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Förord 
 
Föreliggande studie är ett resultat av en önskan att förstå och reflektera mer kring 
min egen praktik som lärare i geografi. 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de kollegor i SO-nätverket som ställt upp 
för mig med sin tid och sina tankar så att jag kunnat genomföra min studie. 
Ett tack riktas också till min handledare Björn Segrell, Avdelningen för Geografi, för 
synnerligen god handledning. Tack för dina värdefulla synpunkter och för ditt stöd, 
det har hjälpt mig att komma vidare. 
Jag vill också tacka min kollega Ebba Salwén på Södra skolan för hjälpen med den 
engelska titeln. 
 
 
 
Camilla Prütz i november 2007 
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1 Inledning samt ämnesval 
 
Geografi är ett tacksamt ämne att undervisa i. Det ingår som ett av fyra ämnen i det 
samhällsorienterade blocket, det s.k. SO -blocket.  
Enligt den nationella utvärderingen som genomfördes av grundskolan år 2003, NU-
03, upplevs det som lättast av eleverna.1 Eleverna lever praktiskt taget i geografin 
och de handlar geografiskt varje dag. De upplever vädret, de färdas i landskapet, de 
utnyttjar jordens resurser, men de är knappast medvetna om det.2  
Den nationella utvärdering visar dock att lärarna upplever geografiämnet som svårast 
och tråkigast. 3  
Då jag själv är geografilärare och undervisar i år 7-9, blir det intressant att studera 
hur andra lärare uppfattar sitt ämne och hur deras undervisning ser ut. Stämmer det 
som framkommer i NU-03? Hur uppfattar några lärare i år 7-9 skolämnet geografi? 
Mitt motiv för att genomföra den här undersökningen kan alltså sägas vara det 
Bryman kallar personligt.4 Jag har funderat en hel del kring ovanstående. Hur 
uppfattar andra lärare som undervisar i samma år som jag ämnet och hur ser deras 
undervisning i geografi ut? Hur gör de för att lyfta fram ämnets mångvetenskapliga 
sida, dess syntes? För att bättre förstå min egen praktik är det angeläget för mig att 
ta del av andras vilket kan sägas vara ytterligare ett motiv till min studie. 
Geografi betraktas som ett mångvetenskapligt ämne och innehåller både 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment. Att ämnet utgör en brygga 
mellan dessa olika vetenskapliga traditioner, en syntes, gör att eleverna får en 
helhetsbild av hur vår värld ser ut idag. Ämnet karaktäriseras också av att det 
innehåller många praktiska moment vilket gynnar de elever som inte finner den 
teoretiska undervisningen tillräckligt stimulerande eller för de som har svårt att ta till 
sig teori och som hellre jobbar med praktiska uppgifter. 
Begreppet syntes kommer att vidareutvecklas i nästa kapitel när jag redovisar mina 
teoretiska utgångspunkter. 
Geografiämnet innehåller också många moment som är av analyserande karaktär. 
Dessa moment återfinns i exkursioner vilka ofta upplevs som något positivt för 
eleverna eftersom de utgör ett avbrott i den annars så teoretiska undervisningen i 
skolan. Exkursionerna gör de teoretiska momenten mer konkreta vilket underlättar 
förståelsen av samspelet mellan människa och natur som geografiämnet handlar om. 
I vår alltmer globaliserade värld behöver eleverna de kunskaper om samspelet 
mellan människa och miljö som geografiämnet ger. Ämnet handlar om att få en 
omvärldsförståelse, om att sätta människan i ett sammanhang i tid och rum. Det är 
en vetenskap där man studerar samband. 
Det rumsliga förhållningssättet är viktigt inom geografin och det finns starka 
kopplingar mellan människa och landskap, liksom det finns en relation till miljöfrågor. 
Geografi ger teorier som direkt går att koppla till den konkreta verkligheten. Ämnet 
ger många infallsvinklar på den värld vi lever vilket i sin tur ger många aspekter på en 
fråga.  
Debatten kring ämnets vara eller inte vara har stundtals varit het och på gymnasiet 
togs geografi bort 1962 och återinfördes inte förrän1994.5 Istället uppgick den 

                                                 
1 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU – 03, Huvudrapporten Skolverket och Fritzes   
   s. 58-62 
2 Møller, Jens Peter (2003) Geografididaktik. Perspektiv och exempel Liber AB Stockholm s.20ff 
3 NU -03, huvudrapporten s. 62 
4 Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Liber AB s.16 
5 Geografi. Världens ämne: Om att undervisa i geografi (1996) Mårtensson, Solveig och Wennberg,  
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samhällsvetenskapliga delen i samhällskunskapen och fysiken m.fl. ämnen fick ta 
över dess naturvetenskapliga sida. 
I grundskolan har ämnets status och relevans också diskuterats under åren vilket gör 
det nödvändigt för mig att sammanfatta hur debatten om skolgeografin har sett ut. 
Debatten speglar vilka uppfattningar man haft om geografi i skolans värld. 
När jag påbörjade utbildningen på magisterprogrammet i Pedagogiskt arbete 
höstterminen 2006 visste jag att jag ville fördjupa mig inom didaktiken. Anledningen 
till detta är att jag också, vid sidan av mitt ordinarie lärarjobb på en F-9 skola, har ett 
uppdrag som samordnande mentor på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Detta innebär att jag har hand om studenternas verksamhetsförlagda utbildning, vfu, 
under hela deras studietid. Jag ska också fungera som ett didaktiskt stöd på fältet för 
studenterna, men också svara på frågor och stötta mentorerna i deras arbete. Jag är 
därför också ofta själv mentor i mina ämnen och möter således både studenter i teori 
och praktik. På lärarprogrammet har jag kommit i kontakt med aktuell forskning och 
mött många nya människor som fått mig att reflektera över mig själv och min 
lärargärning. Konsekvensen av detta blev att jag ville fördjupa mig i något av de 
ämnen jag undervisar i som SO-lärare i år 7-9. 
Att det blev geografi är ingen slump. Jag har ett särskilt gott samarbete med 
inriktningen geografi inom ramen för lärarprogrammet och jag har alltid brunnit lite 
extra för just det ämnet med tanke på dess bredd och mångvetenskaplighet. Jag 
ansåg det därför angeläget att undersöka geografi ur ett didaktiskt perspektiv och 
började fundera på hur lärare gör och tänker när de undervisar om geografi. Jag ville 
också veta hur de gör för att lyfta fram ämnets karaktär av syntes och om det fanns 
en medvetenhet kring begreppet när de undervisar. Eftersom jag ingår i ett nätverk 
av SO-lärare i den kommun jag arbetar i, har jag haft en naturlig tillgång till fältet. 6  
Som jag beskrev ovan är geografi ett ämne som innehåller många dimensioner vilket 
gör det tacksamt att undervisa i, men också svårt. Som geografilärare ställs man inför 
många val när det gäller vad som ska utgöra elevernas kurs och läroplan och 
kursplan ger inte alltid den vägledning man som lärare ibland skulle vilja ha. Geografi 
är också ett ämne som människor, både i och utanför skolan, har, och har haft, 
många åsikter om. Jag ställs ibland inför frågor om vad geografi är, vad det innehåller 
och hur det ska avgränsas.  
Nu när miljö – och klimatdebatten är aktuell och begrepp som hållbar utveckling är i 
ropet, aktualiseras återigen behovet av att stärka ämnet geografi i skolan. I 
Geografiska Notiser Medlemsblad för Geografilärarnas Riksförening 2006/4, står det 
att läsa att ”någon måste förmedla hållbar utveckling i skolsystemet så att det 
integreras i skolans alla ämnen”.7 I samma tidskrift återges det också att begreppet 
hållbar utveckling är en utmaning för geografer. Det instämmer också ordföranden i 
nämnda förening, Annica Grundström, i. Hon menar att geografiämnet måste spela 
en avgörande roll när det gäller att sprida begreppet, dess innehåll och konsekvenser 
till skolan. Detta, eftersom geografin har ett helhetsperspektiv, det är ett 
syntesämne.8  
I nummer 2007:1 av Geografiska Notiser fortsätter diskussionen. Behovet av den nya 
geografiska informationstekniken, GIS, har ökat i skolan, menar ordförande 
Grundström. GIS är ett mycket viktigt verktyg som lätt kan komma eleverna till del när 
det gäller arbetet med natur- och samhällsvetenskapliga frågeställningar. Eftersom 
                                                                                                                                                         
  och Wennberg, Gösta (Red.) Sveriges utbildningsradio AB s. 4ff 
6 Detta kommer jag att redogöra för senare under rubriken Val av informanter. 
7 Geografiska Notiser. Medlemsblad för Geografilärarnas Riksförening Årgång LXIV 2006:4 s.177 
8 Ibid. 
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GIS används inom de flesta sektorer i samhället idag, behöver tillämpningen av GIS 
spridas till skolan och de grupper som undervisar och undervisas där.9  
Geografiämnet är under snabb utveckling och därför har Nationalkommittén för 
Geografi vid Kungliga vetenskapsakademin och Geografilärarnas Riksförening lagt 
fram ett förslag till regeringen om att inrätta ett nationellt resurscentrum för 
geografilärare. Man menar att geografiämnet i ett internationellt perspektiv har en låg 
status och därför bör förstärkas. 
Det ovan nämnda resurscentrat ska erbjuda en plattform för kontakter och utbyte av 
pedagogiska och didaktiska frågor mellan lärare i geografi i Sverige. Förhoppningen 
är att detta ska höja motivationen och kompetensen hos geografilärare och elever i 
förskola, skola och vuxenutbildning.10  
Att ämneskunskaperna hos elever i år 9 är låg när det gäller geografi, kommer fram i 
den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU-03, som jag kommer att 
redogöra för under teoretiska utgångspunkter i nästa kapitel. Resurscentrat kan 
förhoppningsvis bidra med att höja ämneskunskaper hos elever och stärka lärares 
kompetens i ämnet. 
Resurscentrat ska också verka för att forskning ska komma skolan till del och att 
arbetssättet ska bli mer laborativt. Det ska omfatta både skolarbetet och 
fältmoment/exkursioner, initiera nya läromedel och exkursionshandledningar.11  
Det ska också verka för att lärare i skolan får fortbildning i GIS och att geografiska 
frågeställningar integreras med andra ämnen. Detta ger alltså uttryck för att 
geografiska kunskaper efterfrågas i samhället och att ämnets syntesbärande aspekt 
är av vikt.12

Det har också inrättats ett didaktiskt nätverk av Institutionen för didaktik och 
Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. Meningen är att behovet av 
samarbete och erfarenhetetsutbyte av hur man bygger upp den geografididaktiska 
undervisningen vid landets högskolor och universitet, ska tillgodoses.13  
Nätverkets syfte är att utveckla och kvalitetssäkra dagens geografiutbildning. Det ska 
också verka stödjande för skolgeografin i framtiden. 14  
I Geografiska Notiser hävdar ordförande Annica Grundström att geografiämnets 
uppdelning i en samhällsvetenskaplig/humanistisk och en naturvetenskaplig del, 
placerade vid olika institutioner, har fått stora konsekvenser för ämnet och dess 
kvalité på geografiutbildningen. 15

 
Syfte, frågeställningar och avgränsning 
 
Utifrån ovanstående resonemang är mitt främsta syfte att undersöka hur några lärare 
i år 7-9 gör och tänker när de undervisar i geografi. Jag vill veta vilka uppfattningar 
dessa lärare har av ämnet. 
Jag vill också undersöka hur samma lärare ser på begreppet syntes kopplat till 
geografiämnet och om och hur geografiämnet är synligt i andra ämnen. 
                                                 
9 Geografiska Notiser Medlemsblad för Geografilärarnas riksförening Årgång LXV 2007:1 s. 1 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. Se också inriktningsbeskrivningen för geografi på Lärarprogrammet i Linköping på  
    www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6978&a=85334  Avdelningen för Geografi   
    Linköpings universitet (070910) 
13 Geografiska Notiser 2007:1 s. 1 
14 Ibid. .Se också kapitel 2 som berör hur uppdelning av geografiämnet gått till, hur 
    ämnet vuxit fram samt hur debatten kring skolgeografin förflutit.  
15 Ibid. 
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För att uppfylla mitt syfte har jag valt att lägga fokus på följande frågor: 
 
Frågeställning 1: 
Hur uppfattar några lärare i år 7-9 skolämnet geografi? Vilken syn har de på ämnet? 
 
Frågeställning 2: 
Hur uppfattar några lärare geografi som syntesämne? Är geografi synligt i andra 
skolämnen? Hur? 
 
Föreliggande magisteruppsats fokuserar på vilka uppfattningar av skolgeografi som 
finns hos sju 7-9 lärare som undervisar och är utbildade i geografi. Det empiriska 
materialet har avgränsats till sju kvalitativa intervjuer inom nämnda grupp. Studien 
inkluderar endast lärare i år 7-9 eftersom det blir naturligt för mig utifrån mitt syfte. 
Jag arbetar själv i dessa skolår och vill undersöka hur andra lärare gör och tänker 
kring sin undervisning i geografi med tanke på dess aktualitet, låga status 
internationellt sätt samt de bristande kunskaper som finns i år 9 i ämnet i fråga enligt 
den nationella utvärderingen av grundskolan. 16  
Eftersom jag ingår i ett SO-nätverk för år 7-9 där geografilärare återfinns, har jag 
också ett naturligt tillträde till forskningsfältet.  
 
Disposition  
 
I detta avsnitt har jag för avsikt att ge en presentation av studiens disposition. 
Under rubriken teoretiska utgångspunkter återfinns en redogörelse för hur 
geografiämnet vuxit fram. Detta är angeläget då det hjälper mig att sätta min uppsats 
i sin rätta kontext. Bakgrunden visar på hur ämnet utvecklats och blivit en 
syntesvetenskap. 
Jag tar också upp kopplingen mellan universitetsämne och skolämne samt hur 
debatten förflutit gällande skolgeografins ställning, innehåll och syfte. Debatten har 
framförallt har gällt gymnasiet, men även högstadiet har haft liknade diskussioner 
som handlat om huruvida geografi ska integreras eller vara ett eget ämne. På 
gymnasiet ledde diskussionen till att ämnet togs bort, men sedan 1990-talet är det 
åter en del av gymnasiets kursutbud. På högstadiet har ämnet inte plockats bort utan 
är fortfarande ett enskilt ämne, men diskussionen har funnits. 
Kopplingen mellan akademi och skolämne visar på hur universitetsutbildningen i 
geografi har sett ut vilket kan vara en faktor som påverkar lärares uppfattningar om 
geografi som skol -och- syntesämne. 
Under kapitel 3 redogör jag kort för vad styrdokumenten säger om geografiämnet 
idag. Det är nödvändigt, utifrån mitt forskningsfokus, att se hur ämnets karaktär av 
syntes lyfts fram i läroplan och kursplan men också vad ämnet ska handla om enligt 
styrdokumenten. 
Jag har också för avsikt att gå igenom det som framkommit angående geografiämnet 
i den nationella utvärderingen av grundskolan från 2003 samt den fördjupade 
ämnesrapport i SO och geografi som kom 2005 som en konsekvens av NU - 03.  
Detta för att se vilken kritik geografiämnet fått samt vad lärare i år 7-9 har att "rätta 
sig efter" i sin undervisning. Det är viktigt att se vilka brister som finns i 
geografiundervisningen eftersom bristerna handlar om att eleverna inte kan 
tillgodogöra sig ämnets karaktär av syntes, enligt utvärderingen.17  
                                                 
16 NU -03. Huvudrapporten s. 58-62 
17 A.a s.62 
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I kapitel ett, två och tre ges således en överblick över studiens innehåll samt vilket 
syfte och vilka frågeställningar som uppsatsen ger svar på. Här finns också studiens 
avgränsning med. Studiens teoretiska utgångspunkter redovisas liksom gällande 
styrdokument för grundskola och geografi. 
I kapitel fyra förklarar jag hur mitt forskningsfokus växt fram samt hur jag gått tillväga 
för att lösa min uppgift. Kapitlet berör alltså metod och bearbetning av intervjuer. Där 
presenteras fenomenografin som utgör studiens metodologiska ansats. Jag redogör 
också för den fenomenografiska metoden och för hur analysen gått tillväga, hur 
fältundersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer och hur urvalet av 
informanter gått till. Jag presenterar också mina informanter i detta kapitel. Vidare 
diskuteras etiska överväganden och studiens validitet och reliabilitet. 
I kapitel fem redovisas resultatet av min undersökning utifrån de utfallsrum och 
beskrivningskategorier som varit relevanta i förhållande till mitt empiriska material.  
Kapitel sex behandlar de slutsatser jag dragit utifrån mitt resultat. Jag lyfter också 
fram studiens aktualitet samt dess relevans inom geografi och pedagogiskt arbete 
och didaktik. Studiens slutsatser knyts sedan till de teoretiska utgångspunkter som 
presenteras i kapitel två, liksom de reflektioner jag gjort utifrån mitt resultat. Förslag 
till fortsatt forskning återfinns i detta kapitel. 
I uppsatsens sista kapitel sammanfattar jag de slutsatser som dragits utifrån studiens 
resultat och diskussion. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  
 
För att nå insikt om hur geografiämnet blivit ett syntesämne är det viktigt att få 
förståelse för hur ämnet vuxit fram och vilka idéskiften som påverkat geografi som 
vetenskap och skolämne. Då ämnet inte är särskilt stort i Sverige, återkommer 
samma författare och forskare. De refererar också ofta till varandra och det finns 
heller inte mycket nytt skrivet inom mitt forskningsfält varför det är extra viktigt att 
lyfta fram ämnet samt uppfattningar om detsamma. Min studie har därmed relevans 
också för ämnet geografi. 
Jag har under föreliggande avsnitt främst koncentrerat mig på Gösta Wennbergs 
avhandling och Peter Östmans introduktionsskrift till geografi. Dessa personer har en 
bakgrund inom den akademiska världen, såväl som i skolverkligheten. De har, och 
har haft, stor betydelse som författare, forskare, didaktiker etc. Wennberg och 
Östman har också skrivit om hur ämnet vuxit fram. De har också varit en del av den 
debatt som rört geografiämnets roll och status. Wennbergs avhandling visar på hur 
kopplingen mellan universitetsämnet geografi och skolgeografin har sett ut. Detta 
kommer att beskrivas i nästa avsnitt. 
Eftersom dessa två författare på ett likartat sätt och med ett liknande innehåll också 
tar upp hur geografi som syntesämne vuxit fram, har jag valt att bygga nästa avsnitt 
som berör detta på Östmans skrift som på ett tydligare sätt behandlar ämnets 
framväxt. Eftersom hans bok har för avsikt att tjänstgöra som en introduktion till 
ämnet geografi för studenter och andra intresserade, är den mer lättillgänglig än 
Wennbergs doktorsavhandling. Östman renodlar inte på samma sätt sina 
genomgångar som Wennberg gör då han har ett specifikt syfte med sin avhandling. 
Östman vill endast beskriva hur ämnet vuxit fram. Wennberg och Östman har i 
huvudsak använt sig av samma källor när de tecknat sina bakgrunder. Eftersom min 
uppsats ska behandla didaktik och inte skrivs inom ramen för universitetsämnet 
geografi, har jag valt att använda mig av Östman.  
Kapitlet innehåller också den debatt som varit gällande ämnet geografi. Debatten har 
framför allt förts i tidskriften Geografiska Notiser som är geografilärares främsta 
språkrör. Debatten redovisas i Occasional Papers som en del i projekt av Ulrika 
Mondlane och Bodil Jansund. 
 
Geografiämnets framväxt  
 
Tre epoker kan enligt Mats Widgren, professor i kulturgeografi vid Stockholms 
universitet, urskiljas i geografins historia. Den första epoken kan benämnas den 
klassiska epoken och sträcker sig från det att geografi blev ett självständigt ämne 
fram till 1950. Under den klassiska epoken stod regionalgeografin i centrum. Period 
två kan benämnas som den kvantitativa revolutionen och pågick åren mellan 1950 -
1975. Den epok vi befinner oss i nu kan benämnas som de många inriktningarnas 
geografi.18

Min avsikt är att gå igenom dessa epoker. Jag kommer dock att börja med att kort 
redovisa den världsbild som rådde bland grekerna under antiken då det är ett viktigt 
avstamp i geografins historia. 

                                                 
18 http://people.su.se/~widgren/F%C3%B6rel%C3%A4sning2.pdf) Kulturgeografiska institutionen 
    Stockholms universitet  (07 10 09)  
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Enligt Östman hade det länge funnits ett behov av geografiska kunskaper. Redan 
under antiken, innan Kristi födelse, hade t.ex. Pythagoras (ca 570-490 f.kr.) och 
Eratosthenes (276-194 f.kr.) räknat ut att jorden var en sfär. De kunde mäta dess 
omkrets och de införde också ett geografiskt gradnät för lägesbestämning av 
jordytan. 19 Kartor över den då kända världen framställdes också.20  
Kring Jesu födelse skrev Strabo (63f.kr - 21 e.kr) och Ptolemaios (ca 100 – 170 e.kr) 
omfattande geografiska verk. Ptolemaios behandlar i sitt verk Geographia 8000 orter 
som han lägesbestämt i ett gradnät.21

Någon geografisk vetenskap var det dock ännu inte fråga om i vetenskaplig mening. 
Grunden till det vi idag benämner den vetenskapliga geografin, och andra 
vetenskapliga discipliner, lades istället på 1700-talet av den tyska filosofen Immanuel 
Kant. Han kom att klassificera vetenskaperna efter deras empiriska kunskapsområde 
och i detta system hade han två utgångspunkter. Han benämnde dessa logisk 
klassificering och fysisk klassificering. Den logiska klassificeringen utgick från de 
studerade företeelsernas art, den fysiska efter tid och rum. Dessa klassificeringar 
utgjorde den filosofiska grunden för olika vetenskaper. Det logiska systemet var 
grunden för de systematiska vetenskaperna som geologi, botanik och ekonomi, den 
fysiska till de syntesbärande vetenskaperna historia och geografi. Utifrån den fysiska 
klassificeringen representerades tidsperspektivet av historia medan rumsperspektivet 
utgjordes av geografi. För Kant var dessa syntesbärande vetenskaper centrala både 
utifrån ett vetenskapligt perspektiv och för vår kunskap och förståelse av den 
verklighet vi lever i.22  
Historia är alltså en kronologisk vetenskap som har tiden som bas i studiet av olika 
fenomen. Geografi är en korologisk vetenskap eftersom fokus ligger på att studera 
fenomen som hör ihop på jordytan och som därför beskriver helhetsbilden.23  
Geografins främsta uppgift var långt in på 1800-talet att kartlägga och beskriva 
okända eller mindre kända delar av vår jord. Under svensk stormaktstid bedrevs en 
omfattande kartläggning och beskrivning av gårdar och byar i geometriska 
jordeböcker. Geometriska jordeböcker är storskaliga kartor med beskrivning. Dessa 
jordeböcker är, och har varit, av stort geografiskt värde eftersom de bl.a. hade en 
fiskal funktion. Man ville effektivisera skatteuttaget från bönderna. Det var ett syfte till 
att Svenska Lantmäteriet och Geografein, inrättades 1628, föregångare till 
nuvarande Lantmäteriverket.24  
Den första verklighetstrogna kartan skapades av Anders Burei 1626 och 
den svenska kartografin utvecklades mycket under denna period. Många översiktliga 
kartor av stort geografiskt värde, konstruerades. 25

Lantmäteriets främsta uppgift var, fram till mitten av 1700-talet, att kartlägga landet. 
Man samlade också in landskaps- och ortsbeskrivningar där uppgifter om befolkning, 
naturresurser och näringsliv, fanns med. Dessa uppgifter är grunden till de 
geografiska kunskaper vi har om Sverige idag.26  
De båda tyska geograferna Alexander von Humboldt (1769-1859) och Carl Ritter 
(1779- 1859) har spelat en avgörande roll när det gäller geografi som självständig 
vetenskap. De menade att vetenskap ska grundas på objektiva beskrivningar av de 
                                                 
19 Östman, Peter(1993) Geografi som vetenskap: en introduktion LiberFörlag Malmö s.39 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 A.a. s.39f 
24 A.a. s.40 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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faktiska förhållanden som råder och att man genom att samla in och ordna empiriska 
data kan komma fram till lagbundenhet och förklaringar. Angreppssättet på geografi 
blev därför induktivt och båda bidrog också till att utarbeta enhetliga metoder för 
ämnet.27  
Humboldt var systematisk naturgeograf medan Ritter var 
kulturgeograf/regionalgeograf. Ritter var mer inriktad på helheten och menade att det 
inte bara är naturen som styr människan och samhället, att naturen är överordnad 
människan, utan också att människan påverkar naturen. Ytterst är det dock Gud som 
styr såväl människa som natur, hävdade han.28  
Under 1800- talets första hälft grundades också ett flertal geografiska sällskap 
runtom i världen. Syfte med dessa var att initiera och finansiera forskningsresor, 
öppna nya delar av världen för handel osv. Att utforska okända delar av världen blev 
därför styrande för det geografiska arbetet även under 1800-talet. De geografiska 
sällskapen började under den här perioden att ge ut vetenskapliga artiklar för att 
sprida alla de nya kunskaperna om världen.29  
Det första geografiska sällskapet grundades i Paris 1821 och 1822 började 
facktidskriften Annales de Geographie att ges ut. Flera andra europeiska länder 
följde snabbt efter.30 Det första amerikanska sällskapet grundades 1852 och de 
började samma år att ge ut tidskriften Bulletin of the American Geographical Society. 
Sedan 1916 heter tidskriften Geographical Rewiev.31  
Samtidigt som dessa sällskap bildades i Europa och USA skedde det en 
professionalisering genom om att geografiska institutioner med undervisnings - och 
forskningsresurser grundades vid olika universitet i såväl Europa som USA. Den 
första institutionen i geografi skapades i Tyskland 1874.32  
I Sverige fanns det dock ännu inte någon sådan institution, däremot bildades det 
första svenska geografiska sällskapet, Svenska sällskapet för Antropologi och 
Geografi, SSAG, 1877. De gav ut tidskriften Ymer. I tidskriften presenterades resultat 
av olika forskningsfärder. Ymer var länge ensamt forum för svensk geografi. 
Tidskriften Ymer ges fortfarande ut, men nu som temabunden årsbok.33  
År 1859 gick både Humboldt och Ritter ut tiden och därmed brukar man säga att den 
klassiska perioden inom geografin är slut. 
Samma år publicerades Darwins kända arbete Om arternas uppkomst och 
evolutionsteorin presenterades. Darwinismens verklighetsuppfattning kom starkt att 
prägla även geografin som vetenskap och därmed fick geografin en mer 
naturvetenskaplig inriktning. Konsekvensen av detta blev att geografin fick karaktären 
av en nomoteisk, lagsökande vetenskap och att den tidigare induktiva geografiska 
forskningen ersattes av ett mer deduktivt synsätt. Naturdeterminsmen kom att 
dominera den geografiska forskningen och därför blev den mer inriktad på att finna 
naturlagar. Detta ledde i sin tur till att den naturgeografiska delen av ämnet 
stärktes.34

Mot slutet av 1800 - talet började dock en opposition av naturdeterminismen växa 
fram inom geografin. Den tyske geografen Friedrich Ratzel (1844-1904) kom att 
kritisera naturdeterminismen fastän han själv tidigare varit anhängare av denna 
                                                 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 A.a. s. 41 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 A.a. s.41f 
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förklaringsgrund. Med tiden kom han dock att lägga större vikt vid kulturella 
förhållanden och den historiska utvecklingen. Ratzel har därmed kommit att betraktas 
som kulturgeografins grundläggare.35  
I Frankrike fick Paul Vidal de la Blache (1845-1918) stor betydelse i oppositionen mot 
naturdeterminismen. Han hävdade att geografiska förklaringar måste sökas i det 
samspel och ömsesidiga påverkan som finns mellan människa och natur. Detta 
synsätt kallas possibilism. Naturen är den referensram inom vilken människan 
påverkar och verkar. Geografens främsta uppgift skulle därför vara att analysera 
natur- och kulturförhållanden inom olika regioner. Genom denna analys skulle man 
komma fram till en syntes, en helhetsbild av en regions uppbyggnad och funktion. 
Det fanns också en strävan att man skulle avgränsa och identifiera främst homogena 
regioner, alltså områden som var så enhetliga som möjligt. Regionalavgränsning och 
regionanalys skulle därför vara den centrala uppgiften för geografin. 36

Flera olika synsätt på regionbegreppet dominerade kring 1900-talets början och 
årtiondena därefter, samtidigt som exempelvis översiktliga systematiska studier av 
geomorfologi, klimatologi etc. fortlevde. Det fanns alltså två parallella skolor inom 
geografin, dels den naturvetenskapligt inriktade systematiska geografin med 
naturdeterminismen som förklaringstyp och med ett deduktivt angreppssätt, dels den 
regionalgeografiska skolan med possibilismen som förklaringsgrund och där 
angreppssättet var induktivt. Enligt Östman hade geografin således två parallella 
paradigm, vilket fick som konsekvens att det diskuterades vad den geografiska 
vetenskapens egentliga karaktär var för något.37

I Sverige fanns geografi med som undervisningsämne redan när Uppsala universitet 
grundades 1477. Det var dock inte fråga om något enhetligt ämne och 
undervisningen verkar ha varit sporadisk. Det var först kring år 1900 som geografin 
blev ett självständigt ämne vid universitetet genom att forskar – och lärartjänster 
inrättades, först i Lund och Uppsala och sedan i Göteborg och Stockholm, alla innan 
år 1910.38

Under 1930- och 40-talet gick utvecklingen i Sverige mot en ökad specialisering. 
Tonvikten låg fortfarande på regionalgeografin, men samtidigt ökade intresset för 
systematisk geografi inom olika geografiska delämnen som t.ex. geomorfologi, 
klimatologi, ekonomisk geografi etc. Anledningen till den ökade specialisering var 
bl.a. den kritik som hade blossat upp mot regionalgeografin. Kritiken gick i korthet ut 
på att alla områden inte har en särprägel som gör att området kan avgränsas. 
Begreppet var alltför statiskt för att passa in i den nya, industrialiserade samhället. 
Övergången från det agrara samhället till det industriella ställde större krav på 
systematiska studier, hävdade kritikerna. Den ökade specialiseringen av ämnet gav 
även möjlighet att metodiskt och teoretiskt utveckla geografin till en mer utvecklad 
regionalgeografi.39  
Denna tid karaktäriseras av att geografin alltmer blev en renodlad korologisk 
vetenskap, en rumsvetenskap, där lokaliserings- och utbredningsmönster kom att bli 
det centrala. Viktiga personer i sammanhanget är den tyske geografen Alfred Hettner 
(1859-1941), den amerikanske geografen Richard Hartshorne (1889- 1992) och den 
svenska geografen Sten de Geer (1886-1933).40  

                                                 
35 A.a. s. 42 
36 Ibid. 
37 A.a. s. 44 
38 Ibid. 
39 A.a. s. 45 
40 Ibid. 
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Tysk och fransk geografi dominerade således ämnets utveckling före 1945 och hade 
därmed också ett stort inflytande på svensk geografi. Under efterkrigstiden har 
emellertid den amerikanska geografin haft motsvarande roll och inflytande.41  
Under 1950-talet utvecklades geografin i USA alltmer mot en teorimedveten, 
lagsökande nomoteisk vetenskap. Angreppssättet var deduktivt och man hade ofta 
klart utformade hypoteser i den geografiska forskningen. Intresset för bl.a. 
kvantitativa analysmetoder ökade och den geografiska forskningen ville nu intressera 
sig för det generaliserbara och för modeller som förklarade utbredning och 
lokalisering. Denna nya positivistiska geografi hämtade inspiration från ekonomers 
och geografers arbeten som von Thünen, Weber och Christaller. Inom 
samhällsgeografin växte således ett nytt paradigm fram och i efterhand har det nya 
paradigmet kommit att benämnas den kvantitativa revolutionen.42

Regionalgeografin ersattes alltså med det som benämns som den nya geografin 
d.v.s. en mer kvantifierbar modellinriktad samhällsgeografi.43

Östman påpekar att parallellt med den starkt positivistiska och systematiskt inriktade 
geografin under 1960-talet, fortlevde och vidareutvecklades kulturlandskapsgeografin 
vars främsta syfte var att förklara bebyggelse- och markanvändningsmönster.44  
I Sverige skedde under 1950 - och 1960 - talen även andra förändringar som var 
viktiga. Ämnets expansion under efterkrigstiden hade medfört att fler professurer i 
naturgeografi och kulturgeografi inrättats. Omkring 1965 delades de geografiska 
institutionerna i fristående naturgeografiska och 
kulturgeografiska/samhällsvetenskapliga institutioner.45  
Östman anser det också vara viktigt att ta upp den geografiska forskning som under 
efterkrigstiden behandlat internationella utvecklingsproblem och resursfrågor. Den 
svenska forskningen, menar han, har främst varit inriktad på de afrikanska ländernas 
utvecklingsproblem. Han nämner bl.a. ökenspridning och markerosion som 
exempel.46

Mot slutet av 1960-talet mötte den positivistiska forskningen kritik. Från början kom 
kritiken från amerikanska forskare. Geografiämnet genomgick därför en krisfas under 
vilken det rådande paradigmet ifrågasattes och diskuterades. Kritiken medförde att 
vetenskapsuppfattningen delvis ersattes eller kompletterades med en dialektisk eller 
hermeneutisk vetenskapsuppfattning. Intresset för kvalitativa data ökade och under 
1970-talet uppstod en fenomenologiskt inriktad geografi. Östman beskriver denna 
geografi som på en filosofisk grund mer inriktad hermeneutisk geografi med 
utgångspunkten i begreppsanalys och i individernas upplevelser och erfarenheter. 
Geografer började att göra studier på beslutsprocesser, miljöperception och mentala 
kartor.47

Östman framhåller också den ökade sociala medvetenheten. Han anger att det 
uppstod begrepp som välfärdsgeografi under 1970-talet. Författaren 
uppmärksammar även den marxistiska geografin som betonade både att det 
geografiska rummet och de geografiska strukturerna måste studeras i sitt 
samhälleliga sammanhang. Vidare framhåller han att de vetenskapliga 
förändringarna under 1970-talet aldrig varit en fråga om att ersätta eller förkasta den 

                                                 
41 Ibid. 
42 A.a. s.46 
43 Ibid. 
44 A.a. s. 48 
45 Ibid. 
46 A.a. s. 48f 
47 A.a. s. 49f 
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positivistiska geografin. Nya utgångspunkter, angreppssätt och metoder ska 
betraktas som komplement i strävanden efter ökade kunskaper om den geografiska 
verkligheten, hävdar han.48  
I sin framställning kommer Östman in på Torsten Hägerstrand och hans betydelse för 
geografins utveckling. Tidsbestämning och tidsanvändning har ökat i vårt moderna 
samhälle. Under sent 1970-tal och i början av 1980-talet växte därför tidsgeografin 
fram. Den hade, förutom en rumslig dimension, också en tidsmässig. Man studerade 
bland annat enskilda människors levnadsmönster och deras beroende av tid som en 
begränsande faktor. Östman betraktar Hägerstrand som en grundläggare av denna 
inriktning. Enligt Östman innebär detta synsätt ett förnyat närmande och en ökad 
integration mellan naturgeografi samt kultur/samhällsgeografi.49  
Samhällsgeografins kontakter med humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen 
har växt, konstaterar Östman. Samtidigt har också den naturvetenskapliga delen av 
ämnet ökat. När man kommer in på modern tid måste man ha i åtanke att Östmans 
bok kom ut 1985. Naturligtvis har det skett förändringar sedan dess. Tyvärr finns det 
dock inte så mycket nytt skrivet om ämnets framväxt utan den litteratur som finns 
tillgänglig ges i bästa fall ut i nya, något omarbetade upplagor.  
Östman avslutar sammanfattningsvis sin framställning med att om utvecklingen och 
specialiseringen inom geografin under efterkrigstiden kom att leda till en uppdelning i 
naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig disciplin, så har teori- och 
metodutvecklingen samt problemorienteringen under början av 80-talet medfört att 
delämnena återigen närmat sig varandra.  
Innevarande epok karaktäriseras alltså av att det finns en mängd olika inriktningar 
inom geografi vilket nämndes inledningsvis i detta kapitel. 
 
Universitetsämnet geografi och skolämnet geografi  
 
Wennberg menar i antologin Geografi - Världens ämne. Om att undervisa i geografi 
(1996) att ett rationellt sätt att se vetenskapen geografi på, såväl som skolämnet 
geografi, är att studera ämnet ur flera infallsvinklar. Man kan alltså säga att geografin 
har flera dimensioner. När dessa dimensioner ska förklaras utgår man ofta från ett 
schema som Pattison (1964) har ställt upp. Pattisons fyra traditioner går igenom flera 
olika beskrivningar av geografi över tiden. Därför måste hänsyn tas till vilket 
tidsperiod och vilken tradition av teorier som är aktuell då någon anses forska i 
exempelvis en ”spatial tradition”. Mångfalden inom geografisk forskning är således 
stor. 
Den rumsliga traditionen/spatial tradition handlar om att kartlägga jordytan. Inom 
riktningen studerar man utbredning, mönster och rörelser på jordytan. Inom den 
moderna forskningen talar man om korologi eller rumslig, kvantitativ geografi. Ett 
paradigmskifte ägde rum inom denna tradition mot en ny nomotetiskt, lagsökande, 
vetenskap från 1950-talet och framåt.50 Detta har jag redogjort för ovan. 
Den regionala traditionen/the area studies tradition innebär att man betraktar en 
avgränsad region som en unik enhet. Ett idiografiskt synsätt läggs på regionen och 
forskaren söker det som karaktäriserar en viss region och därmed skiljer den från 
andra. Regionen kallas ofta landskap och landskapsforskningen har under perioder 
präglat fransk och tysk forskartradition. Inom skolgeografin leder traditionen till att 
                                                 
48 A.a. s. 50ff 
49 Ibid. 
50 Geografi - världens ämne (1996). Om att undervisa i geografi. Mårtensson, Solveig och Gösta  
    Wennberg (red.) Sveriges utbildningsradio AB s.7. 
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eleverna studerar enskilda länder, beskrivna ur natur-och kulturgeografiska 
perspektiv.51

Inom Människa-miljö-traditionen/the man-land-tradition eller man- enviroment theme 
ägnar man sig åt samspelet mellan människan och hennes aktivitet och det 
omgivande naturlandskapet. I slutet av 1800-talet ansågs det att 
naturförutsättningarna helt var avgörande för människans verksamhet. Idag anses 
det inom denna riktning att människan har förmåga att handla självständigt och 
miljöomvandlande.52    
Den fjärde traditionen benämns den naturgeografiska traditionen/the earth science  
tradition.  Inom denna tradition är naturgeografin en självständig, processinriktad 
vetenskap. Sambandet mellan naturmiljö och människa har alltid varit det centrala 
inom denna tradition men med åren har tolkningen av samspelet mellan dessa 
aktörer växlat och förfinats.53

Skolgeografins förhållande till geografin som vetenskap är komplex. Det finns många 
skäl att hävda, menar Wennberg, att skolgeografi inte kan och heller inte får vara en 
ren avspegling av den vetenskapliga disciplinen geografi. Ett viktigt skäl för detta 
utgör naturligtvis elevernas ålder och erfarenhet.  Det är emellertid inte bra om 
skolämnet geografi tillåts tappa kontakten med vetenskapen geografi. Viktiga 
begrepp och förklaringar måste vara relevanta och aktuella. Det är därför intressant 
att studera hur skolämnet geografi förhåller sig till den vetenskapliga disciplinen. 
Wennberg hävdar att ett skolämne kan leva kvar i en föråldrad inriktning p.g.a. att 
man inom en viss skola har en tradition som påbjuder vilket läromedel man ska ha 
eller vilka moment som ska ta upp i undervisningen. Ämnet kan också ändra 
inriktning och få en annan status vilket oftast beror på att någon ny lärare kommer till 
skolan och genomför förändringen. Denna impulsgivande förändrare kan utgå från en 
annan undervisningsideologi än den som tidigare varit härskande på en skola. Detta 
skiftar från land till land och det är dessa teman som Wennberg sedan utvecklar i 
nedstående avhandling vilken utgör en utgångspunkt för mig.54

I sin avhandling Geografi och skolgeografi: ett ämnes förändringar. En studie med 
exempel från 1990 har Wennberg studerat förhållandet mellan den akademiska 
disciplinen geografi samt skolgeografi som den uppenbarar sig på högstadiet eller 
det vi också benämner år 7-9.  Han visar genom sin redogörelse hur ämnet vuxit 
fram och hur det formats och blivit ett ämne där helhetstänkandet är viktigt, alltså ett 
syntesämne. 
Wennberg har följt geografins utveckling som akademiskt ämne och även studerat 
hur den vetenskapliga disciplinen geografi påverkat skolgeografin. Han redogör 
kortfattat för den tidiga slagsida åt naturdeterminism som ämnet har haft och går 
sedan vidare med dess utveckling mot regionalgeografi och landskapsgeografi. Han 
tar upp viktiga personer som Humboldt, Ritter, Vidal de la Blache samt Ratzel och 
går igenom vad de betytt för geografins utveckling som vetenskap.55  
Han visar, liksom Östman, att tyngdpunkten har förskjutits från den tidiga 
naturdeterminismen och regionalgeografin till 1950-och 1960-talens kvantifierade 
geografi som också kallats den nya geografin. 

                                                 
51 Ibid. 
52 A.a. s.7f 
53 A.a s.8 
54 Ibid. 
55 Wennberg, Gösta (1990) Geografi och skolgeografi: ett ämnes förändringar: En studie med 
exempel.   Acta universitates Upsaliensis Uppsala Studies in Education 33 Almqvist&Wiksell s. 50ff 
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Wennberg jämför i sin avhandling Sverige med dåvarande Västtyskland samt 
Storbritannien med avseende på den förändring som skolämnet geografi genomgått. 
Han påpekar att den nationella kontexten är viktig i ett skolämnes förändringsprocess 
och redogör för olika teoretiska angreppssätt på detta.56 Gösta Wennberg 
konstaterar att när ämnet delvis bytte karaktär i Sverige från den traditionella 
regionalgeografin till den kvantifierade geografin, påverkades detta inte hur geografi 
undervisades till blivande lärare och följaktligen inte heller hur ämnet "lärdes ut" i 
skolorna. I både Västtyskland och Storbritannien skedde däremot en sådan 
förändring. Orsakerna till detta är flera, menar han. I Storbritannien spelade 
akademiska ämnen en stor roll, lärarna var mycket välutbildade och deras 
motsvarighet till gymnasielärare rekryterades för att ta del av den nya geografin. På 
så sätt nådde den ut till skoleleverna i Storbritannien på ett helt annat sätt än till våra 
svenska elever.57

I Västtyskland kom impulserna till en förändring av geografin från geografididaktiker 
och lärarutbildare och från forskare i den socialgeografiska traditionen.58

I Sverige, menar Wennberg, hade de som förde förändringsdebatten akademisk 
forskarbakgrund. Under förändringsfasen var dessa personer aktiva lärare i skolan 
och de ville först och främst förnya ämnet, inte försvara dess position. 59

Ur detta drar Wennberg slutsatsen att de geografiinstitutioner som skött 
grundutbildningen av blivande lärare inte haft så stor kontakt med hur ämnet fungerat 
i grundskolan. De har heller inte haft det engagemanget, menar han. Författaren 
menar att detta till stor del beror på att de kulturgeografer som skulle ha skött sådana 
åtaganden istället engagerades i samhällsplaneringen under 1950-talet. 
Undervisningen av blivande geografilärare kom helt enkelt på undantag och 
konsekvenserna kom att synas ute i landets grundskolor.60

Gösta Wennberg menar vidare att professorerna i geografi under 1960-talet 
engagerade sig mer i skolämnet geografi då det plockades bort från gymnasiet och 
då blockämneshotet61 ökade i grundskolan. Dessa professorer uppvaktade ansvariga 
för att försvara disciplinens intresse och betonade i sina skrivelser ämnets 
samhällsbetydelse. En del skrivelser innehöll också förslag på hur skolgeografin 
konkret skulle kunna få ett nytt innehåll. 
Wennberg betonar gång på gång att det är förändrarna, ofta enskilda personer som 
lätt kan föra fram sin åsikt i tal och skrift, som är de som driver fram förändringarna. 
De har haft formuleringsföreträde. I Sverige, menar han, har inte dessa alltid 
representerat de med mest vetenskaplig förankring, utan ingått i en inre krets inom 
dåvarande skolöverstyrelsen, SÖ.62

En konflikt mellan dessa fanns således. Nämnas bör att vetenskapligt skolade 
ämnesföreträdare, som exempelvis fanns inom ämnesföreningar som Geografiska 
Riksällskapet, inte tillfrågades om medverkan vid utformandet av nya kursplaner.63  
Wennberg gör hela tiden jämförelser med Storbritannien och Västtyskland där ett 
annat förändringsklimat verkar ha funnits (se ovan). Som jag tidigare refererade fick 
                                                 
56 A.a. s. 182 
57 A.a. s. 184 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 A.a. s. 185 
61 No - och So – ämnen undervisades tidigare inte i block utan separat. Kritiken mot att göra det  
   självständiga ämnet geografi etc. var stor. Detta gällde naturligtvis även övriga ämnen som   
   nuförtiden ingår i dessa block. Se nästa avsnitt som behandlar debatten om skolgeografin. 
62 A.a. s. 194ff 
63 Ibid. Se också kapitel 8. 2 på s. 113ff 

17



den nya geografin mycket större genomslagskraft där och kom skoleleverna  
snabbare till del av orsaker jag redan nämnt. 
Gösta Wennberg menar också i sin avhandling att det är behovet av utbildade lärare 
som varit den avgörande faktorn bakom tillkomsten av geografi-institutioner och av 
ett forskarsamhälle i geografi.64. Denna utveckling gäller såväl Sverige som 
Storbritannien och Tyskland. När geografi infördes som universitetsämne omkring år 
1900 var dess ansvar att utbilda geografilärare som skulle ha sin yrkesutövning i 
skolan.65  
Kopplingen mellan universitetsämnet geografi och skolgeografin var därmed naturlig 
och mycket stark. När specialiseringen av ämnet ökade inom forskningen 
förändrades dock detta. Specialiseringen ledde bl.a. till att man delade disciplinen 
geografi i natur- och kulturgeografi och den geografi som lärdes ut vid institutionerna 
var inte den man undervisade om i skolan. Detta är ett av hans viktigaste budskap.66   
 
Debatten om skolgeografin  
 
Under det här avsnittet kommer jag att redogöra för den debatt som rört ämnet utifrån 
tidskriften Geografiska Notiser. Tidskriften ges ut av Geografilärarnas Riksförening 
och är på så sätt ett språkrör för lärare i ämnet. Därmed fångas lärarnas egna 
upplevelser och uppfattningar av debatten kring geografiämnet upp. Eftersom jag ska 
utgå från verksamma lärare på fältet och deras uppfattningar av geografi som 
syntesämne, är debatten i Geografiska Notiser viktig för mig. Den har naturligtvis 
påverkat synen på ämnet, såväl i den akademiska världen som i skolverkligheten. 
Debatten är därför nödvändig att ha med eftersom den visar på förändringar i ämnet 
och på hur det har blivit ett syntesämne vilket är i linje med mitt huvudsakliga fokus.  
För mig har det också varit intressant att se om debatten om skolgeografin följer den 
vetenskapliga utvecklingen av geografin. Min litteratur tar också upp hur debatten 
förflutit i grundskolan och framförallt på högstadiet vilket är relevant för mig då år 7-9 
representerar mitt forskningsfält. 
Ulrika Blom Mondlanes och Bodil Jansunds arbete Debatten om skolgeografin. 
Tidskriften Geografiska Notiser 1943 - 1993 i Occasional Papers 1995:5 är en 
delstudie i ett större forskningsprojekt som syftar till att utveckla undervisningsämnet 
geografi. De anger att de med denna delstudie vill beskriva och analysera 
geografiämnets utveckling i Sverige. De vill dels få en bild av hur geograferna själva 
uppfattar förändringen av undervisningsämnet, men även få en bild av hur debatten 
förts och vilka ämnen man diskuterat. De vill bl.a. också få förståelsen för hur 
undervisningsämnet geografi har utvecklats.67  
Mondlane och Jansund har huvudsakligen använt sig av artiklar hämtade från 
tidskriften Geografiska Notiser för att följa de verksamma lärarnas egen debatt.  
Författarnas undersökningsperiod sträcker sig från 1943, då det första numret av 
tidskriften utkom, till 1993 då det bestämdes att ämnet skulle återinföras på 
gymnasiet. De anger att samtliga nummer under den givna undersökningsperioden 
har studerats.68  

                                                 
64 A.a. s. 33 
65 A.a. s.35 
66 Ibid.  
67 Mondlane, Blom Ulrika och Jansund, Bodil: Debatten om skolgeografin. Tidskriften    
   Geografiska Notiser 1943 - 1993 Occasional Papers 1995:5 Kulturgeografiska institutionen 
   Handelshögskolan vid Göteborgs universitet   s.3 
68 Ibid. 
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En viktig fråga har varit vad undervisningsämnet geografi ska innehålla vilket har en 
direkt koppling till min undersökning.69  
Geografiämnets ställning har under författarnas undersökningsperiod varit ett 
återkommande debattämne bland de geografer som gjort sin röst hörd i Geografiska 
Notiser. När geografi på 1960-talet försvann som enskilt ämne från gymnasiet, fördes 
en livlig debatt över ämnets särart och ställning.70  
De menar att debatten inte bara riktade sig mot dem som hotade ämnet utifrån, som 
t.ex. gymnasieutredningen, utan diskussionen fanns även mellan geografer. Detta 
anser Mondlane och Jansund vara något förvånande, men förklarar det bl.a. med att 
universitetsämnet geografi var delat i natur- och kulturgeografi. Dessa båda 
inriktningar hade specialiserat sig och därigenom avskärmat sig från varandra. På de 
kulturgeografiska institutionerna hade också en samhällsplaneringsinriktning börjat ta 
form och på de naturgeografiska institutionerna hade man alltmer inriktat sig mot 
geologi. 
I debatten rörande den nya kulturgeografin märks även hur olika syn geografer med 
olika inriktning hade på möjligheten att undervisa på olika nivåer i skolan. De som var 
naturgeografiskt inriktade, menar författarna, trodde inte att man skulle kunna införa 
modeller och begrepp i skolan, det skulle bli alltför svårt för eleverna, framförallt i 
grundskolan. Kulturgeograferna däremot, ansåg att det var en självklarhet att 
eleverna kunde tillgodogöra sig detta.71 Författarna menar att debatten mellan 
geograferna handlat om tradition och förnyelse. 
I mitten av 1970-talet, när hoten mot grundskolans geografiämne började bli 
påtagliga, hade konsekvenserna av delningen av geografin på gymnasiet blivit 
väldigt tydliga, hävdar författarna.72  
Kulturgeografin hade inte fått det förväntade genomslaget och på lärarutbildningarna 
hade kulturgeografin reducerats från 60p till 14p inom samhällskunskapsämnet. 
Detta, menar Mondlane och Jansund, gav de blivande lärarna en vink om vilken vikt 
man borde lägga vid ämnet i undervisningen.73  
1977 aktualiserades hotet mot geografin i grundskolan igen. Skolöverstyrelsen, SÖ, 
tillsatte en arbetsgrupp vars syfte var att förnya grundskolans läroplan. Förslaget 
handlade om att ha en gemensam formulering av mål för alla orienteringsämnen 
inom grundskolan. De olika ämnena skulle inte vara åtskilda utan grupperas efter 
olika rubriker. Detta refereras i en artikel i Geografiska Notiser 1977:3.74  
Geografilärarnas Riksförening yttrar sig också i denna fråga. Enligt Mondlane och 
Jansund menade man i artikeln att begreppen integration och samverkan var oklara 
och att de nedvärderade lärarens behov av ämneskunskaper. Detta ansågs 
undergräva förnyelse inom skolan.75  
Flera inlägg angående skolgeografin i grundskolan och det nya förslaget till läroplan 
redovisas i Mondlanes och Jansunds skrift. Relativt stort utrymme ges åt Gösta 
Wennberg som var en flitig debattör i Geografiska Notiser angående det nya 
läroplansförslaget på 1970-talet. Wennberg anges vara riktigt orolig för 
skolgeografins framtid och undrar vad som ska hända eftersom många lärare saknar 
den överblick som utbildade geografer har för kartan och deras förmåga att avläsa 

                                                 
69 Se rubrik 1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning i denna studie. 
70 Mondlane och Jansund s. 47 
71 Ibid. 
72 A.a. s. 48 
73 Ibid. 
74 A.a. s. 22 
75 Ibid. 
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densamma. En lärare utan denna överblick kan inte förmedla denna syn till 
eleverna.76

Förutom dessa farhågor hänvisar också författarna till en diskussion som rör 
geografiämnets möjligheter inom de olika ämnesblocken. I dessa artiklar är man 
också kritisk till den timreducering som ämnet utsatts för i det nya förslaget.77  
Debatten om skolgeografin och dess kris fortsätter. Fortbildning av lärare på fältet 
samt forskningsanknytningen diskuteras, liksom olika formuleringar i nämnda 
läroplansförslag. Kritiken är mycket stark och man menar bl.a. att blockuppdelningen 
skulle leda till en katastrof för geografiämnets del vilket man ser i ljuset av det som 
hände på gymnasiet när geografi försvann som enskilt ämne på 1960-talet.78  
Vidare förs det diskussioner om den nya geografins plats i skolgeografin och att 
förändringar inom ämnet är nödvändiga. Man menar att det måste finnas kontinuitet 
mellan forskning och undervisning79  
Samtidigt förs det en debatt angående lärarutbildningen. Enligt Mondlane och 
Jansund kan man utläsa en tydlig kritik mot detta förslag som lades fram av  
LUT - 74.80 Detta förslag innebar bl.a. att geografiämnet skulle delas i kulturgeografi 
och geovetenskap. Detta skulle innebära att geografi skulle försvinna som delämne 
vid grundskolelärarutbildningen.81  
När hotet om en uppdelning av ämnet i grundskolan började torna upp sig gick 
geograferna inom universitet och högskola samman och protesterade. Man lyckades 
föra ämnet odelat till SO - blocket. Paradoxalt var det de geografer som medgett en 
delning på gymnasiet som nu var förespråkare för att bevara geografiämnet på 
grundskolan. Geografin på grundskolan representerade mycket av det som var den 
så hårt kritiserade regionalgeografin.82  
Författarna anger att de uppfattar det som om det bland geograferna var mer hotfullt 
när diskussionen om grundskolans geografi stod i centrum på 1970- talet än när den 
plockades bort från gymnasiet. De nämner flera förklaringar som tänkbara. Bl.a. 
menar de att det endast var inom grundskolan som geografiämnet fanns kvar då man 
på 1970-talet återigen började tala om geografi som ett integrationsämne. De drar 
också den slutsatsen att man hade insett sitt misstag med gymnasiegeografin och att 
man därför var rädd för att samma misstag skulle göras med geografin i grundskolan. 
Man hade också, menar Mondlane och Jansund, insett att lärarutbildningen var viktig 
för basverksamheten på de geografiska institutionerna, även om geografistudier 
också kunde ingå som förberedelse för annan yrkesverksamhet.83  
I studien lyfter också nämnda författare fram det faktum att geografiämnet under 
1900-talet gått från en mycket nära koppling mellan skolgeografi och 
universitetsämne till en klyfta mellan dessa.84 Detta beskriver också Wennberg och 
Östman i sina verk.  
Mondlane och Jansund menar att det troligen beror på att skolgeografin ofta 
förknippas med regionalgeografi och namngeografi. Detta, skriver de, har med 

                                                 
76 A.a. s. 23 
77 A.a. s. 24 
78 A.a. s.24f 
79 Ibid. 
80 1974 års lärarutbildningskommitté 
81 Mondlane och Jansund s.25 
82 A.a. s.25-28, s. 48 
83 Ibid. 
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samhällets syn på geografi att göra. Den allmänna synen på vad geografi är har 
därför riskerats att präglas av innehållet i skolgeografin på grundskolan.85  
Mondlane och Jansund ser vid tidpunkten för sin delstudies tillkomst fortfarande en 
stor risk med, att man för att klara bredden i ämnet, ser sig tvungen att dela upp det i 
skilda moment som kan hänföras till naturvetenskap respektive samhällsvetenskap. 
Inför detta hot om splittring, menar de, har det framkommit synpunkter i Geografiska 
Notiser vilka innebär att det krävs ett nätverk mellan landets geografer. Nätverkets 
uppgift skulle vara att formulera det geografiska innehållet i undervisningen så att det 
betonar det särpräglade i skolämnet geografi. På så vis binds de naturvetenskapliga 
perspektiven samman med de samhällsvetenskapliga på samhället och landskapet 
istället för att skilja dem åt. Denna åsikt framhärdar även författarna.86  
Som jag nämnde i inledningen har det nu inrättats ett didaktiskt nätverk för landets 
geografer i Uppsala, helt i linje med nämnda författares förslag. 
Detta visar på ämnets bredd och helhetsperspektiv vilket är av yttersta vikt när man 
som jag vill fånga lärares uppfattningar av geografi som syntesämne. 
Mondlane och Jansund går vidare i sin studie med att konstatera att regionalgeografi 
är ett återkommande tema under hela undersökningsperioden. Debatten i 
Geografiska Notiser speglar mycket väl hur ämnet vuxit fram enlig de författare som 
jag tidigare refererat till.  
Regionalgeografin blev mer intakt inom grundskolegeografin eftersom ämnet förblev 
odelat där, menar de. Att regionalgeografin fick ett större utrymme i grundskolan 
förklarar de med att man ansåg att elever i lägre åldrar inte klarade av analyser och 
abstraktioner som präglade specialiseringar inom geografin.87  
När regionalgeografin på 1980-talet återigen började vinna mark var det framförallt 
geografer med kulturgeografisk anknytning som förde fram geografins betydelse som 
integrationsämne. Författarna noterar med intresse att det är intressant att konstatera 
att läroplansförfattarna för både gymnasiet och grundskolan haft ett stort 
engagemang för just regionalgeografin.88  
Geografiämnets innehåll har förändrats över tiden om man utgår från vad som skrivs 
i Geografiska Notiser, menar Mondlane och Jansund. Från början utgick man från 
studier av det svenska landskapet och den svenska kulturen. Detta förändrades 
sedermera och ämnets innehåll vidgades mot att handla mer om internationella 
frågor. U-landsstudier på 1970-talet är ett exempel på detta.89

De konstaterar att, förutom att ämnet blev alltmer internationaliserat, följde man även 
förändringar av skolgeografin i andra länder. De nämner artiklar som skrevs på 1960-
talet vilka handlar om förändringar i geografimetodiken. Debatten kretsar kring 
avsaknaden av svensk geografimetodik och behovet av att studera utländsk. 
Mondlane och Jansund är dock förvånade över att det är så få länder man refererar 
till i detta avseende. I stort sett, menar de, diskuteras mest nordisk och brittisk 
geografi. Utöver detta finns det bara enstaka artiklar som berör Tyskland, dåvarande 
Sovjet, Kina, Benelux-länderna och Frankrike.90  
Tydligt är också det faktum att vissa författares intresseinriktningar dominerar. 
Mondlane och Jansund anger Gösta Wennberg som ett exempel på detta. Han 
anser, enligt dem, att det är intressant med den förändring som brittisk och tysk 
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skolgeografi hade gått igenom. Eftersom han ägnar en stor del av sin avhandling åt 
detta är det inte så konstigt att han lyfter fram just det perspektivet.91  
I slutet av sin genomgång ställer sig Mondlane och Jansund frågan vad det är som 
driver fram en förändring. Ovan nämner de ett antal internt betingade faktorer och går 
sedan vidare med att redovisa det de anser vara extern betingade faktorer som i det 
här sammanhanget kan ha haft betydelse.92  
De drar slutsatsen att den externa förändringen kom från pedagoghåll på 1960-talet 
med avsikten att sträva efter mer ämnesövergripande studier. Ämnena borde 
integreras mer med varandra för att eleverna skulle få en känsla av sammanhang. 
Det var viktigt för elevernas tänkande. Därför förordade man blockämnen som 
samhällskunskap och naturkunskap. Motståndet mot detta varierade, menar 
författarna.93  
De anger också det rådande samhällsklimatet som en tänkbar extern faktor. Man 
funderade över miljöproblemen och överlevnadsproblematiken. Tvärvetenskapliga 
kunskaper efterfrågades och i samband med detta skulle geografiämnet kunna 
utgöra en resurs.  
De anför slutligen att geografiämnets återinförande på gymnasiet delvis kan ses som 
en konsekvens av denna debatt angående ämnets roll som en brygga mellan natur-
och samhällsvetenskap.94  
Conny Saxin är en flitig skribent i tidskriften Geografiska Notiser. Han är adjunkt i 
geografi och ingår i det förtroenderåd som återfinns inom Geografilärarnas 
Riksförening.95  
Hans artiklar går också att läsa i Tidskrift för lärarutbildning och forskning som ges ut 
av Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet. Syftet med tidskriften 
är att "skapa ett forum för lärarutbildare och andra didaktiskt intresserade, att ge 
information och bidra till debatt om frågor som gäller lärarutbildning och forskning" 96

Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år.97  
Conny Saxins artikel Geografiska Notiser – en tidskrift för geografilärare ger en 
översikt av innehållet i Geografiska Notiser under åren 1943-1999. Han vill också 
diskutera några bakgrundsfaktorer till varför geografer ansåg det viktigt att samlas i 
en ämnesförening samt starta en tidskrift. Även Saxins artikel är en del av det 
forskningsprojekt som handlar om kartläggning av skolämnet geografi, dess historia 
samt hur ämnet speglats i tidskriften sedan den startades 1943.98 I detta projekt 
ingår, som tidigare nämnts, även Mondlane och Jansund. 
Han inleder med att tala om varför Geografiska Notiser är viktig för lärare i geografi 
och menar att man genom att studera Geografiska Notiser kan fånga upp vissa delar 
av vad skolämnet geografi handlat om sedan 1940-talet.99  
Han anför att man också kan se de förändringar som vårt skolsystem genomgått och 
hur dessa förändringar påverkat ämnets status i skolan. Liksom Mondlane och 
Jansund m.fl. pekar han på den strid som kännetecknat ämnet periodvis.  

                                                 
91 Min kommentar. Se 2.1 där Wennberg refereras.  
92 Mondlane och Jansund s. 49 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Geografiska Notiser 2007:1 omslaget 
96 Saxin, Conny. Geografiska Notiser - en tidskrift för geografilärare. Tidskrift för lärare och forskning  
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Eftersom mitt uppsatsämne behandlar geografi som en syntesvetenskap finner jag 
det nödvändigt att ha med den här artikeln då den visar på vilken debatt som har 
förts kring ämnet. Saxin kan sägas komplettera Mondlane och Jansund då hans 
undersökningsperiod är något längre och sträcker sig framtill 1999.  
Han påpekar att debatten på 1950-talet, då 85 artiklar av totalt 111 artiklar, handlade 
om pedagogisk metodik, lyfte fram en inre, mer vetenskaplig debatt, om ämnets 
karaktär av en syntes mellan natur och kultur.100  
Eftersom Saxin till största delen använt sig av samma källor, inklusive Geografiska 
Notiser, samt undersöker i princip samma period, avstår jag för att redogöra för hur 
debatten sett ut från 1943 - 1993. Han lyfter fram samma saker som Mondlane och 
Jansund gör i sin artikel i Occasional Papers 1999:5. Dock går han fram till 1999 i sin 
undersökning och visar att innehållet efter 1990 kretsat kring geografins återinträde 
på gymnasiet, databaserade geografiska informationssystem samt geoinformatik där 
GIS lyfts fram som något revolutionerande. Skolans internationalisering har också 
tagits upp vilket kommer fram i tidskriftens reseskildringar. Författarna till dessa 
skildringar har i huvudsak varit verksamma lärare. I många artiklar får man också 
följa tillkomsten av Sveriges Nationalatlas.101  
Saxin går sedan vidare med att visa vilka personer som betytt mycket för geografin, 
Geografilärarnas Riksförening och Geografiska Notiser. Bl.a. tar han upp professor 
Helge Nelson (1882-1966), Lund, som han menar påverkat skolans 
geografiundervisning sedan 1930-talet. Nelson, påpekar Saxin, var en föregångsman 
inom den geografiska forskningen och geografin var för honom ett syntesämne där 
natur och kultur förenades.102  
År 1933 började man organisera de årliga och återkommande geografidagarna i 
Stockholm och det var då Nelson tog initiativet till att bilda en ämnesförening för 
lärare. Från början hette föreningen Geografiska Föreningen och organiserades i tre 
kretsar, men bytte senare namn till Geografilärarnas Riksförening. Idag har 
föreningen sju kretsar från norr till söder.103  
Störst betydelse för att stärka ämnets ställning menar Saxin att tidskriften 
Geografiska Notiser har haft. Han citerar Nelson som talar om att den ska vara "ett 
sammanhållande band mellan geografilärare i en brytningstid som ställer stora krav 
på ämnets utveckling och på representanter i alla skolformer."104   
Slutligen redogör Saxin för några korta reflektioner han gjort under arbetets gång. 
Han anser exempelvis att ämnesföreningen bildades 1933 p.g.a. att ämnets ställning 
i skolan stärktes. Tidskriften Geografiska Notiser startades dock istället för att möta 
det hot som fanns mot ämnets ställning i den reformerade skola som aviserades i 
början av 1940-talet. Geografilärarna fick på så sätt ett gemensamt forum som kunde 
samordna och mer kraftfullt försvara och stärka ämnets ställning.105  
I sina slutsatser lyfter han också fram Lund som "skolgeografins didaktiska 
spridningscentrum".106  
Han menar att Lund har förvärvat en starkare ställning och förstärkt sin position 
gentemot andra geografiorter. Detta beror till viss del på stadens kontinentala läge. I 

                                                 
100 A.a s. 50 
101 A.a. s. 51 
102 A.a. s. 52 
103 Geografiska Notiser 2006:4 s. 3 samt Saxin s.53 
104 Saxin s. 53 
105 A.a. s. 56 
106 Ibid. 
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Lund har man en nära kontakt med nya geografiska strömningar från exempelvis 
Tyskland.  
Tysklands inflytande har varit stort fram till andra världskriget, påpekar Saxin. Även 
Frankrikes inflytande nämns samt USA: s, vilket kom att påverka geografins mer 
teoretiska delar efter andra världskriget. Enligt Saxin riktade Helge Nelson tidigt sitt 
intresse mot USA och den nya geografin.107  
Avslutningsvis hävdar Saxin att han upplever det som om det finns ett minskat 
intresse från yrkesverksamma professorer att presentera artiklar i Geografiska 
Notiser. Han menar att det kan få konsekvenser i form av färre vetenskapligt inriktade 
skolämnesorienterade artiklar vilket i förlängningen kan komma att innebära svagare 
kopplingar mellan akademi och skola. Saxin anser också att aktiva lärare borde visa 
mer av vardagen och sin geografiundervisnings möjligheter och problem i tidskriften 
och undrar samtidigt hur lärare ska aktiveras för att göra det. Detta är för Saxin en 
viktig fråga.108  
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3 Gällande styrdokument och utvärderingar av grundskolan i   
    skolämnet geografi 
 
Den svenska skolan har ett flertal styrdokument som reglerar undervisning, 
förhållandet mellan skola och hem, vad skolans uppgifter ska vara etc. Under den här 
rubriken kommer jag att kortfattat redogöra för vad som sägs angående 
geografiämnet i gällande läroplan, Lpo-94. Kursplanen för geografi kommer också 
redovisas. Kursplanerna i de olika ämnen, liksom timplanerna, kompletterar 
läroplanen.109   
Av vikt är också att belysa hur väl skolan har levt upp till de uppnåendemål som finns 
för geografiundervisningen i år 9. Detta kan man läsa om i den Nationella 
utvärderingen av grundskolan 2003. En fördjupad bild av de samhällsorienterade 
ämnen återfinns i rapporten Samhällsorienterade ämnen som Skolverket gav ut 
2005. Rapporten har tillkommit inom ramen för NU-03 och redovisar en fördjupad 
analys av resultaten i samhällsorienterande ämnen där geografi ingår.110  
Det finns också en fördjupad analys av geografiämnet inom ramen för den nationella 
utvärderingen, NU-03. Den kom också ut 2005 och bär titeln Geografiämnet och 
förståelsen för hållbar utveckling.  
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Lpo - 94  
 
Läroplanen ska styra skolan och är bindande när det gäller de föreskrifter som finns 
för skolans verksamhet. I läroplanen återfinns skolans värdegrund och uppgifter samt 
mål och det anges också vem som har ansvaret för en viss verksamhet i skolan. Vad 
detta ansvar innebär formuleras också. Läroplanen uttrycker även olika krav och 
förväntningar på föräldrar och elever och anger också vilka krav och förväntningar 
dessa kan ha på skolan. Viktigt att notera i sammanhanget är att läroplanen bygger 
på skollagen som är skolans främsta styrdokument.111

Under den här rubriken ska jag också koppla det som står i läroplanen till det som 
står i kursplanen för geografiämnet. Kursplanen behandlas mer utförligt under nästa 
rubrik. 
Redan i det inledande kapitlet, som handlar om skolans värdegrund och uppgifter, 
lyfts ämnets breda fokus fram. Där anges det att vi ska främja respekten för vår 
gemensamma miljö.112  Kopplingar till geografiämnet sker också under nästföljande 
rubrik som handlar om förståelse och medmänsklighet. Eftersom undervisningen i 
den svenska skolan ska främja förståelse och medmänsklighet är det viktigt att ha 
kunskap om både sin egen värld och andras. 113 Detta ger också kursplanen i 
geografi tydligt uttryck för vilket jag återkommer till senare i detta kapitel. 
Demografin behandlar befolkning och befolkningsförändringar och genom att ha 
insikt i hur och varför människor flyttar och har flyttat, kan den demografiska 
aspekten av geografiämnet öka förståelsen för andra människor och också bidra till 

                                                 
109Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 94 Lpf 94   
     Utbildningsdepartementet s.3 
110 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Samhällsorienterade ämnen (2005) 
     Skolverket och Fritzes s. 2 
111 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 94 Lpf 94   
     Utbildningsdepartementet s. 2f 
112 A.a. s. 5 
113 Ibid. 
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att man kan se det svenska samhällets internationalisering och kulturella mångfald 
som en tillgång.114  
Under rubriken Skolans uppgifter återfinns en formulering som rör miljön och som 
direkt kan kopplas till kursplanen i geografi. Läroplanen säger att eleverna, genom ett 
miljöperspektiv, får möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 
miljöfrågor.115  
Det påpekas också att ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den 
egna verkligheten i ett globalt sammanhang vilket också lyfts fram i både läroplan 
och kursplan.116  
I kapitel 2, som behandlar mål och riktlinjer, kan flera av geografiämnets perspektiv 
spåras. Bl.a. anges det under rubriken Mål på sidan 9 att skolan ska sträva efter att 
varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva 
antaganden och lösa problem samt kritiskt granska och värdera påståenden och 
förhållanden. Detta passar väl in på beskrivningen av geografiämnets tre aspekter, 
den beskrivande, den analyserande och den konsekvensinriktade.117 Tyngdpunkten 
ligger på den analyserande som innebär att eleven ska förklara och förstå 
förhållanden och förändringar.  
På sidan 10 i Lpo-94 redovisas de mål som eleverna ska uppnå i grundskolan. Där 
anges det att eleverna ska förstå grundläggande begrepp inom bl.a. det 
samhällsvetenskapliga kunskapsområdet. Vidare anges det att eleverna ska ha en 
förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska kulturarv, inklusive det 
samiska och det västerländska. Eleverna ska också ha kunskaper om länders och 
världsdelars ömsesidiga beroende av varandra. De ska också känna till 
förutsättningar för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang. 
Alla dessa perspektiv återfinns också i kursplanens direktiv för undervisningen i 
geografi och visar på ämnets bredd och syntes. 
Miljötänkandet återkommer vid ett flertal tillfällen. På sidan 13 under rubriken Normer 
och värden anges det att en strävan ska vara att eleverna visar respekt för och 
omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
 
Kursplan för geografi i grundskolan - Kursplan 2000 
 
Geografi ingår i de samhällsorienterande ämnena på grundskolan, det s.k. SO -
blocket. I detta block ingår, förutom geografi, även historia, samhällskunskap och 
religion.118 Sambandet mellan ämnena i blocket har förändrats i kursplaner och 
läroplaner under åren som gått sedan geografi blev ett skolämne. I Kursplan 2000 
finns det en övergripande kursplan för SO-ämnet samt en kursplan i varje ämne.119  
I texten som handlar om ämnets syfte och roll i utbildningen, tydliggörs det hur ämnet 
bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt varför ämnet anses viktigt utifrån olika 
samhälls- och medborgarbehov.120  
Kursplanen består både av strävansmål och uppnåendemål för år 5 och 9. Jag 
kommer att redogöra för strävansmålen, trots att de inte är "tvingande", samt 

                                                 
114 Ibid. 
115 A.a. s.7 
116 Ibid. 
117 Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000 Skolverket och Fritzes s. 72 
118 A.a.s.65 
119 A.a. s. 71-95 
120 A.a. s. 5 
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uppnåendemålen för år 9 då de behandlar delar av den åldersgrupp som jag 
genomfört min undersökning i. Strävansmålen är viktiga eftersom de uttrycker den 
inriktning som undervisningen ska ha vad gäller att utveckla elevernas kunskaper. 
Enligt Kursplan 2000 tydliggörs de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. 
Strävansmålen utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen i 
vilket ämne det än gäller.121  
Uppnåendemålen visar på den miniminivå av kunskaper som alla elever ska ha 
uppnått i år 5 och 9. Dessa mål visar alltså en grundläggande kunskapsnivå i ämnet 
och utgör basen för betygssättning i år 9.122  
Kursplanen innehåller också skrivningar om ämnets karaktär och uppbyggnad. Detta 
avsnitt behandlar ämnets kärna och specifika egenskaper.123  
Bedömning är också en del av kursplanetexten. Jag finner det dock inte relevant 
utifrån mitt forskningsfokus att belysa detta. 
 
Ämnets syfte och roll i utbildningen 
 
Utbildningen i geografi ska framförallt utveckla kunskap, förståelse och 
handlingsberedskap i frågor som handlar om människan och hennes omgivning. 
Meningen är att utbildningen ska stärka elevernas rumsuppfattning och skapa en 
referensram av kunskaper om olika platser och deras belägenhet.  
Ett annat viktigt syfte med geografiundervisningen är att utveckla elevernas förmåga 
att se samband, sammanhang och helheter i frågor som rör överlevnad, 
resursanvändning och miljöpåverkan. Eleverna ska också tränas i att uppfatta 
möjligheter och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ. 
Centralt är också att geografiämnet ska syfta till att utveckla kunskaper om olika 
regioner samt människors skilda livsvillkor ur en rad olika aspekter som t.ex. sociala, 
ekonomiska samt naturbetingade. Undervisningen i geografi ska även ha som mål att 
eleverna ska kunna se dessa skilda levnadsvillkor ur flera perspektiv såsom lokala, 
regionala och globala. Det ömsesidiga beroendet dem emellan studeras också 
eftersom det är viktigt då det bidrar till en ökad förståelse och respekt för kulturer, 
värderingar och sätt att leva, anges det i kursplanen.124  
Undervisningen ger också verktyg för att analysera samspelet mellan människa och 
natur och ska leda till ansvarstagande för den gemensamma miljön och 
resursanvändningen för att möjliggöra en långsiktig hållbar utveckling. Även etiska 
ställningstagande som rör människa och miljö vävs in i kursplanens text.125  
Flera av formuleringar uttrycker ämnets mångvetenskapliga karaktär. En av dessa 
formuleringar är den som behandlar samspelet mellan människa och natur. Detta 
samspel betonas flera gånger både i läroplan och kursplan och kan sägas utgöra 
ämnets kärna.  
Viktigt, enligt kursplanen, är att se detta samspel ur flera perspektiv.126  
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Mål att sträva emot 
 
I kursplanen för geografi finns sju strävansmål. Det första handlar om att skolans 
geografiundervisning ska sträva mot att öka elevernas förståelse för människans 
levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och de samband 
som finns mellan dessa i olika delar av världen.127

Här lyfts geografi som syntesämne tydligt fram i formuleringen. Sambandet mellan 
natur och samhälle lyfts fram som något grundläggande. 
Skolan ska också i sin undervisning sträva efter att eleven utvecklar kunskaper om 
de naturgivna processer som formar och förändrar naturlandskapet. Meningen är 
också att eleverna ska se människans påverkan på dessa processer och värdera 
dess konsekvenser. 
Vidare ska strävan vara att eleverna utvecklar kunskaper om hur landskapet har 
förändrats under olika politiska och ekonomiska betingelser. Eleverna ska också 
förvärva insikter om hur landskapet fungerar som resurs. Även här är samspelet av 
yttersta vikt och det ömsesidiga beroendet som finns mellan människa och natur.128  
Viktigt i strävansmålen är att eleverna utvecklar förmågan att reflektera kring olika 
alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande. De ska också ta 
ställning i samma fråga. Ställningstagandet ska vara medvetet.129  
Strävan ska också vara att de vidgar sina kunskaper om människans olika 
ekonomiska, tekniska, politiska, sociala, och kulturella aktiviteter och att de ser 
sambanden mellan platser och regioner. Reflektion angående följderna av sådana 
samband lyfts fram som centralt i sammanhanget.130  
Undervisningen ska slutligen sträva emot att kunna dra slutsatser, generalisera, 
förklara och argumentera samt utveckla förmågan att arbeta med problem som rör 
lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor.131  
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
 
Grundläggande för ämnet geografi är, enligt kursplanen, att arbeta med en 
helhetssyn på omvärlden. Centrala begrepp såsom landskap, plats, läge och 
utbredning ska sammanvävas med fakta i ett större sammanhang. Återigen lyfts 
samspelet mellan människa och omgivning fram. Detta ska studeras i olika landskap. 
Kunskaper om världen och det egna landet kompletterar då varandra och bidrar till 
en helhetssyn så att eleverna bättre kan förstå skillnader och likheter i olika delar av 
världen.132  
Kursplanen innehåller också en skrivning om geografiämnets tre aspekter i skolan, 
den beskrivande, den analyserande och den konsekvensinriktade.133 Detta 
återkommer i såväl målbeskrivningar, som i andra sammanhang i kursplanen. 
I ämnet ges eleverna möjligheter att pröva, iaktta, utforska, undersöka och skapa. 
Undervisningen ger också eleverna tillfällen att argumentera för egna åsikter i tal och 
skrift.134  

                                                 
127 A.a. s.71 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 A.a. s.71f 
131 A.a. s. 72 
132 A.a. s.72f 
133 Ibid. 
134 A.a. s.72 

28



Under denna rubrik i kursplanen lyfts också teorier och modeller fram samt hur viktig 
regionalgeografin är för att förstå sin omvärld. Regionalgeografin, anger kursplanen, 
ger underlag för studier av huvuddrag och strukturer som t.ex. identifiering av klimat- 
och vegetationszoner, jordbruksdistrikt och industriregioner.135  
Viktiga är också frågor om natur- och kulturlandskapets uppkomst, framväxt och 
förändringar, liksom frågor som rör demografins och urbaniseringens drivkrafter och 
konsekvenser.136  
Geografiämnets helhetssyn på omvärlden lyfts fram som något grundläggande vid 
flera tillfällen. Ämnets kärna vilar således på dess karaktär av att gälla för ett 
mångvetenskapligt ämne.  
 
Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
 
I kursplanen återfinns sex mål som kan sägas utgöra minimikrav på vad en elev skall 
kunna när han eller hon befinner sig i slutet av skolår 9. Dessa återfinns på sidan 73 
och 74 i Kursplan 2000. 
Jag kommer här nedan återge målen exakt eftersom kursplanens formuleringar är 
viktiga då innehållet i vad eleverna ska kunna annars kan komma att förvanskas. 
Dock ger formuleringarna utrymme för en mängd tolkningar som kan skifta både 
mellan lärare och skola.  
 
Eleven skall 
 
ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges-och 
storleksrelationer, hitta på globen och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om 
natur-och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor, 
förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se samband mellan naturresurser och 
människors verksamheter, ge exempel på hur människors handlingar påverkar miljön 
och visa på olika alternativ i miljöfrågor, 
ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och om 
faktorer som påverkar dessa förhållanden samt reflektera över möjligheter till 
förändring, 
ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och 
förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat - och 
vegetationszoner i världen, 
kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering, 
urbanisering och globalisering av kommunikationer, produktion och handel påverkat 
och påverkar  landskapet och människors levnadsvillkor samt reflektera och 
formulera frågor kring detta, 
kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden genom 
att arbeta med geografisk information, göra mätningar och iakttagelser och själv göra 
kartor, bilder och diagram samt skriva texter. 
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Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU -03,  med fördjupade 
rapporter inom samhällsorienterande ämnen som block samt geografi som 
enskilt ämne. 
 
Den nationella utvärderingen av grundskolan, NU – 03, är den största och mest 
omfattande utvärderingen som gjorts av grundskolan sedan 1992. Den har 
genomförts och initierats av Skolverket tillsammans med forskare vid tio 
universitetsinstitutioner. Med NU - 03 ger Skolverket en bild av grundskolans 
utveckling med särskilt tyngdpunkt på år 9 då eleverna får sina slutbetyg. Huvudsyftet 
med den nationella utvärderingen är att ge en nyanserad helhetsbild av 
måluppfyllelsen i grundskolan, ämnesvis samt i ett övergripande perspektiv. 
Skolverket vill också visa på de förändringar som har ägt rum sedan 1992 samt peka 
på behov av insatser. Resultaten av utvärderingen redovisas i både en 
sammanfattande huvudrapport samt en huvudrapport med ämnesredovisningar. 
Resultaten redovisas också i ämnesrapporter.137  
Jag kommer under den här rubriken kort att ta upp SO- undervisningen samt vad den 
nationella utvärderingen säger om ämnet geografi och elevernas kunskaper i ämnet i 
fråga. Anledningen till att jag också vill ta upp SO - undervisningen är att geografi 
ingår som ett av ämnena i blocket. Debatten angående geografiundervisningen i 
grundskolan har bl.a. gällt vilken ställning geografi ska ha i det samhällsorienterande 
blocket.  
I rapporten konstateras det att 28 % av SO-undervisningen är ämnesuppdelad 
medan 36 % av undervisningen sker i block. Övrig undervisning är en blandning av 
dessa. Siffrorna visar alltså att det är den ämnesövergripande undervisningen som 
har ökat. 12 % av eleverna som gick ut grundskolan år 1992 fick ett samlat betyg i 
SO. År 2003 var siffran 32 %.138

De ämnesövergripande studierna upplevs av eleverna som något svårare, men 
intressantare, enligt utvärderingen. Lärarna menar dock att det för deras del innebär 
en större arbetsbörda. Skolverket drar den slutsatsen att SO är ett blockämne som 
vinner på integration mellan de ämnen som ingår i blocket, exempelvis geografi. 
Anledningarna är flera; bl.a. blir arbetssätten mer varierade och användningen av 
läromedlen mer flexibel. I en integrerad undervisning har man också ha längre 
arbetspass vilket gynnar eleverna och ger dem en känsla av sammanhang. Eleverna 
har också mer inflytande och lär sig av intresse när undervisningen bedrivs i 
integrerad form.139  
Skolverket drar också den slutsatsen att undervisning, ordnad som samlad 
undervisning med ett SO-betyg, inte tycks ha skett på bekostnad av något enskilt  
SO - ämne. Traditionella arbetsområden som behandlar hur människor har det i olika 
delar av världen, har tillgodosetts.140  
Elevernas bedömning av miljöfrågornas utrymme som något viktigt i undervisningen 
stämmer också med vad lärarna prioriterar. 141

När det gäller undervisningens innehåll menar eleverna att det viktigaste 
arbetsområdet i undervisningen är det som behandlar hur människor har det i 
världen, d.v.s. globala frågor. De anser dock att de inte fått särskilt mycket 
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undervisning inom detta område. 43 % av eleverna prioriterar arbetsområden som 
ligger helt i linje med kursplanens mål och intentioner, medan lärarna prioriterar 
andra kriterier, framförallt utifrån intresse. 142

När det gäller elevernas kunskaper kan ingen skillnad spåras utifrån 
ämnesövergripande undervisning eller ämnesundervisning.143  
På sidan 62 i huvudrapporten från NU - 03 redovisas en sammanfattning av 
resultaten från geografiundervisningen. Redovisningen inleds med att man 
konstaterar att kursplanens huvudfokus ligger på den handlingsberedskap eleverna 
ska ha i frågor som rör hållbar utveckling. Centralt är miljöperspektivet och 
internationalisering.  
85 % av eleverna når målen. De innehar elementära baskunskaper som 
namngeografi och, i lägre grad, tabell-och diagramtolkning. 144

Eleverna motsvarar kursplanens och läroplanens mål angående handlingsberedskap 
för en hållbar utveckling (se ovan). En stor del av eleverna når dock inte kursplanens 
mål när det gäller kunskaper som bygger på förståelse. Skolverket menar att 
eleverna har bristande insikter när det gäller sambanden mellan naturresurser och 
mänsklig verksamhet. Inom geografiundervisningen når eleverna främst kunskaper 
som är inriktade mot fakta och färdigheter. Den analytiska och konsekvensinriktade 
dimensionen av ämnet går därmed förlorad.145   
Majoriteten av eleverna bedöms därför uppvisa en för grund kunskapsnivå i geografi i 
förhållande till de krav som ställs i kursplanens mål att uppnå förståelse och ha insikt 
om sambandet mellan naturresurser och mänsklig verksamhet. 146

Orsakerna till resultaten är flera. Det framkommer att undervisningstraditionen kan 
vara en bidragande faktor till hur man arbetar med namngeografi utifrån lärobok och 
kartbok. Läroböckerna används på ett alltför deskriptivt sätt. 
I den sammanfattande huvudrapporten lyfter man fram det faktum att man i 
geografiundervisningen ska fokusera på helhets - och orsakssammanhang samt 
konsekvenser av mänskligt handlande. För att göra detta krävs det att man i 
undervisningen tillämpar ett analytiskt arbetssätt som utgår från det som upplevs som 
konkret i elevernas vardagliga närmiljö. Ställs frågan varför i centrum av 
undervisningen kan möjligheterna för en ökad förståelse och djupare kunskaper hos 
eleverna uppnås.147  
Vidare anger man i rapporten betydelsen av att arbeta mer ämnesövergripande och 
att integrera det tvärvetenskapliga skolämnet geografi med andra ämnen.148  
I den sammanfattande huvudrapporten fastställs det också att kursplanen i geografi 
tydligare än förut lyft fram elevens möjlighet till handlingsberedskap i frågor som rör 
hållbar utveckling. Fokus ligger på miljöbegreppet och globaliseringen.149  
I ämnesrapporten - Samhällsorienterande ämnen inom ramen för Skolverkets 
nationella utvärdering av grundskolan 2003, redovisas en fördjupad analys av 
resultat i samhällsorienterande ämnen där geografi ingår som ett ämne. Rapporten är 
framtagen vi Lärarutbildningen vid Malmö högskola och vid institutionen för 

                                                 
142 Ibid. samt  a.a. s. 55  
143 NU -03. Huvudrapporten s. 61 samt s. 27ff i  den fördjupade rapporten Samhällsorienterade   
     ämnen 
144 NU-03 Huvudrapporten s. 61 
145 Se Kursplan 2000 angående geografiämnets aspekter s. 72 
146 NU-03 Huvudrapporten s. 62ff 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Dessa har på Skolverkets uppdrag 
genomfört utvärderingen.150  
För redovisningen av elevernas kunskaper i geografi svarar högskoleadjunkterna 
Maja Lundahl, Anders Olsson samt Ing- Marie Svensson.151  
Rapporten bygger på data insamlade från 197 skolor med 10 000 elever samt 1900 
lärare. Svarsfrekvensen är hög med ett bortfall på mellan 10 och 15 %. 
Eleverna och lärarna har besvarat frågor i form av ett flertal enkäter. Föräldrar och 
rektorer besvarade också dessa enkäter. De frågor som ställdes i ämnet geografi 
handlade om hållbar utveckling.152

I de fördjupade rapporterna angående samhällsorienterande ämnen samt geografi 
kan man läsa mer om hur man kan tolka de resultat som framkommit i NU - 03. 
Ämnesrapporten för geografi handlar mycket om miljöaspekterna på ämnet kopplat 
till begreppet hållbar utveckling.153  
Att eleverna klarar av namngeografi bra har redan nämnts, liksom det faktum att 
eleverna har svårt att klara av att förklara fenomen med hjälp av vetenskapliga 
begrepp. Detta blir dock bättre ju äldre eleverna blir, menar man i geografirapporten. 
Kunskaper som bygger på förståelse är alltså svåra att nå, medan fakta- och 
färdighetsbaserade kunskaper nås på ett tillfredsställande sätt.154

De lyfter också fram det faktum att undervisningen i geografi innehåller för lite 
diskussion om miljöfrågor.155  
Ämnesrapporten i geografi ger förslag på hur man kan göra för att förbättra elevernas 
förståelse och menar att lärare måste konkretisera och visa på samband för eleverna 
för att fördjupa deras kunskaper.156 Vidare bör man också utnyttja elevernas 
engagemang för miljö-och överlevnadsfrågor. Låt eleverna jobba på ett konkret sätt 
med sin närmiljö och vardag så blir de större frågorna som rör katastrofer som t.ex. 
översvämningar mer begripliga. De nämner väderobservationer som ett exempel där 
eleverna under en längre tid studerar vädret kopplat till sina egna upplevelser för att 
på så vis se ett samband mellan orsak och verkan.157  
Skolverket avslutar sin fördjupade ämnesrapport i geografi med att uppmana lärare 
att ta tillvara geografiämnets potential för undervisning om hållbar utveckling. Här 
lyfts ämnets helhetssyn fram som en viktig dimension av undervisningen.158  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
150 NU-03 Samhällsorienterande ämnen s. 3 
151 A.a. s. 7 
152 A.a. s. 10f 
153 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Samhällsorienterade ämnen. Geografiämnet och   
    förstålelse för hållbar utveckling. (2005) Skolverket och Fritzes s. 2 
154 A.a. s. 23 
155 A.a. s. 26 
156 Ibid. 
157 A.a. s.24 
158 A.a. s.26f 
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4 Metod 
 
Syftet med föreliggande kapitel är att visa hur jag gått tillväga för att uppfylla mitt 
uppställda syfte och för få svar på mina frågeställningar Jag har också för avsikt att 
redogöra för jag hur jag resonerat i valet av den fenemenografiska metoden som är 
den forskningsansats som använts i denna studie. Jag ska också kort redogöra för 
vad den går ut på.  
Jag kommer även att ta upp hur den empiriska studien gått tillväga, hur jag gjort när 
jag analyserat mitt resultat och varför jag valde att använda mig intervju för att samla 
in de data som varit nödvändiga för studien. Begreppen validitet och reliabilitet, de 
etiska övervägande som gjorts samt hur valet av informanter gått till, kommer också 
att redovisas under den här rubriken.  
 
Metoddiskussion 
 
Då man ska genomföra en undersökning infaller sig den relevanta frågan om studien 
ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Detta är ett viktigt ställningstagande som noga 
måste övervägas. Syftet med undersökningen måste vara det som avgör när det 
gäller val av metod.159  
Vilken metod man väljer att använda sig av är således viktigt när man som forskare 
vill undersöka något eller lösa ett problem och komma fram till ny kunskap.160   
Vissa grundkrav måste också vara uppfyllda för att en metod ska kunna användas i 
samhällsvetenskaplig forskning bl.a. ska resultaten presenteras så att andra kan 
kontrollera och granska att studien håller. Studien ska också ge ny kunskap och 
komma fram till ett fortsatt forskningsarbete och ge en ökad förståelse för det man 
valt att studera. Vad min studie har att bidra med återkommer jag till i kapitel 6. 
I den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två olika angreppssätt – 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Skillnaderna mellan dessa är flera och forskare 
som Bryman, Holme och Solvang och Starrin och Svensson (red.) skiljer därför på 
dessa angreppssätt.161  
En viktig skillnad är synen på siffror och statistik. Den kvalitativa forskningsstrategin 
lägger vikt vid ord och inte vid siffror, medan det kvantitativa angreppssättet betonar 
just kvantifiering när det gäller insamling av data och analys av det man samlat in.162  
Dessa angreppssätt har naturligtvis både starka och svaga sidor. De kvantitativa 
forskningsstrategierna är mer formaliserade och strukturerade. Statistiska metoder 
för att mäta insamlad data spelar en avgörande roll i analysen av kvantitativ 
information.163  
Den kvalitativa forskningsansatsen används för at få en djupare förståelse och är inte 
så formaliserad som den kvantitativa. Schematiskt kan man säga att detta 
angreppssätt prövar om informationen har giltighet och kan generera en teori och 
därmed har ett induktivt synsätt.164 De kvalitativa forskningsmetoderna lägger fokus 
vid hur individer tolkar sin sociala verklighet.165  
                                                 
159 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur Lund s. 7 
160 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och    
    kvantitativa  metoder Studentlitteratur Lund s. 13 
161 Bryman s.33- 40 samt Holme och Solvang s. 76ff. Se även Starrin, Bengt och Svensson, 
     Per- Gunnar (red.)(1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori Studentlitteratur Lund s. 11f 
162 Holme och Solvang s. 8 samt s. 13f. Se även Bryman s.34f 
163 Holme och Solvang s.14 
164 Bryman s. 22 samt 34f 
165 Bryman s.35 
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Det intressanta i denna typ av strategi är inte att pröva om informationen har generell 
giltighet. Centralt är istället att man genom att samla in olika typer av information dels 
kan få en djupare förståelse av det som studeras, dels beskriva helheten av det 
sammanhang som det man studerar inryms i. Det är alltså viktigt att se vilka mönster 
det man studerar ger uttryck för.166 Karaktäriserande för metoden är närheten till 
forskningsobjektet som informationen hämtas ifrån.167  
Syftet med kvalitativa metoder är att forskaren måste försöka komma 
forskningsobjektet nära och sätta sig in i dennes verklighet. Man måste se 
situationen utifrån det undersöktas perspektiv för att förstå. Forskaren försöker 
därmed se det fenomen som studeras inifrån och man måste hela tiden kunna växla 
mellan ett inre och yttre perspektiv, mellan att förstå och att förklara ett fenomen.168  
Den kvalitativa metoden är bäst då man som forskare är intresserad av att försöka 
förstå människors sätt att resonera eller upptäcka varierande handlingsmönster.169  
Utifrån detta resonemang kopplat till mitt syfte är den kvalitativa forskningsstrategin 
given i min studie av några lärares uppfattningar av skolämnet geografi. 
För att få förståelse för detta har jag använt mig av den kvalitativa forskningsintervjun 
när jag samlat in mitt empiriska material. Denna intervjumetod också går hand i hand 
med den forskningsansats jag valt, fenomenografin.170  
Fenomenografin är en metod som faller inom ramen för den kvalitativa 
forskningsansatsen och den går ut på att försöka förstå hur människor tänker och 
förstår sin verklighet. Inom metoden undersöks variationen kring hur exempelvis en 
grupp elever uppfattar ett visst fenomen som t.ex. dansundervisningen på 
idrottslektionerna.171  
Den fenomenografiska undersökningen handlar således om att identifiera 
uppfattningar och beskriva variationer av uppfattningar. Man kan som forskare inte 
göra anspråk på att hitta alla tänkbara sätt att skildra ett fenomen på. Det handlar 
alltså om att kvalitativt identifiera olika uppfattningar som kan täcka större delen av 
variationen i uppfattningar hos dem man valt att studera.172 Fenomenografins fokus 
ligger på att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld. 
Inom metoden skiljer man på första och andra ordningens perspektiv, alltså ”vad 
något är” och vad något ”uppfattas vara”.173 Distinktionen utgör en grund för den 
fenomenografiska forskningsansatsen och formulerades av Ferenece Marton, 
pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet på 1980-talet.174 Marton ingick i 
den s.k. INOM – gruppen inom vilken metoden initierades och utvecklades.175

Det handlar således inte om att avgöra ifall något är sant eller falskt när det gäller 
andra ordningens perspektiv, utan det är just informanternas uppfattningar om ett 
fenomen som är det avgörande. I min studie har jag utgått från andra ordningens 
perspektiv.  

                                                 
166 Trost s. 9 
167 Holme och Solvang s. 14 och 92 
168 Holme och Solvang s. 92 
169 Trost s. 7 
170 Starrin och Svensson s.123 
171 Professor Gunnel Colneruds föreläsning 061019, Linköpings universitet samt Starrin och Svensson 
     s. 11 och 111 -132   
172 Starrin och Svensson s. 122 
173 Larsson, Staffan (1986) Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Studentlitteratur, Lund s. 12f  
     samt Starrin och Svensson s. 111 
174 Starrin och Svensson s. 111 och 115 
175 A.a. s. 112f 
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Under åren har fr.a. tre olika inriktningar inom fenomenografin utvecklats där den 
tredje huvudgrenen främst utgörs av didaktiskt orienterade studier.176  
En förklaring till detta anges vara att fler forskare har lärarbakgrund och därför är 
intresserad av att undersöka den egna praktiken.177 Flera didaktiskt orienterade 
studier har därför genomförts för att beskriva hur elever och studenter inom olika 
åldersgrupper och skolformer uppfattar centrala begrepp inom en mängd olika 
ämnesområden.178  
Det som nämns ovan stämmer också in på mig angående lärare som är intresserade 
av att förstå och sätta ord på sin egen praktik. För att förstå sin egen praktik är det 
nödvändigt att ta del av andra lärares praktik och jag har således medvetet valt 
informanter utifrån ett antal skiftande perspektiv vilket jag återkommer till.  
Gemensamt för de didaktiskt orienterade studier som genomförts har varit att 
beskriva och analysera hur elever och studenter behandlar ett visst innehåll. Jag har 
dock valt att studera en grupp lärare då det är centralt för den lärande hur lärare 
uppfattar sitt ämne, det styr av undervisningen. Elevens eller studentens tänkande är 
också en viktig grund för val av innehåll av undervisningen, men också hur lärare 
tänker kring sitt ämne styr detta. Det finns således en ömsesidighet i detta.179  
Gemensamt för fenemenografiska undersökningar är att den empiriska 
undersökningen omfattar en kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som forskaren 
själv genomför.180 Det empiriska materialet är sedan den grund som forskaren 
använder sig av i den kommande analysen.181 Analysen leder sedan fram till ett 
kategorisystem som sedermera leder fram till olika beskrivningskategorier vilket jag 
kommer att redogöra för när mitt resultat presenteras i nästa kapitel. 
Beskrivningskategorierna representerar olika sätt att föreställa sig ett fenomen. 
 
Begreppet uppfattning  
 
Det viktigaste begreppet inom fenomenografin är uppfattning.182  
Inom fenomenografin står begreppet för människors uppfattningar av olika 
företeelser, alltså hur han eller hon förstår ett visst fenomen. För att göra detta mer 
begripligt kan man säga att det handlar om något som är underförstått, för individen 
är det en självklarhet och personen i fråga reflekterar inte över den.183  
Det handlar alltså om en människas åsikt eller tanke om något. Ett resonemang om 
detta återfinns bl.a. i Starrin och Svensson på s.117ff författat av Mikael 
Alexandersson samt i Mikael Uljens bok Fenomenografi: Forskning om uppfattningar. 
Med uppfattning avses det sätt på vilken en person upplever en företeelse eller ett 
objekt i sin omvärld. Uppfattningar kan sägas vara liktydigt med det som är 
grundläggande för en individ och som personen i fråga tar för givet och därför inte 
heller reflekterar över. Individen utgår alltså oreflekterat från dessa grundantaganden 
vid handlingar och i resonemang. Man kan därmed påstå att uppfattningar således är 
den relation som utgör grunden mellan individen och dennes omvärld.184

                                                 
176 A.a. s. 114 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 A.a. s. 115 samt min teori 
180 Ibid. samt a.a. s.123 
181 Larsson s. 21 
182 Starrin och Svensson s. 117 
183 Larsson s. 21ff 
184 Uljens, Mikael (1989) Fenomenografi: forskning om uppfattningar s. 19 Studentlitteratur Lund 
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Gemensamt för den fenomenografiska forskningen kan sägas vara att den utgår ifrån 
att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Olikheterna i 
uppfattning förklaras med att olika människor gör olika erfarenheter. Dessa 
erfarenheter skaffar de sig genom att de har olika relationer till världen. Människor 
gör därefter olika analyser och får därför olika kunskap om dessa företeelser och 
objekt. Fenomenografins forskningsintresse går ut på att beskriva dessa olikheter, 
alltså variationer i uppfattningar som resultat.185

 
Informanterna  
 
Här nedan kommer jag att redogöra för hur urvalsförfarandet gått till gällande mina 
informanter. Jag kommer också att presentera de lärare som varit mina informanter i 
föreliggande studie. 
 
Val av informanter  
 
En fenomenografisk undersökning handlar alltså om att identifiera uppfattningar och 
att beskriva variationer av uppfattningar. Urvalet är därför viktigt för att skapa 
förutsättningar för variationer inom en undersökningsgrupp. Ett representativt urval är 
inte nödvändigt inom fenomenografin utan urvalet kan ske utifrån strategiska 
överväganden. Resultatet av undersökningen behöver inte generaliseras utifrån den 
population som informanterna kommer ifrån eftersom forskningsintresset handlar om 
att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av de 
variationer som förekommer inom en population.186  
Då mitt forskningsintresse har fokus på år 7 – 9 lärares uppfattningar av 
skolgeografin, blir det naturligt för mig att vända mig till det fält där jag själv har ett 
tillträde. Under det gångna läsåret har SO-lärare i år 7 -9 bildat ett nätverk i den 
kommun jag arbetar i. Nätverkets syfte har varit att fördjupa ämneskunskaperna i 
form av fortbildning. Ett annat syfte har varit att diskutera betygskriterier och 
kursplan. Vi har också gett varandra tips och råd gällande olika arbetsområden. 
Nätverket har alltså varit ett stöd för verksamma SO-lärare i kommunen. Då jag själv 
ingår i nätverket har jag lärt känna mina kollegor i SO-ämnet och därigenom 
diskuterat de ämnen som ingår i blocket. Av särskilt intresse har geografiämnet varit 
för flera lärare på fältet. Ämnet i sig har ett brett fokus och många av mina kollegor 
upplever det som det ämne som det är mest tacksamt att undervisa i. När jag valde 
ut mina informanter funderade jag mycket på det som diskuterats om ämnet vid våra 
nätverksträffar. Uppfattningarna om ämnet och dess innehåll varierade vilket 
naturligtvis påverkade undervisningen hos mina kollegor. Jag blev därför nyfiken på 
vilka uppfattningar det fanns om skolämnet geografi hos mina nätverkskollegor. Helst 
skulle jag ha velat intervjua alla mina kollegor, men av tidsbrist valde jag slutligen att 
fokusera på sju lärare med olika ämnesbehörighet, olika bredd och som jobbar på 
olika skolor i vår kommun. De har också olika bakgrund, ålder och kön. Jag har alltså 
handplockat mina informanter vilket Starrin och Svensson menar är nödvändigt vid 
kvalitativ forskning för att få ett så variationsrikt empiriskt material som möjligt.187 De 
menar att man i fenomenografiska studier utgår från att informanterna ska ha olika 
erfarenheter av den företeelse som är studiens fokus, i mitt fall uppfattningar av 
skolgeografi. Det är därför viktigt att de har olika attityder och värderingar, att det 
                                                 
185 Alexandersson i Starrin och Svensson s. 120 
186 Starrin och Svensson s. 122f 
187 A.a. s.122 

36



finns skillnader i ålder och kön och att de kommer från olika skolor. Det är också 
nödvändigt att informanterna har olika bakgrund vad gäller social tillhörighet och 
utbildning.188 Detta har jag utgått ifrån när jag valt ut mina informanter. För mig har 
det varit viktigt att mina informanter har olika bakgrund, arbetar på olika skolor och 
har olika erfarenheter. Jag har alltså velat ha ett material som är så brett som möjligt i 
förhållande till min forskningsuppgift. 
Starrin och Svensson skriver också att ett annat kriterium för att öka kvalitén i 
informationsinnehållet är att det som ska undersökas är relevant i förhållande till 
undersökningspersonernas intresse och behov.189 Det har jag också tagit fasta på 
vid val av informanter då jag tagit hänsyn till att det som ska belysas, dvs. 
uppfattningar av geografi, verkligen är av intresse för mina informanter. Samtliga har 
naturligtvis erfarenhet av ämnet geografi och är också utbildade i ämnet i fråga. 
Jag är väl medveten om att det kan finnas faror med att känna sina informanter och 
att ha den förförståelse av det som ska undersökas, som jag har. Som Jensen 
påpekar i sin bok Kvalitativa metoder för samhälls - och beteendevetare finns det 
alltid en risk att forskaren stödjer sig på lättillgängliga informationer från exempelvis 
sitt eget forskningsfält.190 Det är alltså viktigt att ens personliga förförståelse inte 
leder i fel riktning.191 Därför har min handledare Björn Segrell varit extra viktig för mig 
för att motverka detta och för att kontrollera representiviteten i det resultat jag fått 
fram. Björn är lektor i kulturgeografi vid Linköpings universitet och också ansvarig för 
inriktningen för lärarstudenterna i geografi och därmed väl förtrogen med ämnet i 
fråga. 
Jensen nämner ett antal sätt man kan använda sig av för att som forskare inte 
hamna i någon fallgrop. Han nämner bl.a. att man kan låta andra forskare titta på  
projektet eller att man kan arbeta tillsammans med andra i ett projekt.192 Då detta är 
en uppsats på D-nivå finner jag det lämpligt att använda mig av min handledare som 
är etablerad inom ämnet. Den forskningslitteratur jag läst har också givit mig en bra 
grund att stå på inför genomförandet av min studie. Jag ser det som en fördel att vara 
insatt i det som ska studeras, det ger en bredare förståelse, bara man som forskare 
är medveten om de risker som finns med detta så att inte resultatet övertolkas. Jag 
utvecklar mina tankar kring studiens trovärdighet och giltighet senare i kapitlet under 
rubriken Validitet och reliabilitet. 
 
Presentation av informanterna 
 
Jag har intervjuat sju lärare som undervisar i år 7-9. Här följer en kort presentation av 
dessa lärare. 
 
Jag började med att intervjua en kvinnlig lärare i 50-årsåldern som jag valt att kalla 
Anna. Anna är grundskollärare med inriktning mot år 4 -9 och hon har läst alla de fyra 
ämnen som ingår i SO-blocket. Utbildningen tog fem år eftersom Anna valde att läsa 
en termin i religion extra. Geografistudierna omfattar 40 poäng. Hon har varit lärare i 
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elva år och har erfarenhet från flera andra yrkesområden innan hon började att 
utbilda sig till lärare.193

 
Jag fortsatte sedan med en manlig lärare i 55-årsåldern med mångårig erfarenhet av 
läraryrket. Läraren i fråga har behörighet att undervisa i både år 7-9 samt gymnasiet. 
Jag har valt att kalla läraren för Gunnar när resultatet presenteras. 
Gunnar är utbildad i tre SO-ämnen; historia, samhällskunskap och geografi. 
Lärarutbildningen genomförde han på 70-talet. Han har läst kulturgeografi som 
motsvarar behörighet  att undervisa på gymnasiet och naturgeografi med inriktning 
mot år 7-9. Gunnars ämnesstudier har omfattat fyra år vilket innebär att hans 
lärarutbildning tagit ca 5.5 år att genomföra. Han har varit lärare i omkring 30 år och 
arbetat inom både grundskola och gymnasium.194

 
Monica kallade jag nästa lärare jag intervjuade. Monica är cirka 40 år och har varit 
lärare i fem år på olika stadier. Monica har studerat på geovetarlinjen och har där 
inriktat sig på naturgeografi och biologi. Hon har en bakgrund som handläggare på 
en myndighet där hon främst sysslat med miljövårdsfrågor. 
Monica har också läst humanekologi och är utbildad gymnasielärare. Hennes 
utbildning omfattar 5.5 år. Hon har erfarenhet av undervisning i år 6, 7-9 samt 
gymnasiet.195

 
Nästa intervju genomförde jag med en manlig lärare som arbetat tio år i yrket. Per, 
som han kallas i denna studie, är i 50-årsåldern och har jobbat inom olika branscher 
innan han bestämde sig för att bli lärare. Även han är grundskollärare med inriktning 
mot år 4-9, men har ”bara” läst 2.5 år på universitetet eftersom han fått tillgodoräkna 
sig pedagogiken. Per har arbetat i ett närliggande yrke tidigare där pedagogiken varit 
en bas och har därför läst in ämnesbehörigheten. Han har 40 poäng i geografi och 
har läst samtliga ämnen i SO-blocket.196

 
Informant nummer fem är grundskollärare med SO-inriktning med behörighet att 
undervisa i år 7-9. Han kommer att benämnas Johan i resultatdelen. Johan, som är i 
35-årsåldern, genomförde sin lärarutbildning i början av 90-talet och har jobbat i tio år 
som lärare. Direkt efter avslutad lärarutbildning valde Johan att läsa mer historia och 
religion. Han läste också in en magisterexamen på Tema T. Dessa extrastudier 
genomförde han för att få skriva några uppsatser till då han vid den tiden var 
intresserad av en forskarutbildning. Han har 40 poäng i geografi.197

 
Intervju nummer sex genomfördes med en ung, förhållandevis nyutexaminerad, 
manlig lärare i 25-årsåldern. Han fick namnet Andreas. Han är idrottslärare mot 
grundskolans senare år men har breddat sig i SO - ämnena geografi och 
samhällskunskap. Han har också läst 20 poäng matte.  
Andreas utbildning tog 4.5 år att genomföra och han har undervisat i 1.5 år.198
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Pierre, som är min sista och sjunde informant, är i 40 - årsåldern. Han är 
gymnasielärare med behörighet att undervisa i samhällskunskap och historia. Som 
tredje ämne har han läst till geografi. Pierre har arbetat inom livsmedelsbranschen i 
många år och blev färdig lärare år 2005. Utbildningen till gymnasielärare tog 4.5 år. 
Pierre läser specialpedagogik och arbetar också till viss del som specialpedagog på 
sin skola. Han deltar i andra lärares lektioner och har också mindre 
undervisningsgrupper. 199

  
Studiens genomförande 
 
Den fenomenografiska forskningsinriktning har en metodisk arbetsgång när det gäller 
datainsamling och bearbetning av densamma.200  Denna arbetsgång återges av 
Mikael Alexandersson fil. dr. vid Göteborgs universitet, i figur 5.1 på s. 122 i Starrin 
och Svenssons (red.) bok Kvalitativ metod och vetenskapsteori.  
 
Schematiskt kan detta återges på följande sätt: 
 
1. Avgränsning av en företeelse i om världen samt urskiljning av aspekter av 
företeelsen. 
2. Intervju om företeelsen samt utskrivning av intervjun. 
3. Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys av utsagor, redovisning 
i beskrivningskategorier samt samordning av beskrivningskategorierna i ett 
gemensamt utfallsrum. 
 
Denna metodiska arbetsgång har jag följt när jag genomfört den empiriska delen av 
studien samt bearbetat de data jag samlat in utifrån de intervjuer jag gjort. 
Hur avgränsningen och val av ämne gått till har jag redovisat i inledningskapitlet. Hur 
analysen gått tillväga återkommer jag till under nästa rubrik i detta kapitel. 
I fenomenografiska undersökningar är intervjun den vanligaste formen när det gäller 
att samla in data.201  
Intervjuerna skedde under några intensiva veckor på vårterminen 2007 då jag 
besökte mina sju informanter på deras arbetsplatser. Eftersom jag känner mina 
informanter mailade jag dem och frågade om de kunde delta i min studie. Jag 
mailade också frågorna till dem innan samt skickade med ett följebrev där jag 
beskrev förutsättningarna för studien. Detta återfinns som bilaga i uppsatsen. 
Jag inledde varje intervju med att redogöra för de etiska aspekterna av studien samt 
förklarade att jag inte var ute efter några ”rätta” svar utan efter deras uppfattningar av 
skolämnet geografi. Jag upplevde det som om det var viktigt att påpeka detta 
eftersom jag inte ville riskera att samtalet skulle kunna upplevas som ett förhör eller 
som en kontroll av vad som skulle tänkas kunna utgöra den ”rätta uppfattningen”. 
Kvale och Trost menar och det ger en orientering åt intervjun att redogöra för 
förutsättningarna och bakgrunden innan intervjun tar sin början.202  Jag bad också att 
få använda diktafon under intervjun.  
Min roll i intervjusituationen var således viktig och som Alexandersson påpekar i 
Starrin och Svensson på sidan 124, måste intervjuarens roll alltid aktualiseras. Det är 
således av största vikt att jag som intervjuare tänker igenom min roll och hur jag kan 
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tänkas uppfattas på fältet. Jag fick ställa mig frågan om mina informanter såg mig 
som en nyfiken och intresserad kollega eller som en kontrollant utifrån. I kvalitativ 
forskning måste den som intervjuar tillägna sig kunskaper om alla de processer som 
sker i en intervjusituation. Detta är viktigt för att förstå sin egen påverkan på 
informanternas uppfattningar om det som ska studeras.203 Min strävan var hela tiden 
att efterleva detta. 
Samtliga tillfrågade tackade ja och vi bestämde därefter tid för intervju. Varje intervju 
tog mellan 40 – 60 minuter att genomföra i effektiv tid. Intervjuerna ägde rum på 
informanternas respektive arbetsplats och i utrymmen där vi fick samtala ostört. 
Vid intervjutillfällena valde jag att använda mig av det Bryman refererar till som 
semistrukturerad intervju.204 Intervjuerna vid en fenomenografiska ansats kan variera 
mellan att vara öppna och semistrukturerade, vilket är vanligast, till att vara 
välstrukturerade.205 Forskaren har vid semistrukturerade intervjuer en intervjuguide 
med specifika teman som ska behandlas. Informanten har då stor frihet att formulera 
sina svar på sitt eget sätt. Intervjuprocessen är alltså flexibel. Frågorna behöver inte 
komma i den ordning som anges i guiden och frågor som inte finns med i 
intervjuguiden kan också ställas. Frågorna ska handla om de områden man vill 
undersöka men informanternas perspektiv måste finnas med.206  
Den intervjuguide (se bilaga) som jag konstruerat består av två delområden som 
anknyter till min studies syfte och frågeställningar. Mitt syfte och mina frågeställningar 
har naturligtvis styrt angreppssätt och metod för datainsamling.  
I en fenomenografisk studie finns det inga rätta eller lämpliga svar vid intervjuer. (Se 
ovan) I en semistrukturerad intervju får informanterna utifrån sina egna perspektiv 
och referenser av företeelsen möjlighet att själva avgränsa, behandla och definiera 
innehållet, därav mitt val av att använda mig av semistrukturerad form av intervju.207  
Syftet var alltså att nå fram till hur informanterna förstod och uppfattade skolämnet 
geografi och hur de såg på ämnets syntesbärande aspekt.  
Trost menar att innehållet och ordningen i intervjuguiden styrs av studiens syfte men 
också av godtycke.208 I mitt fall var jag  mycket noga med att låta mitt syfte styra min 
intervjuguide just för att få möjlighet att fånga upp de frågor jag hade för avsikt att 
studera. 
Vid intervjun antecknade jag samt använde mig av diktafon för att inte gå miste om 
någon nyans vid intervjutillfället. Intervjuerna bandas alltid vid fenomenografiska 
studier för att sedan skrivas ut ordagrant. Anteckningarna jag förde behandlade både 
utsagor och kroppsspråk. Samtliga informanter tillät att jag antecknade samt använde 
diktafon. Eftersom det inte enbart är intervjun som ger tillträde till människors 
uppfattningar, valde jag att anteckna ansiktsuttryck och kroppsspråk. I alla språkliga 
uttryck som tar sin form i kommunikativa handlingar kan uppfattningar av en 
företeelse eller om ett objekt förmedlas.209 Jag såg det därför som något viktigt att 
också anteckna ”det som inte sades” under intervjun.  
Eftersom jag använde diktafon kunde jag mer uppmärksamt samtala med mina 
informanter och på så sätt etablera en god kontakt vid de olika intervjutillfällena.  
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda bandspelare eller diktafon. 
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Naturligtvis är det en fördel att kunna lyssna till tonfall och ordval. Man lär sig också 
av sina egna misstag när man hör sin egen röst, men upptäcker också 
förhoppningsvis det man gjort bra. Har man sitt material inspelat är det också lättare 
att analysera det. 
Till nackdelarna kan höra att det tar tid att lyssna på banden eller diktafonen och att 
det kan vara svårt att hitta rätt ställe när man spolar.210 Jag köpte en diktafon för att 
använda vid intervjutillfällen vilket gjorde det lättare för mig att hitta rätt ställe när jag 
transkriberade intervjuerna. 
En bra djupintervju ska innehålla så lite styrning som möjligt från intervjuaren och är 
ideellt sett en ”avtappning” av ett vanligt samtal.211 Det var därför min önskan att 
intervjun mer skulle likna ett samtal där intervjuguiden skulle tjänstgöra som ett stöd. 
Syftet med samtalet var att informanterna fritt skulle få uttrycka uppfattningar, tankar 
och åsikter gällande mitt forskningsfokus. 
Jag märkte, när jag lyssnade på mig själv, att jag gärna ville hjälpa mina informanter 
”på traven” ibland. Detta gällde fr.a. den pilotintervju jag genomförde med en lärare 
på en skola i kommunen. Detta kan bero på det skäl jag angivit ovan, att jag känner 
mina informanter. Det kan också handla om mitt yrke, att jag som lärare är van att 
komma med ledande frågor, att pusha på för att få eleverna att komma fram till ett 
svar. Det kan också bero på att jag inte är van att intervjua. 
Att intervjua är ett hantverk och det krävs övning för att bli skicklig.212   
En del personer kan också känna sig besvärade av att bli inspelade.213  Det var dock 
inget jag hade problem med under mina intervjuer, vilket kan ha att göra med att jag 
känner mina informanter. 
Att göra pilotintervjuer före de riktiga intervjuerna kan vara ett bra sätt att skaffa sig 
självförtroende på. Intervjuaren får då möjlighet att praktisera det han eller hon har 
läst om. Förmågan att skapa ett gott samspel mellan intervjuaren och de som ska 
intervjuas, ökar också.214 Eftersom jag inte har så stor erfarenhet av intervjuer, var 
jag intresserad av att kontrollera huruvida mina frågor vad adekvata eller inte. Jag 
kom fram till att jag var tvungen att utesluta ett par frågor samt förtydliga ett av mina 
två delområden. 
Trost varnar för horror vacui vilket kan uppstå när intervjuaren är ovan och rädd för 
det tomrum som kan uppstå vid en intervjusituation.215  Detta drabbade dock inte mig 
på det sätt som Trost beskriver. Eftersom jag känner mina informanter blev min 
största svårighet att hålla mig själv och mina informanter på rätt spår. Då vi är 
kollegor, om än på olika skolor, är det alltid trevligt och givande att träffas. Detta 
bidrog till att en hel del annat också kom att avhandlas under intervjuerna. Jag fick 
lära mig att vara ganska stram vid intervjutillfällena. 
Jag transkriberade varje intervju direkt efter att den genomförts. Jag ville ha varje 
intervju aktuell för att få ytterligare perspektiv på situationen. Utskriften har legat så 
nära talspråket som möjligt vilket Starrin och Svensson anger som något generellt för 
denna typ av intervju.216  
 
 

                                                 
210 Trost s.54f 
211 Holme och Solvang s.107 
212 Kvale s.101 
213 Trost s. 54 
214 Kvale s.137f 
215 Trost s. 50f 
216 Starrin och Svensson s.125 

41



Den kvalitativa analysen  
 
Vid analysen är det främsta intresset att identifiera innebörder, inte att komma fram 
till förutbestämda uppfattningar.217  
Redan i intervjusituationen kan en första tolkning ske av intervjuerna.218 Jag 
sammanfattade därför varje intervju i direkt anslutning till intervjutillfället. Detta gjorde 
jag skriftligt i mitt block, men även muntligt med hjälp av min diktafon och i form av 
korta kommentarer. På så vis fångade jag mitt första intryck av intervjun. Detta kallas 
i Starrin och Svensson för intuitiv tolkning och den kan finnas med som ett slags 
raster när de transkriberade intervjuerna ska tolkas.219  
Jag har följt de fyra faser av analys - och tolkningsarbetet som finns presenterade på 
sidan 125ff i Starrin och Svenssons (red) bok Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
(1994). I den visar Mikael Alexandersson hur ett sådant arbete kan gå till på ett 
strukturerat sätt. Fas 1 handlar om att bekanta sig med den data man samlat in och 
etablera ett helhetsintryck. Som jag nämnde ovan transkriberade jag varje intervju 
direkt efter varje intervjutillfälle. Detta var ett arbete som tog mycket tid och som 
också krävde total ostördhet och koncentration. Jag lyssnade igenom mitt material ett 
antal gånger och kontrollerade mina utskrifter mot mina inspelade intervjuer. 
Anledningen till detta var att jag ville förvissa mig om att jag uppfattat det som sagts 
korrekt. Det var viktigt eftersom det ibland kunde vara svårt att tyda det som sagts på 
diktafonen av olika skäl. 
I den inledande fasen anger Alexandersson att genomläsningen är ostrukturerad och 
upprepad. Genomläsningen är till för att jag som forskare ska bli väl förtrogen med 
mitt material. Antal genomläsningar är inte det primära utan de första 
genomläsningarna syftar till att söka efter utsagor som upprepas för att på så sätt 
upptäck kvalitativa skillnader i informanternas sätt att behandla den företeelse som 
varit i fokus. Det är viktigt att man är öppen när man söker efter detta.220 Jag fick 
således tillfälle vid dessa genomlyssningar att analysera och reflektera över vad som 
upprepades och på så vis kunde jag börja urskilja olika mönster i mitt material. Jag 
upptäckte att vissa utsagor uttalades frekvent och att informanterna också uttryckte 
sina uppfattningar på ett särskilt sätt, med en viss pregnans.221  Alla dessa 
genomläsningar och genomlyssningar gjorde att jag upplevde en förtrogenhet med 
mitt material vilket också Alexandersson påpekar är viktigt för att man ska kunna se 
ett mönster.222

Dessa mönster blev sedan till olika kategorier utifrån de två fenomen jag studerat. 
För att mönstren skulle bli extra tydliga och så att likheter och skillnader skulle 
framträda, gjorde jag också mindmaps till varje intervju jag genomfört. Mina 
mindmaps utgick från de transkriberade intervjuerna. 
Fas två innebär att forskaren ska uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 
Detta är ett mer systematiskt sätt att närma sig det empiriska materialet på.223  
Att se den ena utsagan i ljuset av den andra leder till att likheter och skillnader kan 
framträda mer tydligt och det var också på detta sätt jag använde mig av 
”mindmapssystemet.”224  Detta kallar Alexandersson för ”pendlingar mellan inifrån-
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utifrån – perspektiven”.225 Jag pendlade således mellan mina egna reflektioner över 
hela mitt material och mellan att försöka förstå vad de olika utsagorna stod för. Det är 
alltså en växelverkan mellan att försöka förstå och skapa sammanfattande mönster 
och att pröva dessa sammanfattningar mot de enskilda utsagorna.226  Då kan nya 
tolkningar uppstå vilket det också gjorde hos mig vid ett flertal tillfällen. Detta krävde 
att jag på nytt fick läsa igenom mitt material eftersom jag var tvungen att ompröva de 
tolkningar jag gjort. Detta arbete tog lång tid men väckte också stimulans och 
nyfikenhet. 
I analysarbetet måste man först identifiera helheten och därefter de enskilda delarna. 
Det är därför nödvändigt att vara väl förtrogen med sitt material. Är man det, 
framträder oftast en stabil bild av helheten och de olika delarna.227   
Denna bild framträdde hos mig efter ett upprepat antal tolkningar, genomläsningar 
och omtolkningar. 
Allt var naturligtvis inte av intresse i de intervjuer jag genomförde. Jag var tvungen att 
vara selektiv och hela tiden ha mitt syfte och mina frågeställningar framför ögonen för 
att inte förlora fokus. De utsagor som inte berörde mitt forskningsfokus sorterade jag 
bort. Det är alltså inte uppfattningar i allmänhet som är av intresse utan 
informanternas uppfattningar av geografi som skolämne och som syntesämne.  
I analysarbetet anger Alexandersson att man måste vara selektiv och att det vid 
analysen gäller att välja de utsagor som pekar mot helhetens delar och hur dessa 
delar hänger ihop. När mönstret i denna helhet framträder och när utsagorna 
konstraterats, det är då som de olika kategorierna framträder.228  
Fas tre innebär att man kategoriserar uppfattningar i olika beskrivningskategorier. 
Jag analyserade mitt material ett flertal gånger och slutligen kunde jag inte längre 
hitta några nya tolkningar av utsagorna. Det Alexandersson kallar mättnadseffekt 
hade infunnit sig.229  
Jag började därför inordna de olika beskrivningarna av informanternas uppfattningar i 
beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier ska vara intressanta i 
förhållande till den företeelse eller det objekt som ska diskuteras. De måste också 
skilja sig från varandra på ett distinkt sätt och de får heller inte överlappa varandra.230  
Denna del av mitt analysarbete var ganska svårt, framförallt var det svårt att hitta 
beskrivningskategorier som inte överlappade varandra eftersom många av mina 
informanter hade liknade eller samma uppfattningar av geografi vilket tydligt kom att 
framträda i deras utsagor. Skillnaderna var ganska små. Jag hittade dock 
uppfattningar som var relaterade till varandra och som också kvalitativt skiljde sig 
från varandra. Denna helhet eller sammanställning kallas utfallsrum och utgör 
huvudresultatet i en studie med mitt metodologiska angreppssätt.231  
I sista fasen ska den underliggande strukturen i kategorisystemet analyseras. 
Utfallsrummet är alltså grunden för en mer systematisk analys av hur uppfattningarna 
förhåller sig till varandra.232 Enligt Alexandersson kan sådana analyser ske på två 
sätt som resulterar i två helt skilda kategorisystem. I det första exemplet är 
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uppfattningarna i kategorisystemet helt jämbördiga i förhållande till varandra. Ingen 
uppfattning är viktigare än någon annan.233  
I det andra fallet handlar det om uppfattningar som bedöms vara mer komplexa eller 
mera utvecklade än andra uppfattningar inom samma kategorisystem.234  
När jag har analyserat den grundläggande strukturen i mina utfallsrum har jag låtit 
det första exemplet styra. Ingen uppfattning är viktigare än någon annan eller väger 
tyngre utan alla har samma värde. För att komma fram till detta använde jag mig av 
läroplan och kursplan där det redovisas vad som är geografiämnets syfte och roll i 
utbildningen och vilka färdigheter som eleverna ska utveckla under sin skoltid. Där 
återfann jag alla de begrepp jag använt mig av i mina utfallsrum, utan rangordning. 
Jag har också gått tillbaka till mitt syfte vilket fokuserar på vilka uppfattningar några 
geografilärare i år 7-9 har av sitt ämne. Det intressanta har alltså varit att ta reda på 
vilka uppfattningar som finns bland mina informanter, inte rangordna dem. 
 
Validitet och reliabilitet  
 
Undersökningens resultat ska vara trovärdigt, noggrant och giltigt, det gäller för all 
slags forskning.235 Det finns dock en diskussion bland kvalitativt inriktade forskare 
om hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativt inriktade undersökningar. En 
ståndpunkt som förts fram i debatten är om begreppens innebörd behöver ändras. 
Validitet berör mätning och mätning är inte den kvalitativa forskningsinriktningen 
huvudintresse. Frågan om validitet kan alltså upplevas som problematisk.236  
I kvalitativ forskning får frågorna som rör validitet och reliabilitet en annan innebörd. 
Frågornas inriktning handlar istället om att tolka och analysera korrekt. I vilken mån 
tolkning och analys representerar verkligheten är alltså av yttersta vikt.237  
Vid en fenomenografisk ansats handlar dessa frågor om i vilken mån 
beskrivningskategorierna representerar de uppfattningar som informanterna gett 
uttryck för. Resultatet av en sådan studie är att betrakta som ett slags upptäckter 
vilket medfört att innebörden i reliabilitetsbegreppet kommit att svara mot att någon 
utomstående kan känna igen beskrivningskategorierna i det empiriska materialet. Det 
handlar om att kunna se huruvida forskaren gjort en rimlig tolkning av sitt material, en 
tolkning som reflekterar informanternas uppfattningar, eller om det som anges bara 
är en konstruktion av forskaren.238  
Inom fenomenografin finns olika sätt att hantera frågorna som rör trovärdighet, 
noggrannhet och giltighet.239  
Som forskare har man stöd av utdrag ur de intervjuer som gjorts på fältet i form av 
citat. Citaten stödjer det som forskaren har för avsikt att belägga i 
beskrivningskategorierna. Man kan då följa forskarens ställningstagande och 
bedöma rimligheten i dessa.240 Detta sätt har jag använt mig av när jag redovisat mitt 
resultat. Citaten berikar och gör forskarens framställning mer konkret. Forskaren 
måste naturligtvis svara för att urvalet är representativt. Det är därför viktigt att den 
som tar del av forskarens resultat får möjlighet att följa hela resonemanget.241  
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240 Ibid. 
241 Ibid. 
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Det andra sättet handlar om forskningsresultatets kommunicerbarhet. Då använder 
man sig av en medbedömare utifrån. Uppgiften för medbedömaren blir då att 
kontrollera i vilken utsträckning beskrivningskategorierna stämmer överens med den 
egna tolkningen av intervjuerna. Medbedömaren kontrollerar att kategorierna 
stämmer med de utsagor som framkommer i de olika intervjuerna.242  
Utifrån mitt tidsperspektiv har tyvärr inte frågan om en medbedömare varit realistisk. 
Detta gäller såväl min egen tid som andras. Jag är dock medveten om att den 
möjligheten finns och att den ska utnyttjas om jag i framtiden fortsätter att studera på 
högre nivå. Medbedömaren i denna studie återfinns i min handledare som är väl 
insatt i ämnet och fältet. 
Vid genomförandet av en studie är det således av yttersta vikt att man 
medvetandegör frågor som handlar om studiens giltighet och trovärdighet. Ett sätt för 
mig att höja studiens trovärdighet och giltighet, har varit att genomföra en pilotintervju 
vilket jag tidigare nämnde. När det gäller kvalitativ forskning måste frågorna som 
ställs i intervjusituationen vara tillförlitliga. De måste ha formulerats väl och tydliga 
instruktioner måste ges. Ledande frågor ska också undvikas.243  Min pilotintervju gav 
mig möjligheter att förtydliga mig och bli mer stringent. I efterhand kan jag dock 
konstatera att jag borde ha gjort fler pilotintervjuer då jag inte är van att intervjua. 
Tekniken utvecklades dock efterhand. 
Jag gav också tydliga instruktioner och förklarade syftet med intervjun vid varje 
intervjutillfälle vilket jag redogjorde för under föregående rubrik. Jag skickade också 
ut ett brev via mail som förklarade vad jag ville göra, vilka frågor som skulle ställas 
samt varför. 
Trovärdighetsaspekten innebär att intervjun måste mäta det den har för avsikt att 
mäta.244  Trost m.fl. anser att trovärdighet är ett stort problem vid kvalitativa 
studier.245 Som forskare måste man kunna visa sitt empiriska material för dem som 
ska ta del av studien för att påvisa relevans när det gäller studiens syfte. Etiska 
aspekter ska också diskuteras vilket jag återkommer till under nästa rubrik. Jag har 
alla mina transkriberingar sparade och även intervjuerna finns kvar på min diktafon. 
En ytterligare aspekt på denna fråga skulle feedback från informanterna kunna vara. 
För att öka trovärdigheten i resultatet kan tolkningen av insamlade data presenteras 
för informanterna. Detta kan höja kvalitén men också innebära problem för mig som 
forskare. Forskaren kan genom att söka bekräftelse analysen som gjorts påverka 
informanterna och därmed resultatet. Jensen föreslår att man möjligen, i ett sent 
skede av forskningsprocessen, kan framlägga en tolkning för informanterna för att 
undersöka om informationerna är riktigt förstådda.246  
Jag har dock inte använt mig av den möjligheten i någon högre utsträckning då jag 
inte har velat påverka mina informanter. Som jag tidigare nämnde fick jag ägna en 
del tid åt att förklara att jag inte var ute efter att kontrollera hur de bedrev sin 
undervisning i geografi utifrån läroplan och kursplan, utan att mitt syfte var att 
undersöka vilka uppfattningar de hade av skolgeografi. Jag ville därför vara försiktig 
när det gällde återkoppling och låta deras utsagor tala för sig själva i den situation de 
uttalades i initialt.                                                                                                                                  
 
 

                                                 
242 A.a. s.130 
243 Trost s. 111f 
244 Ibid. 
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Etiska överväganden  
 
Kavle m.fl. menar att informanterna ska informeras om studiens syfte, hur studien är 
upplagd samt fördelar och nackdelar med att delta i studien. Informanterna ska ge sitt 
samtycke till att vara med i studien. Deltagandet ska vara frivilligt och samarbetet kan 
avbrytas när informanten vill.247

Innan jag genomförde intervjuerna på fältet informerade jag samtliga informanter om 
deras anonymitet. Jag meddelade att jag hade för avsikt att tala om vilken kommun 
studien bedrivits i, men inte vilka skolor och vilka lärare som deltagit. Alla uppgifter 
som på något vis kan röja identiteten är därför kodade. Informanterna har istället fått 
andra namn som på intet vis påminner om deras riktiga. Jag har också för avsikt att 
förstöra alla transkriberade utskrifter samt de intervjuer som återfinns på den diktafon 
jag använt. 
Jag har följt de etiska principer som gäller för svensk forskning och som 
Vetenskapsrådet har formulerat. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om 
forskningens syfte. Detta inledde jag varje intervju med. Dessutom informerade jag 
också skriftligt om detta vilket jag redan nämnt. Informationskravet innebär också att 
informanterna ska veta att deltagande är frivilligt och att de när de vill kan avbryta sin 
medverkan när de vill. Informanterna ska också informeras om vilka moment som 
ingår i undersökningen.248

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma 
över sitt deltagande. Jag frågade mina kollegor i nätverket om de ville delta i mitt 
projekt och alla tillfrågade ansåg sig villiga att ställa upp. Därmed har jag uppfyllt 
samtyckeskravet.249  
Konfidentilaitetskravet har för avsikt att skydda de deltagande personernas 
anonymitet. Uppgifter om alla personer som ingår i studien ska behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan 
komma åt dem.250 Jag förvarade alla sådana dokument inlåsta. De uppgifter som 
fanns på min dator var av sådan karaktär att ingen utomstående skulle förstå vem det 
handlade om. Alla uppgifter på datorn har varit kodade och lösenordsskyddade. 
Det sista kravet går under benämningen nyttjandekravet. Med det avses att de 
uppgifter som samlats in om deltagande personer endast får användas för 
forskningsändamålet. Jag har inte för avsikt att använda insamlad data till något 
annat än till denna studie. ..251  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
247 Bryman s. 440f samt Kvale s.107ff 
248 Ibid. 
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5 Resultat och utfallsrum 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av min studie. Målet med analysen av det 
empiriska materialet har varit att identifiera några geografilärares i uppfattningar av 
geografi som skolämne och som syntesämne i år 7-9 
Eftersom det är uppfattningar av geografi som skolämne (utfallsrum 1) och som 
syntesämne (utfallsrum 2) som jag velat undersöka, kan en informants uppfattning 
tillhöra flera olika kategorier. Jag är alltså inte intresserad av vad de enskilda 
informanterna har för uppfattning om geografi som skolämne och syntesämne, utan 
vilka kvalitativt olika uppfattningar som finns bland informanterna. Därför kan samma 
informants utsagor återfinnas i flera olika beskrivningskategorier och kan därmed 
också motsäga varandra. 
I detta avsnitt redovisas de två utfallsrum med tillhörande beskrivningskategorier som 
utgår från de två frågeställningar som redovisades inledningsvis. Utifrån de 
varierande uppfattningar av de två fenomen som har studerats, har ett övergripande 
mönster i utsagorna identifierats. Beskrivningskategorierna beläggs genom citat 
hämtade från intervjuerna. 
Analysen är utförd i enlighet med den metod jag redogjorde för i metodavsnittet.  
Jag har utifrån min analys funnit tre kategorier under utfallsrum 1 som är 
informanternas uppfattningar av geografi och två beskrivningskategorier under 
utfallsrum 2. Utfallsrum 2 behandlar uppfattningar om geografi som syntesämne. En 
sammanställning av utfallsrummen och beskrivningskategorierna återfinns i tabell 1 
på sidan 59. 
Dessa kategorier är inte rangordnade inbördes. Ingen av kategorierna är överordnad 
någon annan. Detta gäller samtliga fenomen som studerats. 
 
Beskrivningskategorierna  
 
Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka variationer i uppfattningar som 
framkommit när jag analyserat och kategoriserat mitt resultat. 
Resultatet under föreliggande rubrik bygger på de svar jag fått på mina 
frågeställningar d.v.s. hur några lärare i år 7-9 uppfattar skolämnet geografi samt hur 
de uppfattar geografi som syntesämne.  
För att åskådliggöra mitt resultat har jag valt att ta med citat från mina informanter. 
Detta har jag gjort av flera anledningar. Som forskare kan man belägga de olika 
beskrivningskategorierna med hjälp av citat. Det blir alltså möjligt att följa forskarens 
ställningstaganden och värdera rimligheten i dessa. Citaten berikar och konkretiserar 
också innebörden i kategorierna vilket jag också nämnde tidigare.252  
 
Lärares uppfattningar av skolämnet geografi i år 7-9 
 
 Det studerade fenomenet under denna rubrik är uppfattningar av skolämnet 
geografi. När jag analyserat mitt material har jag fått fram tre kategorier vilka jag 
redovisar nedan. Dessa tre kategorier lyfter fram olika begrepp som centrala för 
geografiämnet. Dessa begrepp återfinns i kursplanen för ämnet. 
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Geografi uppfattas som ett ämne som i huvudsak särskilt betonar 
omvärldsanalysen ur ett empatiskt perspektiv där beroendet mellan människor 
är centralt 
 
Lärarna inom denna kategori uppfattar geografi som ett ämne som kan få eleverna 
att bli medvetna om den värld de lever i. Denna medvetenhet om omvärlden är viktig 
då den hjälper eleverna att skapa förståelse för andra människors livsvillkor vilket i 
sin tur skapar empati för människor i olika delar av vår värld.  Empatin leder till att 
eleverna får distans och perspektiv kring sina egna roller i vår värld så att de inte tar 
allting för givet. Empatin är också viktig då den kan motverka rasism.   
Ledord inom kategori 1 är empati, medvetandegöra och ”öppna ögonen mot 
omvärlden”, vilket kan illustreras med följande citat: 
 
”Ämnet för mig är ju, det är att få en omvärldsbild, en bild av världen, hur den ser ut, 
inte bara geografiskt utan demografiskt och… få eleverna att öppna ögonen, vi är 
inte ensamma i detta lilla land. … geografin ska ju handla om att vidga…vi är ju den 
lilla femtedelen som har det så jäkla bra och det (geografin) ska handla om att de ska 
kunna förstå kartan, de ska kunna se en världsbild, de ska kunna förstå varför 
människor har så olika livsbetingelser så att säga.”  253  
 
Syftet med skolgeografin är alltså enligt uppfattningen som återfinns i denna kategori, 
att skapa empati och medvetande gällande det faktum att vi tillhör en privilegierad 
minoritet av jordens befolkning.  
 
Andreas uttrycker detta på följande sätt:  
 
”Vi ska vara glada över att vi bor i ett sådant bra land” 254  
 
Uppfattningar om vad geografiämnet handlar om uttrycks också i nedstående 
mening: 
 
”… geografin ska ju handla om att vidga, att få eleverna att förstå att vi inte är 
ensamma på jorden, vi är bara en liten klick.” 255  
 
Geografiämnet beskrivs som ett ämne som ska ge eleverna en bild av omvärlden för 
att på så sätt få dem att förstå att vi är en minoritet som har det bra. Eleverna ska 
upptäcka att människor lever under skilda livsbetingelser världen runt och att det inte 
är en självklarhet att ha den standard som vi har.  
Samspelet mellan människor betonas, vi är inte ensamma på jorden. 
Geografiämnet uppfattas också som ett ämne som ska syfta till att försöka få 
eleverna att byta perspektiv. Eleverna ska sätta sig in i hur andra människor lever för 
att på så vis utveckla empati och få förståelse för andra människors livsvillkor. 
 
”… det är otroligt viktigt att de får se hur andra lever och har det uti världen. Få dem 
att se ett helhetsperspektiv, då går de inte och grinar för att de inte har nya skor...” 
256  
                                                 
253 Intervju 4: Per 07 06 15  
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Uppfattningar inom kategorin betonar att det är viktigt att eleverna förstår hur bra de 
har det, att de är gynnade. Detta perspektiv är centralt. 
Unga människor i dagens Sverige är alltför bortskämda. De anses behöva få 
perspektiv på sin egen tillvaro och distans till densamma. Eleverna tar sin tillvaro för 
given och värdesätter inte det de har. Detta uttrycks även i följande citat:  
 
”… att få elever att inse hur bra vi har det och att försöka öppna deras empatiska 
förmåga inför omvärlden.” 257  
 
Det är viktigt att eleverna får kännedom om hur människor lever i andra delar av 
världen. En annan av anledningarna till detta uttrycks nedan. 
 
”Om eleverna för förståelse för hur bra vi har det kanske de är mer rädda om saker 
som de får och inte förstör så mycket i skolan.” 258  
 
Varför geografiämnet ska syfta till att utveckla empati och förståelse förklaras enligt 
följande: 
 
…” och utvecklar empati med…man kan vara så taskig mot folk som kommer hit från 
något annat land exempelvis, men om man berättar lite hur om hur de har haft det 
där så kanske man förstår att det inte är så lätt för dem att komma till ett helt nytt land 
med språk och hela den biten” 259  
 
Att få förståelse för hur människor har det är alltså viktigt inom kategori 1. Har man 
kännedom om vilken situation som råder i ett visst land så kan man också motverka 
främlingsfientliga tendenser. 
 
”Empatin är viktig, människor kan vara så hårda mot varandra, i synnerhet om någon 
kommer från ett annat land.” 260  
 
I denna kategori uppfattas ämnet som något nödvändigt då det kan skapa förståelse 
för hur det är att vara invandrare och/ eller flykting. 
  
” Och det här med befolkningsfrågor och att Sverige är beroende av invandring för att 
det föds för lite barn i Sverige och sådana här saker. Det är ett sätt att motverka det 
här med rasism, att man lyfter fram att på 60-talet hade det inte gått så bra om vi inte 
hade haft invandrare från Finland. 
Jag vill alltså få ungdomarna att tänka till, att öppna ögonen, att dels 
medvetandegöra dem om vilket sammanhang de bor i kontra var andra bor i, att öka 
deras empatiska förmåga liksom...” 261  
 
Ovanstående uppfattas som det primära i geografiämnet. Geografi är ett ämne som 
skapar förståelse för hur bra vi har det och för hur andra lever. Geografiämnet hjälper 
också eleverna att öppna ögonen mot omvärlden. Inom denna kategori betonas det 
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också att det är viktigt att intressera sig för omvärlden. Att resa är ett bra sätt att 
skaffa sig erfarenheter, förståelse och empati på. 
 
” … att se svält, se hur folk har det. Det är en helt annan sak att uppleva det på plats 
än att se det på TV. Det är geografi.” 262  
 
Uppfattningar som kom fram i kategori 1 i första utfallsrummet betonade också att 
ämnet kan medvetandegöra eleverna om deras roll i världen, att de faktiskt kan göra 
något. 
  
”… medvetandegöra vilket sammanhang de bor i kontra var andra bor, att öka deras 
empatiska förmåga liksom, för många ungdomar blir det ju ”därborta” och ”jag kan 
inte göra något”, utan alla kan göra något!” 263  
 
 
Geografi uppfattas som ett ämne som i huvudsak särskilt betonar 
omvärldsanalysen ur ett miljö-och framtidsperspektiv och där det ömsesidiga 
samspelet mellan människa och natur är centralt 
 
Miljö-och framtidsperspektivet har lyfts fram som det centrala inom ramen för kategori 
2. Geografi ses av dessa lärare som ett ämne som kan bidrar till miljömedvetande 
och som kan få eleverna att se sin egen roll i ett framtidsperspektiv. 
Framtidsperspektivet kopplas alltså till ett miljöansvar. 
 
”Miljön, när det gäller den, så tycker jag att det är otroligt viktigt med det här 
miljötänkandet… annars går det käpprätt åt helvete. Alla måste ta sitt ansvar, försöka 
göra något.  Ok, vår generation kanske lever ett gott liv, men vi har ju barn och de 
ska ju överleva och jag vill gärna tro att det ska vara någorlunda fint”  264

 
Geografiundervisningen uppfattas som ett ämne där miljöundervisningen intar en 
ledande position. 
 
” Jag tycker faktiskt att det här med miljön, att det är väldigt viktigt, att man ser vad 
man åsamkar, vad människan gör… och vad den globala handeln för med sig, så det 
tycker jag är jätteviktigt att man ger eleverna och det är geografiämnet bra på att 
visa. Man kan använda geografiämnet för att man kan få eleverna att förstå detta 
med vikten av miljön.” 265   
 
Det viktigaste med skolgeografin är att få eleverna medvetna om att vi måste vara 
rädda om vår planet. Viktigt är också att eleverna ska förstå konsekvenserna av att 
leva som vi gör. 
 
” det är just det här med att bli varse om det här med miljökonsekvenserna, hur 
sårbar jorden är, vad vi behöver göra, ja, vara rädda om våra resurser och miljö.  
Inför framtiden bör ämnet ge eleverna ett miljömedvetande. Det är det viktigaste.” 266   
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Geografiämnets viktigaste användningsområdet uppfattas vara förståelsen av att ta 
hand om miljön: 
 
”Man kan använda geografiämnet för att man kan få eleverna att förstå detta med 
vikten av miljön” 267  
 
Målet med geografiundersviningen är således är att få eleverna miljömedvetna och 
att de ska se sin egen roll både i det stora och i det lilla: 
 
”…men målet är väl att få dem miljömedvetna. Medvetna om sin egen roll här, globalt 
och lokalt liksom så…Drömmen är ju att de ska gå ut nian och känna att  ja, det 
måste jag verkligen jobba med…”  268  
 
Inom denna kategori betonas också som synes den naturliga kopplingen till framtiden 
och vad som ska hända med vår jord.  
 
” ….och även för att blicka framåt, vad kommer att hända?...Man måste försöka 
väcka dem inför framtiden för vår generation håller ju på att förstöra jorden och det är 
de som ska ta över…” 269  
 
Miljön är också något som är tacksamt att undervisa om och som intresserar 
eleverna. 
 
” De är intresserade (av miljön – min anmärkning). Jag tror att de är mer intresserade 
än föräldrarna många gånger” 270  
 
Att miljöperspektivet är centralt och hela tiden måste finnas med i undervisningen 
uttryckas också enligt nedan. Att människan påverkar naturen och hur naturen 
påverkar människan är en insikt som är viktig att lyfta fram i undervisningen. 
 
”Ett miljöperspektiv ska finnas med hela tiden, det är väl det viktigaste, hur 
människan påverkar…det är essensen  av geografi för mig…att man ser hur naturen 
påverkar människan, var människan lever och försörjer sig och tvärtom alltså, hur 
människan påverkar naturen. Det är det vi är här för på något sätt. Jag tycker som 
sagt, att anledningen till varför vi är här i skolan är ju att man ska få en koll på vad 
som händer på planeten och hur människor påverkar miljön, det är trots allt 
huvudsyftet med skolan. Geografi är som sagt var riktat mot det, hur hanterar 
människan planeten och resurserna” 271  
 
Geografin ska alltså handla om vad vi gör med våra resurser och samspelet mellan 
människa och natur. Hur vi ska agera för att få en hållbar utveckling i framtiden, lyfts 
också fram bland uppfattningarna i kategori 2. 
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”…den ska handla om hur vi handskas med våra resurser egentligen, vad är det som 
gör att det ser ut som det gör i landet som vi bor i, hur påverkar naturen oss och hur 
påverkar vi naturen. Hur ska vi behålla detta?”  272  
 
Geografi uppfattas som ett ämne som i huvudsak särskilt betonar 
omvärldsanalysen ur ett allmänbildande, översiktligt och beskrivande 
helhetsperspektiv 
 
De uppfattningar som finns inom kategori 3 lyfter fram den allmänbildande och 
förklarande aspekten i skolgeografin som något centralt.  Att se samband mellan 
olika ämnen i skolan är därför något som kommer till uttryck inom denna kategori. 
 
”I mitt fall så är det ju så att jag drar rätt mycket åt naturgeografi, det hör ihop med 
biologi, miljövårdsengagemang och sådana bitar, men geografi är, för mig är alltså 
geografin alltså beskrivning av, förklara lite av varför det ser ut som det gör, varför 
saker och ting är som de är…” 273  
.  
Syftet med detta är att eleverna ska få ett sammanhang, en helhet. Eleverna ska se 
sammanhang och helheter och så småningom försöka förstå varför världen ser ut 
som den gör.  Det är viktigt att få en bild av hur verkligheten ser ut för att på så vis 
kunna sätta händelser i sitt geografiska sammanhang. Geografi är en baskunskap 
som är allmänbildande ur flera perspektiv. 
 
”För mig är geografin i botten en kunskap om att tolka tabeller, texter, kartböcker och 
kartor av olika slag, att få en bild av hur verkligheten ser ut. Eleverna ska med dessa 
hjälpmedel kunna tolka en företeelse på jorden, de ska kunna läsa innantill för att få 
en bild, en översiktlig bild av vår värld så att den blir begriplig för dem…Det finns en 
kärna i geografi som man kan ta lite när som helst och det är att lära elever att förstå 
var platser ligger som nämns i Rapport och Aktuellt och i media överhuvudtaget. Man 
måste ha något begrepp om var man befinner sig i rummet, den rumsliga delen, det 
är allmänbildande…Där tror jag att geografin kan hjälpa till. Att sitta och titta på TV 
och höra en massa namn på städer, länder och floder och allt vad det är utan att ha 
en aning om vad det är, det tror jag är viktigt.” 274  
 
Inom kategori 3 uppfattas skolämnet geografi som ett ämne som kan ge en 
översiktlig och beskrivande bild av världen, både den vi själva omfattar, men också 
utifrån de skilda livsvillkor som finns i världen. Syftet med geografiundervisningen är 
att få en omvärldsförståelse ur flera perspektiv, men det översiktliga och 
allmänbildande framhålls som det mest centrala. 
 
”…det (geografi – min anmärkning) kan ge dem är en världsbild, om du förstår vad 
jag menar, en samtida, dels om var jag befinner mig på jorden och var andra befinner 
sig och sedan… så kan det ge en annan världsbild också, hur det fungerar i andra 
länder, ur en allmänbildande aspekt. Så det är nog det viktigaste med geografin, att 
man dels ger dem en punkt man kan peka på och de vet hur det är där och så 
fungerar det så att de förstår när de läser tidningar och ser på nyheter.” 275  
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Skolämnet geografi uppfattas som ett ämne som ska ge eleverna basfärdigheter när 
det gäller elementär kartkunskap. De ska ha möjlighet att känna igen platser när de 
hör om dem på nyheter, i skolan eller i något annat sammanhang. Lägesgeografi är 
alltså liktydigt med allmänbildning. Att veta var i världen olika orter ligger är alltså 
centralt ur ett allmänbildande perspektiv. 
 
”Jag kommer i fortsättningen att lägga en större tonvikt på just det man förknippar 
med geografi direkt, alltså ren kartkunskap, de ska veta var platser finns på jorden 
överhuvudtaget så att de hänger med. Jag har märkt vilka otroliga brister det finns 
idag…de har ingen begreppsbild om detta.” 276  
 
Geografiämnet uppfattas som en hjälp då andra ämnen ska integreras i något 
arbetsområde. Att integrera geografi med andra ämnen skapar förståelse och ger 
eleverna en helhetssyn på världen. Detta betonas ständigt i denna kategori. Geografi 
är att ge en översikt för att sedan kunna koppla på övriga ämnen. Geografin är själva 
scenen, spelplanen, basen där allt utspelar sig. 
 
”…så är geografi spelplanen kan man säga, man flyttar pjäser…världskartan är 
spelplanen.” 277   
 
 Eftersom syftet med geografiundervisningen är att göra världen begriplig, integreras 
andra skolämnen med geografin. Geografin är basen just för att geografin uppfattas 
ge de färdigheter som krävs för att eleverna ska kunna bygga vidare på sina 
kunskaper. Förstår eleverna inte varför det ser ut som det gör i andra delar av 
världen och vart andra länder ligger, så har de också svårt att förstå andra ämnen 
också. 
 
” Alltså att göra omvärlden begriplig på något sätt. Geografi för mig är att ge en 
översikt som man sedan kan hänga på andra ämnen, hur lever folk? Hur tänker folk? 
Under vilka förutsättningar lever folk i olika delar av världen?...För religionen t.ex. den 
spelar ju stor roll och den ger ju även en geografikunskap när man tittar på hur folk 
lever och tänker i muslimska länder, att få en översikt alltså.”  278

 
En bas - och översiktskurs i geografi är alltså ytterst central för förståelsen av övriga 
ämnen. Detta kan illustreras genom ett citat som kopplar ihop geografi med historia: 
 
”Sedan har vi det kulturgeografiska naturligtvis och där kommer både religion och 
historia in som naturliga komponenter. Tar man en kort historik och man tar 
världsdelar och lägger upp så har ju européerna varit där och påverkat från någon 
tidpunkt i historien och format om väldigt mycket och det är ju…det ger en bra 
översikt till världen och varför det är som det är i olika världsdelar i världen idag. Det 
tycker jag passar in på en översikt. Varför pratar de engelska i Indien? Jaha, britterna 
var där…”  279   
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Geografin gör alltså världen begriplig och många exempel på detta framträder i de 
intervjuer jag analyserat.  
 
”Krig har ju också en geografisk aspekt…t.ex. de får göra en sådan där denvergrej 
om de ska jobba med något slag eller krig. Ok! Var är Normandie? Hur ser det ut 
där? Ja, det var ju vatten och då måste man invadera till sjöss. Hur är klimatet?...och 
hur kan det här påverka strategin och själva utgången på det här kriget. Rent 
geografiskt…lära dem se alltså, för det är de tvungna att göra innan de läser en text 
och de vet de t.ex. att Laos och Kambodja, att det ligger en liten böj där och att de 
har en flod som går igenom, du har ett klimat som är si och så…Ja, allting som 
händer står ju i förhållande till de här förutsättningarna bl.a. med Kambodja, 
genomfartsland där och attacker i syd…det finns ju inte ett krig som inte har att göra 
med resurser. Eller titta på Bosnienkriget, kusterna…hur få in hjälp? Det är flyg som 
gäller, ok? Det är småkonflikter som Sarajevos belägring där geografin ju är den 
avgörande biten.” 280  
 
Geografiämnet uppfattas som ett ämne som saknar begränsningar, den påverkar vad 
vi gör i alla olika sammanhang. Som sagt, den är basen för att elevernas ska kunna 
få en förståelse av världen. 
 
”…jag tycker att det är bra när man kan sätta ämnen i ett större sammanhang och att 
få eleverna att se helheter för det är ju mycket geografi…istället för detaljer och då 
kan man koppla ihop ämnena rätt…så det är inte bara sådär…allting hänger ihop.”281

 
Sammanfattning av utfallsrummet 
 
Som synes kan man spåra ett flertal centrala uppfattningar av skolämnet geografi. 
Samtliga informanter uttrycker omvärldsförståelsen som liktydigt med geografiämnet 
varför det begreppet återfinns i samtliga kategorier.  
Empati, medvetandegöra och förstålelse är begrepp som återkommer vid ett flertal 
tillfällen. Informanterna vill medvetandegöra eleverna om att vi i vår del av världen är 
en privilegierad grupp. De finner det också viktigt att ämnet skapar förståelse för hur 
skilda livsbetingelser skapar olika förutsättningar för människan på jordytan. Denna 
förståelse ska förhoppningsvis skapa empati hos eleverna. Beroendet mellan 
människor betonas också. 
Att skolämnet geografi har ett miljöperspektiv var också en tydlig uppfattning som 
framträdde vid analysen av mitt material. Geografiämnet bidrar till miljömedvetenhet 
och detta anses viktigt då det kan få eleverna att se sin egen roll i ett 
framtidsperspektiv. Undervisningen om miljö är den viktigaste delen i ämnet. 
Inom utfallsrummet betonades det att skolämnet geografi är ett ämne som ska ge 
allmänbildning och få elever att se helheter. Viktigt för dessa lärare var att integrera 
sin undervisning så att denna uppfattning tydligt framkommer. Sammanhanget ska 
vara i centrum. Betonades gjordes också kartografi, lägesgeografi och ren 
namngeografi då det uppfattades som om eleverna hade grunda kunskaper i fråga 
om detta. Detta ansågs vara en brist på allmänbildning.  
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Lärares uppfattningar av geografi som syntesämne i år 7-9 
 
Här kommer jag att presentera det utfallsrum jag fått då jag utgått från min andra 
frågeställning. Den behandlar lärarnas syn på geografi som syntesämne samt hur 
och om ämnet är synligt i andra ämnen. Två kategorier har utkristalliserat sig vid 
bearbetning och analys av intervjuerna. 
Geografi är ett brett ämne som kan placeras in både i de naturorienterade ämnena 
samt i de samhällsvetenskapliga. Det hör således hemma i båda traditionerna, vilket 
jag redogjorde för tidigare i uppsatsen. Ämnets identitet återfinns i samspelet mellan 
människa och natur. Därför kan man som lärare arbeta både praktiskt och teoretiskt 
med ämnet. Det finns också stora möjligheter att ge geografiundervisningen kreativa 
inslag vilket kan gynna de elever som inte alltid vill eller förmår jobba alltför teoretiskt. 
 
Låg medvetenhet om geografi som syntesämne  
 
I den första kategorin uppfattades syntesbegreppet som något som var svårt att 
förstå och som något som man inte var medveten om vad det stod för. Reflektioner 
över begreppet saknades således. Kunskap om ämnets innehåll fanns dock vilket 
tydligt visade att undervisningen skedde utifrån en syntesbärande aspekt.  
 
”Jag vet inte vad du menar, vad du är ute efter… sammansättning? Menar du alltså 
hur det är upplagt?” 282  
 
eller som Andreas uttrycker det: 
 
”Jag fattade först ingenting först när jag läste, alltså syntes. Jag var tvungen att slå 
upp det faktiskt. Då står det sammansättning till enhet, står det. Sedan satt jag lite på 
Internet och då fattade jag det som om det finns en koppling till andra ämnen, är det 
så eller…?” 283

 
Även Pierre uttrycker samma sak: 
 
”Jag är nog inte så medveten om begreppet syntes egentligen…” 284

 
Inom denna kategori uppfattas geografiämnet som ett övervägande praktiskt ämne 
där teori och praktik kan varvas, men där de praktiska inslagen för större utrymme. 
 
Gunnar uttrycker det på följande sätt: 
 
”Jag ägnar mig väldigt mycket åt praktisk geografi…de får göra sina egna kartor, får 
känna konturerna och formateringarna om sitt eget land och län och världsdel….Jag 
tycker att geografin är ett ämne som är väldigt laborativt som går att utveckla allt från 
bergarter till att studera närmiljön. Du ska veta att, inte bara vad jag tycker, utan 
också vad eleverna uppskattar i geografin, de ser det som ett avbrott i den mer 
teoretiska delen.” 285
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Monica uttrycker inslagen av praktiska moment enligt nedan: 
 
” I och med att jag är lite NO-inriktad så försöker jag lägga in mycket experiment, 
mycket konkreta saker, att man jobbar mer laborativt i geografi, tycker jag. 
Framförallt yttre krafter, bygger upp landskap och is och…” 286

 
Att ägna sig mer åt praktiska inslag är av vikt. På så vis uppfattats det som om 
förståelse skapas för ämnets begrepp, bredd och innehåll även om syntesbegreppet 
är diffust inom kategorin. 
 
”Hur höjer sig landskapet? Hur ska man kunna visa det praktiskt? Trycka ner frigolit, 
kanske? Jag har frigolit med mig…Is, när vi jobbar med morän, vad är morän? Det är 
ett svårt begrepp. Så jag frös då in sten och grus i ett isblock som bara fick ligga och 
flyta och då såg de vad som hände när det smälte…Alltså, de får jobba lite laborativt 
så, det tycker jag är jättekul och det måste vi göra mera, göra kartor, mäta…” 287

 
Även om syntesbegreppet är något man inte har reflekterat över inom denna 
kategori, framkommer det ämnet är synligt i många andra ämnen inom skolan. 
Framförallt nämns språk som ett ämne där geografi blir synligt men även andra 
ämnen kan ha synliga inslag av geografi. 
 
Jag låter Andreas illustrera detta: 
 
”Som sagt, i samhälle är det synligt, jag har ju också vickat lite för en lärare i teknik 
så man kan se vissa spår i teknikämnet, just det här med miljö, energi, natur och 
resurser, sådant håller man nu på med. Biologin också, tror jag, sen även historia, för 
vad man än söker på, landet, energiförsörjningen, miljö eller vad det är så kan man ju 
kolla rent historiskt. I idrott kan man också märka geografiämnet, i  
orienteringsbiten.” 288

 
Geografi uppfattas alltså vara synligt i andra ämnen. 
 
” Jag har lite förmånen att få vara med på andra lektioner nu när jag jobbar lite som 
speciallärare och främst i språk. Där ligger det ju som, det är en ganska stor och 
ändå viktig del av geografiämnet i språk och framförallt i engelska, där syns det. Det 
som jag har sett, det är mycket med kartor, man prickar ut städer i landet, viktiga 
platser och man pratar ju även om sådant som befolkning och olika språk och 
sådana saker.”  289  
 
 Eller som Gunnar uttrycker det: 
 
”Geografin syns i samhällskunskapen lite grand, men framförallt i historia och faktiskt 
i religion…Engelska, tyska och franska…och spanskan tror jag med. Och även i 
svenskan, där får man in lägesgeografin i litteraturen t.ex. Harry Martinsson och 
Vägen till Klockrike.” 290
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Att skolämnet geografi också har tydliga kopplingar till naturvetenskapliga ämnen 
såväl som övriga skolämnen framkommer mycket tydligt inom kategorin. 
 
”…och då kan man koppla ihop de här ämnena rätt så mycket och även svenskabiten 
kommer in här med skrivandet, men även också i NO - ämnena också, fysik och kemi 
när man pratar om sinnesorganen och i de andra ämnena, matte och skala. Alltså 
lite…allt hänger ihop. Geografi är synligt i många ämnen. Jag har samma klass i SO 
som i NO och då blir det extra tydligt, då blir det lätt att koppla, då kan jag koppla 
hejvilt mellan dem.” 291  
 
De uppfattningar som går att spåra inom denna kategori lyfter alltså fram 
syntesbegreppet som något okänt, men kan samtidigt se den brygga som finns 
mellan geografi och andra ämnen. Ämnet går alltså att spåra i flera vetenskapliga 
traditioner och uppfattas alltså vara synligt i andra skolämnen.   
 
Hög medvetenhet om geografi som syntesämne 
 
Inom denna kategori råder det ett genomtänkt och medvetet förhållningssätt till 
geografi som syntesämne. Uppfattningar och medvetenhet om vad begreppet syntes 
står för framkommer också. Det framstår som självklart att geografi är synligt i andra 
ämnen, främst övriga  
SO-ämnen, eftersom det just är interdisciplinärt. Undervisningen påverkas också 
givetvis av detta medvetna förhållningssätt.  
 
”Syntes, ja att det är sammansatt av olika ämnen. Ja, det är det ju. Jag ser alla SO-
ämnena som sammanhängande så för mig är det naturligt att se ämnet i sig som 
sådant. Geografi består av naturgeografi, krafterna, varför jordytan påverkas och så 
vidare…exogen och endogen och det där, det ger jag en översikt av när vi börjar. 
Sedan har vi det kulturgeografiska naturligtvis och där kommer ju både religion och 
historia in som naturliga komponenter.  
Geografi finns också i NO. Geologi är lika mycket fysik, det kommer ju in en hel del 
av det där. Resurser finns i både material och miljö, det är ju mycket kemi. Såvisst 
finns det beröringspunkter. 292  
 
Inom denna kategori betonas kartan som central för att förstå geografi som 
syntesämne. Med hjälp av olika specialkartor framkommer ämnets bredd. 
 
”Men jag använder kartboken som lärobok och där finns det viktigaste, att lära sig att 
hitta, se, dra slutsatser ur en kartbok, det är mycket…Ja, det ligger något i det där för 
att sitter det en dyslektiker där så kan de likt förbannat titta på en kartbild och dra 
jämförelser, alla de där småkartorna, att hjälpa dem att se vad man ser på 
specialkartorna bak i boken, framförallt befolkning och resurser och vad det nu kan 
vara.”  293  
 
Betonas gör också att geografiämnet är ett syntesämne som innehåller flera delar 
som också kan ingå i andra ämnen. 
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”Det ingår i varje ämne, hela ens omvärld har geografi i sig. Språkläraren pratar ofta 
om realia och då är geografin med i de olika språken och i matte, de jobbar mycket 
med geografi.”  294  
 
Inom kategorin tar geografiundervisningen sin början i naturgeografin som uppfattas 
som basen, och går igenom naturtyper, vatten och inre och yttre krafter. Det 
uppfattas som om eleverna behöver ha den basen för att kunna förstå hur människa 
och natur samspelar med varandra. Kulturgeografiska förutsättningar är det som 
sedan betonas som centralt att undervisa om när naturgeografiska moment är 
avklarade. Undervisningen uppfattas som praktisk där modeller utgör ett stöd och gör 
undervisningen konkret. 
 
”Det är lätt för eleverna att ta till sig. För om man visar dem de här olika nivåerna, de 
abstrakta nivåerna och de mer konkreta nivåerna i de här modellerna, då är det som 
om de förstår dem lättare, för jag tycker att det verkar som om de kan. Det är mycket 
som är svårt i geografin, mycket som man kan… som man måste strukturera upp och 
då hjälper modellerna till.” 295  
 
Sammanfattning av utfallsrummet  
 
Två tydliga beskrivningskategorier återfinns vid analysen av detta utfallsrum. I den 
första kategorin har inte informanterna varit medvetna om syntesbegreppet och vad 
det står för. Informanterna har dock kunskap om ämnets bredd och tvärvetenskapliga 
innehåll. Detta påvisar de genom att redogöra för vilka andra ämnen som geografi är 
synligt i. Ämnen som matematik, språk, idrott , samhällskunskap och biologi nämns. 
Lärarna inom den första beskrivningskategorin i utfallsrummet ger också exempel 
vilka didaktiska konsekvenser deras synsätt på geografiämnet får för deras 
undervisning. Både naturgeografiska samt kulturgeografiska moment lyfts fram som 
viktiga och det praktiska och laborativa inslaget är dominerande.  
I beskrivningskategori 2 framträder en tydlig och medveten bild av geografiämnet 
som en syntesvetenskap. Uppfattningarna inom denna kategori visar på ett 
genomtänkt och medvetet förhållningssätt till begreppet och visar också att lärarna 
har strukturerat sin undervisning i förhållande till geografi som syntesvetenskap. För 
dessa lärare är det självklart att ämnet är synligt i andra skolämnen och detta 
utnyttjas också i undervisningen i form av integrerade projekt. Basen i 
undervisningen utgörs av geografi som tjänstgör som en översikt över världen vars 
syfte är att ge eleverna grundförutsättningar att förstå hur allt hänger ihop. 
Inom denna kategori används också modeller på ett medvetet sätt för att både 
praktiskt och konkret sätt lyfta fram ämnets karaktär. 
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Sammanfattande tabell över studiens resultat 
 
För att åskådliggöra min studies resultat, presenteras en sammanfattande tabell över 
det som framkommit i kapitel 5. 
 
Utfallsrum Beskrivningskateogori 
 
 
 
 
 
 

Uppfattningar om geografi 

• Geografi uppfattas som ämne 
som betonar omvärldsanalysen ur 
ett empatiskt perspektiv och där 
beroendet mellan människor är 
centralt. 

 
• Geografi uppfattas som ett ämne 

som betonar omvärldsanalysen ur 
ett miljö-och framtidsperspektiv 
och där det ömsesidiga samspelet 
mellan människa och natur är 
centralt. 

 
• Geografi uppfattas som ett ämne 

som betonar omvärldsanalysen ur 
allmänbildande, översiktligt och 
beskrivande helhetsperspektiv.  

 
 
 

 
     Uppfattningar om geografi som       
    syntesämne 

 
 
 

• Låg medvetenhet om geografi 
som syntesämne  

 
• Hög medvetenhet om geografi 

som syntesämne  
 

 

                  (Tabell 1: Tabell över studiens resultat)
  
Som synes finns det skillnader mellan kategorierna i respektive utfallsrum. I nästa 
kapitel har jag för avsikt att diskutera dessa utifrån flera perspektiv. 
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6 Diskussion samt förslag till framtida forskning  
 
Min avsikt med föreliggande kapitel är att diskutera de resultat som framkommit vid 
analysen av mitt empiriska material. Resultatet kommer att ställas i relation till de 
teoretiska utgångspunkter som redovisades i kapitel 2 samt gällande styrdokument 
och NU - 03 som återfinns i kapitel 3. Jag kommer också att ge förslag på hur en 
framtida forskning inom ämnesområdet kan se ut. 
 
Studiens resultat i förhållande till teoretiska utgångspunkter, gällande 
styrdokument och NU- 03 
 
I kapitel 2 presenterades teoretiska utgångspunkter gällande geografiämnets 
framväxt, relationen mellan universitetsämnet geografi och skolämnet geografi samt 
den debatt som varit angående skolämnets ställning i grundskola och gymnasium.  
I mitt resultat kan man spåra den utveckling som geografiämnet genomgått sedan det 
blev ett självständigt undervisningsämne. Geografi är, liksom andra 
undervisningsämnen och vetenskaper, en produkt av sin samtid. Detta påverkar 
vilken syn lärare har på geografi. Vem man själv är, vilka erfarenheter man gjort och 
vilken intresseinriktning man har, skapar också uppfattningar om vad skolämnet 
geografi är för något.  
Geografiämnets status och roll har ifrågasatts historiskt vilket fått till uttryck att 
undervisningstiden decimerats. Detta framkommer i NU-03 och kan vara en förklaring 
till att intresse styr vad som betonas i ämnet och vad man väljer att ta upp. 
Intresseinriktningen styrs naturligtvis också av uppfattningen av ämnet och tvärtom. 
Jag kommer nedan att ge uttryck för några exempel på hur det som presenterats 
under kapitel 2 och 3 kan relateras till resultatet av min studie. 
I mitt första utfallsrum kan jag spåra uppfattningar som härrör från den tid då grunden 
för den vetenskapliga geografin lades. Olika vetenskaper klassificerades och 
systematiserades och på så sätt kom geografin att gälla för en korologisk vetenskap 
där fokus ligger på att studera fenomen som hör ihop, allt för att beskriva en 
helhetsbild. Detta perspektiv är framträdande bland de uppfattningar som fanns av 
geografi i beskrivningskategori 3, utfallsrum 1. (Se tabell 1) Där uppfattas geografi 
som ett ämne där det allmänbildande och beskrivande helhetsperspektivet är 
centralt. Således finns där en tydlig koppling till mitt resultat där den historiska 
kontexten blir viktig. Detta är också ett perspektiv som betonas i läroplan och 
kursplan, alltså ett perspektiv som var väntat och också kan kopplas till 
geografiämnets innehåll och karaktär. 
Under ovan nämnda period utvecklas geografi till en syntesvetenskap. Begreppet 
syntes är centralt inom geografi. Uppfattningarna om geografi som syntesämne 
varierar mellan en låg och en hög medvetenhet. Att ämnet utgör en brygga mellan 
naturvetenskap och samhällsvetenskap är tydligt i min studie. Geografi är synligt i 
många andra ämnen och präglas i hög grad av praktiska och laborativa inslag. Att en 
låg medvetenhet om geografi som syntesämne förekommer kan bero på att 
medvetenhet om hur ämnet vuxit fram historiskt, saknas. 
Syntesaspekten betonas ständigt i introduktionsskrifter till geografi som vetenskap 
och i litteratur som behandlar ämnet didaktiskt, i styrdokument och i NU-03, men 
förefaller vara ett begrepp där reflektion och medvetenhet saknas. Det kan också 
vara så att tid för diskussion och reflektion kring ämnesdidaktiska frågor som tar upp 
ämnets innehåll och karaktär, är bristfällig.  Detta får som konsekvens att lärarnas 
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uppfattningar angående medvetenhet kring begreppet och dess koppling till 
geografiämnet, saknas. 
Trots att det i min studie framkommer att medvetenhet kring geografi som 
syntesämne saknas, används alltså ämnet som ett syntesämne mer eller mindre 
omedvetet. Ämnets bredd och vetenskapliga karaktär är något man inte har 
reflekterat över, men man ser ändå att geografiämnet är synligt i andra ämnen. 
Tydligt är också att geografiämnet har både en praktisk och laborativ sida samt en 
teoretisk dimension. 
Paul Vidal de la Blache (1845-1918) var en fransk geograf som hävdade att 
geografiska förklaringar måste sökas i det samspel och den ömsesidiga påverkan 
som finns mellan människa och natur. Samspelet och den ömsesidighet som råder 
mellan människa och natur är också något som framkommit när jag analyserat mitt 
resultat. Uppfattningar som pekar på detta centrala samspel återfinns i mitt resultat 
även om samspelet i mitt fall gäller miljö-och framtidsperspektivet och inte synsättet 
på regioners uppbyggnad och funktion som de la Blache diskuterade. Miljö- och 
framtidsperspektivet betonas i både läroplan och kursplan och kan således också 
vara en uppfattning av ämnet som är väntad och given utifrån ämnets kunskaps- 
mässiga innehåll och vetenskapliga karaktär. 
Under 1970-talet ökade den sociala medvetenheten och begrepp som 
välfärdsgeografi uppstod. Välfärsgeografin kan anknytas till uppfattningen som anger 
att geografi är ett ämne som betonar det empatiska perspektivet. Denna uppfattning 
av geografi är dock av intresse då den inte kan sägas vara ämnesspecifik eller given 
utifrån ämnets kunskapsmässiga innehåll eller vetenskapliga karaktär. Det empatiska 
perspektivet betonas istället i läroplanen som ett didaktiskt förhållningssätt, men i 
kursplanen för geografiämnet betonas inte alls den aspekten. Inte heller betonas den 
aspekten i den vetenskapliga geografin. Detta kan jämföras med den tidiga geografin 
och 1800-talets upptäcksresande. Där var ju syftet att erövra och kolonialisera, helt 
tvärtemot den empatiska uppfattningen av ämnet. 
Att medvetandegöra eleverna om hur bra vi har det i vår del av världen och att visa 
på hur och varför människor har så skilda livsbetingelser är av vikt inom denna 
kategori. Detta återspeglas i Lpo-94 som anger att undervisningen i skolan ska 
främja medmänsklighet och förståelse. Det är därför viktigt att få kunskap om sin 
egen värld och om andras. 
Demografi lyfts i läroplan och kursplan fram som något centralt för att motverka 
rasism och öka förståelsen för att det svenska samhällets kulturella mångfald är en 
tillgång. Detta uttrycks också direkt av informanter som faller under den empatiska 
beskrivningskategorin. 
Pattison (1964) menar att ett rationellt sätt att studera geografi på, är att se 
vetenskapen geografi och skolämnet geografi ur flera infallsvinklar. I det som 
Pattison benämner människa - miljö- traditionen ägnar man sig åt studiet av 
människans samspel med naturen. Man anser att människan har förmåga att handla 
självständigt och miljöomvandlande. Mitt resultat anknyter till denna tradition när det 
gäller beskrivningskategori 2 i utfallsrum 1. Uppfattningarna inom denna kategori 
lyfter fram miljö-och framtidsperspektivet som det centrala i skolgeografin. Samspelet 
mellan människa och natur är också viktigt vilket väl korresponderar med det Pattison 
anger vara en av geografins infallsvinklar. Att denna uppfattning av geografin 
betonas är knappast konstigt då miljödebatten varit mycket aktuell de senaste åren. 
Miljödebatten är också en konsekvens av vårt alltmer industrialiserade och globala 
samhälle. Detta syns också tydligt i både kursplan och läroplan. 
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Under rubriken Skolans uppgifter i Lpo-94 återfinns en formulering som direkt kan 
kopplas till kursplanen för geografi och till resultatet av min studie. Genom ett 
miljöperspektiv ska eleverna få möjlighet att själva ta ansvar för den miljö som de 
själva kan påverka vilket direkt uttrycks i den aktuella beskrivningskategorin. 
När det gäller de mål som eleverna ska ha uppnått i år 9 kan följande slutsatser dras: 
Som synes betonas samspelet mellan människa och natur. Helhetssynen lyfts fram 
som något viktigt vilket också kommer fram i min studie. Geografiämnets tre aspekter 
återfinns också här. Den beskrivande aspekten återfinns i den första 
målformuleringen där eleverna t.ex. ska ha kunskaper om världskartan. Den 
analyserande finns i samma beskrivning eftersom eleverna också ska dra slutsatser 
om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. Eleverna ska också 
kunna ge exempel på hur människors handlande påverkar miljön, d.v.s. vilka 
konsekvenser olika handlingar får vilket också direkt kan relateras till min studies 
resultat. 
De olika uppfattningarna som kommer fram i min studie kan också relateras till 
kopplingen mellan geografi som vetenskaplig disciplin kontra skolämne. Hur ämnet 
”lärs ut” på lärarutbildningarna till blivande lärare påverkar naturligtvis deras 
uppfattningar om ämnet vilket sedan präglar undervisningen på skolorna. Relationen 
mellan det akademiska ämnet geografi och geografiämnet i skolan är således 
avgörande för hur ämnet kan komma att uppfattas av blivande lärare. Därför måste 
den geografi som lärs ut vid institutionerna anknytas till den som undervisas i 
skolorna. Exempel på hur ämnet har decimerats ger Wennberg uttryck för i sin 
avhandling. Wennberg drar den slutsatsen att de geografiinstitutioner som haft hand 
om grundutbildningen av blivande lärare inte haft så stor kontakt med hur ämnet 
fungerat i grundskolan. De har heller inte haft det engagemanget. Den geografi som 
lärs ut vid lärosätena måste därför vara den man undervisar om i skolan. Skolämnet 
geografi får inte tappa kontakten med den vetenskapliga geografin. Som exempel på 
hur man kan hantera detta kan nämnas inriktningen för geografi i Linköping som har 
en vfu-ansvarig lärare just för att kopplingen mellan vetenskaplig disciplin och 
skolämne ska bli tydlig. Den vfu-ansvariga läraren är själv verksam på fältet för att 
garantera detta.  
Att teori och praktik hör ihop är centralt för förståelsen av ett ämne och hur man som 
lärare tar tillvara på ämnet i undervisningssituationen. Det höjer också kvalitén på 
undervisningen om man är medveten om hur teorier kan fördjupa och öka förståelse 
för praktiken. 
I Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 NU - 03 diskuteras 
miljöfrågornas status.  Miljöfrågorna har behandlats knapphändigt enligt 
utvärderingen, vilket inte alls är i linje med kursplan och läroplan. Miljöperspektivet 
ska inta en central plats i undervisningen, enligt styrdokumenten. Min studie stödjer 
inte alls den bild av miljöundervisningen som knapphändig. Uppfattningen om att 
miljö-och framtidsperspektivet är viktigt och att det är om miljön skolgeografin ska 
handla om, är framträdande. Detta är tydligt i mitt resultat. I NU -03 framkommer det 
också att lärare anser att geografiämnet är svårast och tråkigast att undervisa om. I 
mitt resultat framkommer den motsatta bilden. Anledningen till detta kan vara att jag 
inte gjort en kvantitativ studie. Min studie är kvalitativ och eftersom jag intervjuat få 
lärare med ett starkt engagemang i geografiämnet är det inte så avgörande att mitt 
resultat avviker från NU-03. 
Elevernas låga resultat i geografi enligt NU-03, kan bero på brist på utbildning hos 
undervisande lärare, ointresse för geografiska frågor osv. Då jag inte undersökt vilka 
resultat mina informanters elever har är min avsikt inte att uppehålla mig vidare vid 

62



detta. Jag kan dock konstatera att miljöundervisningen uppfattas som centralt för 
geografiämnet i min undersökning. I Lpo-94 intar begreppet miljö en framträdande 
ställning. Enligt kursplanen är det också viktigt att eleverna tillägnar sig en 
handlingsberedskap inför framtiden vilket också är tydligt i mitt resultat. 
Hur sedan miljöundervisningen påverkat elevernas geografikunskaper kan jag inte 
uttala mig om. I min undersökning framkommer det dock, inom denna kategori, att 
miljö är något som intresserar eleverna och därmed är tacksamt att undervisa om. 
Den aktuella klimat-och miljödebatten påverkar och förklarar förmodligen 
uppfattningarna inom denna kategori. 
I min undersökning uppfattas också geografi som ett ämne som ska betonar 
omvärldsanalysen ur ett allmänbildande och översiktlig helhetsperspektiv. Kunskaper 
gällande lägesgeografi och ren namngeografi är grunda hos eleverna enligt denna 
beskrivningskategori. I NU - 03 framkommer det dock att eleverna har goda 
kunskaper i detta vilket motsäger mitt resultat. En förklaring till detta kan troligen vara 
vilken undervisningstradition man omfattar inom geografiämnet. På lägre åldrar ägnar 
man sig också gärna åt namngeografi rent generellt medan man i år 7 -9 lägger 
tonvikten på regionalgeografi och länderanalys utifrån olika perspektiv.  
Den analyserande och konsekvensinriktade aspekterna av geografi är bristfälliga 
enligt nämnda undersökning. Detta stödjer också mitt resultat. 
Debatten om skolgeografin har stundtals varit het och ämnet har ifrågasatts. Då 
beskrivningskategorierna i mina utfallsrum speglar ämnets centrala aspekter som 
också är viktiga i ett samhällsperspektiv, är detta oroväckande. Både läroplan och 
kursplan tar upp det som återspeglas i mitt resultat; miljö, empati, helhetsperspektiv 
och samspel. Dessa uppfattningar och vilka konsekvenser det kan få för elevernas 
del visar på den bredd och den tyngd som finns i ämnet. Därför måste ämnets 
ställning och status bevaras. Ämneskunskaperna hos lärare måste höjas och tid för 
reflektion och diskussion i nätverk måste prioriteras. Detta för att medvetandegöra 
lärare på fältet om vilken bredd ämnet har och hur man tillvaratar detta. 
Helhetsperspektivet är viktigt utifrån styrdokumenten. Innebörden i geografi som 
syntesämne bör också lyftas fram just för att eleverna ska få den utbildning i ämnet 
som de har rätt till och för att mål kursplan och läroplan ska uppfyllas. Lärare utan ett 
medvetet förhållningssätt till geografiämnet kan aldrig fullt ut visa på ämnets styrka 
som syntesvetenskap. I kapitel 2 återfinns flera exempel på detta när debatten om 
ämnet skildras. 
Att SO - och NO skulle ingå i block diskuterades på 1960-talet. Detta för att integrera 
ämnena mer med varandra. På så vis skulle eleverna få en känsla av sammanhang. 
Att se helheter har varit en aspekt av geografiämnet som framkommit i mitt resultat. 
Helheterna uppfattas som viktiga då eleverna får en känsla av sammanhang, att vi 
alla ingår i ett samspel med varandra och med naturen. Dock måste ämnets identitet 
behållas och betonas annars går man miste om dess unika egenskap som 
syntesämne. Det är heller inte självklart att undervisa i block och man kan också 
diskutera om geografi bör ingå i något av blocken just med tanke på att det är en 
syntesvetenskap som hör hemma i både en samhällsvetenskaplig och 
naturvetenskaplig tradition. Det särpräglade i ämnet ska betonas, alltså 
helhetssynen. 
Eftersom geografi är ett ämne som innehåller delar ur olika vetenskapliga discipliner, 
blir ämnet i sig ytterst tacksamt att undervisa i. Denna uppfattning av skolämnet 
geografi som ett ämne som ska ge ett helhetsperspektiv, är helt i linje med 
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kursplanens intentioner. Där står det att läsa att ”grundläggande för geografiämnet är 
att arbeta med en helhetssyn på omvärlden…”  296

Dessa exempel, med koppling till mitt resultat, visar på hur viktigt ämnet är och att 
det också är avgörande, ur flera perspektiv, att tillvarata dess karaktär av syntes i 
dagens skola. Ämnet är brännande aktuellt och berör människan ur flera aspekter 
som visar på hur viktigt samspelet mellan människa och miljö är. Dessa uppfattningar 
är framträdande hos de lärare jag intervjuat på fältet. Återigen kan detta kopplas till 
helhetssynen som finns i ämnet. En kvalificerad och professionell 
geografiundervisning innebär att läraren själv har djupa kunskaper om hur ämnet är 
sammansatt och vilken bredd som finns. Läraren ska, genom olika sätt kunna få 
eleverna att upptäcka sammanhang och företeelser, det är det som är centralt i 
geografiundervisningen. En kvalificerad undervisning kan bara bedrivas om lärarna 
på fältet har gedigna och fördjupade ämneskunskaper. Dessa ämneskunskaper 
skapas i relationen mellan akademi och skolämne. 
På fältet har fortbildning i geografi efterfrågats. Detta gäller framförallt exkursioner i 
närområdet samt tips på övningar av laborativ karaktär. Ämnet är både praktiskt och 
teoretiskt och just exempel på praktiska övningar är något som efterfrågats av mina 
informanter. Ett samarbete där dessa behov ska bli tillgodosedda är därför inlett med 
Linköpings universitet, avdelningen för geografi. Samarbetet är dock ännu i sin linda. 
 
Nyttan av fenomenografiska studier och förslag till fortsatt forskning 
 
Vilken är då nyttan av en fenomenografisk studie med mitt fokus? Jag har valt att 
relatera nyttan av min studie till Larsson resonemang i boken Kvalitativ analys - 
exemplet fenomenografi sidan 23ff. 
Ur ett allmändidaktiskt perspektiv kan min studie tjäna flera intressen. Mitt resultat 
kan utgöra ett tillskott om skolans värld som en studie av skolans kultur. Detta för att 
förstå samhället bättre. Resultaten kan också förändra dem som tar del av studien. 
Uppfattningar kan sägas vara ramar för vår tankeverksamhet som hindrar oss från att 
tillvarata de möjligheter som finns. Alternativa resonemang bildar underlag för 
reflektion och därmed till förändring. Det viktiga är då att kartlägga vilka uppfattningar 
som finns, inte hur många som ha en viss uppfattning. En kritisk reflektion över sig 
själv som lärare, sin uppfattning om geografiämnet kan leda till att man inte längre tar 
sina antaganden för givna. Fenemenografiska studier kan därmed åstadkomma en 
självreflektion genom att försöka hitta de uppfattningar/antaganden som t.ex. lärare 
har i sin undervisning gällande geografi, beskriva dem och sedan tolka dem. I 
Larssons bok beskrivs detta som en dialog som ska syfta till en större medvetenhet 
om sin egen verksamhet. 
Inledningsvis angav att mitt motiv till studien var det Bryman kallar för personligt. Mitt 
motiv anknyter också till Larssons resonemang. Nyttan av studien är att förstå och 
reflektera mer kring ämnet och uppfattningar av det samt förstå min egen praktik i 
ljuset av andras. Jag vill förändra och utveckla min undervisning i teori och praktik 
vilket är positivt för eleverna. Det höjer också kvalitén i undervisningen.  
Jag vill med min studie hjälpa till att stärka ämnets roll genom att föra fram vad 
geografi kan vara samt nyttan av geografin. Därmed vill jag skapa en diskussion om 
skolgeografins innehåll, nytta och status samt peka på ämnets breda fokus vilket är 
till gagn ur många perspektiv. 
Det finns således många intressanta frågor att följa upp och diskutera i min studie. 

                                                 
296 Kursplan 2000 s. 73 
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Hur undervisar lärare om geografi med koppling till de uppfattningar jag fått fram? 
Vilka didaktiska konsekvenser får deras uppfattningar för hur de undervisar om 
ämnet? Under mina intervjuer ställde jag frågor som berörde detta fokus. Det skulle 
vara intressant att studera och utveckla dessa svar ytterligare just för att få en 
djupare förståelse för undervisningen av ämnet geografi. 
Vilka uppfattningar av skolgeografin har elever i år 7-9 kopplat till det resultat jag fått  
i föreliggande studie? Detta perspektiv skulle också vara intressant att studera i ljuset 
av det som framkommit i föreliggande studie. 
Den allmänna synen på geografi skulle också vara intressant att veta mer om samt 
om den allmänna synen på geografi i samhället påverkar eller påverkas av 
geografiundervisningen i skolan. Ett ledningsperspektiv skulle vara intressant här då 
det finns uppgifter i min litteratur som pekar på att rektorer anser det viktigt att 
organisera undervisningen i skolan utan att i första hand ta hänsyn till 
ämnesbehörighet. Stämmer det? Vilka blir konsekvenserna av detta? 
Jag upplever det som om geografi nästan enbart kopplas samman med 
namngeografi, i övrigt framstår ämnet som något diffust. Är det så?  
Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie mellan lärare som har 
en samhällsvetenskaplig inriktning på sin utbildning och lärare med naturvetenskaplig 
inriktning. Vad betonas i deras undervisning och varför? Hur varvas praktiska och 
laborativa inslag med teoretiska inslag i respektive grupp? I vilken utsträckning 
förekommer exkursioner och vilka syften med dessa finns? Detta har jag tangerat i 
mina intervjuer och skulle utifrån de svar jag fått vilja veta mer.  
Jag skulle också gärna vilja undersöka vilka elever som väljer att läsa vidare till på 
högre nivå inom geografi och vad som är avgörande vid detta val. 
Eftersom jag också berört kopplingen mellan universitetsämnet geografi kontra 
skolämnet geografi skulle jag gärna vilja veta hur lärarutbildare inom geografiämnet 
ser på skolämnet geografi idag. Är det som ”lärs” ut på geografinstitutionerna vid 
lärarutbildningarna i Sverige relevant för blivande lärare på fältet? Hur ser relationen 
ut mellan fält och akademi när det gäller innehållet i ämnet? Vem/vilka bedömer 
relevansen? Vilka uppfattningar har lärarutbildare av skolämnet geografi i förhållande 
till de uppfattningar som finns hos blivande lärare i relation till det resultat som 
framkommer i min studie? Vilka initierar förändringsprocesser inom ämnet? I vilket 
förhållande står fältet till akademin med avseende på förändringsprocesser inom 
ämnet? 
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7 Sammanfattning  
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur några lärare i år 7-9 gör och tänker när de 
undervisar i geografi. Jag ville veta vilka uppfattningar de har av ämnet. Jag ville 
också undersöka hur samma lärare ser på begreppet syntes kopplat till 
geografiämnet och om och hur geografiämnet är synligt i andra ämnen.  
Jag ställde två frågor utifrån mitt syfte: 
 
Frågeställning 1: 
Hur uppfattar några lärare i år 7-9 skolämnet geografi? Vilken syn har de på ämnet? 
 
Frågeställning 2: 
Hur uppfattar några lärare geografi som syntesämne? Är geografi synligt i andra 
skolämnen? Hur? 
 
Jag har ett personligt motiv till mitt ämnesval. Inledningsvis angav jag att mitt motiv till 
studien var det Bryman kallar för personligt. Nyttan och motivet till studien är att 
förstå och reflektera mer kring ämnet och uppfattningar av det. Jag vill också förstå 
min egen praktik i ljuset av andras. Jag vill förändra och utveckla min undervisning i 
teori och praktik vilket är positivt för eleverna. Det höjer också kvalitén i 
undervisningen. Jag vill också med min studie försöka stärka ämnets roll och status 
genom att föra fram vad geografi kan vara samt nyttan av den. Därmed vill jag skapa 
en diskussion om skolgeografins innehåll, nytta och status  samt peka på ämnets 
breda fokus vilket är till gagn ur många perspektiv. 
Min studie är kvalitativ och med en fenomenografisk ansats. Den utgår från det som 
inom fenomenografin kallas för andra ordningens perspektiv. Det innebär att studien 
fokuserar på hur informanterna uppfattar geografi, inte på hur det är i verkligheten. 
Studien bygger på sju lärares uppfattningar av skolgeografi. De lärare som ingår i 
studien är handplockade eftersom jag velat fånga ett så brett fokus som möjligt 
gällande bakgrund, kön, utbildning etc. 
I kapitel 2 och 3 beskrivs geografiämnets framväxt, kopplingen mellan 
universitetsämnet geografi och skolämne samt den debatt som gällt ämnets ställning. 
Debatten har framförallt förts i tidskriften Geografiska Notiser som är geografilärarnas 
främsta språkrör. 
Jag berör även läroplanen för grundskolan samt kursplanen för geografi samt den 
nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03, som presenterades 2003. I den 
beskrivs elevernas geografikunskaper som undermåliga i flera avseende. Lärarnas 
och elevernas inställning till ämnet redovisas också kort. 
Mitt empiriska material bygger på de sju intervjuer jag gjort med geografilärare i år  
7-9. Dessa intervjuer utgick från en semistrukturerad intervjuguide där fokus låg på 
uppfattningar av geografi och geografi som syntesämne. Intervjuerna utfördes med 
hjälp av diktafon. Dessa intervjuer transkriberades direkt efter genomförandet. De 
utsagor som utifrån studiens syfte varit relevanta har sedan analyserats så att 
likheter och skillnader i informanternas uppfattningar har kunnat urskiljas. 
Därefter har jag delat in uppfattningarna i olika utfallsrum med tillhörande 
beskrivningskategorier.  
Mina utfallsrum visar att det finns tre olika sätt att uppfatta geografiämnet på, det 
empatiska, miljö-och framtidsperspektivet samt det allmänbildande 
helhetsperspektivet. I samtliga kategorier ingår begreppet omvärldsanalys eftersom 
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geografi är omvärldsanalys för mina informanter. Uppfattningarna står inte i 
motsatsförhållande till varandra, men olika aspekter av ämnet betonas. 
Det framkommer också att det finns både finns en hög och en låg medvetenhet kring 
geografi som syntesämne. Vid hög medvetenhet lyfts ämnets breda fokus fram på ett 
medvetet sätt i planering och genomförande av undervisning. Även vid låg 
medvetenhet träder detta mönster fram, men då på ett mer oreflekterat sätt.  
Nyckelbegreppen empatisk, miljö och framtid samt allmänbildande helhetsperspektiv 
återfinns i både kursplan och läroplan och betonas som något centralt för ämnet. Det 
empatiska perspektivet är dock inte något ämnesspecifikt utan lyfts fram som ett 
didaktiskt förhållningssätt. 
Samtliga informanter är av den uppfattningen att geografi är omvärldsförståelse, men 
betonar olika dimensioner av ämnet. Dessa olika dimensioner eller förhållningssätt 
går att spåra historiskt, men kan också ha att göra med vem man är samt vilken 
intresseinriktning eller undervisningstradition man omfattar.  
Geografiämnets status och roll har ifrågasatts historiskt vilket fått till uttryck att 
undervisningstiden decimerats. Detta framkommer i NU-03 och kan vara en förklaring 
till att intresse styr vad som betonas i ämnet och vad man väljer att ta upp. 
Intresseinriktningen styrs naturligtvis av uppfattningen av ämnet och tvärtom. 
Geografi är en produkt av sin samtid vilket också påverkar lärares uppfattningar om 
ämnet. Vilket lärosäte och under vilken tidsperiod samt vilket djup man har i sina 
ämneskunskaper är också relevant när det gäller uppfattningen av skolämnet 
geografi. Att miljöperspektivet lyfts fram som något centralt, som essensen av 
geografi är knappast förvånande. Perspektivet betonas i kursplanen och kan också 
kopplas till den aktuella klimat-och miljödebatt som pågår. 
När det gäller geografi som syntesämne varierade uppfattningarna mellan hög och 
låg medvetenhet. Detta kan bl.a. bero på att man inte reflekterat över sitt ämne och i 
vilken historisk kontext det hör hemma. Hur ämnet blivit interdisciplinärt saknades  
det kännedom om när jag ställde frågan om geografi som syntesämne.  
Tid för reflektion och ämnesdidaktiska samtal kan också vara en orsak till att det 
framkom en uppfattning som speglade en låg medvetenhet av geografi som 
syntesämne. Ämnets alla möjligheter kan inte tas tillvara om kännedom om 
syntesaspekten saknas. 
De som omfattade en hög medvetenhet kring begreppet hade också anpassat sin 
undervisning i förhållande till geografiämnet som syntesvetenskap. 
Resultatet av undersökningen är kopplat till kapitel 2 och 3 i undersökningen i form 
av några exempel. 
Mitt resultat visar att uppfattningarna som berör skolämnet geografi är högaktuella då 
de berör empati, miljö och helhetsperspektiv. Samtliga uppfattningar återfinns och 
betonas i läroplan och kursplan vilket jag redan återgett ovan. Det visar på hur viktigt 
samspelet mellan människa och miljö är och speglar informanternas önskan om att 
göra skillnad, att ge eleverna en handlingsberedskap inför framtiden utifrån de 
perspektiv som betonas i de uppfattningar som framkommit i resultatet av studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



8 Referenser    
 
Tryckt material 
 
Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB  
 
 
Geografi - världens ämne.(1996). Om att undervisa i geografi. Mårtensson, Solveig 
och Gösta Wennberg(red.) Sveriges utbildningsradio AB  
 
Grundström, Annica (2006). Med hälsning från ordföranden. Geografiska Notiser  
Medlemsblad för Geografilärarnas Riksförening Årgång LXIV 2006:4 
 
Grundström, Annica (2007) Med hälsning från ordföranden Geografiska Notiser 
Medlemsblad för Geografilärarnas Riksförening Årgång LXV 2007:1  
 
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik.  
Om kvalitativa och kvantitativa  metoder Studentlitteratur Lund  
 
Jensen, Mogens Kjaer (1995) Kvalitativa metoder för samhälls - och beteendevetare 
Studentlitteratur Lund 
 
Kursplaner och betygskriterier Grundskolan 2000 Skolverket och Fritzes   
 
Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur 
 
Larsson, Staffan (1986) Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Studentlitteratur, 
Lund 
 
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 94 
Lpf 94 Utbildningsdepartementet  
 
Mondlane Blom, Ulrika m.fl. (1999). Debatten om skolgeografin.  
Tidskriften Geografiska Notiser 1943-1993. Occasional Papers 1999:5   
Kulturgeografiska institutionen Handelshögskolan  vid Göteborgs universitet 
 
MØller, Jens Peter (2003). Geografididaktik. Perspektiv och exempel. Liber AB  
Stockholm 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 - NU -03. Huvudrapporten 
Skolverket och Fritzes 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Samhällsorienterade ämnen. 
Geografiämnet och förstålelse för hållbar utveckling.(2005) Skolverket och Fritzes 
 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Samhällsorienterade ämnen( 2005) 
Skolverket och Fritzes   
 
Saxin, Conny (2001).Geografiska Notiser - en tidskrift för geografilärare. 
Tidskrift för lärare och forskning 2001:4 s. 45-60 

68



Starrin, Bengt och Svensson, Per-Gunnar (red.)(1994) Kvalitativ metod och  
vetenskapsteori Studentlitteratur Lund 
 
Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer Studentlitteratur Lund 
 
Uljens, Mikael (1989) Fenomenografi: forskning om uppfattningar 
 
Wennberg, Gösta(1990).Geografi och skolgeografi: ett ämnes förändringar: 
En studie med  exempel Acta universitatis Upsaliensis Uppsala Studies in  
Education 33 Almqvist & Wiksell 
 
Östman, Peter(1993) Geografi som vetenskap: en introduktion LiberFörlag Malmö 
 
Otryckt material 
 
Colnerud, Gunnel: Metodföreläsning på magisterprogrammet i pedagogiskt arbete 
061019 
 
Intervjuer med sju verksamma lärare på fältet under perioden 070525-070618 enligt 
nedan: 
 
Intervju 1: Anna  07 05 25 
Intervju 2: Gunnar  07 05 31 
Intervju 3: Monica 07 06 13 
Intervju 4: Per 07 06 15  
Intervju 5: Johan 07 06 15  
Intervju 6: Andreas     07 06 18  
Intervju 7: Pierre 07 06 18  
 
www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6978&a=85334  Avdelningen för Geografi 
Linköpings universitet (070910) 
 
http://people.su.se/~widgren/F%C3%B6rel%C3%A4sning2.pdf) Kulturgeografiska 
institutionen Stockholms universitet (07 10 09) 
 
www.vr.se  Vetenskapsrådets hemsida (07 09 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69

http://www.tema.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6978&a=85334
http://people.su.se/%7Ewidgren/F%C3%B6rel%C3%A4sning2.pdf
http://www.vr.se/


9 Bilaga -  Intervjuguiden  
 
 
Intervjufrågor – Geografi som syntesämne: 
 
Syfte med magisteruppsatsen: 
 
Hur gör och tänker lärare i år 7-9 när de undervisar om/ i geografi? Hur gör de 
för att lyfta fram ämnets karaktär av syntes? 
 
Information om intervjun: 
 
Föreliggande intervju ska utgöra grunden för min magisteruppsats i Pedagogiskt 
arbete vid Linköpings Universitet, institutionen för utbildningsvetenskap – IUV. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare gör och tänker när de undervisar 
om/i geografi i år 7-9. 
Intervjun beräknas att ta mellan 30 min och en timme. Det kommer inte att vara 
möjligt att relatera intervjun till vare sig person eller skola då alla data som insamlas 
kommer kodas och behandlas strikt konfidentiellt. Ingen utomstående kommer att få 
ta del av det som sagts vid intervjun. 
Du kommer att få ta del av den utskrivna intervjun om du önskar. 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom jag är intresserad av att förstå hur 
geografilärare resonerar, tänker och gör för att få fram geografiämnets 
syntesbärande karaktär. Målet är att hitta mönster och förstå. Detta innebär bl.a. att 
jag utgår från några få öppna frågeställningar. Kvalitativa intervjuer innehåller inte 
några i förväg formulerade frågor utan utgångspunkten är frågeområden som är 
ganska kort och tar upp stora delområden. Intervjun inleds dock med att jag ställer 
frågor kring din lärarbakgrund. 
Vid intervjun kommer jag att anteckna samt använda diktafon om du som informant 
ger ditt samtycke. 
 
1. Bakgrundsfrågor 
 

- Utbildning? 
- Antal utbildningsår? 
- Kön? 
- År i yrket? 
- Undervisar i skolår? 

 
2. Frågeområden 
 

- Synen på ämnet?  
- Begreppet syntes? 
- Hur ser din undervisning ut? 

 
3. Följdfrågor 
 
Dessa frågor är till för att förtydliga och utveckla det som efterfrågas under 
rubriken Frågeområden. 
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- Vad är ämnet geografi för dig? 
 
- Hur gör och tänker du kring syntesbegreppet i förhållande till geografiämnet? 
- Vilka delar innehåller geografi och vilka är viktigast? 
- Är geografi synlig i andra ämnen? 
- I vilka ämnen är geografi synligt? 
- Hur är geografi synligt i andra ämnen? 
 
- Vilka  arbetsområden tar du upp och hur väljer du ut dessa? 

 
- Vilka praktiska moment ingår i din undervisning?  
- Vilka teoretiska moment ingår? 
- Hur varvas teori och praktik? 
- Vilka begrepp och modeller är viktiga att ta upp i skolgeografin?  
- Vilka delar tycker du mest/ minst om att undervisa om?  
- Sker undervisningen utanför klassrummet i form av exkursioner? 
 
- Vilka läromedel används i undervisningen? 
 
- Vilka typer av läromedel används i din undervisning? 
- Hur används läromedlen? 
- Hur används kartan i undervisningen? 
 
- Beskriv vad du anser att skolgeografin ska handla om.   
 
- Vad bör ämnet ge eleverna inför deras framtid? 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
Camilla Prütz Ross 
Magisterprogrammet i Pedagogiskt 
arbete vid Linköpings Universitet 
samt lärare i SO år 7-9 på Södra 
skolan i Motala 
 
Mobil:  0702- 22 23 62 
Mail: camilla.prutz-
ross@edu.motala.se eller 
camilla.ross@hotmail.com 
Tel. arbete: 0141- 22 56 25, 22 56 
20 
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