läroplan. Detta eftersom det är kurs- och läroplanerna som 

styrt den undervisning eleverna fått och därmed också påverkat elevernas attityder till ämnet i 

stort.  

Vad säger egentligen intervjusvaren om elevernas syn på geografi? Först och främst kan 

man se att de överlag tycker att geografi är ett ganska roligt ämne. Det är rangordnat som det 

roligaste av So-ämnena hos de intervjuade flickorna, med en ganska bred marginal. Även 

pojkarna tycker generellt att geografi är ganska roligt men de håller historia som roligast 

bland So-ämnena, även detta med ganska bred marginal. Detta gör att geografi totalt sett 

rangordnas som det näst roligaste So-ämnet, dock med väldigt liten marginal till historia som 

rangordnats som det roligaste. Att respondenterna generellt tycker att geografi är ett ganska 

roligt ämne går dock att slå fast. Detta påstående kan styrkas av resultaten som Figur 1, Figur 

2 och Figur 3 presenterar men även utav några av de kommentarerna som getts i den 

jämförande delen av presentationen. Här menar en del respondenter att geografins bredd och 

det faktum att exempelvis klimatfrågor blivit ett så omtalat ämne i samhället i stort de senaste 

åren, vilket bidrar till en variation och hjälper till att hålla ämnet aktuellt. Just detta är ju även 

något Fridfeldt & Molin tar upp i sin artikel om arbetet med den nya kursplanen i geografi, 

"Det är viktigt att skolans kursplaner aktualiseras och lever upp till de behov som finns i 

samhället." (Fridfeldt och Molin, 2010, s. 116). Detta verkar ha varit något som även några av 

respondenterna ansett vara en viktig faktor.   

Hur viktigt är egentligen geografi i förhållande till de övriga So-ämnena enligt 

respondenterna då? I Figur 4 går det att utläsa att den generella och sammanfattade opinionen 

tycker att geografi endast är det tredje viktigaste So-ämnet i en rangordning. Intressant är även 

att både flickor (Figur 5) och pojkar (Figur 6) placerat geografi som det tredje viktigaste när 

man räknar deras respektive svar för sig. Således är de tämligen överens om att geografi är ett 

ganska roligt ämne men däremot inte ett av de viktigaste. Istället rangordnas både 

samhällskunskap och historia som viktigare av de respektive könen och således även i den 

sammanlagda svarsmängden. Då kan man ställa sig frågan hur det kommer sig. Vid samtliga 

intervjutillfällen fick respondenten möjligheten att motivera sina val och sina rangordningar. 

Majoriteten tog chansen att motivera sig, åtminstone till någon grad. Den enskilt vanligaste 

anledningen till att samhällskunskap rangordnats som viktigast är att det är det ämnet 

respondenten bedömt som det nödvändigaste att kunna efter skolan. Detta beror till stor del på 

att kunskaperna behövs för att kunna klara sig i samhället. Med element som hur ett val går 

till, lagar, regler, etik och moral är det svårt att argumentera emot i det här fallet. När det 

kommer till historians position som det näst viktigaste ämnet rådde det en del delade 
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meningar om ämnets egentliga relevans. På ena sidan stod de respondenter som menade att 

historia är viktigt för att skapa medvetande om tider som varit, bland annat för att saker som 

förintelsen, världskrigen och slavhandel inte skall falla i glömska och för att det inte ska få 

hända igen. Samtidigt ansåg de det även viktigt att veta att världen inte alltid sett ut som den 

gör i dagens industrialiserade, och till stora delar välståndspräglade, samhällen. Andra var mer 

ifrågasättande till historieämnets relevans och menade att historia hör till det förflutna och inte 

är relevant för dagens samhälle. Där spelar samhällskunskapen och geografin en större roll då 

det är något som till större grad påverkar oss idag. Just debatten om historieämnets relevans 

har funnits inom skolväsendet förut, framförallt under 1900-talets andra hälft där 

historieämnet tappade undervisningstimmar då ämnena historia, samhällskunskap, geografi 

och religion blev blockämnet So (Karlsson, 2004, s 21-45).  

Geografiämnet rangordnas alltså efter samhällskunskap och historia i relevans hos 

eleverna men väl före religion som många respondenter tyckte var ett förlegat ämne och som 

höll på att försvinna. Detta kan ha stöd i den undersökning som gjorts på ämnet och som visar 

att både andelen personer som anser sig icke-religiösa och personer som sägs vara ateister 

ökat i världen även om de fortfarande är i minoritet (Global index of religiosity and atheism, 

2012). Jag har ställt mig frågan varför geografin har den status den har hos respondenterna 

jämfört de övriga So-ämnena. Under arbetets gång har jag upptäckt att det finns intressanta 

parallellförhållanden mellan en del svar i intervjuerna som potentiellt kan hjälpa till att svara 

på föregående fråga. Först och främst finns det ett tydligt mönster att av de som tyckte 

geografi var ett roligt ämne, till dessa räknas de som placerade ämnet på position ett och två i 

rangordningen, också har en större benägenhet att tycka att ämnet även är viktigt att lära sig. 

Dessutom finns det ett förhållande mellan vad respondenterna har ansett vara viktigt att lära 

sig och hur viktigt de sen tycker själva ämnet är i rangordningen ämnena emellan. 

Respondenter som angett att de tycker geografi är ett av de viktigare ämnena, hit räknas de 

som placerade ämnet på position ett eller två i rangordningen över hur viktiga ämnena är, 

hade en större tendens att vara reflekterande i sina svar angående vad som var viktigt att lära 

sig i ämnet. En stor andel av dessa respondenter anser att klimatfrågor, såsom 

växthuseffekten, de klimatförändringar som sker, hur miljön påverkas av människan och hur 

människan påverkas av miljön, är det absolut viktigaste att lära sig. En tolkning av detta är att 

dessa respondenter har en större förmåga att använda sig av geografisk 'literacy'4 än de övriga 

respondenterna. Just geografisk 'literacy' är något som Janko et al. (2012) påstår att en elev 

måste ha en positiv inställning och en god attityd till ämnet för att ha. För att jämföra denna 

uppsats resultat med Janko et als påstående undersökte jag saken. Resultatet blev att 

respondenter som tycker att geografi är ett av de viktigaste ämnena i rangordningen också 

tycker att ämnet är ett av de roligaste, detta är faktum i nio av tio fall. Enligt den teorin skulle 

man kunna säga att de respondenter som ansåg att geografi är ett av de viktigaste av So-

ämnena har en större förmåga att använda sig av geografisk 'literacy' än de övriga.  

Frågan som ställdes till respondenterna angående deras tidigare undervisning var tänkt att 

fungera som en granskning över hur väl den har stämt överens med rådande kursplan. Precis 

som intervjusvaren presenterade, upplevde respondenterna att det funnits en progression i 

undervisningen som börjat på ett elevnära stadie för att successivt vidgas ut och landa i ett 

                                                           
4 Se definition i avsnitt 2.1.2 
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världsomspännande perspektiv. Jämför man då detta med vad det centrala innehållet säger för 

undervisningen i årskurs 4-6 kan man se att det finns ett tydligt stöd för denna typ av 

progression i det centrala innehållet. Ur texten i kursplanen finns bland annat dessa punkter:  

 

 Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till 

fördelningen och konsekvenser av denna. 

 Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt 

huvuddragen för övriga Norden.  

 Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. 

(Skolverket, 2011b, s. 4) 

 

Lägger man dessutom till ett par punkter ur det centrala innehållet från årskurs 7-9 visar de 

detta: 

 

 Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av 

den ojämna befolkningsfördelningen. 

 Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och 

orter. (Skolverket, 2011b, s. 5) 

 

Här kan man klart och tydligt se att det finns en tanke på en progression och typ av kronologi 

i undervisningen som även respondenterna upplevt. Således kan slutsatsen dras att deras 

tidigare undervisning följt Lgr 11, åtminstone ur de här aspekterna. 

Ytterligare en sak som jag inför undersökningen tänkte skulle vara intressant att titta 

närmare på var korrelationen mellan vad respondenterna ansåg vara de viktigaste elementen 

att lära sig inom geografin och det centrala innehållet i kursplanen för geografi. I 

presentationsavsnittet fastslogs att det respondenterna svarat var det viktigaste enligt dem var 

bland annat kartkunskaper, namngeografi, klimatfrågor och länders vegetationer och 

demografi. Vid en titt i det centrala innehållet i kursplanen går det att se att samtliga av dessa 

saker prickas in vilket på så sätt skulle kunna tolkas som att kursplanen i geografi motsvarar 

de förväntningar eleverna har på vad undervisningen i ämnet ska innehålla för att det ska 

kännas viktigt, relevant och aktuellt. Passande nog var ju detta även en del av målet med den 

nya kursplanen i geografi enligt Fridfeldt & Molins artikel (2010) om arbetet med densamma. 

Vidare måste det tilläggas att de intervjuade eleverna verkar ha fått en geografiutbildning som 

följt de syften och mål som Skolverket sammanställt i läroplanen och kursplanen i geografi. 

Detta är ett gott betyg åt de berörda skolorna och visar att man åtminstone från skolornas håll 

försöker göra vad de kan för att upprätthålla den svenska skolans status när det kommer till 

den utbildning eleverna får. 
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6. SLUTSATS 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka elevers syn på, och attityd till, geografi som 

skolämne. Ett par delsyften för att hjälpa till att svara på huvudsyftet sattes även upp genom 

att undersöka hur de berörda elevernas undervisning sett ut fram till den här punkten och 

slutligen vad eleverna själva ansåg vara det viktigaste inom geografiämnet. Resultaten visar 

att eleverna generellt har en relativt neutral inställning till geografiämnet. Intervjusvaren visar 

bland annat att eleverna tycker att geografi är ett ganska roligt ämne men att det däremot inte 

anses som lika viktigt som det är roligt. Detta gör att det inte går att säga att resultatet visar att 

eleverna har en enhälligt positiv attityd till ämnet men att den ändå är mer positiv än negativ 

då färre ansett att det är det minst roliga/minst viktiga än det roligaste/viktigaste.  

Resultaten visar även att elevernas tidigare undervisning har varit av god kvalité, detta 

om man jämför elevernas intervjusvar med vad Skolverket säger i läro- och kursplanen att 

undervisningen ska innehålla i årskurs 4-6. I och med att det som eleverna svarade när de blev 

frågade om vad som var det viktigaste att lära sig stämde väl överens med vad Skolverket 

säger att undervisningen ska innehålla för både årskurs 4-6 och 7-9, finns det egentligen 

ingenting som bör ha påverkat elevernas attityder negativt.  

Det som eleverna svarade var det viktigaste att lära sig inom geografiämnet var: 

kartografi, hur kartor ser ut och hur man läser av dem; miljö- och klimatfrågor såsom global 

uppvärmning, växthuseffekten, människors påverkan och påverkan på människan;  

namngeografi, namn på världsdelar och länder, dess huvudstäder, flaggor, berg, sjöar och så 

vidare; länders vegetation och demografi och kulturgeografi.    

Med tanke på elevernas neutrala inställning till ämnet skulle man kunna argumentera för 

att det finns anledning till oro för geografiämnet men jag skulle vilja påstå det motsatta. 

Eleverna i den här studien har ännu inte haft all den geografiundervisning de ska ha under sin 

grundskoletid och i deras svar på intervjufrågorna verkar det mer som att negativiteten runt 

ämnet grundar sig i ämnets komplexitet än att det finns ett ointresse kring det. Detta tror jag 

kan sägas gälla i många andra elevgrupper och på andra skolor än just den studien är gjord på. 

I kombination med att elevers tidigare undervisning hållit en god kvalité och att den fortsätter 

göra det tror jag gör att ämnet kommer öka i anseende hos eleverna och att det på sikt kanske 

även kan öka ämnets status i skolan.  
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Bilaga 1. 
 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett 
uppsatsarbete vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Niclas Sjöling och jag studerar på lärarutbildningen för åk 7-9 vid Uppsala 
Universitet. Jag skall nu inom lärarutbildningen göra en undersökning som ska redovisas i form 
av en uppsats. Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur skolelevers syn på och attityd 
till ämnet geografi är. 
 
De forskningsfrågor jag ska försöka att besvara är:  

 Hur är elevers attityd till geografiämnet? 

 Hur korrelerar elevattityden till Skolverkets kursplan? 
 

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom intervjuer med elever i 
en klass. Frågorna som kommer att ställas är inte kontroversiella på något vis utan handlar enbart 
om elevens egna åsikter om och upplevelser till undervisningen de får. Några exempel på frågor 
som kommer ställas är de som följer:  
 

 Vad tänker du på om jag nämner ämnet geografi? 

 Vad tycker du är de viktigaste sakerna att lära sig när det kommer till geografi? Varför? 

 Vad tycker du personligen om skolämnet geografi? Varför? 
 

Jag vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den intervju 
som ingår i undersökningen. Alla elever kommer att garanteras anonymitet.  
I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Materialet behandlas strikt 
konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 
Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så 
snart som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in 
svaret vid tillfälle. Er och elevernas hjälp är otroligt värdefull för mig och skulle uppskattas 
enormt mycket. Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 

Datum …………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift  
 
…………………………………………………….. …………………………………………. 
Elevens namn 
 

Har du/ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig via mail på adressen: 
xxxxxxx@student.uu.se 
 
Med vänliga hälsningar, Niclas Sjöling, student på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuerna med eleverna följde precis som nämnt i metodkapitlet efter ett förutbestämt 

protokoll med frågor för eleven att besvara. De frågor som ställdes var de följande:  

 

 Vad tänker du på om jag nämner ämnet geografi? 

 Vad tycker du om skolämnet geografi? Varför? 

 Vad tycker du är de viktigaste sakerna att lära sig om geografi? Varför? 

 Om du tänker tillbaka på den geografi du haft i skolan tidigare, vad skulle du 

säga att ni har gått igenom? 

 Tycker du att den geografiundervisning du får är tillräcklig eller skulle du vilja 

ha mer eller mindre? Varför? 

 Om du får rangordna so-ämnena(historia, geografi, religion och 

samhällskunskap) efter hur mycket du själv gillar dem, hur skulle du rangordna 

dem då? 

 Om du tar samma ämnen och rangordnar dem efter hur viktiga du tycker att 

dem är, hur skulle du placera dem då? 


