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ABSTRACT 

Jörnelind P. 2016. Geografi bland gymnasieelever. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Syftet med uppsatsen är att jämföra och se om det finns någon skillnad i attityden mot 

geografiämnet bland de elever som läst geografi på gymnasiet gentemot de elever som inte läst 

det under sin tid på gymnasiet. Det tillvägagångssätt som jag använt mig av är intervjuer med 

åtta elever som går på ett gymnasium i Uppsala. De går samtliga tredje året på gymnasiet, där 

hälften av de deltagande eleverna läst geografi. Resterande fyra elever har inte läst geografi 

under sina gymnasieår, och kommer heller inte göra det. Intervjuerna genomfördes med hjälp 

av en intervjuguide samt min Ipad för att spela in intervjuerna. Frågorna som ställdes under 

intervjun berörde elevernas tankar och åsikter kring ämnet geografi. Det visade bland annat att 

större delen av de deltagande eleverna ansåg geografi vara ett bra ämne att ha läst, även bland 

de elever som inte läst geografi på gymnasiet. Vidare var kartor och länder något tre av fyra 

bland de som inte läst geografi vara det första de tänkte på när de hör ämnet. Alla elever som 

deltog kände sig mer eller mindre oroliga inför framtiden gällande mänskligheten och miljön.  
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Förord 

Jag vill tacka: min handledare Bert Eriksson för all den hjälp jag fått med att kontakta elever 

till de intervjuer jag genomfört. Utan din hjälp hade detta arbete tagit mycket längre tid. Tack 

för att du granskat uppsatsen och dess språk och för att du trott på min idé.    

 Jag vill även rikta ett stort tack till de elever som deltagit på intervjuerna. Jag är tacksam att 

ni givit mig er tid för att ställa upp på intervjuer och för att ni varit så snabba på att svara på 

mejl och gett mig förslag på när intervjuerna kan genomföras. Jag är även tacksam att ni låtit 

mig spela in intervjuerna. 
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1. INLEDNING  

När jag gick på gymnasiet läste jag vad som då hette Geografi A, vilket motsvarade 100 

poäng. Jag har alltid intresserat mig för världen och hur många olika delar samspelar. För 

mig som blivande lärare inom geografi, är detta ett intresse som jag hoppas kunna överföra 

till mina framtida elever.  

  Men hur ser elever som går på gymnasiet idag på ämnet geografi? Tycker de att det är lika 

roligt som jag gjorde? Och vad tycker de som inte läst geografi om ämnet? Det är frågor som 

jag under en tid har funderat på, utan att riktigt veta hur jag ska gå till väga för att få reda på 

det. I och med denna studie, får jag nu en möjlighet i att besvara de frågor jag funderat över. 

I min framtida roll som lärare, upplever jag det intressant att få en viss känsla över vad och 

hur elever ställe sig mot ämnet.  

  Enligt Skolverket är geografi på gymnasienivå inte ett av de ämnen som 

programgemensamma (Skolverket 2016). Det innebär att geografi inte är ett ämne som alla 

gymnasieelever läser, så som exempelvis engelska, matematik och svenska (ibid 2016). Det 

är i dagsläget två inriktningar på två olika program som läser geografi inom en viss 

programinriktning, och det är inom samhällsvetenskap-programmet med inriktning 

samhällsvetenskap samt naturvetenskaps-programmet med inriktning samhälle. Utöver dessa 

finns det sex program som erbjuder geografi som tillval för fördjupningsämne.  

  Med tanke på att relativt få elever idag får tillgång till att läsa geografi kommer jag försöka 

belysa vilken attityd som finns bland eleverna gentemot ämnet. Kan det finnas vissa likheter 

och/eller skillnader mellan de som har läst geografi, och de som inte läst geografi och heller 

inte kommer läsa geografi? Och hur kan dessa ta sig i uttryck? Begreppet ”attityd” beskriver 

Nationalencyklopedin som: kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, 

förhållningssätt  (NE, 2016-03-30). Utifrån denna förklaring är det förklaringen inställning 

och förhållningssätt som kommer beröras. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon skillnad i attityden mot ämnet 

geografi bland elever som under sista året på gymnasiet har läst geografi mot de som inte läst 

och heller inte kommer läsa geografi under sin gymnasietid. Frågeställningarna jag har lyder: 

 Vilken attityd finns mot ämnet geografi bland elever som läst geografi på gymnasiet? 

 Vilken attityd finns mot ämnet geografi bland de elever som inte läst geografi på gymnasiet? 

 Hur skulle eventuella skillnader förstås i relation till kursplanen? 

 

1.2 Avgränsning 

Anledningen till att denna studie riktar in sig på gymnasieelever, och inte yngre elever, är då 

geografi för första gången i skolgången är valbart, beroende på vilket program du går. Jag 

har i denna studie gjort en avgränsning till att intervjua åtta elever från samma gymnasium i 

Uppsala som alla går tredje året på gymnasiet.  Detta för att de som läser geografi, har läst 
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det på samma skola samt att de som inte läst det även de går på samma skola och även på 

samma gymnasium som de som läst geografi. Anledningen till att det blev elever från en och 

samma skola var även på grund av möjligheten att så snabbt som möjligt få kontakt med 

elever som skulle kunna tänkas ställa upp på intervju då min handledare jobbar på ett 

gymnasium i Uppsala. Det hade varit intressant att genomföra denna studie med fler elever 

även från andra skolor, eller att jämföra geografi med andra ämnen, men då denna studie 

begränsas till 15hp på Uppsala Universitet, kommer jag endast ha en period under vt15 att 

arbeta med detta. Jag anser det intressant att göra jämförelsen inom endast ett ämne, och vill 

kunna gå in lite djupare med jämförelsen inom just geografi. Att det blev elever från samma 

skola beror på att min handledare jobbar som gymnasielärare vid ett gymnasium i Uppsala 

och kunde på så sätt hjälpa mig att kontakta elever för intervjuer.  

   

 

2. METOD 

Jag har i denna studie valt att använda mig av metoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Genom att göra detta anser jag mig kunna få en djupare förståelse för hur en grupp på åtta elever 

upplever geografi. De svar jag samlar in från intervjuerna kommer sedan tematiseras under 

olika rubriker. Den intervjuguide jag utgått från under intervjuerna återfinns i bilaga 1. Nedan 

följer en beskrivning över hur jag gått tillväga då jag genomfört denna studie.  

 

2.1 Kvalitativa intervjuer  

I en kvalitativ intervju, är de områden kring vilka man söker svar på, oftast bara inringade 

medan frågorna kan variera mellan olika intervjuer. Detta på grund av vad den intervjuade 

svarar och vilka perspektiv denne tar upp. Syftet med denna typ av intervju, är att söka så 

djupgående svar som möjligt och att intervjupersonen ska få möjlighet att svara så uttömmande 

som möjligt (Johansson & Svedner, 2006, s. 43). Med hjälp av den kvalitativa intervjun, 

kommer jag därmed att få gå in på djupet för att i ett försök att bättre förstå attityden eleven har 

till geografi. En viktig aspekt att ha i åtanke gällande intervjuer är att inge förtroende för den 

person som ska intervjuas. För att detta ska kunna uppnås, är det viktigt för mig som genomför 

intervjun att klargöra mitt syfte med intervjun samt att försäkra, i detta fall eleven, att det inte 

kommer vara möjligt att spåra svaren till just denne (Johansson & Svedner, 2006, s. 44). 

 Kvale och Brinkmann skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun från 2014 att genom att 

göra intervjuer bör de som deltar i studien, innan intervjun äger rum, få information kring bland 

annat syftet med undersökningen och proceduren. De som ska deltaga ska även få information 

kring vem eller vilka som kommer ta del av den färdigställda intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 107). Vidare beskriver de att intervjuaren måste bedöma de konsekvenser som kan 

komma uppstå, exempelvis om det är så att en elev skulle kunna ta skada av det publicerade 

materialet. Med detta som bakgrund, bör jag väga fördelar mot nackdelar gällande 

konsekvenser som kan komma uppstå. Detta gäller inte bara de elever som ställer upp på en 
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intervju, utan även den grupp de kommer representera (gymnasieelever som inte läst geografi 

respektive de gymnasielever som läst geografi) (ibid, s. 110).  

 Genom att denna undersökning bygger på intervjuer med gymnasieelever, blir detta något 

av största vikt att ha i åtanke, dels i planeringen av intervjufrågor, men även under intervjun 

samt då jag sammanställer svaren i denna uppsats. 

 I enlighet med det Esaiasson m.fl. beskriver, kommer denna typ av intervjusituation att vara 

en respondentundersökning. Med det menas att intervjuerna kommer bygga på de intervjuades 

tankar, och detta kommer i sin tur bli själva studieobjektet. I och med detta, kommer frågorna i 

så stor utsträckning som möjligt vara så lika varandra som det i situationen erbjuder. När 

intervjuerna därefter är genomförda, kommer arbetet i stor utsträckning ske genom att i den 

mån det går hitta skillnader och likheter i svaren (Esaiasson m.fl. 2012, s. 228). 

 Denna studies intervjuer skulle emellertid även kunna beskrivas som semistrukturerad 

(Alvehus, 2013, s. 83). En semistrukturerad intervju är bland de vanligaste, och under denna 

form följer den som intervjuar ett formulär, som innehar ett antal öppna frågor eller större teman 

kring det man vill att samtalet ska handla om. Här har intervjupersonen större möjlighet att 

påverka innehållet, och den som intervjuar måste aktivt delta och lyssna. Detta bidrar till att 

den som leder intervjun kommer kunna ställa följdfrågor (ibid, s. 83). I och med en 

semistrukturerad intervju, kommer jag aktivt behöva lyssna på den jag intervjuar. Enligt 

Rautalinko (2013) kan man dela in det aktiva lyssnandet i två delar – i yttre och inre 

beståndsdelar. Bland de yttre beståndsdelarna räknas till exempel uppmuntran, sammanfattning 

och frågor. Ett enkelt sätt att visa uppmuntran är exempelvis genom att den som genomför 

intervjun har ett kroppsspråk som är öppet och vänligt samt att ha ögonkontakt (Rautalinko, 

2013, s. 22). Vid intervjuer med ungdomar kan detta vara speciellt viktigt att ha i åtanke då 

detta kan vara en ny situation för dem. Dock beskriver Rautalinko (2013) vidare att det är viktigt 

när det gäller direkt uppmuntran att vara försiktigt vid att använda begrepp som ”berätta mer” 

eller ”fortsätt”. Detta eftersom det kan leda till att jag som intervjuare inte längre verkar vara 

särskilt intresserad. Vidare kan det ha motsatt effekt, att den intervjuade istället inte slutar prata 

(Rautalinko, 2013, s. 24).  

 Att denna undersökning genomförs med semistrukturerade intervjuer är då möjligheten till 

att ställa följdfrågor finns. Detta kan vara intressant då eleverna med största sannolikhet inte 

svarar lika på de huvudfrågor som ställs och detta ger då eleverna ett tillfälle att vidareutveckla 

sina tankar. Det kan även bidra till att det resultat som återfinns i uppsatsen kan innehålla mer 

och andra teman än vad som från början var planerat.  

 Rautalinko (2013) skriver att det vid inledningen av ett samtal kan vara bra att starta med 

lite ett informellt samtal. Detta för att minska den möjliga nervositet som kan finnas hos 

motparten. Här kan man exempelvis berätta lite om sig själv, berätta lite om varför man är här 

och beskriva upplägget och hur lång tid det finns till förfogande (Rautalinko, 2013, s. 85). Det 

är något jag använt mig av bland annat genom att när vi letade ett ställe att genomföra intervjun 

på, pratade lite om exempelvis min uppsats, hur det går med intervjuerna och så vidare. När 

intervjun sedan är igång, är det mitt ansvar att se till att det flyter på någorlunda utefter de frågor 

som finns med i intervjuguiden, men även se till att tiden för intervjun inte överstiger den tid 
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som är avsatt (ibid, s. 86). Detta kan göras genom att exempelvis berätta hur lång tid av intervjun 

som är kvar, samt att göra någon form av sammanfattning och fråga om det är något den 

intervjuade eleven vill lägga till (ibid, s. 86).  

 I och med att de intervjuer som genomförts blivit inspelade har ett efterarbete genomförts. 

Detta efterarbete har genomförts på så sätt att det inspelade materialet har lyssnats igenom och 

skrivits ned. Efter detta har arbetet varit att tematiserat svaren för att finna likheter och olikheter. 

Det färdiga resultatet av intervjuerna återfinns i resultatdelen.  

 Denna studie hade helt eller delvis kunnat byggas på bland annat enkäter. Anledningen till 

att de valdes bort är bland annat då möjligheten till att ställa följdfrågor inte funnits, samt att 

det hade varit svårare att ställa diskuterande frågor. Anledningen till att följdfrågor och 

diskuterande frågor passar bra i denna studie är då intervjuerna med största sannolikhet inte 

kommer följa samma svarsmönster, samt att eleverna inte kommer svara exakt likadant. Vid 

enkäter skulle eleverna ha samma svarsmöjligheter, utan chans att ytterligare kunna förklara 

hur och varför de tänker på ett visst sätt. Vid enkäter kan det också vara problematiskt att få 

tillbaka enkäterna i tid. Däremot hade det med hjälp av enkäter varit möjligt att nå ut till ett 

större antal elever. Detta är även något som Ejlertsson (2014), att enkäter fungerar bra om man 

vill göra en studie inom ett större område (Ejlertsson, 2014, s. 12). Vidare beskriver han att 

enkäter även kräver planering för utskick av dessa, så de inte kommer fram under en olämplig 

period då de har mycket annat att göra (ibid, s. 33-34). I och med att jag kommer ha mejlkontakt 

med de elever som ska delta på intervjuer, är detta inte ett problem då eleverna själva får ge 

förslag på dag och tid som passar dem.  

 Att göra en textanalys kring de frågeställningar jag har, hade inte varit särskilt lyckat. I och 

med att de frågeställningar denna studie har vill ta reda på vad dagens gymnasieelever har för 

attityd kring ämnet, blir det inte rättvist att gå tillbaka till studier som är så pass gamla som 22 

år.    

 

2.2 Etikfrågor kring intervjuer  

Sedan den 1 januari år 2004 finns i Sverige en etiklag. Denna lag ska reglera de etiska 

frågeställningar då det genomförs en studie där människor är inblandade. Att ha i åtanke vad 

som är lämpligt och olämpligt, är viktigt även för den som gör en enkätundersökning som inte 

har ett forskningsändamål. Denna lag omfattar bland annat ras/etniskt ursprung, religion och 

hälsa. De fyra krav man bör ha i åtanke är enlig Vetenskapsrådet forskningsetiska principer: 

Informationskravet; de som ska delta i enkätundersökningen ska tydligt informeras om syftet 

med undersökningen. Samtyckeskravet; de som deltar i studien har rätt att bestämma om de vill 

eller inte vill delta i en studie. Konfidentialitetskravet; detta innebär att de som deltar i studien 

inte ska kunna identifieras av någon annan, exempelvis genom personuppgifter och liknande. 

Nyttjandekravet; innebär att de uppgifter som kommer in i samband med enkäten enbart får 

användas i det syfte enkäten avger (Ejlertsson, 2005, s. 29-30). Dessa fyra principer är givetvis 

viktiga att ha i åtanke oavsett vilken målgrupp man förväntas undersöka. Trots att detta är 

hämtat ur Ejlertssons bok om enkäter, är det av största vikt att ta hänsyn till även under 

intervjuer. För att citerad Riksdagen gällande etiklagen: ” 2 § I denna lag avses med forskning: 
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vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (Riksdagen, 2016-04-06).  

 Givetvis är även de alla dessa fyra  etiska principerna något jag haft i använt mig av då jag 

genomför denna studie. I förhållande till dessa fyra etiska principer är det främst 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet jag använder mig av, samtyckeskravet togs i hänsyn 

vid mejlkontakten med eleverna. Detta då eleverna i den färdiga uppsatsen har fingerade namn 

samt att den skola eleverna går på inte nämns i uppsatsen. Uppsala har i dagsläget ett antal 

gymnasieskolor, vilket gör det svårare att knyta eleverna till en viss skola samt ännu svårare att 

knyta intervjuerna till en viss elev. Trots att denna studie inte berör frågor som är särskilt 

känsliga i form av religion, sexuell läggning eller andra känsliga områden, har jag gjort det 

övervägande att jag ändå vill låta eleverna behålla sin anonymitet. 

 

2.3 Förberedande arbete 

Min handledare, som även arbetar på gymnasiet, kontaktar elever som skulle kunna tänkas vara 

intresserade av att delta i en intervju. Genom att jag får deras mailadresser, där jag kontaktar 

eleverna personligen så beskriver jag även syftet med intervjun. I det mail kommer de även 

frågan huruvida eleverna känner sig bekväma i att bli inspelade. Här framgår det även att det 

inspelade materialet enbart kommer användas just för denna studies underökning, samt att alla 

intervjuer kommer raderas då arbetet med dessa är färdigställt.  

 Innan intervjuerna ser jag till att vara väl förberedd. Under intervjuerna följs en intervjuguide 

som sammanställts innan. Innan intervjuerna genomförs, kommer jag även se till att vara påläst 

på frågorna, veta vem det är som ska intervjuas samt se till att ha telefon eller dylikt med fullt 

batteri för eventuell inspelning av intervjun. Eleverna kommer innan intervjun startar även 

påminnas kring deras anonymitet i den färdiga uppsatsen.  
  

2.4 Intervjuprocessen 

Intervjuerna genomförs på ett gymnasium i Uppsala. Totalt kommer åtta elever intervjuas. 

Eleverna som deltar i studien fick lämna förslag på när det passade dem att genomföra 

intervjuerna för att inte missa lektionstid. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter att genomföra, 

och jag hade under intervjuerna med min intervjuguide. Intervjuerna genomfördes med en elev 

i taget, för att det kommande efterarbetet ska bli lättare. Detta på grund av att risken annars 

finns för förvirring för min del, då jag kan komma få problem med att hålla reda på vem som 

är vem. 

  Mejlkontakten med eleverna gick väldigt smidigt. De var överlag väldigt snabba på att svara 

och de gav i vändande mejl även förslag på tider som passade dem. Efter att datum och tid 

bestämts tog jag med min Ipad för inspelning och min intervjuguide. Innan jag startade 

intervjun, frågade jag eleverna en extra gång om de kände sig bekväma med att bli inspelade, 

vilket inte var något problem för någon av de deltagande. Därefter startade jag inspelningen 

och intervjun. Under intervjun fördes inga anteckningar, då alla frågor och svar spelades in.   
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  Intervjuerna inleddes alla med samma fråga, om eleverna läst geografi eller ej. Därefter 

följdes inte intervjuguiden till punkt utan frågorna kom i den ordning som passade samtalet 

bäst. Vid alla intervjuer kom även följdfrågor spela roll. Dessa var inte densamma vid varje 

intervju, utan utgick från det eleven berättade vid föregående fråga. Några av följdfrågorna kom 

igen under fler än en intervju.  

  Jag som lärarstudent från universitet och som intervjuare verkar inte vara något som hindrat 

eleverna från att vara ärliga i sina svar. Kanske kan det bero på den åldersskillnad som inte var 

allt för stor samt att vi genomförde intervjuerna på en plats där eleverna känner sig mer hemma 

än vad jag gör.  
 

 

3. BAKGRUND 

Här presenteras tre tidigare studier samt den svenska ämnesplan för geografi som beskriver 

vilka kunskaper eleverna ska utveckla i ämnet. Viktigt att ha i åtanke är att vid de två svenska 

studierna används en annan läroplan än vad vi har idag, Lpf94. Idag används Gy11 vid 

gymnasiet. Vid den studie som genomförts i Texas, USA, används dels en annan läroplan och 

med stor sannolikhet även andra former av undervisning. Dessa elever är även yngre än de 

elever som intervjuas i denna undersökning. Något att ha i åtanke är även att den studie som 

genomfördes i Texas, USA, genomfördes under två olika år. Den ämnesplan som finns för 

geografi 1 presenteras kortfattat.  
 

3.1 Ämnesplan geografi 1 

Skolverket (2016) beskriver kortfattat att eleverna ska utveckla kunskap inom fyra olika 

områden, som bland annat berör samband mellan människa, natur och samhälle, reflektera kring 

hållbar utveckling och hur människan kan bidra till detta i sin vardag, utveckla reflektioner 

kring hur jordens resurser används samt olika geografiska källor. Vidare finns även ett centralt 

innehåll som ska beröras under kursens gång. Här finns bland annat jordens befolkning och hur 

den är fördelad över jorden, olika naturresurser och deras betydelse för människor, 

klimatförändringar och dess konsekvenser i världen men även namn och läge på ett urval länder. 

Ämnesplanen i sin helhet, med det centrala innehållet och ämnets syfte återfinns på Skolverkets 

hemsida.   

 

3.2 Geografiämnet i gymnasiet, kunskapssyn, ämnesuppfattning, 

arbetsformer  

Holmén och Anderberg har i sin rapport ”Geografiämnet i gymnasiet, kunskapssyn, 

ämnesuppfattning, arbetsformer” (1993) ställt två frågor till sammanlagt 341 gymnasieelever. 

De frågor de ställde var: 

Antag att du börjar läsa geografi vid universitetet. Vad väntar du dig att en geografisk 

utbildning ska innehålla? och 

Vad skiljer geografi från andra vetenskaper? (Holmén, Anderberg, 1993, s. 60). 
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På den första frågan var det 185 elever som svarade, och svaren de fick var till stor del vaga. 

Majoriteten av de svar de fick, var att ämnet var ålderdomligt och att det till stor del var 

namngeografi man fick lära sig. Uppfattningen av ämnet geografi på universitetsnivå, var att 

man läser grundskolegeografi, men mer intensifierat (ibid, s. 60). 

 På den andra frågan var det av den totala summan (341 elever) 163 elever som svarade. Av 

dessa var det 18 elever som ansåg att geografiämnet är ett allmänbildande ämne, och att ämnet 

inte är särskilt specialiserat. Några av eleverna ansåg att geografi inte är en vetenskap över 

huvud taget. Några av de som ansåg att ämnet inte är en vetenskap förklarade det med bland 

annat att ”världen är som den är”, att ämnet ”inte kan utvecklas” och så vidare (Holmén, 

Anderberg, 1993, s. 62). Holmén och Anderberg beskriver vidare att många elever på gymnasiet 

anser geografin inte vara så teoretisk som andra discipliner, utan den är mer konkret och att 

ämnet bygger på klara fakta (ibid, s. 62). 

 Holmén och Anderberg kom genom sin studie fram till att två tredjedelar av de elever som 

deltog i studien önskade mer geografiundervisning i skolan (Holmén, Anderberg, 1993, s. 63). 

 

3.3 Children’s Attitudes Toward Geography: A Texas Case Study  

Dorothy Sack och James F. Peterson har gjort en studie angående elevers attityd till ämnet 

geografi bland elever i San Marcos, Texas. Deras studie riktar sig dock mot elever som är yngre 

än de elever jag tenderar att undersöka. Eleverna i denna studie gick i årskurs fyra, fem och sex 

(Sack & F. Petersson, 2007, s. 124). I studien analyserar de ett stort antal data som samlats in, 

som bland annat innehåller elevers attityd till ämnet geografi, om elevers attityd till att ämnet 

förändrats i och med den reform som skedde mellan de två undersökningsåren samt huruvida 

en förändring till det bättre gällande attityden är associerade med specifika, kontrollerbara 

klassrumsfaktorer (ibid, s. 124).  

 Det resultat de fick var att eleverna under de båda åren värderade geografi som det minst 

omtyckta ämnet i skolan (Sack & Peterson, 2007, s. 126). I jämförelse med andra ämnen i 

skolan hamnade geografi längre ner på rankningen (ibid, s. 126). Under de båda åren då studien 

genomfördes, var geografi som ämne mer populärt som social studie än som skolämne. Om 

man ser till den procentuella grunden var dock geografi mer populärt år 1993, (ibid, s. 126). 

Vidare visade det sig att geografi gentemot de andra ämnena inte var ett särskilt populärt ämne 

bland eleverna som helhet, trots att det bland vissa elever rankades som deras favoritämne (Sack 

& Peterson, 2007, s. 126). Enligt en statistik jämförelse visar det sig att både pojkar och flickor 

i större utsträckning tycker mer om geografi år 1993 än vad pojkar och flickor gjorde under år 

1983. Varken under år 1983 eller 1993 fanns det någon signifikant skillnad mellan hur pojkar 

och flickor rankade geografi som skolämne (ibid, s. 127). 

 Sammantaget av deras studie visar det sig att bland de 1428 studenter som deltog i studien, 

var geografi inte var ett populärt skolämne (Sack & Peterson, 2007, s. 129). Som helhet rankade 

eleverna under de båda åren som studien genomfördes geografi som det ämne de minst tyckte 

om (ibid, s. 129). Vidare beskriver de att det återstår mycket arbete i att förbättra geografins 

status bland de yngre eleverna (ibid, s. 130).  
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3.4 Geografiämnet i gymnasieskolan 

Hans Strandberg gjorde år 1994 en studie gällande geografiämnet i gymnasieskolan. I denna 

studie har han bland annat intervjuat elever som läst geografi och de som inte läst geografi, för 

att se vad de tycker och tänker kring ämnet. Under denna period hette kursen geografi a.  

 De som ännu inte hunnit läsa geografi a på gymnasiet trodde att ämnet främst behandlade 

namngeografi och kunskap kring länder. Bland de tillfrågade eleverna, var det enbart ungefär 

en fjärdedel som antog att man studerade bland annat klimat, befolkningsfrågor och större 

städer. Bland dessa elever fanns tron om att geografin på gymnasiet skulle komma vara en 

repetition av den geografi de läst under grundskolan. Dock skulle det nu bli lite mer fördjupning 

och lite svårare. Många av de elever som deltog hade en klar bild av vad de trodde geografi var 

– de trodde att det skulle vara mer kartografi än vad det egentligen gör, och detta stämmer heller 

inte överens med den läroplan som för tillfället användes (Strandberg, 1994, s. 205). 

 Bland de elever som läst geografi a, kan man grovt urskilja tre typer av åsikter kring ämnet. 

Den största delen gillade geografi, en liten grupp tyckte inte alls om ämnet. De tyckte till och 

med att ämnet inte behövde läsas under gymnasiet. Den tredje gruppen, som var av 

mellanstorlek, var en grupp där ämnet inte var speciellt populärt, men som ansåg att det var ett 

viktigt ämne inom gymnasiet. De flesta av dessa elever förvånades över innehållet i kursen, då 

de innan kursen trodde att geografi var ett ämne som inte innefattade så pass mycket. Inom den 

grupp som läst geografi a, ansåg ungefär en tredjedel att de vill ha mer av den kulturgeografiska 

biten än vad de fått, och mindre av den naturgeografiska delen. Det önskades även fler 

exkursioner, framförallt bland de elever som har ett intresse kring miljöfrågor (Strandberg, 

1994, s. 205).  

 Många av de elever som deltog i studien ansåg att geografi var ett svårt ämne, och det som 

ansågs vara svårt var böckerna, den detaljkunskap de matades med samt att se helheten av de 

man läser i böckerna. Dock ansåg de geografi som ett nödvändigt ämne på gymnasiet. De fanns 

det som tyckte att geografi var lätt, men dessa var mindre än en tredjedel. Vidare tyckte eleverna 

att ’nutiden’ var det viktigaste, att de fick läsa om många länder, om vad som händer i dessa 

länder och varför det händer. Detta var något de hellre läste än exempelvis naturgeografi och 

bergarter (Strandberg, 1994, s. 206).  
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4. RESULTAT AV INTERVJUER   

I detta kapitel presenteras det resultat jag fick fram av de intervjuer jag genomförde. Dessa svar 

tematiseras under olika rubriker i detta kapitel, som jag även använt som frågor under 

intervjuerna. De namn som anges i resultatet och vidare i uppsatsen är inte elevernas riktiga 

namn.  

 

4.1 Vad är geografi för dig? 

Elsa har läst geografi 1 på gymnasiet och hon berättar att det första som dyker upp för henne är 

väder och olika molntyper, samt att det är mycket detaljkunskap. Väder är även något som Olof 

påpekar som det första han kommer tänka på, men lyfter även fram länder och ger exempel på 

demografi, klimat, geologi och olika mineraler. Denna syn tror han dock inte delas med de som 

inte läst geografi på gymnasiet – han tror de mestadels tänker på kartor, och kan detta kan ta 

sig i uttryck så som Jag är inte så bra på geografi, för jag kan inte memorera var de här 

länderna ligger. Däremot lyfter Olof fram att denna typ av geografi inte är den största delen 

man får lära sig av på gymnasiet, utan detta är bara en liten del av det.  

 Bland de elever som inte läst geografi, verkar ovanstående citat ändå vara det första som 

dyker då de tänker på vad geografi är. Både Karin och Erik berättar att det första de ser framför 

sig är en karta, och var länder och dylikt ligger. Karin ger även exemplet att man får lära sig att 

Här ligger Afrika, och här ligger Asien. Däremot berättar både Karin och Erik att de vet att 

detta inte är det enda man får läsa under geografilektionerna på gymnasiet, utan att det bland 

annat ingår exempelvis befolkning och hur mänskligheten växer, kontinentalplattor och även 

geologi bland annat. Erik berättar att han tror att synen på att geografi bara är kartor och länder 

kan hänga med sen långt tillbaka, genom att man till exempel ofta får frågan Hur ligger det till 

med geografikunskaperna? om man inte vet var en stad ligger. Han tror också att detta kan bero 

på att geografi i dagligt tal på något sätt hänger ihop med kartor.  

 Hans, som läst geografi 1, berättar att framförallt tänker på miljöproblem när han tänker på 

geografi. Han anser att geografi är ett ämne som tar upp aktuella problem som går att diskutera, 

vilket de även gjorde under de lektioner de hade i ämnet. Ylva, som även hon läst geografi på 

gymnasiet är inne på miljötänket när hon hör geografi. Det som då dyker upp är de problem 

som är relaterade till mänskligheten, exempelvis översvämningar och tsunamis. Annat som 

dyker upp när hon hör geografi är öken och tundra – de klimatzoner som finns.  

 Oscar, som inte läst geografi, tänker främst på det som han fick läsa under mellanstadiets 

och högstadiets geografi. Under dessa lektioner fick de läsa mycket om länder, de fick börja 

med Europas länder och därefter jobba med resterande världsdelar och dess länder. De 

fokuserade på länder och olika kulturer, vilket Oscar tyckte var väldigt intressant. Detta är något 

som han än idag bär med sig när han tänker på geografiämnet och dess innehåll, kartan och 

vilka som bor var. Eva, som heller inte läst geografi på gymnasiet berättar att hon till stor del 

tänker på befolkning och stenar. Detta på grund av att hon hört från de som läst geografi att 

detta är något som ingått i kursen. Utifrån egna erfarenheter av ämnet sedan högstadiet, är att 
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det är ett omfattande ämne som även innehåller samhällskunskap, men att hon tyckte ämnet var 

roligt! 

 

4.2 Är geografi ett ämne som är bra att ha läst? 

Bland de elever som läst geografi är svaret på denna fråga entydigt ja.  

 Elsa är definitivt glad att hon läst geografi, och säger att det var ett roligt ämne. Hans 

instämmer med att det definitivt har varit bra att ha läst geografi, eftersom de diskuterade 

aktuella problem som kommer påverka oss, men som kanske i dagsläget inte påverkar oss. Hans 

anser att det är ett bra ämne som förklarar och upplyser om de problem som finns. Även Ylva 

håller med om att det är ett bra ämne att ha läst, för det finns ju ändå väldigt mycket saker som 

man lär sig som man kan tänka är viktiga att kunna. Det är många frågor som besvaras, så som 

varför händer det här och varför händer det just dem. Olof håller även han med och berättar att 

han anser det vara ett viktigt eftersom det har med miljön att göra, att vår värld håller på att 

konsumera vår jord otroligt mycket, vilket inte är hållbart i längden. Efter att Olof hade läst 

geografi 1 berättar han att han blivit mycket mer medveten om hur vår värld funkar när det 

kommer till miljö och hur vi använder resurserna. Vidare tror Olof att alla bör läsa något om 

hållbarhet eller hållbar utveckling, och att dessa delar är något som ingår i kursen geografi 1. 

Olof berättar även att efter han hade läst den kursen blev han mycket mer medveten, vilket är 

ett krav om vi ska överleva i den här världen. Men man kanske inte behöver så många kurser, 

det räcker nog med geografi. Då har man ändå bra koll på många olika saker, men du behöver 

inte fördjupa dig. 

 Svaren från de som inte läst geografi skiljer sig här något från de som läst ämnet på 

gymnasiet. Eva berättar efter en viss betänketid att hon inte skulle velat läsa geografi, eftersom 

hon känt att hon inte varit intresserad. Karin tvekar också på om hon skulle läst geografi. 

Studiemässigt skulle hon inte velat läsa ytterligare en kurs, men hon tycker ändå exempelvis att 

det verkar intressanta ämnen man diskuterar i geografi, så som hur människorna ökar i antal 

och hur mycket av det som tas upp kopplas till miljö och hållbar utveckling. Vidare tror Karin 

att man får en viss framtidssyn av att läsa geografi. 

 Erik berättar att han haft chansen att läsa geografi, men valde istället att gå en annan 

inriktning där geografi inte ingår i det kurspaket man får. Anledningen till att han valde bort 

den inriktning där man får läsa geografi är då Erik tror att han inte haft lika stor behörighet till 

universitetet. Erik vet inte vad han vill jobba med när han blir äldre, och vill då hålla det så 

öppet som möjligt. Han hade kunnat tänka sig att läsa geografi, men valde framför det att hålla 

sina framtida studier så öppna som möjligt. Även Oscar har valt bort det kurspaket där geografi 

ingår, för att istället välja samma inriktning som Erik. Oscars anledning var även den på grund 

av de meritpoäng som tillkommer. Han skulle däremot ha kunnat tänka sig att läsa geografi, 

men valde att inte utgå enbart från det han ville läsa, utan istället för att få så många poäng som 

möjligt.  
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4.3 Skulle du läsa geografi om någon tipsade dig – eller skulle du tipsa 

någon? 

Elsa berättar att hon skulle kunna tänka sig att tipsa sina vänner att läsa geografi. Hon berättar 

att det under högstadiet var med flaggor och länder, men att det på gymnasiet är ett större 

perspektiv i geografi och att det är intressant. Däremot berättar Elsa att alla är olika och att hon 

är väldigt intresserad av det som ämnet tar upp och i och med det överväga vilka hon skulle 

tipsa. Men det var definitivt en rolig kurs! Hans berättar att även han skulle kunna tänka sig att 

tipsa sina vänner att läsa geografi. Han anser att basgeografin är otroligt faktabaserad och att 

detta i sin tur generar lite av ett problem för ämnet. Med detta menar Hans att geografin inte 

hamnar i samma ljus som andra ämne och att det inte anses vara lika användbart. Men Hans, 

precis som Eva, tycker att geografi är ett intressant ämne.  

 Även Ylva skulle kunna tipsa andra om att läsa geografi, om den man tipsar har ett intresse 

för geografi. Ylva tycker likt Eva att den geografi man läser på gymnasiet skiljer sig från den 

geografi man får lära sig på högstadiet. Under högstadiet var det mest länder och sådant, men 

under gymnasiet handlade det om klimat och sådana problem. Ylva upplevde att det var ett nytt 

perspektiv på ämnet! Olof skulle rekommendera alla sina vänner att läsa geografi 1, då han 

upplever att ämnet ger en bra grund för många saker. Ämnet behandlar inte bara stenar och 

dylikt, utan även om bland annat plattektonik. Olof tycker att geografi är ett väldigt brett ämne, 

då man får lära sig om allt från multinationella företag, till det typiska geografi-snacket om 

stenar.  

 Eva, som inte läst geografi svarar efter viss betänketid att hon inte skulle ha velat läsa 

geografi, även om någon tipsade henne. Hon upplever att hon inte känner sig riktigt intresserad, 

och dessutom då hon hört från sina kamrater som läst geografi att det inte var så roligt. Eva 

tillägger att det är något som givetvis är väldigt subjektivt och att det inte var ett ämne som föll 

dem i smaken, men tillägger också att det inte är ett ämne som skulle intressera henne. Erik, 

som inte heller läst geografi, skulle däremot kunnat tänka sig att läsa geografi. Han berättar att 

han har kunnat välja att läsa samhällsämnen istället för naturinriktade ämnen. Anledningen till 

att han valde bort samhällsämnena beror främst på att han då inte haft lika stor behörighet till 

universitet, men Erik berättar att geografi ändå är ett ämne han skulle kunna tänka sig att ha läst 

på gymnasiet.  

 Rent studiemässigt, hade Karin inte valt att läsa en extra kurs, vilket det hade inneburit om 

hon läst geografi. Karin tycker ändå geografi verkar vara ett intressant ämne! Hon tror även att 

det som tas upp i ämnet kopplas ihop med miljö och hållbar utveckling, exempelvis hur 

människor ökar i antal. Karin tror också att man får en framtidssyn genom ämnet, och att det är 

ett ämne där man kan föra intressanta diskussioner. Oscar upplever å andra sidan att han inte 

har vidare bra koll på vad geografi på gymnasiet innebär, om det handlar om att studera 

bergarter eller om det mer är åt att diskutera länder, folkslag och olika kulturer. På högstadiet 

berättar han att det var mycket folkslag och olika kulturer, men han tror att det på gymnasiet är 

mer bergarter. Om så är fallet, skulle han inte vilja läsa geografi. Annars hade Oscar gärna velat 

läsa geografi, men likt Erik valde han bort samhällsämnen på grund av meritpoäng. 
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4.4 Hur ser du på framtiden för mänskligheten och jorden? 

Elsa berättar att hon har ett genuint intresse för frågor som berör hållbarhet. Hon berättar också 

att geografi har givit henne en grundpelare och att hon nu vet lite mer om basen, för att kunna 

förutspå vad som händer och vilka problemen är. Elsa upplever att ju mer hon vet, ju mer 

engagerad blir hon. Ylva berättar att hennes syn på framtiden inte alls är positiv. Ylva beskriver 

att vi idag har en ekonomisk tillväxt som inte alls är bra för vårt klimat, samt hur det inte känns 

särskilt roligt att efterlämna den värld vi lever i till de efterkommande, och att det känns elakt. 

Hon tror att det antagligen bara kommer bli värre i framtiden, men att vi idag besitter en 

möjlighet att förbättra situationen. Även Olof är bekymrad över hur mänskligheten tär på vår 

jord, speciellt de som lever i västvärlden. Olof tror att de som främst kommer drabbas är de 

fattiga, till exempel de som bor i Kalahariöknen. Ju varmare det blir, ju mer kommer deras 

skördar påverkas och de som lever där är beroende av sitt jordbruk, berättar han. Vi som bor 

här uppe kanske inte kommer drabbas så mycket, men vi kan ju inte själviska och skita i alla 

andra tycker han. Olof berättar även att han alltid varit intresserad av det moderna samhället 

och allt som är bra för miljön, men under tiden han läste geografi upplevde han att deras lärare 

lärde eleverna väldigt mycket miljö och hur drabbad vår värld är och att detta var något som 

ofta kom med under kursens gång. Dock är han osäker på om detta kan ha att göra med lärarens 

intresse för detta, eller om det är något som faktiskt finns med i kursens innehåll.  

 Eva berättar att hon känner sig dyster, men ändå hoppfull. Dyster för att hon är medveten 

om hur vi utnyttjar jorden och att det inte är bra. Samtidigt är det ändå ett ganska stort steg – 

att vara medveten om vad man gör. Det gör att det känns som att det finns möjligheter att hitta 

bättre lösningar. Eva tror att om hon hade läste geografi, hade hon kanske fått lite mer förståelse, 

men framförallt fler perspektiv på problemen. Även Karin tror att det är bra att geografin finns 

och tar upp dessa problem, och hon önskar att det kunde finnas fler ämnen som berör detta, inte 

bara geografin. Karin tycker att dessa frågor är jätteviktiga, och berättar att hon vill ta hand om 

miljön. Hon gör själv det hon kan, genom att bland annat källsortera.  

 Erik tror att vi i framtiden  i allt större utsträckning kommer behöva gå över till andra 

energikällor än just de som orsakar växthuseffekten och gör det sämre. Han hoppas att det ska 

komma en energikälla som både är väldigt bra, effektiv och billig, som kommer innan vi går 

över gränsen. Erik berättar också att han egentligen borde känna att det är ett stort problem att 

det kommer bli sämre och sämre än vad han i dagsläget gör. Han gör en referens till de vintrar 

hans föräldrar hade som barn, som var mycket ”mer vinter” än vad det är idag och att det redan 

går att se skillnad. Men på något sätt upplever han det som att han förtränger det, då han 

upplever att han inte riktigt kan påverka det. Han hoppas att någon politiker eller kanske en 

ingenjör kommer på något bra som kan lösa problemen. Erik säger att de källsorterar hemma 

och att det på så sätt känns som att de gör det de kan, men att nästa steg att läsa på och engagera 

sig känns för stort. Han upplever att han inte har det brinnande intresset för det heller.  

 Oscar tycker att alla måste dra sitt strå till stacken när det gäller framtiden. Han berättar själv 

att han har dragit ner på sin konsumtion av kött, och tycker att om man har en kortare sträcka 

än fyra kilometer för att ta sig någonstans bör man välja cykeln framför bilen. Det är bara ren 

lathet att ta bilen för kortare sträckor. Oscar tror att det är en sorts mentalitet som finns idag, att 
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det inte spelar så stor roll om de gör det. Däremot berättar han att han är ganska hoppfull på 

dagens vetenskap, han har en känsla av att mycket kommer lösa sig, med Teslabilar och hur ny 

solkraft kommer. Oscar berättar även om hur en ny kärnkraft utvecklas. Så med de nya 

alternativen känner han sig ändå hoppfull. Trots att alla måste dra sitt strå till stacken, tror han 

att det är viktigt att staterna måste gå in och sätta upp ramverk för att det ska bli en verklighet. 

Oscar tror att så länge man subventionerar kolkraft i vissa länder, kommer kolkraften vara 

ledande. Om man däremot börjar göra det förmånligt att ha hållbara energikällor, kommer det 

att löna sig i längden. Så det gäller för både staten och folket att göra sitt. Vidare säger Oscar 

att staten styr med fabriker och stora industrier, vilket påverkar mycket, men samtidigt är ju 

befolkningen så pass stor, att gör alla sin grej kan man minska rejält på utsläpp och liknande.  

 

4.5 Hade du några förutfattade meningar kring geografi innan gymnasiet? 

Elsa berättar att hon under högstadiet hade flera olika lärare i geografin, och under den här tiden 

var hennes bild över ämnet inte särskilt bra. Dessutom var det under högstadiet mycket kring 

länder och kartor, geografin var mycket mer vad man trodde det skulle vara. Detta är även något 

som Hans instämmer, på högstadiet var det mycket mer inriktat på kunskap om länder och dess 

huvudstäder, han tyckte ämnet kändes platt. Även Ylvas syn på geografi innan gymnasiet har 

förändrats. För hennes del var geografi ett ämne där man fick lära sig om var länder ligger och 

så vidare, och att det var där fokus låg innan hon kom till gymnasiet.  

 Elsa tror att detta är den generella synen på geografi, att det inte är så mycket som förändrats, 

världen ser idag ut som den gjort under en lång tid. Däremot upplever hon att hon kände sig rätt 

blank när geografi 1 på gymnasiet drog igång. Hans däremot, tror att inställningen till geografi 

mer drar åt att det är ett ytterligare instuderingsämne.  

 Varken Elsa eller Hans hade valt bort geografi om de kunnat. Hans menar att det är ett bra 

ämne att ha studerat, då det handlar mycket om de ”fysiska” orsakerna bakom händelser sker 

idag med torka, svält och så vidare. Han tycker att det har givit mer insikt och information, 

vilket kan hjälpa till i diskussioner om lösningar till problem. Elsa hade däremot nog inte valt 

geografi i första hand, om det varit helt valbart. Men nu efter att hon läst kursen, är hon glad att 

hon läst geografi. Elsa tycker att geografi är ett allmänbildande ämne som tar upp vettiga saker. 

Vidare berättar hon att geografi är en allmänvetenskap som är mer användbart i livet, det finns 

mycket i ämnet som man kan ha nytta av, mer än fysikformler till exempel.  
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon skillnad i attityden till ämnet 

geografi bland elever som läst geografi på gymnasiet gentemot elever som inte läst och heller 

inte kommer läsa geografi på gymnasiet.  Det visade sig att intervjuer var för mig en väldigt bra 

metod för att komma fram till något resultat kring detta, och de svar jag fick från intervjuerna 

visade att det inom vissa delar fanns skillnader gentemot ämnet.  

 Holmén och Anderberg (1993) kom i sin studie fram till att 18 av 163 svarande elever tyckte 

att geografi var ett allmänbildande ämne. Några av de deltagande eleverna ansåg att ämnet inte 

är en vetenskap och  förklarade det med bland annat att ”världen är som den är”, att ämnet ”inte 

kan utvecklas” och så vidare. Det senare resultat Holmén och Anderberg fick fram är även något 

som kommer igen i denna studie. En av de intervjuade eleverna i denna studie, Elsa, tror att 

många av de som inte läst geografi har uppfattningen om att världen idag ser ut som den gör, 

och att den gjort det under en lång tid. Hans, som också han är en av de elever som deltagit i 

studien, tycker inte att geografi hamnar i samma ljus som resterande ämnen och kanske kan det 

hänga samman med de attityder som även Holmén och Anderberg fick fram.  

 Bland de som inte läst geografi på gymnasiet, var kartan, länder och huvudstäder det första 

som kom upp hos tre av fyra intervjuade elever. Landgränser var även något som dök upp hos 

en av eleverna. Till viss del tror dessa elever att detta kan hänga ihop med att detta var något 

som ingick i deras geografilektioner under högstadiet. En av de intervjuade eleverna som inte 

läst geografi, trodde att geografi bland annat behandlade befolkningsmängd och stenar, men 

säger också att detta beror på att hon hört detta från de som läst geografi. Utifrån sina egna 

erfarenheter är geografi ett omfattande ämne, som även inkluderar andra ämnen. Erik och Karin, 

som är två elever som inte läst geografi, är båda överens om att kartor är det första som dyker 

upp, men att även de är medvetna om att det ingår bland annat befolkningsmängd, hur 

mänskligheten växer, kontinentalplattor och även geologi med mera. Just delen kring 

kunskapen om länder är även något Strandberg (1994) kommer fram till i sin studie. Där visade 

det sig bland annat att det var enbart cirka en fjärdedel som inte läst geografi på gymnasiet 

trodde att bland annat klimat och befolkningsfrågor. Dessa svar är något jag trodde skulle dyka 

bland elever som inte läst geografi.  

 Vid frågan om geografi är ett ämne som är bra att ha läst, var de fyra elever som läst geografi 

överens om att det är bra. De anser att det är ett ämne som tar upp och diskuterar aktuella 

problem, eleverna lyfter framförallt fram de miljöproblem som de får diskutera i kursen. De 

pratade om problem som kanske inte idag påverkar oss, men som i framtiden kan få 

konsekvenser, hur vi konsumerar jorden och att de fått en större medvetenhet kring hållbara 

alternativ. Ylva lyfter även fram att frågor som varför vissa händelser sker på vissa platser 

besvaras.  Holmén (1994) fick i sin studie fram att de elever som läst geografi på gymnasiet 

tyckte att det var ett viktigt ämne, och dessa elever tyckte även att ’nutiden’, att de fick läsa om 

många länder, om vad som händer i dessa länder och varför det händer var det viktigaste att 

läsa om. Trots att det är 22 år mellan Holméns studie och denna, finns alltså åsikten om vikten 

kring nutiden och varför vissa saker händer på vissa platser kvar. Det är något som jag upplever 

vara av stor vikt på grund av de miljöförändringar som sker. Bland de fyra elever som inte läst 
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geografi, var det två elever som skulle kunnat tänka sig att läsa geografi. En elev berättar att 

hon inte skulle velat läsa geografi då hon inte har ett intresse för det. Den fjärde eleven var 

tveksam på om hon skulle ha velat läsa geografi, men hon tror ändå att det kan vara ett ämne 

som är bra att ha läst. Det här visar att det trots allt ändå finns intresse bland elever som inte har 

mer kunskap kring ämnet än från den från grundskolan att läsa geografi.  

 Sack & Petersson (2007) kommer i sin studie fram till att geografi inte var mer populärt hos 

det ena eller andra könet, men däremot att man från en tidig ålder måste jobba för att förbättra 

ämnets status bland elever. Gällande könen, kan jag i denna studie inte finna någon skillnad i 

attityden till ämnet. Det verkar snarare vara olika från individ till individ. Likt det Eva berättade, 

att vad man tycker om ämnet är väldigt subjektivt. Däremot kan man även här i Sverige tidigt 

behöva jobba med att höja attityden till ämnet. Åsikterna kring ämnet bland de elever som läst 

geografi på gymnasiet har förändrats sen de läste det på gymnasiet. En elev beskrev att han 

tyckte ämnet var ”platt”, en annan att hon inte alls gillade ämnet på högstadiet och att innehållet 

då dessutom var mycket mer som man trodde att det skulle vara. Att geografi är ett ämne som 

bör få förhöjd status märks även bland de elever som valt bort bland annat geografi för att få 

högre meritpoäng för att kunna söka universitet i framtiden. Trots att de valt bort även andra 

ämnen, ger det mig en indikation till att geografi inte anses vara ett ämne som bidrar till framtida 

val av studier.  

 Den attityd eleverna har till geografi i denna studie skiljer sig något. Två av eleverna som 

läst geografi, Elsa och Olof, lyfter fram väder och olika molntyper, men lyfter även fram klimat 

och demografi. Hans och Ylva, som även de läst geografi lyfter fram miljöproblem och ett tänk 

kring dessa problem. De problem som de syftar till är relaterade till mänskligheten så som 

tsunamis och översvämningar. Dessa problem är även något som lyfts fram i Skolverkets (2016) 

ämnesplan för geografi. Där beskrivs att eleverna ska ha kunskap om bland annat 

klimatförändringar och konsekvenser. Hans berättar att de under geografilektionerna fick 

diskutera tidigare nämnda problem. Bland de fyra elever som inte läst geografi under 

gymnasiet, berättar tre av eleverna att det första som dyker på när de tänker på geografi är 

kartan, var länder ligger och dylikt ligger. Anledningen till detta tror en av eleverna kan vara 

att när man talar om geografi, är det ofta kring kartor, var städer ligger och så vidare. Detta är 

även något man får läsa under mellanstadiet och högstadiet när man läser geografi, vilket de 

också tror påverkar deras syn på ämnet. Det var dels Europas länder, men även länder utanför 

Europa. En av eleverna berättar att hon först tänker på stenar och befolkning när hon hör 

geografi, men att det hänger ihop med att hon vet att hennes kompisar som läst geografi berättat 

att de läst om det.  

 Gällande vilken syn eleverna har på framtiden för mänskligheten och jorden, berättar många 

av eleverna om en känsla av hopplöshet. Eva, som inte läst geografi tror att hon säkert kunnat 

få fler perspektiv på problemen men även en större förståelse för dessa om hon skulle läst 

geografi. Eva berättar att hon är medveten om hur mänskligheten utnyttjar jorden och att det 

inte är bra, men att det samtidigt är ett stort steg om man är medveten. Andra elever som inte 

läst geografi, lyfter fram vikten av att vi i framtiden kommer behöva gå över till energikällor 

som inte förstör miljön, att vi i större utsträckning bör ta cykel istället för bil när man ska ta sig 
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kortare sträckor, men två av de intervjuade berättar att de känner sig hoppfulla med tanke på 

dagens vetenskap och att kanske en ingenjör kommer fram till en bra energikälla. Karin, som 

är en av de elever som inte läst geografi, tycker att det är bra att geografi finns och tar upp dessa 

problem, men att det vore bra om det fanns fler ämnen som berör detta. Bland de elever som 

läst geografi, är synen på framtiden heller inte särskilt upplyftande. Olof berättar att han tror att 

de som främst kommer drabbas är de som är fattiga och som är beroende av sina skördar, men 

att jordbruket kommer bli allt torrare på vissa ställen i världen. Han säger också att vi inte kan 

strunta i alla andra och bara bry sig om oss. Elsa, som läst geografi upplever att ju mer hon vet, 

ju mer engagerad blir hon och att geografi givit henne en grundpelare i att förstå vilka 

problemen är. Ylva berättar att hon inte känner sig hoppfull inför framtiden och att det inte 

känns kul att efterlämna denna värld till de som kommer efter oss, men säger också att vi idag 

måste ta vara på de möjligheter vi besitter för att förändra situationen.  

 Hur man tänker kring framtiden i ovanstående stycke, går det att till viss del se skillnader i 

hur eleverna har svarat. De som läst geografi, lyfter i större utsträckning fram hur vi inte bara 

förstör för oss själva och hur det påverkar oss här och nu, utan även hur andra delar av världen 

samt kommande generationer blir drabbade. Genom dessa svar går det att dra paralleller till 

ämnesplanen (Skolverket 2016), där det beskrivs att eleverna ska ha kunskap om 

klimatförändringar och konsekvenser, se samband mellan människa, natur och samhälle samt 

att de ska kunna reflektera kring hållbar utveckling och hur människan kan göra detta i sin 

vardag. Då en av de elever som inte läst geografi, tycker det är bra att upp detta tycker jag visar 

på att geografi är ett ämne som fler borde läsa. Givetvis borde fler ämnen beröra de problem 

som behandlar miljö och hållbar utveckling, men geografi är ett ämne som tar så mycket mer 

än bara miljöproblem. De många delarna som ingår i ämnet beskrivs i ämnesplanen, där det går 

att utläsa att eleverna till stor del får lära sig att se samband, vilket skulle kunna ses som en 

styrka. Detta sambandstänkande visar sig i denna studie vara lite starkare hos de elever som läst 

geografi, än de som inte gjort det.  

 Bland de elever som inte läst geografi, kommer ofta kartan och länder upp när vi pratat om 

geografi. Vad detta beror på är svårt att avgöra, men många av eleverna säger själva att det till 

stor del kan bero på den geografi de läst i grundskolan. En av eleverna, Erik, lyfter även upp att 

frågan om hur det ligger till med geografikunskaperna om man inte vet var en stad ligger, har 

en inverkan på ämnet. Utifrån det, upplever jag det som att det inte enbart bland de intervjuade 

eleverna som geografi till stor del förknippas med kartkunskap. Att kartkunskapen är något som 

ofta lyfts fram bland elever som inte läst geografi, kan ha att göra med det Hans berättar om att 

ämnet inte hamnar i samma ljus som andra ämnen i skolan. Det kan i sin tur ha att göra med att 

ämnet idag är så pass litet – enbart två inriktningar på två program på gymnasiet har geografi 

som en kurs man måste läsa. Hade fler elever under sina gymnasieår läst geografi, skulle kanske 

synen på att det är ett ämne som mest handlar om kartan komma att ändras.  
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6. SAMMANFATTNING 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka huruvida det finns en skillnad 

mot ämnet geografi bland gymnasieelever. Intervjuer har genomförts med totalt åtta elever, fyra 

med elever som läst geografi och fyra intervjuer med elever som inte läst, och heller inte 

kommer läsa geografi på gymnasiet. Det har visat sig att bland de elever som läst geografi, är 

alla överens om att geografi är ett ämne som är bra att ha läst och de är positivt inställda till 

ämnet. En av eleverna som läst geografi anser till och med att alla bör läsa geografi även på 

gymnasiet. Gemensamt för dessa elever är att de även skulle kunna tipsa sina vänner att läsa 

geografi. Bland de elever som läst geografi, var tanken om geografi att det var ett ämne som 

innehöll allt från miljö och miljöproblem, till väder och klimat, befolkning samt att det är ett 

ämne som tar upp aktuella problem. Gällande framtiden för jorden och världens befolkning, 

tänkte de elever som läst geografi på gymnasiet i denna studie i större utsträckning på 

konsekvenser, både gällande andra delar av världen men även hur det kommer se ut för 

kommande generationer.  

 Bland tre av fyra av de elever som inte läst geografi, var kartan och var länder och dylikt 

ligger det första de tänkte när de tänkte på geografi.  Den fjärde eleven lyfte fram befolkning 

och stenar, men det på grund av att det var något hon hört från sina klasskompisar som läs 

geografi på gymnasiet. Däremot var attityden mot geografi bland dessa elever lite olika. En av 

eleverna skulle inte ha valt att läsa geografi, även om någon tipsade henne, då hon inte är 

tillräckligt intresserad. Resterande tre elever skulle ändå kunna tänka sig att läsa geografi, men 

valde bort de samhällsinriktade ämnena på grund av att istället läsa ämnen som gav dem mer 

meritpoäng. Den syn dessa elever har på framtiden är inte särskilt positiv, men de är ändå 

hoppfulla. Det som skiljer dessa elevers svar gentemot de elever som läst geografi, är att de inte 

lyfter fram möjliga konsekvenser.  

 Ur ett större perspektiv är antalet intervjuer i denna studie för få för att kunna dra en generell 

slutsats över vilken attityd som finns bland gymnasieelever till geografi. Det gör att det resultat 

som presenterats i denna studie inte ger några allmänna attityder till ämnet, utan för det skulle 

en större studie behöva genomföras. Exempelvis på studie skulle vara att ta ett större antal 

elever, från flera olika gymnasier, från olika orter för att få en mer allmängiltig bild av hur 

elever ställer sig mot geografi. Det är däremot något som skulle kräva mer tid än vad som ges 

för denna uppsats.   
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide  

1. Vilka kurser i geografi har du läst?  

 

 

2. Om du läst – skulle du tipsa någon av dina vänner att göra det? Om inte – skulle du vilja läsa 

geografi? 

 

 

3. Vad är geografi för dig? (Följdfråga, om de inte förstår riktigt: Vad tänker du på när du hör 

geografi?) 

 

4. Vad tror du geografi innehåller på gymnasiet (är det ungefär samma som i grundskolan?)? / 

Var/är innehållet i kursen som du trodde, är det mer eller mindre av något som du trodde/inte 

trodde skulle finnas med? 

 

 

5. Är geografi ett ämne som är/skulle vara bra att ha läst? 

 

 

6. Hur ser du på framtiden för mänskligheten och jorden ur hållbarhetsperspektiv? 

 

 

7. Finns det något i geografi som du skulle vilja läst mer eller mindre av? (Varför?) 

 

 


