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ABSTRACT  

Renler, O. 2016. Geografi är det roligaste ämnet i skolan Vad har elevernas från årskurs 7 

och 9 för attityd till geografi som skolämne. Kulturgeografiska institutionen, Uppsats, 

Uppsala universitet.   

 
En uppsats med tre olika studier. En större studie kring elevernas attityd till skolämnet geografi. Den andra 

studien är en undersökning bland skolans geografilärare. Undersökningen gjordes för att reda på vad lärarna 

anser att deras elever har för attityder till skolgeografi. Men också se hur lärarnas inställning är till den nya 

kursplanen samt hur skolans läromedel förhåller sig till den. Den tredje och sista undersökningen var en 

läromedelanalys. Den gjordes för att se hur eleverna utbildas kring temat Hållbar utveckling. 

Resultatet visar följande: 1) Eleverna anser att geografi inte är ett intressant ämne i skolan. Dock så har eleverna 

blivit mer miljömedvetna efter geografiundervisningen. 2) Lärarna anser att eleverna verkar engagerade till 

ämnet samt att böckerna förhåller sig bra till läroplanen. Dessvärre behöver lärare vända sig till andra källor än 

skolans läromedel för att kunna komplittera sin läsning. Böckernas innehåll är tillräckigt inför lektionsplanering. 

Även om Lgr11 är bättre än den tidigare (Lgr94) så är det svårtolkad. Den gör så att lärare kan fritt planera sin 

undervisning då läroplanen kan uppfattas på olika sätt för att kursmålen ska uppnås. 3) Böckerna förhåller sig 

väl till läroplanen dock så finns det inte så många lösningar på hur eleverna ska gå till väga för att skapa ett 

hållbart samhälle.  
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1 INLEDNING  

Jag minns när jag gick i grundskolan, innan tv och internet tog över, allt som jag behövde 

kunna fanns i min lärobok. Alla svar och all kunskap fanns i boken. Mina lärare hade alltid 

planerat sin undervisning utifrån boken. Även om jag ville söka kunskap på andra ställen än 

boken, så underlättade boken då vi hade fått läxor eller skulle träna inför prov. Det var tryggt 

att ha boken på hemmaplan inför varje inlämning och även om boken var tjock och sällan 

rolig så blev vi gång på gång tvingade av våra lärare att läsa den.  

Men mycket har förändrats sedan dess och böckerna har blivit minst sagt intressantare.  I 

dagsläget är böckerna fyllda med intressant fakta och intresseväckande bilder. Min attityd till 

läromedlen har förändrats sedan internet har kommit in i vår vardag. Det märks tydligt att 

eleverna inte är intresserade att läsa i boken de har framför sig. Denna observation har jag 

gjort under mina två tidigare VFU-perioder
1
. Eleverna tar hellre fram sin smartphone och 

söker snabbt upp informationen där. Det är faktiskt mycket snabbare än att bläddra i boken. 

Informationen uppdateras snabbare på nätet än i boken. Elevernas inställning eller attityd till 

skolans läromedel kan vara varierande.  Just begreppet attityd kan tolkas på olika sätt. Det 

kan vara en inställning till något, det kan vara ett förhållningssätt. Det kan även vara en 

personlighet, människans sätt att vara, hen är öppen och har en klar tydlighet i sitt sätt att vara 

samt uttala sig. Våra attityder till något består av bedömningsmoment där vi ställs inför 

ställningstagande och därefter ska vi handla efter en viss riktning (Egidius, 2008).  

Elevernas attityd kring olika miljöproblem kan variera med. Vissa känner att det är dags 

att engagera sig medan för andra väcks inga tankar kring vår miljö. Molin (2006) påstår att 

miljöfrågor har tidigare haft för lite plats i geografiundervisningen. Ett hett ämne i vårt 

samhälle är att man vill få all jordens befolkning att handla och agera hållbart. Hållbar 

utveckling är ett begrepp som nämns cirka 30 gånger i den nya läroplanen. 7 av de 30 finns i 

kursplanen för Geografi (Lgr 11
2
). 

Jag som lärare skall utbilda mina framtida elever utifrån ett hållbart perspektiv. Mitt mål 

är att få eleverna tänka och handla hållbart “utan att äventyra kommande generationernas 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandrapporten, 1987).  

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att granska vad elever har för attityder kring skolämnet geografi. Det är 

ytterst relevant att ha kunskap om deras attityder, eftersom jag vill göra min framtida 

undervisning lärorik för mina blivande elever. I och med den nya läroplanen har högre krav 

på eleverna än Lgr94, så vill jag undersöka vad eleverna verkligen får lära sig i sin 

geografiundervisning. Eftersom Lgr11 går mer ut på att analysera, utvärdera, argumentera 

samt resonera så vill jag även se om skolan läromedel är anpassade efter dessa kriterier.  

Jag vill även se vad geografilärarna anser om elevernas attityd, ifall det stämmer överens 

med elevernas attityder eller inte. Det ligger även i mitt intresse att ta reda på vad lärarna 

själva tycker om den nya läroplanen och hur böckerna förhåller sig till den. Tanken bakom 

denna rapport är att se sambanden mellan elevernas attityder kring skolämnet geografi. Även 

                                                 
1
 VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning det vill saga praktik 

2
 Lgr är en förkortning för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

http://www.nok.se/Akademisk/Forfattare/?a=11523
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se över ifall pedagogerna på skolan tillsammans med skolans läromedel har fått eleverna att 

tänka och handla hållbart inför framtiden. 

1.2 Frågeställning 

Min huvudfrågeställning är: 

● Vad har elever för attityd kring ämnet skolgeografi? 

Jag vill även ta reda på:  

● Hur är elevernas attityd ut utifrån lärarens perspektiv? 

● Hur behandlas begreppet ”hållbart utveckling” i skolans läromedel? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen upplägg är följande; studien inleds med ett bakgrundsavsnitt, där både den senaste 

läroplanen samt läromedel som ges ut till eleverna i skolan behandlas. Därefter går uppsatsen 

över till metoddelen, där presenteras det hur jag har gått till väga för att genomföra två 

enkätundersökningar samt en läromedelsanalys. Vidare till nästa del i studien som är en 

redovisningsdel som består av data som inhämtades samt sammanställdes under 

undersökningsperioden. Resultatavsnittet består av tre mindre delar, där varje undersökning 

redovisas för sig. Uppsatsen avrundas med en diskussionsdel samt slutsatsavsnitt, där de 

viktigaste slutsatserna från undersökningsresultat dras.  

1.4 Avgränsning 

I enkät undersökningen så undersöks årskurs 7 och 9. Även om undersökningen genomfördes 

med hela skolan och samtliga årskurser så fick jag räkna alla deltagare i årskurs 8 som 

bortfall. Av den orsaken att deltagandet har varit för låg ansåg jag att alla svaren från årskurs 

8 inte kunde behandlas, då ingen trend mellan svaren inte kunde utläsas. Flest deltagare var 

det från årskurs 7 och årskurs 9. Därmed har jag valt att begränsa mig till enbart dessa två för 

att kunna genomföra undersökningen. 

På grund av tidsbrist har jag valt att begränsa min läromedelsanalys något. Jag har tagit 

del av tre läromedel för respektive årskurs, från 7 till 9, och analyserat texten som berör 

geografiundervisningen. Som jag har uppfattat Skolverkets läroplan så vill vi utbilda våra 

elever att tänka samt leva hållbart. Därmed har jag valt att begränsa min läromedelsanalys till 

begreppet ”hållbart” samt temat ”hållbar utveckling”. Det vill säga, undersöka läromedlen 

för att ta reda på hur eleverna utbildas till att leva och handla hållbart för vårt samhälle.  

Vad gäller avgränsningar i enkätundersökning så kommer inte alla frågor som ställdes i 

enkäten att beskrivas, utan endas de som är fullständigt relevanta för min undersökning samt 

min analys. I början hade jag tänkt genomföra semistrukturerade intervjuer ifall det skulle 

uppstå några intressanta svar i enkätundersökningen som jag skulle vilja följa upp med en 

personlig intervju. Personliga intervjuer skulle i sådana utföras endast med föräldrarnas 

tillstånd och därtill även om det finns intresse från elevens sida. Även detta har jag valt att 

avgränsa på grund av tidsbrist. 
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Om orten 

Skolan som det kommer att handla om i denna rapport ligger i det lilla samhället Strömsund i 

Jämtland. 100 km norr om landets mitt, Östersund.  I Strömsunds Kommun där lilla 

centralorten Strömsund är belägen och har en cirka befolkningsmängd 

på 4 000 invånare (stromsund.se). Strömsund är en service- och 

industriort med bland annat trä- och cementindustrier samt andra 

tjänsteföretag (NE, 1995). Orten är kanske främst känt för en delvis 

animerad film från 1974, Dunderklumpen(http://www.imdb.com/). 

Landets studenter känner till ortnamnet Strömsund eftersom CSN
3
 och 

antagningservice har haft sina kontorslokaler här, innan de flyttade 

vidare till Frösön (csn.se). Valet av orten och skolan kan ses som 

egoistiskt; mitt syskon har i flera år påtalat hur mycket hen gillar sin 

geografiundervisning. Det har väckt mitt intresse och vilja att granska 

vad exakt är det som gör att undervisningen är så bra. Vad behandlas i 

skolan, hur undervisas ämnet till eleverna och vilka underlag används. 

Jag vill därmed lära mig av skolans lärare hur man på bäst sätt lockar till 

sig elevernas uppmärksamhet kring skolämnet geografi. Är ämnet 

verkligen så intressant som mitt syskon säger att det är? 

2. TEORIBAKGRUND 

Läroplan som det även kallas finns för att beteckna skolans 

verksamhet, mål samt resultat. Och i alla skolsystem finns en sådan 

läroplan (Lundgren, 2014). Läroplanen består av tre delar, där första 

delen behandlar skolans värdegrund samt uppdrag. Den andra delen 

består av mål och riktlinjer. Och den tredje och sista delen innehåller kursplaner i alla ämnen 

som undervisas i grundskolan.  Där varje ämne har sitt egna kursmål, som ska bidra till 

elevernas utveckling. Det vill säga att eleverna skall utvecklas enligt de kunskapsmål som 

fastställs i läroplanen. Kursplanerna skall vara kompletterande tillsammans med 

kunskapskraven som i sin tur beskriver vilka kunskaper som eftersträvas av eleverna i årskurs 

3, 6 samt 9 (Skolverket, 2011). 

 I läroplanen finns även centrala begrepp, kunskapskrav samt kunskapsområden 

(Skolverket, 2011). Läroplanen är en slags bestämmelse eller förordningar som framställs och 

framarbetas av Sveriges regering. Den skall ange värden som skolan ska konstruera sin 

undervisning på de mål som ska sätt sin prägel på undervisningen. Det är dock inte endast 

mål som beskrivs i läroplanen annat som normer och värden. Bland annat nämns elevernas 

inflytande samt ansvar (Skolverket, 2011). En mycket viktig del i Skolverkets läroplan är 

skolans värdegrund som uppdrag, som går ut på att belysa för lärare vilken miljö det ska råda 

i skolan. Vad som krävs av skolan för att eleverna ska uppnå kursmålen. Den delen som jag 

har valt att fokusera på i denna uppsats är miljö och klimat. Hållbar utveckling och hur 

eleverna undervisar i de olika klimatperspektiven beskrivs i skolans värdegrund på följande 

sätt:  

                                                 
3
 CSN är en förkortning för Centrala Studiestödsnämnden 

Figur 1. Topografisk, 

översiktskarta över 

Sverige. 

©Lantmäteriet 

i2014/00601 
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Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 

och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 

ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. (Skolverket, Lgr 11, 2011,s.9) 

Läroboken, enligt Vikström och Långström (2006) är den vanligaste formen av pedagogisk 

text. Den är viktig för lärarna, eleverna och föräldrarna och har därmed en mycket central roll 

i dagens undervisning. En undersökning som gjordes på uppdrag av Skolverket visar att det 

är få lärare som väljer att inte ha med en lärobok i sin undervisning (Skolverket, 2006). 

Läromedlen används främst för att främja lärandet. I boken står det beskrivs vad som skall 

läras ut, när det ska läras ut samt hur det ska läras ut (Kenndal, 2011). Läroböckerna har även 

stått ut med en hel del kritik. Genom att använda enbart böckerna i undervisningen lär man 

inte eleverna att söka information utanför läromedlen. Skolan vill att eleverna och lärare 

främst använder sig av läroböckerna. Detta leder till att eleverna inte söker kunskap på andra 

håll. Det vill säga böckerna på ett sätt förhindrar eleverna att aktivt läsa sig till andra 

kunskaper (Englund, 1999).  

Läroböckerna är till för att underlätta arbetet inte minst för lärarna men även för 

eleverna. Vissa lärare, vikarie till exempel, som saknar till exempel samma ämneskunskaper 

som ordinarie lärare, kan finna stöd i skolboken. Läromedel som används i skolan ska vara 

stöd för eleverna både i skolan och hemma, då när hemläxa delas ut. Boken i sin tur är 

gemenskapsskapande. Den hjälper eleverna att få ett sammanhang i sina studier och på sådant 

sätt erbjuda en typ av gemensam mening (Englund, 1999). Molin (2006) påpekar i sin 

avhandling att läroböckerna är det som främst styr undervisningen i klassrummet. Som lärare 

så förutsätter man att boken förhåller sig till läroplanens innehåll (Molin 2006). Även om 

skolverket och regeringen är de som framarbetar en läroplan så är det läraren som skall 

verkställa de målen som krävs.  

Lärarens uppgift är att se till så hens undervisning förhåller sig till läroplanen. Pedagogen 

står bakom vad som händer i de olika undervisningssituationerna. Pedagoger ämnar sig till 

pedagogiken, det innebär ”vetenskapen om uppfostran och undervisning” (SAOL, 2015). Det 

finns två frågor som varje lärare ska fråga sig, innan de lära ut eleverna: ”Vad/varför är värt 

att lära ut” samt ”Hur ska det läras ut?”. Dessa frågor ställs för att läraren ska ha någon plan 

och taktik på hur undervisningen ska gå till ute i klassrummen (Lundgren, 2014).  Att 

undervisa eller didaktik betyder läran om undervisningsmetodik (SAOL, 2015).  

Didaktik är inte enbart teori, det är även undervisnings- och inlärningspraktik (Uljens, 

1997) .  Kort kan man säga att didaktik är läran om konsten att undervisa (liu.se, 2015). I och 

med att denna uppsats handlar om ämnet geografi som hör det till ämnesdidaktiken, som i sin 

tur betyder ”läran om konsten att undervisa i ett ämne” (liu.se, 2015).  Professorn Svein 

Sjøberg anser att vi ska se ”ämnesdidaktik som en bro mellan ett ämne och allmän 

pedagogik”(Skolverket, 2012). Ämnesdidaktiken särskiljer sig från pedagogiken, på samma 

sätt som de olika skolämnena har olika särskiljande drag (liu.se, 2015).  I skolorna runt om i 

Sverige undervisas SO-ämnen, dit hör följande: geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap (liu.se, 2015).  

Geografididaktik är relativ färsk forskningsdisciplin. Forskarna i vårt land studerar kring 

geografi för att ta reda på vad ungdomarna har för uppfattning kring ämnet, samt hur 
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undervisningen går till i skolorna (Skolverket, 2013). Geografi är ett oerhört omfångsrikt 

ämne då det berör både det naturvetenskapliga - och samhällsorienterande teman.  Geografi 

är ett ämne som svårt att placera in i ett fack, eftersom ämnet berör tydligt samspel mellan 

naturen och människan. Ämnet omfattar både naturvetenskap och humaniora. Tanken med 

geografi som skolämne är för att eleverna skall successivt lära sig att ha ett hållbart 

perspektiv. Då i början kan det vara svårt för eleverna att uppfatta det stora sambandet mellan 

hur de kunskaperna som förmedlas i skolans lokaler skall applicera i verkliga livet (Møller, 

2003). 

Lärarens främsta uppgift är att förmedla kunskap till sina elever. Caruso (2015) beskriver 

i sin forskning att eleven är centrum för utbildningsprocessen. Kunskap som ges till eleverna 

genom en pedagog ska skapa mening. Eleverna ska ges möjlighet att aktivt undersöka sina 

varierande intressen. Skolan däremot skall erbjuda lärande- och stimulerande 

utbildningsmiljöer. Dessa miljöer ska främja reflektioner och resonemang som hjälper till att 

bygga kunskap hos eleverna (Caruso, 2015). I och med att skolan är en plats där många olika 

ämnen undervisas samtidigt till eleverna, så kan det bli svårt att finna intresse eller 

djupinlärning. Gardner (1991) sade följande: “I believe school tries to deal with too many 

subjects thus leading necessarily to a superficial understanding (or non-understanding).” 

För att uppnå geografisk kompetens, ska lärare tillsammans med eleverna genomföra 

didaktiska laboratorier och didaktiska projekt. Dessa projekt skulle kunna vara till exempel 

exkursioner eller mindre utflykter tillsammans med elever. Andra exempel på didaktiska 

projekt eller laborationer skulle kunna vara att eleverna utvecklar en mindre turistguide eller 

blogg/webbplats (Caruso, 2015). Renshaw (2011) menar i sin forskning att dessa projekt 

stimulerar eleverna att använda sig av sina geografikunskaper och färdigheter. Eleverna lär 

sig att samordna olika värderingar. Men framför allt utvecklas deras kreativa tänkande, 

attityder till ämnet och intresset kan väckas ytterligare. Då lärarens input minskar i elevledda 

uppgifter så ökar elevens självständighet. Det gör att eleverna uppmuntras till att bli kreativa 

geografer (Caruso, 2015). Lärarens inställning och attityd till ämnet bör vara positiv. Då 

eleverna motiveras mer med en engagerad lärare. Det vill säga elevernas attityd kring ett 

skolämne hänger ihop med lärarens beteende i klassrummet då undervisningen genomförs. 

Lärarens beteende har ett inflytande över elevernas engagemang till ämnet (Skinner & 

Belmont 1993). 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

Jag valde att genomföra en kvantitativ enkätundersökning, enkäter med fasta 

svarsalternativ, bland skolans elever. Frågorna som sammanställdes har besvarats på en skala 

från 1 till 4. Där 1 håller inte med och 4 håller helt med. Skalan kallas för Likert-skalan, som 

går ut på att mäta en grupps attityder och därtill även beteenden (Egidius, 2008). Med hjälp 

av de valda svarsalternativen som sträcker sig från ena ytterligheter till den andra som i mitt 

fall betyder håller inte alls med till håller helt med. För att förtydliga instruktioner kring 

enkätundersökningen valde jag att spela in en instruktionsvideo som skulle visas för samtliga 

årskurser för att berätta bland annat varför jag gör undersökningen. I min video spelade jag in 

mig själv där jag kort beskriver vem jag är och vad syftet med undersökningen är. Jag visar 

sedan upp enkätundersökningen som eleverna har tagit del av och går igenom varje del för 

sig. Jag berättar för dem hur de ska besvara frågorna på skalan jag har angivit samt hur de ska 

förhålla sig om de håller med mina påståenden eller inte. Vidare i videon beskriver jag del två 

i undersökningen. Där jag uppmanar eleverna att ta god tid på sig att läsa frågan och 

svarsalternativen noggrant. Ifall eleven inte förstår frågan uppmuntrar jag dem att fråga sin 

lärare. I videon uppmanar jag även eleverna att skriva ner vad de tycker om geografiboken. 

Jag avslutar min film genom att säga hur tacksam jag är att de har deltagit i min undersökning 

och ifall de undrar något så får höra av mig till mig. Mina kontaktuppgifter kunde de hitta i 

slutet av enkätundersökningen.  

En kvalitativ studie genomfördes med skolans geografilärare. Som bestod av några fasta 

svarsalternativ frågor, frågor med öppna svarsalternativ och någon fråga följdes även upp 

med intervju ifall svaren har varit bristande eller icke utförliga. 

För mig som forskare gäller det att ha en viss struktur bakom frågorna. För att få till en 

undersökning och sedan få svar som man kan utläsa resultat ifrån, gäller det att ställa 

varierande frågor. Det gör så att eleverna läser igenom frågorna och förhoppningsvis svarar 

uppriktigt och konsekvent istället för att de besvarar frågorna endast för att bli klara med 

uppgiften. Från de som besvarat snabbt för att bli klara med frågorna (Egidius, 2008). För att 

se samband mellan vissa frågor har en regressionsanalys utförts som jämför svaren på 

frågorna med varandra. Syftet med regressionsanalysen är att finna en trendlinje som 

sammanfattar sambandet mellan variablerna på ett så bra sätt som möjligt (Edling & 

Hedström, 2003). Sambandet mellan frågorna ges i formen av ett R² värde. R²-värdet ligger 

mellan 0 och 1, och ett större R² indikerar en större chans för korrelation mellan frågorna. 

(Edling & Hedström, 2003). 

3.2 Enkätstudie bland eleverna 

Innan jag påbörjade min undersökning tog jag kontakt med skolans ledning det vill säga 

rektorn för att be om undersökningstillstånd. Ett beslut skulle tas inom skolledningen och det 

skulle ta ungefär två veckor innan jag kunde få besked. Mycket goda nyheter kom till slut och 

med det beslutet fick jag även en handledare som skulle vara min kontaktperson från skolans 

sida. Kontaktpersonen som jag har haft kontinuerlig kontakt med under hela uppsatsarbetet. 

Kontaktpersonen som jag har valt att kalla JJ. JJ har sett till att alla i skolan blev underrättade 

att jag genomför undersökningen, vem det skulle beröra samt vilka datum för inlämning och 
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genomföring det var som gällde. Jag sammanställde till slut ett brev/mejl som distribuerades 

genom e-post ut till föräldrarna med hjälp av skolans mentorer. JJ tog kontakt med alla 

mentorer på skolan för att alla målsmän skall få ta del av informationen. Föräldrarna har 

blivit tilldelade en deadline på ca 10 dagar att besvara min förfrågan angående 

undersökningstillstånd.  Från föräldrarna vill jag ha svar på ifall de tillåter sitt/sina barn att 

delta i min undersökning. 

 I brevet förmedlades bland annat syfte med min undersökning. Det fanns även med 

anvisningar om hur min förfrågan kunde besvaras, det första var att antingen skriva ut mejlet 

och signera och det andra alternativet var att besvara genom en länk som fanns med i mejlet 

(se bilaga 1). I min enkätundersökning, som består av två delar, har jag valt att undersöka två 

saker. Elevernas attityd kring geografiundervisningen, det vill säga del ett som består av sju 

stycken frågor. Där eleverna själva får besvara frågorna på en skala från ett till fyra. Där ett 

motsvarar- håller inte alls med, och fyra motsvarar- håller helt med (se bilaga 2, del 1). Del 

två i enkätundersökningen går ut på att undersöka vad eleverna har lärt sig i sin undervisning 

hittills. Den andra delen består av tre stycken kryssfrågor. Frågorna består av begrepp och 

teman som kommer direkt från Lgr11, till exempel geografi metoder och livsmiljöer (se 

bilaga 2, del 2) 

Med min undersökning vill jag undersöka elevernas attityd kring 

geografiundervisningen. Då det är intressant, för mig som lärare, att ta reda på vad eleverna 

tycker om geografilektionerna. Hur elever upplever undervisningen, för att se om de tycker 

att undervisningen är ”modern” eller om den är gammalmodig. Eftersom det inte är säkert att 

undervisningen förhåller sig till kurs/läroplanen, har jag valt att eleverna skall understryka det 

de har lärt sig hittills. I samband med det så får eleverna på egen hand fylla i vad de tycker 

om de läromedel som har tilldelats de. Samtliga klasser besvarade min enkät under samma tid 

och samma dag. Jag har informerat att undersökningen tar ca 10-15 minuter att genomföra. 

Jag har fått möjligheten att komma till skolan samma dag som undersökningen genomfördes 

dock så kunde jag bara vara närvarande i ett enda klassrum. Alla lärare och elever var 

informerade var jag befann mig så det fanns möjlighet att komma och ställa frågor ifall något 

var oklart. När jag kom till klassrummet tog jag emot klasslistor samt påskriva papper från 

föräldrarna som lärarna samlat in från eleverna. Eleverna som inte fick eller kunde delta hade 

fått tillstånd av läraren att lämna klassrummet för att göra andra skoluppgifter. Vid lektionens 

början upplyste eleverna om syfte med enkäten och hur undersökningen skulle gå till. Lärarna 

var under hela den tiden närvarande och hade fått samma information tidigare. Efter en kort 

presentation om mig och undersökningen så valde jag att visa introduktionsfilmen som jag 

spelat in. Därefter delades enkäten ut och eleverna började ivrigt fylla in den.  

Jag har påpekat för eleverna i min introduktionsvideo att del 2 var mest omfattade som 

bestod av mycket text, de fick gärna ta god tid på sig att läsa igenom utan brådska. Ingen av 

eleverna, i alla fall i det klassrummet jag befann mig i, visade missnöje kring 

undersökningen. I klassrummet jag befann mig i var det ca 20 elever. Då minsta tveksamhet 

uppstod så valde många elever att ställa frågor kring frågor eller svarsalternativ för att inte 

det ska bli några oklarheter senare så resultatet skulle sammanställas. Vilket jag anser var 

mycket bra, för att då får jag ett bra och mätbara resultat i slutändan. Bearbetningen av 

enkäten gick till på följade sätt; omgång ett gick ut på att se över vilka enkäter som var 
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relevanta för undersökningen. Det vill säga sortera bort de enkäter som inte var korrekt 

ifyllda eller saknade svar, dessa räknades som fortfall. Omgång 2 gick ut på att räkna hur 

många deltagare från varje klass som deltog. Omgång 3, dela upp enkäterna i kön ifall det 

skulle vara relevant att undersöka könsskillnader. Omgång 4, sammanställa all data i 

programmet Excel för att räkna ut det exakta procentantalet av deltagare. Vidare i Excel 

kunde jag skapa tabeller och grafer för att kunna utläsa relevant information. 

Förväntade svar 

Jag förväntar mig även att eleverna upplever geografi ämnet som intressant och brett. 

Viktigt att de inbegriper att ämnet geografi innehåller många olika moment, som är relevanta 

för vår vardag och vår framtid. Med vår framtid menar jag så klart klimatförändringarna till 

exempel. Jag förväntar mig att, eleverna tycker att geografi som skolämne är intressant och 

allmänbildande. Även om det är svårt att veta hur ”långt” årskurs 7 har hunnit med i deras 

undervisning så var det ändå relevant att ställa samma frågor för samtliga årskurser.  

3.3 Undersökning och intervju med lärare 

Det finns tre lärare som undervisar på skolan och en lärare som undervisar i geografi då 

och då. Eftersom det är mer relevant för mig att undersöka de lärare som kontinuerlig kontakt 

med samma elever och årskurser så valde jag enbart att undersöka de tre ordinära lärare. För 

mig som lärare, är det även intressant att få reda på vad lärarna tycker om elevernas attityd till 

lektionerna. Då jag har genomfört en undersökning bland med eleverna, för att ta reda på hur 

de förhåller sig till geografilektionerna. För att se om det överrensstämmer så har jag valt att 

genomföra en liknande undersökning bland lärarna. Några av frågorna från 

enkätundersökningen, som var anpassad för lärarna, handlar just om hur de anser att eleverna 

är under geografilektionerna. 

Dessa två undersökningar skall ställas mot varandra, för att på något sätt stärka min 

hypotes. En annan mycket viktig del, hur lärarna förhåller sig till läroplanen. Anser lärarna att 

böckerna är tillräkligt bra, det vill säga, förhåller de sig till läroplanen. Behövs det andra 

källor för att komplittera läsningen, det vill säga, behöver läraren vändra sig till andra källor 

än läroboken, för att kunna följa kursplanen. Lärarenkäten sammanställdes genom ett verktyg 

som heter Google Formulär. Med hjälp av detta verktyg kunde en enkätundersökning via en 

länk genomföras av lärare (se bilaga 3). Lärarna påvisade generellt inga tvivelaktigheter kring 

enkätfrågorna. Frågorna kunde endast besvaras en gång. Det vill säga efter att läraren hade 

kryssat i alla frågorna och godkänt att hen är klar så låstes länken med en ”tack för ditt 

deltagande” text. Jag även haft möjlighet att få prata med en av geografipedagogerna, JJ. I de 

fallen jag har velat ställa följdfrågor kring läromedel eller undervisning. Då det uppstod 

frågor som behövde förtydligas efter en genomförd enkätundersökning bland lärare, valde jag 

att träffa eller mejla JJ. Detta kan ses som en kvalitativ undersökning som en kompletterande 

del till min kvantitativa undersökning. Följdfrågorna som ställdes är till exempel: vilka andra 

källor används för att komplettera läsning inför lektionsplanering. 

Förväntade svar 

Min förväntning på undersökningen bland skolans geografilärare är följande, jag tror att 

lärarna förhåller sig till läroplanen. Dock så kan det vara svårt att enbart planera sina 
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lektioner utifrån boken, då det kan vara att läraren eventuellt vänder sig till andra källor för 

att komplettera sin läsning eller lektionsplanering. Ännu svårare att förhålla sig till 

läroplanen, då det inte säkert att böckerna förhåller sig till läroplanen. 

 

3.4 Läromedelsanalys 

Tabell 1. De läromedel som användes vid läromedelsanalysen 

Titel Författare Förlag Utgivningsår 
Antal 

sidor 

SOL 4000 

Horisont 7 

Elevbok 

Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer 

Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla 

Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per 

Thorstensson, Karin Wergel 

 

Natur & 

Kultur 

Läromedel 

2011-08-01 
584 

 

SOL 4000 

Horisont 8 

Elevbok 

Leif Berg, Kaj Hildingson, Lars 

Hildingson,Christer Jonasson, Ludvig 

Myrenberg,Gunilla Rundblom, Anna-Britta 

Thorstensson, Per Thorstensson, Karin Wergel 

 

Natur & 

Kultur 

Läromedel 

2012-04-02 
604 

 

SOL 4000 

Horisont 9 

Elevbok 

 

Leif Berg, Kaj Hildingson, Christer 

Jonasson, Ludvig Myrenberg, Gunilla 

Rundblom, Anna-Britta Thorstensson, Per 

Thorstensson, Karin Wergel 

 

Natur & 

Kultur 

Läromedel 

2013-04-26 

 

634 

 

 

Läromedelsanalys har gått till på följande sätt; Jag har fått tagit del av tre skolböcker, en 

bok för respektive årskurs. Böckerna heter SOL 4000 Horisont. Dessa tre böcker är 

framtagna för dagens högstadielever som inom kort ska forma morgondagens samhälle. I 

böckerna ingår geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs koncentrerade 

i en enda bok (nok.se). 

Jag gått igenom böckernas innehåll, främst de som rör geografiämnet. Genom en 

kvalitativ textanalys har jag läst igenom texten för att skapa mig en uppfattning. Jag har även 

valt att begränsa min textanalys något och därefter valt ett tema som jag har valt att fokusera 

lite extra på. ”Hållbar utveckling” blev mitt tema. Jag har sorterat bort alla övriga teman och 

enbart fokuserat på följade begrepp hållbart, hållbart samhälle, hållbar utveckling, hållbara 

energiläsningar. Meningen bakom denna analys är att försöka kartlägga de värderingar kring 

hållbar utveckling i läromedlen.  

Förväntade svar 

Förväntningen är att begreppet hållbar utveckling presenteras i läroboken för årskurs 

7. Därefter så byggs begreppet på och utvecklas något i lärobok för årskurs 8. I bok för 

årskurs så förväntar jag mig att det beskrivs för eleverna hur de ska göra för att skapa ett 

hållbart samhälle och hur de ska fortsätta leva hållbart. Mina antaganden är att läromedlen 

som finns på skolan är anpassade för att noggrant följa Skolverkets läroplan. Läroplanen kan 

tolkas på olika sätt, beroende på vem som läser den. Då är det viktigt att antigen tolka 

läroplanen tillsammans med sitt arbetslag eller låta rektorn avgöra, var tonvikten i 

undervisningen ska ligga. Beroende på vad det är för typ av skola, så tolkas och uppfattas 

http://cdon.se/b%c3%b6cker/myrenberg%2c_ludvig/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/wergel%2c_karin/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/hildingson%2c_lars/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/hildingson%2c_lars/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/wergel%2c_karin/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/rundblom%2c_gunilla/
http://cdon.se/b%c3%b6cker/rundblom%2c_gunilla/
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läroplanen på olika sätt. Vad gäller läromedelanalys, så hoppas jag att eleverna uppfattar de 

läromedel som intresseväckande. Dock så tror jag, att med dagens teknik så väljer eleverna 

att vända sig till andra källor än böckerna, då de ska göra sin hemläxa till exempel. 

 

3.5 Metodkritik och bortfall 

Efter att enkäten sammanställdes så dök det upp en fråga i mitt huvud att jag faktiskt inte 

har någon aning om hur långt de olika årskullarna läst. Men jag antar att efter att har samlat 

in enkätundersökningarna från alla eleverna, då blir det lättare att följa upp exakt i vilket 

kunskapsstadie eleverna befinner sig i. Min förväntning är att eleverna i årskurs 9 kan relativt 

mycket, att de eleverna känner igen eller har redan studerat ”allt” som förväntas av de, enligt 

Skolverket. Eleverna i årskurs 8, kanske känner igen mycket av bergreppen/teman, dock inte 

lärt sig alla, men möjligtvis berört en del teman redan. Eleverna i årskurs 7, möjligtvis har 

börjat få undervisning i lättare teman som möjligtvis klimat eller väder.  

 

Den stora nackdelen med valda metoden är att deltagandet har varit lågt, vilket jag inte 

alls hade räknat med.  Lågt deltagande har varit dels pågrund av att inte alla föräldrar har låtit 

sina barn att delta vid min undersökning, vilket jag accepterar fullständigt.  Sedan har 

deltagandet varit lågt på grund att den utsatta tiden var för kort. Hade jag påbörjat med att 

skicka ut mejl/brev till föräldrarna tidigare så hade deltagandet möjligtvis ökat. För att vinna 

föräldrarnas förtroende så kunde jag även skickat med ett utkast på enkätundersökningen så 

de vet i förväg vad det är för typ av frågor som deras barn skulle besvara.  

En annan metod skulle möjligtvis öka deltagandet och statistiken kanske skulle ha sett ut 

annorlunda. Möjligtvis om jag hade tillgång till större budget så kunde man genomföra en 

stor undersökning med hela skolan så alla besvarar frågorna genom mentometer eller 

”clickers” till exempel. Crouch och Mazur’s (2001) forskning visar att det ökar elevernas 

intresse vid olika undersökningar. Jag skulle kunna få installera mig på en av skolans lokaler, 

där eleverna kan komma in under en utsatt tid som var godkänd av skolans rektor och 

pedagoger.  

Eleverna blir engagerade i frågorna på annat sätt, än vad de blev när de fick en 

enkätundersökning i pappersformat framför sig. Då det blir en hel del text att läsa igenom, 

många vill ställa frågor och man vill gärna närvara i alla klassrummen och hjälpa besvara 

allas frågor. Under tiden man insamlar data så bjuder man även eleverna till samtal.  Eleverna 

eller deltagarna blir mer motiverade samt att de tänker efter vid varje fråga som ställs 

(Crouch & Mazur, 2001). Då man kan göra undersökningen mer av en frågesport. Att 

använda mentometer i skolan, och i detta fall i en undersökning, leder till undersökningen blir 

mer effektiv (Crouch & Mazur, 2001). Det går inte att utesluta att introduktionen till 

undersökningen kommer att ta en smula tid. Men efter att undersökningen är genomförd så 

sparar jag, som bearbetar all information i efterhand, massor av tid. Då allt redan 

sammanställs under tiden undersökningen pågår.  

Bortfall 

Som jag har nämnt tidigare så har deltagandet varit lågt. Flest deltagare var det i årskurs 7 

samt årskurs 9. Därmed har jag valt ta bort årskurs 8 helt, då ingen trend eller samband kunde 
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utläsas de det resultat som samlades in.  På skolan läser ca 201 elever, 55 av dem går i 

årskurs 7, 81 årskurs 8 och 65 går i årskurs 9. Jag har lyckats fånga in flest data från årskurs 7 

samt årskurs 9, totalt besvarades ca 55 enkäter. Av dessa 55 stycken så var 5 ofullständiga. 

Några av enkäterna var inte korrekt ifyllda medan någon annan enkät saknade relevant 

information som till exempel vilken klass respondenten gick. Endast 25 % av 201 elever 

deltog i undersökningen 
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4. RESULTAT 

4.1 Undersökning bland eleverna 

Del 1 Mina Geografilektioner.  

Som det nämndes tidigare så har deltagandet varit lågt. Endast en fjärdedel har fått 

tillstånd för att delta i undersökningen. Med de siffror jag samlat in har gått att läsa ut en 

trend utifrån dessa deltagarsiffror. I min undersökning deltog totalt 50 elever från årskurs 7 

och 9. De deltagarna är 14 flickor från årskurs 7, 12 flickor från årskurs 9. 12 pojkar från 

årskurs 7 och 12 pojkar från årskurs 9.  

Tabell 2. Resultat del 1, Mina Geografilektioner ( %)  

 

Håller inte med 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Håller helt med 

4 

1. Skolgeografi är intressant/intresseväckande 10 36 32 22 

2. Skolgeografi är ett svårt ämne i skolan 14 50 26 10 

3. Geografi har gjort mig mer kritisk och fått mig att se saker på 

ett nytt sätt 
22 38 28 12 

4. Geografi har gjort mig nyfiken/vetgirig på hur världen 

fungerar 
20 36 30 14 

5. Geografi är det roligaste ämnet i skolan 52 28 14 6 

6. Geografi har fått mig att uppskatta/värdera vår natur 12 36 44 8 

7. Tack vare geografilektionerna har jag fått kunskap i hur 

mycket individen påverkar jorden och vår miljö 
14 20 44 22 

1) Som tabellen visar så är det inte så många elever som tycker att geografi som 

skolämne är särskilt intressant ämne. Endast 22 % av eleverna håller helt med om att 

ämnet geografi är intressant. Medan 10 % inte håller med mig om mitt påstående. 

2) 50 % har intryck av att geografi inte är så svårt ämne medan 14 % tycker att ämnet 

inte är svårt alls. Dock så anser 10 % ändå att geografi är ett svårt ämne i skolan. 

3) 22 % av deltagarna anser att de inte alls tänker kritiskt medan 12 % anser att med 

hjälp av geografi har de börjat tänka mer kritisk och därmed se saker på ett nytt sätt. 

4) 20 % av respondenterna anser att de inte har blivit mer nyfikna på världen sen de har 

börjat få geografiundervisning. Enbart 14 % av eleverna har dock blivit nyfikna på vår 

värld. 

5) 52 % av medverkandena anser att geografi inte är ett roligt ämne i skolan och inte mer 

än 6 % som har en åsikt om att geografi är det roligaste ämnet som finns i skolan.  

6) Efter att ha tagit del av geografiundervisningen har 52 % av eleverna börjat uppskatta 

och värdera vår natur. 12 % har dock inte alls börjat med att uppskatta naturen efter 

geografi lektionerna.  

7) På den sista frågan i del 1, ville jag ha reda på ifall eleverna har fått lektioner om hur 

mycket skada människan gör på vårt klimat. Ifall eleverna har fått en inblick i hur en 

individ påverkar klimatet och dess förändringar. 22 % håller helt med mitt påstående. 

Att de har insett hur mycket människan påverkar miljön. 14 % håller inte alls med 

mitt påstående, de har inte insett hur mycket människoliven påverkar miljön.  

Anledningen till att alla alternativen i tabellen visas är för att dessa svar sedan analyseras i en 

regressionsanalys. Alla svar är dessutom av intresse även i tabellen då dessa kan visa vart 

majoriteten av eleverna ligger och även om det saknas en majoritet i någon av frågorna. 
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Grunden till varför frågorna ställdes som gjorde är för att jag ville undersöka ifall det finns ett 

samband mellan två av frågorna från enkäten. I detta fall så analyserades fråga 1, där eleverna 

svarade på ifall de upplever geografi intresseväckande. Den andra fråga som analyserades är 

fråga 7, här var det intressant att ta reda på ifall eleverna tänker särskild extra på hur stor 

påverkan människan har på vårt klimat. Efter sammanställningen av enkäterna så var det av 

intresse för mig att se ifall det finns ett samband mellan attityd och inlärning. Det bästa sättet 

för att se ifall det finns något samband mellan dessa två frågorna är att genom en 

regressionsanalys. Det är framförallt fråga 1 och fråga 7 samt fråga 1 och fråga 6 som jag har 

valt att utföra en regressionsanalys på. Då jag anser att dessa frågor hänger ihop, eftersom det 

är i samband med geografiunderundervisningen som intresset för vår natur och klimat väcks. 

Regressionsanalys mellan frågorna 1 och 7 (se figur 2) visar att korrelationen mellan svaren 

är relativt svag, R²= 0,3489. Ett R² värde över 0.5 hade tolkats som starkare. Trendlinjen 

avslöjar dock att trots denna svaga korrelation finns tendensen att höga svar och låga svar i 

fråga ett kommer att generera ett motsvarande högt eller lågt svar i fråga sju. R² visar endast 

på korrelation mellan exakt samma svar i båda frågorna. Trenden är god och resultatet blir då 

att intresset för skolgeografi kommer att påverka förståelsen för hur individen kan påverka 

vår miljö och jorden i stort. 

y = 0,6208x + 1,1228 

R² = 0,3489 
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Fråga 1 

 Regressionsanalys 1 

Svar 

Figur 2. Regressionsanalys 1, mellan fråga 1 (Skolgeografi är intressant/intresseväckande) och fråga 7 (Tack 

vare geografilektionerna har jag fått kunskap i hur mycket individen påverkar jorden och vår miljö). Här kan vi 

utläsa att det finns ett visst samband mellan dessa två frågor. Det vill säga om man svara på 3 på fråga 1 så är 

de mer benägna att svara 3 på fråga 7. R² är lågt(0,3489) bör vara över 0,5 för att kunna ha ett mer troligt 

samband. På grund av att trendlinjen går uppåt indikerar detta att svaren har samband i det att höga svar i 

fråga 1 sammanfaller med höga svar i fråga 7 och liknande med låga svar i båda frågorna. 
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Fråga 1 

Regressionsanalys 2 

Svar 

Regressionsanalys mellan fråga 1 och fråga 6 (se figur 3) analyserar intresset för skolgeografi 

och deras beteende gällande vår natur. R² värdet som hittas är lågt (0,2212) och tyder på att 

det finns nästan ingen korrelation mellan svaren i frågorna men även här går trendlinjen uppåt 

och indikerar att höga och låga svar på frågorna är liknande. Det vi då kan utläsa är att 

skolgeografi kan ha en påverkan på hur elevernas beteende gällande vår natur sammanfaller 

med deras intresse för skolgeografi. 

Del 2 Enligt Skolverket ska elever i årskurs 7-9 kunna följande 

Nedan presenteras del 2 av enkätundersökningen bland eleverna. Eleverna skulle kryssa i de 

alternativen som de tror att de har fått undervisning i. Totalt 50 elever deltog och svaren är 

uppdelade i årskurs och kön. 

 

Tabell 3 Resultat. Enligt Skolverket ska du som går i årskurs 7-9 kunna följande. Källa Lgr 

11, Skolverket. Eleverna skulle kryssa i de alternativ de tror att de kan/känner till. 

  
ÅRSKURS 

7 ♂ ♀ 
ÅRSKURS 

9 ♂ ♀ 

LIVSMILJÖER 

      
1. Jordens klimat- och 

vegetationszoner samt på vilka sätt 

klimatet påverkar människors 

levnadsvillkor. 

25 12 13 21 10 11 

2. Klimatförändringar, olika förklaringar 

till dessa och vilka konsekvenser 

förändringarna kan få för människan, 

samhället och miljön i olika delar av 

världen. 

21 9 12 20 9 11 

3. Var olika varor och tjänster produceras 

och konsumeras samt hur varor 
11 4 7 17 9 8 

Figur 3 Regressionsanalys 2, mellan fråga 6 (Geografi har fått mig att uppskatta/värdera vår natur) och 

fråga 1 (Skolgeografi är intressant/intresseväckande). Här kan vi utläsa att det finns ett litet samband mellan 

dessa två frågor. Det vill säga om man svarar med ett högt värde (3 eller 4) på fråga 1 så är de mer benägna 

att svara liknande på fråga 6. R² är något lägre än i analys 1 och därmed korrelerar inte svaren lika väl med 

varandra. Dock så går även här trendlinjen uppåt.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi#Livsmiljöer
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transporteras. Hur människors 

försörjning och handelsmönster har 

förändrats över tid. 

4. 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. 

14 9 5 18 8 10 

 Kommer inte ihåg/minns ej 6 2 4 0 
  

 Har inte haft någon lektion kring dessa 

områden ännu 
2 

 
2 0 

  

GEOGRAFINS METODER, BEGREPP 

OCH ARBETSSÄTT 
      

1. Namn och läge på världsdelarnas viktigare 

länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner 

och orter. 

16 9 7 19 9 10 

2. Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, 

färger, symboler och olika skalor. 

Topografiska och olika tematiska kartor. 

21 9 12 18 7 11 

3. 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. 

9 6 3 9 5 4 

4. Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till 

exempel av samhällsplanering i 

närsamhället. 

5 3 2 8 3 5 

5. Centrala ord och begrepp som behövs för 

att kunna läsa, skriva och samtala om 

geografi. 

8 4 4 13 5 8 

 Kommer inte ihåg/minns ej 8 2 6 2 2 
 

 Har inte haft någon lektion kring dessa 

områden ännu 
1 1 

 
0 

  

MILJÖ, MÄNNISKOR OCH 

HÅLLBARHETSFRÅGOR  
      

1. Sårbara platser och naturgivna risker 

och hot, till exempel översvämningar, 

torka och jordbävningar, och vilka 

konsekvenser det får för natur- och 

kulturlandskapet. 

18 8 10 15 9 6 

2. På vilka sätt sårbara platser kan 

identifieras och hur individer, grupper 

och samhällen kan förebygga risker. 

9 6 3 11 5 6 

3. Intressekonflikter om naturresurser, till 

exempel om tillgång till vatten och 

mark. 

13 8 5 14 7 7 

4. Förnybara energitillgångar, till exempel 

sol- och vindenergi och alternativa 

drivmedel. 

15 8 7 16 7 9 

5. Förekomst av och orsaker till fattigdom 

och ohälsa i olika delar av världen. 
12 8 4 16 7 9 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi#Geografins_metoder_begrepp_och_arbetssätt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi#Geografins_metoder_begrepp_och_arbetssätt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi#Miljö_människor_och_hållbarhetsfrågor
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/geografi#Miljö_människor_och_hållbarhetsfrågor
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6. Samband mellan fattigdom, ohälsa och 

faktorer som befolkningstäthet, klimat 

och naturresurser. 

7 7 
 

12 6 6 

 Kommer inte ihåg/minns ej 10 3 7 3 3 
 

 Har inte haft någon lektion kring dessa 

områden ännu       

Den andra delen i undersökningen gick ut på att se ifall eleverna har tagit del av de central 

begrepp som beskrivs i kursplanen. Jag har uppfattat det som att läraren har berört alla teman 

som beskrivs i styrdokumentet. Min förväntning var att undervisningen av de olika centrala 

begreppen skulle vara successiv. Exempelvis elever i årskurs 7 skulle kryssa i ett fåtal 

svarsalternativ. Årskurs 8 skulle kryssa in några fler alternativ än årskurs 7. Och till sist 

skulle årskurs 9 ha kryssat i näst intill alla alternativen. Men i och med årskurs 8 hör till 

bortfall så fokuserade jag enbart på årskurs 7 samt årskurs 9 i resultatet.  

Några frågor som är värda lite extra uppmärksamhet är tillexempel fråga 1 och 2 i temat 

Livsmiljöer. Där 46 av 50 elever besvarade att de kände till ”Jordens klimat- och 

vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor”. 41 av 50 

säger att de känner till ”Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka 

konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av 

världen”. Dock är det enbart 19 av 50 som känner till ”Samband mellan fattigdom, ohälsa 

och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser”. En sista fråga som de flera 

elever kryssade i var även den frågan som handlade om resurser. ”Förnybara 

energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel” 31 av 50 säger 

att de teman de känner till. Efter sammanställningen av resultaten så kunde jag utläsa att 

årskurs 7 och årskurs 9 har kryssat i någorlunda lika. De har mer eller mindre behandlat alla 

teman och centrala begrepp som nämns i kursplanen. Med behandlat menar jag att eleverna 

har fått undervisning inom de kunskapsmål som Skolverket kräver. Det uppfattar jag som att 

lärarna undervisar väldigt brett. Det är svårt att begränsa sin undervisning och är relevant att 

beröra lite av varje tema. Då eleverna hela tiden får information genom olika medier så är det 

bra att lärare inte håller undan något, utan att det undervisas det som även är intresseväckande 

för eleverna. Det kan leda till att eleverna får mer förståelse för det som händer ute i världen 

och vad det kan bero på.  

4.2 Undersökning bland lärarna 

På skolan finns det tre ordinarie geografi lärare och en vikarierande lärare, som 

undervisar vid vissa tillfällen.  Då den fjärde lärarens undervisningstimmar är begränsade så 

valde jag enbart att undersöka de tre ordinarie lärare. Undersökningen som genomfördes 

bestod av sjutton stycken frågor. De frågorna som jag anser har varit viktiga att titta på är de 

som främst berör elevernas attityd, läroplanen och tillsist lärarnas ståndpunkt kring skolans 

läromedel där temat hållbar utveckling berörs. Frågorna besvarades på en skala från 1 till 4, 

där 1 står för håller inte med/inte alls medan 4 står för håller helt med/mycket. 
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Tabell 4. Undersökning bland skolans tre lärare. 

 

En av de tre geografilärarna håller i undervisningen för samtliga årskurser. Medan de övriga 

har en eller två årskurser att undervisa för. Eftersom undersökningen var anonym även bland 

lärarna så väljer jag att namnge dessa deltagare på följande sätt: läraren som undervisar för 

enbart årskurs 9 kommer att kallas C, läraren som undervisar för samtliga årskurser kommer 

att kallas B och den läraren som undervisar för årskurs 7 samt 9 kommer att kallas A. 

En av mina frågeställningar var hur lärare upplever elevens attityd till skolgeografi, ifall 

lärare anser att det finns en skillnad mellan pojkar/flickor. Frågan ställdes på följande vis: Är 

eleverna engagerade under lektionstid? Alla deltagare besvarade frågorna med en trea av 

fyra. Det vill säga att eleverna är engagerade på lektionerna, inte fullt ut. En trea av fyra fick 

även frågan ifall skolbarnen upplever geografi som intressant/roligt ämne. Låt mig gå över 

vad samtliga lärare anser om den nya läroplanen. Det fanns ingen tvekan om att 

undersökningens samtliga respondenter ansåg att läroplanen är mycket viktigt för 

undervisningen. Samt att läromedel som finns i skolan väl anpassade efter Lgr11. Alla tre 

lärare säger att det finns gott om utrymme för att planera fritt i sin lektionsundervisning, då 

Lgr11 inte begränsar de på något sätt. C uppfattar läroplanen som “ganska svårläst” men A 

påstår att “läroplanen har en struktur som tilltalar vid planeringen av arbetsområden”. C har 

valt att avstå från att kommentera läroplanen utifrån egna åsikter. 

Lärarna har även fått utrymme till fritt skriva något om geografi undervisningen i 

enkätundersökningen. Vad skulle behövas för till exempel göra undervisningen bättre så 

eleverna blir mer engagerade. Även här avstår B från att besvara på frågan. Respondenten A 

ansåg att materiella resurser, som pengar, skulle öka möjligheten till olika studiebesök eller 

LÄRARE 1- A, LÄRARE 2-B, LÄRARE 3-C 

Håller inte 

med/ inte 

alls 

1 

2 3 

Håller helt 

med/mycket 

4 

1. Hur viktig är läroplan/kursplan    BAC 

2. Nuvarande läroplan (Lgr 11) är bra och tydlig  C BA  

3. Nuvarande läroplan (Lgr 11) ger mig frihet att 

planera mina lektioner som jag vill 
  BAC  

4. Jag tycker att det är roligt att undervisa geografi   B AC 

5. e läromedel som vi har på skolan förhåller sig bra 

till Lgr11 
   BAC 

6. Jag använder aldrig andra källor än läroboken 

inför mina lektioner 
BA  C  

7. Jag vänder mig till andra 

böcker/tidskrifter/internetkällor för att 

komplettera min läsning 

 B  AC 

8. Eleverna får arbeta med mycket kartor  B AC  

9. Eleverna får lära sig om hur de kan påverka 

miljön genom egna handlingar/beslut 
  CBA  

10. Jag undervisar mycket om miljön/hållbar 

utveckling . Hållbarhetsfrågor, sårbara platser, 

hur fattigdom uppstår osv. 

  CBA  

11. Eleverna är engagerade under mina lektioner   CBA  

12. Jag upplever att mina elever tycker att geografi 

som ämne är roligt 
  A  

13. Jag upplever att pojkar är mer intresserade än 

flickor 
CB  A  
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exkursioner. I dagsläget så får eleverna endast besöka olika platsen på orten. Men ifall radien 

skulle utvidgas så kunde klasserna ha möjligheten till att besöka andra intressanta besöksmål. 

A avslutar med ” Tidsbrist? - möjligheter till ämnesöverskridande arbete skulle främja 

helhetstänkandet och skapa tidsvinster. Möjlighet att ta sig an större projekt och se helheter 

mellan ämnen.”C tycker att knyta undervisningen mer till det som händer i världen skulle 

förbättra lektionerna. Ha mer klassdiskussioner då eleverna tycker att det är roligare att prata 

om det som är eller har varit på nyheterna: ” Väderfenomen, katastrofer, globala 

uppvärmningen, urbaniseringen, flyttning (pull-push)”. 

 En sista fråga som är värt att diskutera. Frågan lyder: “Jag vänder mig till andra 

böcker/tidskrifter/internetkällor för att komplettera min läsning. Den besvarades av samtliga 

lärare på följande sätt: C samt A besvarade frågan med en 4 av 4. Medan B svarade med 2 av 

4. B är den läraren som undervisar för samtliga årskurser på skolan, använder sig minst av 

andra källor än skolans bok för att planera sina lektioner. Därmed anser C och A att skolans 

läromedel är otillräckliga och andra källor behövs för att kunna komplettera läsning inför 

lektionerna, deras svar blev då följande 4 av 4. Även om pedagogerna anser att läroböckerna 

är bra, så verkar det som att läromedlen inte är tillräckliga för att kunna planera sina lektioner 

efter dessa. Jag mejlade sedan till JJ för att ta reda hur undervisningen kring temat Hållbar 

utveckling går till. Då respondenterna besvarade blandat på frågan kring ”andra källor än 

boken”. Min fråga skickades vidare till övriga deltagare. Svaren blev följande:”(…) jag 

använder framförallt tv och tidningar där aktuella nyheter på området aktualiseras i 

undervisningen”. Den andra pedagogen svarade på följande sätt: ”Geografiboken ”Geografi 

7-9” Utkik, Bo Andersson. Gleerups Utbildning 2013. ISBN 978-91-40-67702-0 (s. 40-71 

Hållbar Utveckling)” 

4.3 Läromedelanalys  

Bara genom att bläddra i skolans läroböcker (se tabell 1) kunde jag tydligt se att geografi 

inte enbart handlar om kartor, utan det är så mycket mer. Skolgeografi berör lite av varje som 

tillexempel: ekonomi, väder och klimat, befolkning och en rad andra teman. Jag har fått 

möjligheten till att besöka skolan några gånger under processen och fått några frågor 

besvarade av JJ. Mycket kretsade kring läroplanen och läromedel. En av frågorna var till 

exempel hur skolan gick tillväga då läroplanen/kursplanen tolkas. Är det något som görs 

separat eller genomförs tolkningen av skolledningen. JJ förklarade för mig att på deras skola 

så tolkas läroplanen/kursplanen i respektive arbetslag. Allt efter tolkningen så måste det gå 

igenom rektorn eller skolans ledning, för att få godkännande till att planera sin undervisning.  

En fråga som jag hade kring skolans läromedel är ifall den förhåller sig till 

läroplanen/kursplanen. JJ svarade: ”Ja, relativt. Bok är en produkt och förlagen vill 

producera produkten snabbt för att sedan ta den till marknaden för att tjäna pengar. Men i 

detta fall så tycker jag att de har lyckats bra.(…) 

Horisont 7 

Huvudfokus i elevbok 7 är resurs och introduktion till hållbar utveckling. 

Geografidelen i boken inleds med en introduktion till begreppet Resurs. Vad är en resurs, 

vilka typer av resurser som existerar. Naturresurser, icke förnybara samt förnybara resurser 
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beskrivs kort och konsist. Vidare inleds ett större stycke med ”De flesta är överrens om att vi 

måste hjälpas åt för att skapa ett samhälle som är hållbart i längden (…)”. Där med inleds 

introduktion till vad hållbar utveckling är. Hur vi människor ska leva för att lämna så få spår 

som möjligt.  Inledningen till den hållbara utvecklingen knyts samman med vilka typer av 

resursen som är bäst för att vår påverkan på miljön ska vara minimal. Läsaren uppmuntras till 

att minska sitt ekologiska avtryck.  

Det vill säga ett mått som används för att beskriva hur vår livsstil påverkar miljön. 

Därefter följs en jämförelse mellan några utvalda ländernas olika ekologiska fotavtryck. Där 

Sveriges avtryck, är på sjätte plats av elva länder som jämfördes. I boken påpekas även hur 

forskare har räknat ut var gränsen för vad jorden klarar av. Som ett sätt att påpeka för läsaren 

att vi lever över våra tillgångar vad jorden klarar av att producera.  

Till sist i detta kapitel slutbehandlas hur man har gått till väga för att göra Sverige till ett 

hållbart samhälle. Författaren berör tre olika platser i Sverige, Västra hamnen i Malmö, 

Kungälv och en gymnasieskola utanför Halmstad. På dessa olika platser har det byggts eller 

utvecklats olika konstruktioner för att göra området miljövänligt och hållbart. 

Horisont 8 

En definition av begreppet råvaror inleder kapitlet som jag anser hör till hållbar 

utveckling. Här beskrivs det kort kring de olika råvaror som inhämtas från naturen som sedan 

fördelas i industrier där råvaran omvandlas till produkt. I boken berättas det för eleverna vad 

för typer av råvaror som kan inhämtas från till exempel skogsbruk. Det påpekas även för 

eleverna de konsekvenserna som medförs efter att vi människor avverkar för mycket skog. 

Hur utsläppen av växthusgasen ökar vid jordbruk. Samt hur gruvor och dagbrott bidrar till 

utsläpp av farliga ämnen i både vatten och luft. Problematiken kring fiskebeståndet beskrivs 

här med. Då risken finns att olika fiskearter försvinner helt på grund av för hårt fiske.  

Kapitlet avslutas med en tabell som beskriver för eleverna om de olika råvarorna. Vad olika 

råvaror har för ursprung sedan vidare till var tillverkningen sker. Vidare till hur råvaran ska 

transporteras som till sist blir en produkt. Se exempel nedan: 

Tabell 5. Från råvara till produkt, hämtat ur Horisont 8 

Råvara Ursprung → Tillverkning → Transport → Produkt 

Bomull Gujarat Indien Kina Båt, lastbil T-shirt 

Plast/kemi Kina/Brasilien Tyskland Lastbil Mobiltelefon 

Horisont 9 

Energi och miljö är huvudfokuset som inleder det hållbara kapitlet. Kina, som det 

kommer att handla om i denna del av boken beskrivs som ett av världens kolrikaste länder. 

Vilken i sin tur leder till att landet är de som släpper ut mest koldioxid då de även förbrukar 

mest energi i hela världen. Det finns även med en karta över Kina där naturtillgångar och 

industriområden markerade. Nu vill landets regering satsa på miljöteknik för hållbara 

energilösningar. Det beskrivs hur Kinas regering gör förändringar genom att ersätta kol och 

oljeeldade industrier med andra förnyelsebara energikällor. Det är inte billigt att byta ut 

industrier därefter berättas det hur olika kinesiska myndigheter finansierar i forskning, 
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utbildning och olika högteknologiska tillverkningar för att kunna byta ut energikällor. I och 

med att Kina är det landet som släpper ut mest koldioxid/växthusgaser de är även det land 

som satsar mest för att utveckla förnyelsebara energiprojekt. 
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5. DISKUSSION 

Efter en genomförd enkätundersökning bland eleverna så kunde jag utläsa att elevernas 

attityd runt ämnet geografi dessvärre är inte är så bra. Då 52 % inte håller med mig i frågan 

om geografi är det roligaste ämnet i skolan. Vad det kan beror på kan jag bara spekulera i. En 

aspekt skulle kunna vara att eleverna inte uppfattar frågan på samma sätt som jag har velat. 

Min utgångspunkt var att se ifall eleverna upplever geografi som ett roligt ämne. Medans 

frågan som ställs kan uppfattas av eleverna ifall geografi är deras favoritämne. Det vill säga 

52 % av de tillfrågade nödvändigtvis inte tycker att det är tråkigt utan snarare tycker att 

geografi inte är deras favorit ämne. En annan aspekt kan vara att ämnet är så brett att det blir 

svårt att placera skolgeografi ett fack, det blir svårt för eleverna att sätta fingret på vad 

geografi egentligen är (Møller, 2003). Å andra sidan kan det bero på att skolans begränsade 

resurser gör så att lärare tillsammans med eleverna inte kan utföra exkursioner som skulle 

kunna göra att intresset till ämnet väcks. Endast 6 % av elevrespondenterna anser att geografi 

är det roligaste ämnet i skolan. De svaren jag har fått kan bero på att eleverna troligtvis 

uppfattat frågan fel än vad ämnade göra. Dock så kan andelen av eleverna som faktiskt svarat 

att det är det roligaste ämne i skolan möjligtvis ökas i takt med att resurserna blir större, då 

fler utflykter och exkursioner kan utföras. 

Då 66 % har svarat 3 eller 4 på fråga 7 ”Tack vare geografilektionerna har jag fått 

kunskap i hur mycket individen påverkar jorden och vår miljö” har jag valt att analysera detta 

mot svaren i elevernas inställning till skolgeografi i fråga 1 ”Geografi i skolan är 

intressant/intresseväckande” och om det finns något samband mellan dessa två frågor. 

Analysen utfördes med hjälp av en regressionsanalys. I regressionsanalysen (se figur 2) kan 

man utläsa att R
2 

värdet var 0,3489 vilket är ett lågt R
2 

värde. R
2 

bör vara över 0,5 för att vi 

med större säkerhet kan visa på ett samband mellan frågorna och dess svar. Vi kan dock se att 

trenden är uppåtgående vilket indikerar att höga svar (3-4) i fråga 1 genererar motsvarande 

svar i fråga 7 även om de inte är exakt samma vilket skulle krävas för ett bra R
2 

värde. 

Slutsatsen utav detta resultat är att vi inte kan med säkerhet säga att geografi ökar 

miljömedvetenhet men att trenden indikerar att så är fallet ändå.  

En andra regressionsanalys (se figur 3) utfördes för att se sambandet mellan fråga 

1”Geografi i skolan är intressant/intresseväckande” och 6 ”Geografi har fått mig att 

uppskatta/värdera vår natur”. Detta görs för att se om inställningen till geografi har något 

samband med uppskattningen och värderingen utav vår natur. Resultatet från analysen visar 

på ett R
2
 värde som är väldigt lågt (0,2212). Detta visar oss att det igen inte finns ett uttalat 

samband mellan inställningen till geografi och uppskattningen och värderingen av vår natur. 

Vi kan precis som i första analysen se att trendlinjen pekar uppåt och indikerar att höga svar i 

fråga 1 genererar höga svar i fråga 6. Det vi drar som slutsats är att geografi kan påverka hur 

mycket du värderar natur och miljö men att det är svårt att se något faktiskt samband utifrån 

svaren. 

I den andra delen av undersökning studerades vad eleverna tror vad de har lärt sig utifrån 

kursmålen. Eleverna i årskurs 7 och 9 har svarat väldigt lika då jag förväntade mig successiv 

stegring. Slutsatsen som kan dras här är att eleverna i årskurs 7 möjligtvis inte kan särskilja 

den kunskap de har fått i skolan och den kunskap de har fått utanför skolans väggar. 
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Årskurs 7 säger sig vara miljömedvetna efter att har börjat studera geografi, dock så har 

de nyligen påbörjat geografiundervisningen i skolan. Deras miljömedvetenhet måste ha 

kommit från tidigare årskurser eller som tidigare nämnts andra källor än skolan. Årskurs 9 

svarade på färre kursmål än vad jag hade förväntat mig. Då svaren har varit lika mellan 

årskurserna uppfattar jag att eleverna i samtliga årskurser fått liknande undervisning, som har 

varit mer eller mindre fördjupad. En annan aspekt är att eleverna möjligtvis lär sig omedvetet 

genom olika medier eller andra källor utanför skolan. 

Eleverna har en blandade attityder till skolämnet vilket lärare inte känner så mycket av. 

Efter sammanställningen av bådas enkäter jämfördes lärarnas åsikter mot hur de upplever 

elevernas attityd till skolgeografi och hur eleverna faktiskt har svarat. Lärarnas syn skiljer sig 

från elevernas verkliga åsikt. Där kunde jag se lärare anser att eleverna uppskattar ämnet mer 

än vad eleverna faktiskt gör. Återigen så är det svårt för eleverna att möjligtvis placera ämnet 

i ett fack. Geografi är möjligtvis inte deras favorit ämne men det kanske kommer till exempel 

på plats två, men det kan bero på att eleverna inte har uppfattat frågan på rätt sätt som jag 

tidigare har nämnt. Avsikten har varit att påpeka att ämnet är så brett att eleverna har svårt att 

definiera ämnet för att finna geografi som det roligaste ämnet. Då ämnet består av olika delar 

och är återigen ett mycket omfångsrikt ämne.  

En mindre läromedelsanslys gjorde som gick ut på att se ifall böckerna förhåller sig till 

Lgr11. När undersökningen sattes igång så fick jag ta del av tre läromedel som fanns i skolan. 

Böckerna som jag har arbetat med under denna uppsats går under namnet; Sol 4000 Horisont, 

”elevböcker i geografi, historia, religion och samhällskunskap för en årskurs samlade i en 

enda bok” (nok.se). Bara genom att bläddra i dessa böcker kunde jag tydligt se att geografi 

inte enbart handlar om kartor, utan det är så mycket mer. Skolgeografi berör lite av varje som 

tillexempel: ekonomi, väder och klimat, befolkning och en rad andra teman. Ett av dessa 

teman är återkommande i alla tre böckerna, temat ”hållbar utveckling”.  

Så som Englund (1999) beskriver så styr läroböckerna eleverna, vilket hindrar eleverna 

att på egen hand aktivt söka information på andra ställen än boken för att uppnå de 

kunskapskraven som behövs enligt kursplanen. Det kan jag hålla med om. Eftersom den 

informationen som finns i böckerna är ofta någorlunda heltäckande för både eleverna och 

lärarna. Jag anser att läroböckerna är bra då allt och står i dem är ett verktyg för att uppnå 

kunskapskraven som Skolverket kräver. Det är även bra att lärare som saknar heltäckande 

ämneskunskaper finns stöd i just läromedel som ges i skolan. Då det underlättar för till 

exempel den vikarierande läraren att följa det innehållet som finns i boken (Långström & 

Viklund, 2006). Vid sådana situationer underlättar det att ha en heltäckande bok för att alla 

målen uppnås inom ämnet. Dock det negativa med just en heltäckande bok är att eleverna inte 

får möjlighet att söka relevant information på andra ställen och undervisningen kan kännas 

låst och kanske enformig.  Två av skolans lärare använder sig av andra källor än läroboken i 

samband med undervisning. Vilket jag tror resulterar i att eleverna får en bredare kunskap 

kring temat hållbar utveckling. Efter den begränsade läromedelanalysens genomförande så 

vill jag fastslå att läromedlen följer Skolverkets kursplan till en mycket stor del. Genom 

Horisont böckerna kan eleven uppnå kunskapskraven som Skolverket kräver. Dock så var 

inte informationen i böckerna omfattande, eleverna blir tvungna att söka information på annat 

håll än boken, för att komplittera sin läsning.  
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Jag anser att eleverna inte får den heltäckande bilden för att förstå sig på hållbar 

utveckling. Min hypotes var att hållbar utveckling skulle successivt beskrivas i böckerna. Det 

vill säga att begreppet skulle introduceras i elevbok 7 och sedan byggas vidare på hur man 

kan göra för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Det visade sig stämma bra överrens med 

det jag hade förväntat mig. Även om temat hållbar utveckling enbart tar upp knappt 1-2 sidor 

i varje lärbok så anser jag att den informationen som finns är mycket matnyttig. Dessa knappa 

1-2 sidorna innehår inte enbart text utan även bilder och tabeller. Dessvärre blev jag något 

besviken att i elevbok 9 handlar hållbar utveckling enbart om Kina. Även om det är mycket 

bra att den problematiken nämns så skulle jag vilja att eleverna ska tänka på hur de ska göra 

för att förebygga utsläppen samt minska sina ekologiska avtryck.  
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6. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka elevernas attityder och engagemang till 

skolämnet geografi. Eleverna som deltog i undersökningen visade sig sakna intresse för 

geografi som ämne dock så har deras intresse för klimat och miljö har ökat. Eleverna anser att 

geografi inte är skolans roligaste ämne, vilket var tråkigt att höra. Men det kan bero på att 

ämnet är uppdelat i många komponenter. Så eleverna tycker inte att ämnet är intressant men 

det är inte samma sak som att inte gilla geografiämnet. Lärare anser dock att elevernas attityd 

till ämnet är positiv och eleverna är engagerade under lektionstiden. Lärarna anser då att 

eleverna är engagerande under geografilektionerna. Ser man på vad eleverna har svarat så 

verkar de inte vara så engagerade till ämnen som det syns utåt. Men fortfarande anser 52 % 

av eleverna att geografi inte är så särkilt roligt ämne i skolan därav får ämnet en etta av fyra. 

6 % tycker att ämnet är det roligaste som finns i skolan. 14 % har svarat att geografi är det 

roligaste ämnet I grundskolan på en skala från ett till fyra får en trea. Efter en sammanställd 

enkätundersökning bland lärare så kunde jag utläsa att Lgr11 är bra dock något svårläst. Men 

att lärare kan fritt planera sina lektioner, då kursplanen ger gott om utrymme till det. 

Dessvärre så är läroböckerna inte den enda källan som behövs för att genomföra 

undervisningen. Andra källor söks upp för att kunna ge en heltäckande bild av den hållbara 

utvecklingen. Skolböckerna i sig är bra då de förhåller sig till Lgr11. Även om informationen 

i böckerna är något begränsad, vilket ger eleverna ett smakprov för att de sedan på egen hand 

ska kunna aktivt söka information på andra ställen. De fakta som finns i boken är tillräcklig 

för att eleven skall uppnå de kunskapskrav som krävs av Skolverket. Eleverna får inte så 

mycket verktyg ur läromedlen för att de ska kunna handla och agera hållbart inför framtiden. 

Begreppet hållbar utveckling bearbetas successivt i skolans alla tre läromedel. Kunskapen 

kring vad hållbar utveckling och hållbart samhälle finns. Dessvärre inte vidare utförligt 

beskrivet. En annan nackdel är att böcker inte tar upp hur eleverna ska agera för att skapa ett 

hållbart samhälle. Utan fokuset ligger på vad Kina gör eller hur vissa orter i Sverige har gått 

till väga. Men jag hoppas att det är författarens mening att skriva på följande sätt. För att det 

ska väcka kreativa tankar hos eleven, för att forska vidare på egen hand och försöka hitta 

egna lösningar på problematiken.  

  



25 

 

REFERENSER 

 

Litteratur 

Berg, Leif (2011). Horisont 7: elevbok. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Berg, Leif (2012). Horisont 8. Elevbok. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Berg, Leif (2013). Horisont. 9, Elevbok. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Caruso, Angela ”Competences and Geography. A meta-cognitive approach” Journal of 

Research and Didactics in Geography (J-READING), 1, 4, June, 2015, pp. 43-52         

Crouch, Catherine H., and Mazur, Eric. "Peer Instruction: Ten years of experience and 

results." Am. J. Phys. Vol. 69, No. 9, September 2001. pp. 971–72 

Edling, Christofer & Hedström, Peter (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande 

analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur 

Egidius, Henry (2008). Psykologilexikon. 4. utg. Stockholm: Natur och kultur 

Englund, Boel (1999) Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk Forskning i 

Sverige 1999 årg 4, nr 4, s 327–348 

Kenndal, Robert (2011) Den pedagogiska textens struktur och design. Geografiska notiser. 

2011:3 s. 113–123. Tillgänglig på Internet: http://www.geografitorget.se/gn/nr/2011/bil/3- 

04.pdf (2015-05-31) 

Långström, Sture & Viklund, Ulf (2006). Praktisk lärarkunskap. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: 

[grundbok för lärare]. 3. [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur 

Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet, 2006 

Møller, Jens Peter (2003). Geografididaktik: perspektiv och exempel. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

Nationalencyklopedin, NE (1995) , allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, 

Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs  

Skinner, E.A. & Belmont, M.J. 1993, "Motivation in the Classroom: Reciprocal Effects of 

Teacher Behavior and Student Engagement Across the School Year", Journal of 

Educational Psychology, vol. 85, no. 4, pp. 571-581. 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Fjortonde upplagan (2015). Stockholm: 

Svenska akademien 

Uljens, Michael (red.) (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Internetkällor 

Dunderklumpen! 1974 http://www.imdb.com/title/tt0071448/plotsummary?ref_=tt_ov_pl 

IMDB [Hämtat 2016-02-08] 

Lantmäterier, Kartor Topografisk, översiktskarta över Sverige. ©Lantmäteriet i2014/00601 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ [Hämtat 2015-12-11] 

Linköpings Universitet, Ämnesdidaktik 

https://www.liu.se/forskning/forskningsomraden/skola-och-

utbildning/amnesdidaktik?l=sv [Hämtat 2015-12-20] 



26 

 

Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs] : grundskollärares val, användning 

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. (2006). [Stockholm]: 

Skolverket http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640 [Hämtat 2015-11-30] 

Nationalencyklopedin, hållbar utveckling. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hållbar-utveckling [Hämtat 2015-12-

10] 

Skolverket (2013-06-24) Geografi 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen/geografi 

[Hämtat 2015-12-10]  

Strömsund Kommun Befolkningssiffror 

http://stromsund.se/download/18.4f878c0314bee77a9f1d47/1425643469760/Befolknings

siffror+2014.pdf [Hämtat 2015-11-30] 

Vad styr verksamheten? http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-

utbildningssystemet/grundskoleutbildning/grundskola/vad-styr-verksamheten-1.190428 

[Hämtat 2015-12-20] 

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-amnen 

Skolverket (2013-02-05) [Hämtat 2015-12-20] 

 

BILAGOR 

Bilaga 1- brev till målsman 

 

En attityd undersökning om elevers intresse av Geografi i grundskolan 

Bäste Målsman!  

Det skulle vara ytterst värdefullt för mig om ditt barn får lov att svara på en 

attitydundersökning om geografi i skolan. Som Lärarstudent på femte terminen vid 

Lärarutbildningen vid Uppsala Universitet genomför jag nu mitt examensarbete där det ingår 

att göra en empirisk undersökning. Mitt val har fallit på att undersöka elevers intresse av 

geografi som en del av en komparativ undersökning av vad som undervisas dem.  

Mitt syfte med undersökningen och min fråga att utreda i examensarbetet är frågan om vad 

barnen själva tycker är viktigt, intressant och vad de anser sig behöva kunna om geografi. Ju 

fler elever som är med och svarar är viktigt för undersökningens tillförlitlighet. Varje enkät 

kommer att hanteras konfidentiellt och inga enskilda svar kommer att redovisas. Jag vill 

gärna också ha möjlighet till en uppföljande intervju, om något enkätsvar ser extra intressant 

ut. Därför vill jag gärna redan nu fråga om just ditt barn får ställa upp på följdfrågor kring 

ämnet geografi i form av en intervju. 

 Svara senast 16 november 
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Markera det alternativ som du låter ditt barn delta i 

□ Jag tillåter att mitt barn deltar i enkätundersökningen i Geografi samt uppföljande 

intervju. 

□ Jag tillåter att mitt barn enbart deltar i enkätundersökningen. 

□ Jag tillåter inte mitt barn att delta i varken enkätundersökningen eller intervju. 

Elevens namn 

 

 

Önskar du kontakt med mig för frågor kring enkätundersökningen är du välkommen att ringa 

på telefon: 073 82 85 246 (Olga Renler) eller Maila frågorna till mig: 

Olga.Renler.3620@student.uu.se  

 

Bilaga 2- Enkätundersökning bland elever 

DEL 1 

Mina Geografilektioner 

Jag vill undersöka din attityd och intresse för skolämnet geografi. 

*Obligatorisk 

Kryssa i den rutan som är mest relevant för påståendena nedan 

1 håller inte med - 4 håller helt med 

Jag tycker att... 1 2 3 4 

1. Geografi i skolan är 

intressant/intresseväckande * 
    

2. Geografi är ett svårt ämne i skolan *     

3. Geografi har gjort mig mer kritisk och fått 

mig att se saker på ett nytt sätt * 
    

4. Geografi har gjort mig nyfiken/vetgirig på 

hur världen fungerar * 
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5. Geografi är det roligaste ämnet i skolan *     

6. Geografi har fått mig att uppskatta/värdera 

vår natur * 
    

7. Tack vare geografilektionerna har jag fått 

kunskap i hur mycket individen påverkar 

jorden och vår miljö * 
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DEL 2 

Enligt Skolverket ska Du som går i årskurs  7-9 kunna följande: 

*Obligatorisk 

Kryssa in den/de rutor du tror att har fått undervisning inom.  

Ta gärna hjälp av din lärare 

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll och jag vill undersöka 

ifall du har tagit del av följande 

Nedanstående alternativen är direkt tagna ut Skolverkets Läroplan, Lgr 11: 

1. Livsmiljöer * 

 Jordens klimat och 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. 

 Kommer inte ihåg/minns inte 

 Har inte haft någon lektion kring dessa områden ännu 

 Övrigt:___________________________________________________ 

 

 

2. Geografins metoder, begrepp och arbetssätt * 

 

Nedanstående alternativen är direkt tagna ut Skolverkets Läroplan, Lgr 11: 

 

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

geografi. 

 Kommer inte ihåg/minns inte 

 Har inte haft någon lektion kring dessa områden ännu 

 Övrigt: __________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Miljö, människor och hållbarhetsfrågor * 

Nedanstående alternativen är direkt tagna ut Skolverkets Läroplan, Lgr 11: 

 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. 

 Kommer inte ihåg/minns ej 

 Har inte haft någon lektion kring dessa områden ännu 

 Övrigt: ________________________________________________________ 

Jag går i * 

 Årskurs  7 

 Årskurs  8 

 Årskurs  9 

Jag är * 

 Kille 

 Tjej 

Min ålder är * 

_______ 

Önskar du kontakt med mig för frågor kring enkätundersökningen är du välkommen att ringa 

på telefon:  

073 82 85 246 (Olga Renler) eller maila frågor till min mail: 

Olga.Renler.3620@student.uu.se 

mailto:Olga.Renler.3620@student.uu.se
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TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

OLGA RENLER 
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Bilaga 3. Enkätundersökning bland lärarna 

Undersökning av lärares undervisning i geografi 

frågorna handlar om Lgr11, läromedel och elevernas inställning. 

Jag är oerhört tacksam om Du kan ta dig tiden att besvara följande frågor. 

 

Håller inte 

med/ inte 

alls 

  
Håller helt 

med/mycket 

Hur viktig är 

läroplan/kursplan * 
1 2 3 4 

Nuvarande läroplan (Lgr 11) är 

bra och tydlig * 
1 2 3 4 

Nuvarande läroplan (Lgr 11) 

ger mig frihet att planera mina 

lektioner som jag vill * 

1 2 3 4 

Jag tycker att det är roligt att 

undervisa geografi * 
1 2 3 4 

De läromedel som vi har på 

skolan förhåller sig bra till 

Lgr11 * 

1 2 3 4 

Jag använder aldrig andra 

källor än läroboken inför mina 

lektioner * 

1 2 3 4 

Jag vänder mig till andra 

böcker/tidskrifter/internetkällo

r för att komplettera min 

läsning * 

 

1 2 3 4 

Eleverna får arbeta med 

mycket kartor * 
1 2 3 4 

Eleverna får lära sig om hur de 

kan påverka miljön genom egna 

handlingar/beslut * 

1 2 3 4 

Jag undervisar mycket om 

miljön/hållbar utveckling * 

Hållbarhetsfrågor, sårbara 

platser, hur fattigdom uppstår 

osv. 

 

1 2 3 4 

Eleverna är engagerade under 

mina lektioner * 
1 2 3 4 
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Jag upplever att mina elever 

tycker att geografi som ämne är 

roligt * 

 

1 2 3 4 

Jag upplever att pojkar är mer 

intresserade än flickor * 
1 2 3 4 

 

 

Vi använder oss av olika metoder för att inhämta olika geografiska data* 

Ange gärna vad/vilka (tex GIS, geografiska verktyg som satellitbilder) 

 

 

 

 

 

 

 

Egna tankar kring Lgr 11. * 

 

 

 

 

 

 

 

Egna tankar kring geografiundervisningen* 

- är det möjligt att göra geografilektionerna mer intressanta? Hur? Vad saknas? 

 

 

 

 

 

 

 

Jag undervisar * 

□  Årskurs 7   □ Årskurs 8  □ Årskurs 9 

 


