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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om geografilärarna som undervisar under 
grundskolans senare årskurser är behöriga och tagit del av den nationella 
kursplanen för skolämnet geografi samt om geografilärarna följer kursplanen och hur 
mycket de låter läroböckerna styra undervisningen. 
 
Genom en enkätundersökning undersöktes vilka större moment geografilärarna 
undervisade om ute på skolorna. Undersökningen drabbades av ett stort bortfall 
men är ändå vägledande då respondenternas svar är lika varandra. Undersökningen 
visar att det läggs mindre vikt och tid på de delar av kursplanen som behandlar att 
eleven skall kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap genom 
kartjämförelser och att göra egna analyser av olika områden och förhållanden med 
egna kartor, texter etc. 
 
Ämnesord: Kursplan, grundskola, geografi, geografilärare, läroböcker 
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1. Inledning med bakgrund och syfte 
 

1.1 Bakgrund: 
Jag studerar till geografilärare med inriktning på grundskolans senare år. Under min 

utbildning har jag varit ute på en del olika skolor under min verksamhetsförlagda utbildning. 

På dessa olika skolor har jag fått undervisa i ämnet geografi och även sett andra geografilärare 

när de undervisar. Något jag märkte mellan de tio olika skolorna jag varit på under min 

utbildning är att geografiämnet skiljer sig väldigt mycket mellan olika skolor. Ett exempel är 

en skola som inte undervisar om jordens klimat på geografilektionerna utan istället valt att 

göra detta på fysiklektioner. En annan skola undervisade om det som stod i läroböckerna. 

 

Eftersom jag själv studerar till geografilärare med inriktning på grundskolans senare år är det 

intressant för mig att veta vad som förväntas av min framtida undervisning. Därmed blir det 

intressant att veta vad det ska undervisas om enligt kursplanen. 

 

Lpo94 (1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet) anger även vilka mål skolan ska 

sträva mot samt vilka riktlinjer skolan ska följa. Till Lpo94 finns det kursplaner i alla skolans 

ämnen. Dessa kursplaner är bindande föreskrifter som anger vilka krav regeringen ställer på 

utbildningen i de olika ämnena. 

 

Tidigare forskning gjord av Wennberg (1990) har visat att inom ämnet geografi har det 

förekommit så kallade traditionalister som anser att vissa bitar av geografin är en självklar del 

av undervisningen i geografi. 

 

En lärare är skyldig att utföra det uppdrag som riksdagen och regeringen har gett lärarna i 

form av läroplan och kursplaner. Det är väldigt viktigt för en lärare att veta vad som står i 

dessa för att kunna följa dem och utföra sitt jobb på rätt sätt och inte bli påverkad av någon 

eventuell ”traditionalist”. Det är därför viktigt att undersöka detta ämne. Denna uppsats vill 

undersöka om geografilärarna i grundskolans senare år känner till dessa dokument och de 

kursplanerna som rör geografiämnet. Om de inte gör det får inte eleverna den undervisning de 

ska ha. 
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1.2 Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om lärare i geografi under grundskolans senare år 

följer de allmänna kursplaner regeringen utfärdat. 

 

1.3 Frågeställningar 
För att nå uppsatsens syfte måste följande frågor besvaras: 

 

• Vilka större moment undervisar lärarna i geografi om ute på grundskolorna i de senare 

årskurserna och sammanfaller dessa moment med uppnåendemålen vid slutet av 

nionde skolåret? 

• Har geografilärarna tagit del av kursplanerna? 

• Använder lärarna den nationella kursplanen? 

• Är de personer som undervisar behöriga geografilärare? 

• Hur stor betydelse har läroböckerna i geografi för undervisningen? 

 

1.4 Begränsningar: 
Uppsatsen begränsas till tio grundskolor i två olika kommuner i nordöstra Skåne och de 

geografilärare som undervisar i geografi under de senare årskurserna på dessa skolor. 

 

1.5 Begrepp: 
I denna del förklaras en del av de begrepp som används i uppsatsen. 

 

Kursplan: En kursplan är ett dokument som ”… kompletterar läroplanen och anger målen för 

undervisningen i varje enskilt ämne…” (Skolverket 2005). Men kursplanerna ska även ”… 

visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden 

och mål som anges i läroplanen” (Skolverket 2005). 
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1.6 Disposition: 
Uppsatsen består av fem kapitel. I det första kapitlet introduceras uppsatsens ämne och syfte. 

Det andra kapitlet består av en litteraturgenomgång som tar upp tidigare forskning kring 

geografi och kursplaner. Mot den tidigare forskningen och kursplanerna ska jag senare 

diskutera mina resultat. I det tredje kapitlet redovisas mitt val av metod och hur 

undersökningen genomfördes. I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. I 

det sista kapitlet, kapitel fem diskuteras resultat och metod samt om mitt syfte uppnåtts. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång: 
 

Följande kapitel ger en beskrivning av gällande kursplaner, betygskriterier och behandlar 

tidigare forskning inom ämnet geografi. 

 

2.1 Kursplan i ämnet geografi under grundskolans senare del 
Regeringen har beslutat om kursplanen till ämnet geografi. I denna ställs de krav på 

utbildningen som regeringen har. Regeringen har även beslutat om en gemensam 

kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena, vilka är geografi, historia, religion samt 

samhällskunskap (Skolverket 2000). 

 

Den gemensamma kursplanetexten är utformad i ett samhällsorienterande perspektiv. I den 

gemensamma kursplanetexten står det att de olika samhällsorienterande ämnenas kursplaner 

tillsammans med den gemensamma kursplanetexten ska utgöra en helhet som ska stödja och 

komplettera de olika enskilda kursplanerna. Det står även att kursplanerna i vart 

samhällsorienterande ämne utgör en fördjupning av den gemensamma kursplanetexten utifrån 

det enskilda ämnets aspekt och specifika innehåll (a.a.). 

 

I den gemensamma kursplanetexten står det exempelvis att de samhällsorienterades ämnenas 

roll och syfte är att bland annat ge ”eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv 

och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och 

formas av världen”. Det står även att huvuduppgiften för de samhällorienterande ämnena är 

att utveckla elevens kunskaper om ”människan och hennes verksamheter samt om 

förändringar i landskapet”. I den gemensamma kursplanetexten står det att de 

samhällsorienterande ämnenas kunskapsområde betonar ”lokala och globala fördelningsfrågor 

och ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig världsordning” (a.a.). 

 

I kursplanen för geografi som är inrättad år 2000 står det att utbildningen i geografi syftar till 

att utveckla kunskap, förståelse samt handlingsberedskap i frågor som rör människan och 

hennes omgivning”. Syftet är även att utveckla en förmåga att ”… se samband, sammanhang 

och helheter vad gäller överlevnad, resursanvändning och miljöpåverkan…” Ämnet geografi 

ska även utveckla kunskaper hos eleven om andra regioners naturbetingelser men även sociala 

och ekonomiska förhållanden. Ämnet ska genom detta bidra till en ökad förståelse och respekt 
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för andra kulturer, värderingar samt sätt att leva på. Frågor om fördelning av resurser och 

andra frågor som rör människan och miljön ska också tas upp i undervisningen om geografi 

(a.a.). 

 

I kursplanen för geografi står även vilka mål som skolan ska sträva efter i sin undervisning 

om geografi. Ett av dessa mål är att eleven ska utveckla kunskaper om naturgivna processer 

som på lång och kort sikt formar samt förändrar naturlandskapet. Eleven ska även utveckla 

kunskaper kring hur människan påverkar dessa processer. Vidare ska skolan sträva efter att 

eleven utvecklar kunskaper om hur landskapet fungerar som resurs för människan. Skolan ska 

även sträva efter att eleven lär sig att reflektera och ta en medveten ställning kring olika 

alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande. Ett annat mål skolan ska 

sträva efter är att eleven utvecklar kunskaper om människans ekonomiska, tekniska, politiska 

och sociala aktiviteter som sammanlänkar olika regioner och platser. Skolans mål att sträva 

efter är också att eleven lär sig att formulera och arbeta med problem som rör lokala men även 

globala miljö- och överlevnadsfrågor (a.a.). 

 

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i kursplanen för geografi står det att 

ämnet geografi omfattar tre aspekter. Dessa aspekter är den beskrivande aspekten som innebär 

att eleven successivt ska lära känna sin värld och bli förtrogen med olikheter vad gäller 

livsvillkor samt miljö i olika områden. Den andra aspekten är den analyserande. Denna aspekt 

innebär att förklara och förstå förhållanden och förändringar. Den tredje aspekten är den 

konsekvensinriktade aspekten. Denna aspekt innebär att eleven med de två andra aspekterna 

som grund ska bättre kunna förstå och bedöma möjliga konsekvenser av människas påverkan i 

naturen (a.a.). 

 

Det tas även upp ett antal begrepp som ses som centrala i undervisningen av geografi. Ett av 

dessa begrepp är landskap och då avses både natur- och kulturlandskap. Tre andra centrala 

begrepp är plats, läge samt utbredning. Vidare nämns begreppen avstånd, utrymme, 

lokalisering samt flöden som centrala när det ska undervisas i ämnets centrala teorier och 

analysmetoder. I kursplanen står det att kartor är nödvändiga begrepp i ämnet geografi. 

Kretsloppstänkande tas upp som en central roll i analysen mellan samband mellan naturen och 

människan. Frågor om natur- och kulturlandskapets uppkomst, framväxt och förändringar 

anses också som centrala (a.a.). 
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I kursplanen för geografi under grundskolans senare år anges mål som eleverna ska ha uppnått 

i slutet av nionde skolåret (se bilaga 4). Dessa mål kan sammanfattas med några punkter. 

Sammanfattningen är gjord genom att bryta ner och framhäva det väsentliga i 

uppnåendemålen, för ämnet geografi, som ska vara uppnådda i slutet av årskurs 9. 

 

Punkterna är: 

• världskartan, viktiga namn, läges- och storleksrelationer 

• slutsatser om natur- och kulturlandskap genom kartjämförelser 

• samband mellan naturresurser och människans verksamheter 

• människans påverkan av den lokala och globala miljön 

• människan i skilda miljöer i världen 

• naturgivna processer som formar och förändrar naturlandskapet 

• klimat- och vegetationszoner i världen 

• samhällsförändringarnas påverkan av landskapet och levnadsvillkor 

(kommunikationer, produktion, handel, urbanisering och globalisering) 

• analys av olika områden och förhållanden med egna kartor, texter etc 

 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever ska lära sig. Det har lämnats stor 

plats att låta lärare och elever själva välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte 

arbetssätt, organisation eller metoder. Skolverket anser att på varje skola och i varje klass 

måste lärare tolka de nationella kursplanerna tillsammans med eleverna, planera och utvärdera 

undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och 

behov (Skolverket 2007). 

 

2.2 Lokal kursplan 
Var skola får utforma egna lokala kursplaner i ämnet geografi. Dessa lokala kursplaner ska 

vara baserade på den nationella kursplanen. Det som däremot ska finnas på varje skola är en 

arbetsplan, som visar hur skolan avser att jobba för att nå målen i den nationella kursplanen, 

samt ska en lokal planering finnas. I den lokala planeringen ska den nationella kursplanens 

mål och betygskriterier tolkas och utvecklas och på så sätt visa vad undervisningen ska 

innehålla, vad eleven ska lära sig samt hur undervisningen ska utformas. Varje lärare är 

dessutom skyldig att inför föräldrar samt elever kunna redovisa den egna verksamheten. 

Observera att på en fristående skola finns inte kravet att det ska finnas en arbetsplan. Dock 
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kan bestämmelserna i skolformsförordningarna vara vägledande för de fristående skolorna 

(Skolverket 2006). Det finns även inga regler om att en lärare måste följa lokala kursplaner.  

 

2.3 Betygskriterier 
Till alla ämnen som det undervisas i under grundskolans senare år har skolverket utfärdat 

betygskriterier. Dessa betygskriterier är starkt kopplade till vart ämnes strävande- och 

uppnående mål. Målen utgör tillsammans med betygskriterierna kunskapskraven för 

respektive ämne. För att få betyget Godkänd måste elevens kunskaper motsvara de kunskaper 

som nåendemålen i slutet av årskurs nio räknar upp. Om eleven har något handikapp som 

utgör något speciellt skäl att ändra betygskriterierna. För att få ett högre betyg såsom väl 

godkänd eller mycket väl godkänd måste eleven ha en särskilt utvecklad förmåga för någon 

eller några betygskriterier. En sådan eventuell utvecklad förmåga kan väga upp brister i någon 

eller några andra betygskriterier (Skolverket 2006). 

 

För var grundskola är det frivilligt att göra lokala tolkningar av de nationella 

betygskriterierna. Däremot ska det finnas lokala mål och betygskriterier till årskurs 8 och 

höstterminen i årskurs 9 då inga nationella finns. Varje lärare är dessutom skyldig att kunna 

redovisa på vilka grunder som läraren i fråga sätter ett visst betyg (Skolverket 2006). 

 

Betygskriterierna i geografi är fokuserade på elevens insikter och förståelse av samspelet 

mellan människa och miljö. Samspelet avser både sambanden mellan naturgivna processer 

som samhälliga processer. Med detta menas hur människan påverkar och förändrar naturen 

och hur naturförhållanden ger möjligheter men även begränsningar för människan. I 

betygskriterierna innefattas även elevens kunskaper om hur platser och regioner länkas 

samman och varför regioner växer fram och förändras. Detta kräver att eleven kan arbeta med 

kartor och med globen samt dra slutsatser utifrån dom. Betygskriterierna tar även upp elevens 

förmåga att se vilka geografiska förutsättningar som finns och vilka konsekvenser som 

användningen av vissa naturresurser ger. Kritiskt tänkande, reflektioner samt värderingar av 

konsekvenser talar betygskriterierna också om. 

 

2.4 Forskning kring skolgeografin 
Gösta Wennberg (1990) har skrivit en avhandling om geografi, skolgeografi och dess 

förändringar. Wennberg säger att geografin alltid har varit kluven mellan naturgeografer, som 
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studerar jordytans fysiska utformning, och kulturgeograferna, som studerar människans 

utnyttjande och omformning av jordytan. Men de två olika inriktningarna har alltid varit tätt 

förknippade med varandra. Med olika inriktningar inom geografin gör att den får flera 

dimensioner eller infallsvinklar. Wennberg sätter upp fyra ”traditioner” inom geografin som 

inriktningar. Dessa fyra ”traditioner” är: 

 

1. Den rumsliga traditionen, som går tillbaka till kartläggning av jordytan. Inom denna 

tradition arbetas det med utbredning, mönster och rörelser på jordytan samt samspelet 

däremellan. 

2. Den regionala traditionen, inom denna tradition betraktas en viss avgränsad unik 

region. Denna region karakteriseras och skiljs från andra. Traditionen kan även kallas 

för landskapsforskning. 

3. Människa-miljö-traditionen, denna tradition behandlar samspelet mellan människans 

aktiviteter och de omgivande naturförhållandena. 

4. Den naturgeografiska traditionen, naturgeografin klassas idag som en egen inriktning. 

Samspelet mellan människan och naturen förnekas inte men sätten att tolka samspelet 

mellan dem har växlat och förfinats. 

 

Enligt Molin bygger Graves på dessa fyra traditioner med en femte tradition som kallas för 

den kritiska geografin. Denna tradition granskar strukturerna i samhället och kan därigenom 

synliggöra osynliga maktstrukturer i syfte att framkalla samhälleliga och sociala förändringar 

(Molin 2006). 

 

Wennberg (1990) skriver att skolgeografin inte kan tillåtas bli en ren avspegling av den 

motsvarande vetenskapen. Anledningen till detta är bland annat på grund av elevens ålder, 

erfarenheter men även behov under och efter skoltiden. Men samtidigt kan inte skolgeografin 

tillåtas att tappa kontakten med vetenskapen heller, förklaringar till olika fenomen och 

begrepp inom ämnet måste vara relevanta och aktuella. 

 

Under lång tid har skolgeografin i många länder uppfattats främst som regionalgeografi i form 

av beskrivning av världens alla länder och världsdelar. År 1951 skedde dock förändringar i 

form av enhetsskolans kursplan som innebar ett begränsat urval av länder. 
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Wennberg (1990) skriver att en geografilärares utbildning spelar stor roll och betonar att 

vidareutbildning efter den akademiska utbildningen. Sker ingen vidareutbildning kommer 

geografiläraren troligen att ha samma grundsyn på ämnesdisciplinens ståndpunkt och 

inriktning under hela sin verksamma tid. Detta ställer även krav på de personer som på 

akademisk nivå bestämmer vad som det ska undervisas om på universitetsnivå och därmed 

påverkar blivande geografilärare. 

 

Ojanne gjorde en enkätundersökning bland lärarstudenter på högskolan i Kristianstad 1995. 

Lärarstudenterna studerade alla till att bli lärare i årskurs 1-7. I Ojannes undersökning visade 

det sig att endast 5 % av de 136 personer som deltog i undersökningen kunde anses som 

kompletta skolgeografer när det gällde medvetenhet om geografins innehåll och inriktning 

(Ojanne, 1999). 

 

Wennbergs (1990) undersökningar som han gjorde till sin avhandling visade att geografilärare 

dåligt kände till kursplanen för sitt ämne och lät läromedlen i hög grad styra vad som lärdes 

ut. Detta gör att den tolkning som läromedelsförfattarna gjorde blev den som användes i 

undervisningen. I Wennbergs undersökning nämnde endast 2 av 33 läroplanen som stöd för 

sin kursplanering. Wennberg drog slutsatsen att läroplanen inte var ett dokument som 

geografilärarna kände till eller använde i sin undervisning. Wennberg drog även slutsatsen att 

läroboken ersatte läroplanen vid planering av kursen, läroboken ansågs även tolka läroplanen. 

Enligt Molin (2006) använder geografilärare utan utbildning i ämnet geografi läroboken som 

viktigaste källa, läroboken ersatte också läroplanen vid kursplaneringen. En av förklaringarna 

till detta kan vara att geografilärarna anser att det är lättare att följa läroböckerna. 

 

I sin undersökning kom även Wennberg (a.a.) fram till vad geografilärare ville att 

skolgeografin skulle ge eleverna. Svaret Wennberg fick var att skolgeografin skulle ge 

eleverna en allmänbildande kunskap om världen. Eleverna skulle även kunna ge förklaringar 

och insikt om olika sammanhang. Eleverna skulle även ha kunskap och insikt om u-

landsproblem och liknande problem. Men eleverna skulle även ha naturgeografin som 

grundkunskap. Wennberg drog slutsatsen att lärarna såg skolämnet geografi som en kunskap 

om världen och om andra folk inte som en kunskap om närsamhället och Sverige. 

 

Enligt Molin (2006) har den enskilde lärarens roll gått från att genomföra undervisning i 

enlighet med de moment- och metodanvisningar som har funnits i tidigare kursplaner till att 
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tolka och kunskapsmålen som finns i dagens kursplaner. I och med detta läggs ett större 

ansvar på läraren och dennes ämneskunskaper samt didaktiska kunskaper. Tanken med att 

kursplanerna är skrivna utan metod- och momentanvisningar och istället med kunskapsmål är 

att läraren i samråd med sina elever beslutar om arbetsmetoder och ämnesinnehåll. Men enligt 

Molin (2006) har geografilärares val av innehåll starkt påverkats av starka ämnestraditioner 

inom geografin. Enligt Molin kan dessa starka ämnestraditioner leda till selektiva traditioner 

där val av innehåll beror på vad som tidigare har valts att undervisa om. Inom skolgeografin 

finns även så kallade traditionalister som kan se en invand ämnesinriktning som självklar 

(Wennberg 1990). 

 

2.5 Skolgeografins svenska utveckling 
Från ToH 1951 (Timplaner och Huvudmoment) fram till Lgr 69 (Läroplan för grundskolan) 

var huvudinriktningen i ämnet skolgeografi en regionalgeografisk, en avgränsad 

naturgeografisk del och en del allmängeografiska moment som lade vikten på frågor om 

befolkning, bebyggelse samt näringsliv. Men till skillnad från den tidigare realskolegeografin 

skulle endast ett visst antal utvalda länder tas upp. Bland dessa länder betonades Sverige och 

Norden. Målformuleringarna mellan ToH 1951 fram till Lgr 62 var nästintill likadana. 

Målformuleringarna från Lgr 62 förs sedan över till Lgr 69och vissa av dem även till 

Förslaget 1978. Men i Förslaget 1978 finns en markant förändring. De äldre formuleringarna 

finns i riktlinjerna och huvudmomenten, men i ”tillägget” skrivs bland annat att geografin 

studerar hur jordytan ser ut och påverkar människans aktiviteter samt hur jordytan påverkas 

och förändras. I tillägget till huvudmomenten nämns den rumsliga traditionen genom 

begreppen avstånd, utbredning och läge. I Förslaget 1978 försvinner även detaljanvisningarna 

på vilka länder som ska studeras i vilka årskurser. I Lgr 80 är texten och strukturen helt ny 

och betoningen ligger nu på människan och landskapet. Den rumsliga traditionen anges också 

i Lgr 80 med begreppen läge, avstånd och utbredning (Wennberg 1990). 

 

I Lgr80 finns ingen kursplan specifik för geografin, istället skrivs det om de naturorienterade 

ämnena och de samhällsorienterade ämnena alltså om blockämnen. De samhällsorienterade 

ämnena delas sedan in i olika delar eller infallsvinklar. Exempel på dessa är människan, 

människans omgivning, människans verksamhet – samhällsperspektivet. De fyra 

samhällsämnena samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap har blivit mer 

block-betonade. Senare när Lpo94 införs kommer nya kursplaner och de fyra samhällsämnena 
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har fått egna kursplaner även geografi. Det infördes även en kursplan som var gemensam för 

de fyra samhällsorienterande ämnena. 

 

Lpo94 och Lgr80 är lika men skiljer sig ändå från varandra. I bägge kursplanerna tas 

begreppen läge, avstånd och utbredning upp. Bägge kursplanerna tar också upp hur 

landskapet bildas och förändras. Även människans påverkan av landskapet och nyttjande och 

fördelningen av naturresurserna nämns. Jordens klimat- och vegetationsområden behandlas 

även med mera. 

 

Något som inte är lika mycket betonat i Lgr80 som i Lpo94 är miljöfrågorna. I Lgr80 finns 

huvudmoment uppradade. På ett ställe nämns miljöfrågorna som ett huvudmoment under 

högstadiet. Detta med tre ord – ”Miljövård och miljöförstöring”. I Lpo94 däremot nämns 

miljöfrågorna på ett flertal ställen, i samband med resursanvändning ur bland annat ett 

ekologiskt tänkande. Det nämns även att eleven ska utveckla förmågan att formulera och 

arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor. Eleven ska 

även lära sig att förstå och bedöma möjliga konsekvenser av människans påverkan av naturen. 

Kretsloppstänkande ska även spela en central roll enligt Lpo94. 

 

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
Regeringen har beslutat om en kursplan till skolämnet geografi. Denna kursplan ställer de 

krav på utbildningen som regeringen har. I kursplanen står det bland annat att ämnet ska bidra 

till en ökad förståelse och respekt för andra kulturer, värderingar samt sätt att leva på. 

Kursplanen delar även upp skolämnet geografi i tre aspekter. Aspekterna är den beskrivande, 

den analyserande och den tredje är den konsekvensinriktade. 

 

I kursplanen för geografi under grundskolans senare år anges mål som eleverna ska ha uppnått 

i slutet av nionde skolåret (se bilaga 4). Dessa mål kan sammanfattas med nio punkter. 

Punkterna är: 

• världskartan, viktiga namn, läges- och storleksrelationer 

• slutsatser om natur- och kulturlandskap genom kartjämförelser 

• samband mellan naturresurser och människans verksamheter 

• människans påverkan av den lokala och globala miljön 

• människan i skilda miljöer i världen 
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• naturgivna processer som formar och förändrar naturlandskapet 

• klimat- och vegetationszoner i världen 

• samhällsförändringarnas påverkan av landskapet och levnadsvillkor 

(kommunikationer, produktion, handel, urbanisering och globalisering) 

• analys av olika områden och förhållanden med egna kartor, texter etc 

 

Var skola får dessutom utforma egna lokala kursplaner i ämnet geografi som ska vara 

baserade på den nationella kursplanen. På varje skola ska det dessutom finnas en arbetsplan, 

som visar hur skolan avser att jobba för att nå målen i den nationella kursplanen. 

 

Till alla ämnen som det undervisas i under grundskolans senare år har skolverket utfärdat 

betygskriterier. Dessa betygskriterier är starkt kopplade till vart ämnes strävande- och 

uppnående mål. Målen utgör tillsammans med betygskriterierna kunskapskraven för 

respektive ämne. Betygskriterierna i geografi är fokuserade på elevens insikter och förståelse 

av samspelet mellan människa och miljö. 

 

Enligt Wennberg (1990) har geografin flera infallsvinklar och dimensioner eftersom ämnet 

alltid varit kluvet mellan naturgeografer, som studerar jordytans fysiska utformning, och 

kulturgeograferna, som studerar människans utnyttjande och omformning av jordytan. 

Wennberg nämner också de fyra ”traditionerna”, vilka är den rumsliga, den regionala, 

människa-miljö och den naturgeografiska. Det finns även en femte tradition som kallas för 

den kritiska geografin. 

 

Enligt Wennberg kan inte skolgeografin tillåtas bli en ren avspegling av den motsvarande 

vetenskapen bland annat på grund av elevens ålder, erfarenheter men även behov under och 

efter skoltiden. 

 

Wennberg menar även att en geografilärares utbildning spelar stor roll och betonar 

vidareutbildning efter den akademiska utbildningen. Sker ingen vidareutbildning kommer 

troligen geografiläraren ha samma grundsyn på ämnesdisciplinens ståndpunkt och inriktning 

under hela sin verksamma tid. Wennberg kom även fram till i sina undersökningar att 

geografilärarna lät i hög grad låta läromedlen styra vad som lärdes ut. Molin kom också fram 
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till att för geografilärare utan utbildning i ämnet geografi är läroboken den viktigaste källan. 

Läroboken ersatte också läroplanen vid kursplaneringen. 

 

Enligt Molin (2006) har även den enskilde lärarens roll gått från att genomföra undervisning i 

enlighet med de moment- och metodanvisningar som har funnits i tidigare kursplaner till att 

tolka och kunskapsmålen som finns i dagens kursplaner. 

 

Litteraturgenomgången har även visat att skolämnet geografi tidigare har haft sin 

huvudinriktning i en regionalgeografisk, en avgränsad naturgeografisk del och en del 

allmängeografiska moment som lade vikten på frågor om befolkning, bebyggelse samt 

näringsliv. I Förslaget 1978 finns en markant förändring eftersom det skrivs bland annat att 

geografin studerar hur jordytan ser ut och påverkar människans aktiviteter samt hur jordytan 

påverkas och förändras. I Lgr 80 är texten och strukturen helt ny och betoningen ligger nu på 

människan och landskapet. I Lgr80 finns inte heller någon enskild kursplan för geografi och 

läroplanen gör de fyra samhällsorienterade ämnena mer blockbetonade. I och med Lpo94 får 

skolämnet geografi en egen kursplan igen. De största skillnaderna mellan Lgr80 och Lpo94 

vad avser skolämnet geografi är betoningen av miljöfrågorna. 
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3. Empiri 
 

3.1 Problempreciseringar 
För att uppnå uppsatsens syfte behövde följande frågor besvaras: 

 

• Vilka större moment undervisar lärarna i geografi om ute på grundskolorna i de senare 

årskurserna och sammanfaller dessa moment med uppnåendemålen vid slutet av 

nionde skolåret? 

• Har geografilärarna tagit del av kursplanerna? 

• Använder lärarna den nationella kursplanen? 

• Är de personer som undervisar behöriga geografilärare? 

• Hur stor betydelse har läroböckerna i geografi för undervisningen? 

 

3.2 Metod 
För att få svar på frågorna gjordes en undersökning. Undersökningen som gjordes fokuserade 

på vad som det undervisas om ute på grundskolorna i de senare årskurserna i ämnet geografi 

jämfört med vad skolverket har bestämt vad det ska undervisas om. Är lärarna i geografi som 

undervisar i de senare åren på grundskolan medvetna om vad kursplanerna innehåller och 

säger? Följer lärarna dessa kursplaner? Med hjälp av en enkätundersökning klargjordes vilka 

större moment det undervisas om ute på skolorna i ämnet geografi. En kvantitativ 

undersökning gjordes för att fler geografilärare skulle kunna visa vad som det undervisas om 

ute på skolorna. De enskilda lärarna var även anonyma allt enligt vetenskapsrådets regler och 

riktlinjer för forskning som involverar människor (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Undersökningen var uppbyggd på sådant vis att först gjordes en gemensam enkät (se bilaga 

2). Denna enkät behandlade skolan mer övergripande exempelvis om lokala kursplaner finns 

utarbetade på skolan. Den gemensamma enkäten följdes sedan av enskilda enkäter (se bilaga 

3) till geografilärarna som behandlade om exempelvis om läraren i frågan har läst kursplanen 

från skolverket. Enkäten bestod av både öppna och fasta frågor. 

 

Enligt Denscombe (2000) är det lämpligt att välja att göra en enkätundersökning när det är ett 

större antal respondenter som befinner sig på många olika platser och forskaren eventuellt inte 
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har möjlighet att intervjua alla respondenter praktiskt sett. Det är även lämpligt att använda 

enkätundersökning när det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor. Även 

det sociala klimatet menar Denscombe är viktigt. Är det sociala klimatet tillräckligt öppet 

kommer respondenterna möjliggöra fullständiga och ärliga svar. Enkätundersökningar är även 

lämpligt när det som efterfrågas är relativt kort och okomplicerad information (Denscombe 

a.a.). 

 

Enligt Denscombe (a.a.) ska en enkät föregås av en bakgrundsinformation som ger 

information om bland annat arrangören, syftet, svarsadress och tack. Detta gjordes i min 

undersökning genom att ett brev skickades med enkäterna (se bilaga 1). 

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 
De två kommuner som valdes ut att användas i undersökningen valdes på grund av sitt 

geografiska läge. Enkäter skickades till samtliga högstadieskolor i dessa kommuner, 

sammanlagt tio skolor. På samtliga skolor fick samtliga geografilärare som undervisar i 

grundskolans senare år chans att delta. 

 

Totalt lämnades 10 gemensamma enkäter ut. Fyra stycken enskilda enkäter skickades ut till 

var skola eftersom ingen vetskap om hur många aktiva geografilärare under grundskolans 

senare år det fanns på var skola. Bland de gemensamma enkäterna återlämnades fyra, vilket 

innebär 40 %. På de skolor som svarade undervisar totalt 24 lärare i ämnet geografi i de 

senare årskurserna. Bland enkäterna till de enskilda lärarna återlämnades 12 stycken vilket 

innebär 50 %. 

 

3.4 Bearbetning av svaren 
 

När jag hade fått in enkäterna jämfördes alla svaren med kärnmomenten för att sedan 

redovisas i resultatdelen av uppsatsen. 
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3.5 Metodkritisk kommentar 
 

Undersökningen är uppbyggd på enkäter som delades ut på tio olika grundskolor. Detta kan 

endast ge en rättvis bild över de två kommuner som enkäterna skickades till och inte i hela 

Sverige. Eftersom det var ett stort bortfall i undersökningen kan svara inte klassas som 

rättvisande utan enbart ge en ledtråd om hur det är ute på grundskolorna. Med andra ord är 

detta en pilotstudie i och med det stora bortfallet. 

 

Enligt Denscombe (2000) är det bra att använda sig av enkäter när det finns ett behov av 

standardiserande data utan krav på personlig interaktion ansikte mot ansikte. Det finns det i 

denna undersökning. Intervjuer skulle kunna komplettera undersökning och eventuellt ge mer 

information till studien. Intervjuer gjordes inte då tidsramen för studien hindrade det. 
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4. Resultat 
Följande kapitel presenterar de resultat som undersökningen gav. Undersökningen som jag 

genomförde fokuserade på vad lärarna undervisade om i ämnet geografi under grundskolans 

senare år men även lite övergripande om ämnet på var skola, exempelvis om skolan hade 

lokala kursplaner, hur många geografilärare skolan har och om någon av de var obehöriga.  

 

4.1 Respondenternas svar på enkäten 
 

4.1.1 Antal behöriga lärare 
 

I min undersökning kom jag fram till att endast en av de skolor som svarade hade en obehörig 

geografilärare, alla andra hade enbart behöriga geografilärare. 

 

4.1.2 Finns lokala måldokument på skolorna? 
Endast en av de tillfrågade skolorna som svarade saknade lokala måldokument eller 

kursplaner. Värt att notera är att den skolan som ej hade några lokala måldokument eller 

kursplaner kommenterade sitt svar med att lokala måldokument och kursplaner höll på att 

utarbetas. En annan vanligt förekommande kommentar till svaren som skolorna gav var att 

dessa dokument ständigt utvärderades och eventuellt reviderades vid slutet av varje läsår. 

4.1.3 Har lärarna tagit del av den gemensamma kursplanetexten för de 
samhällsorienterande ämnena? 

0
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7
8
9

Ja
Nej
Vet ej

 
Figur 1. Antal respondenter som tagit del den gemensamma kursplanetexten för de samhällsorienterande 

ämnena. 
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På frågan om de enskilda geografilärarna hade läst den gemensamma kursplanetexten från 

skolverket om de samhällsorienterade ämnena svarade lärarna följande. Nio stycken svarade 

att de hade läst den, två stycken svarade att de inte hade läst den och en lärare svarade vet ej. 

 

4.1.4 Har lärarna tagit del av den nationella kursplanen i geografi? 
En annan fråga som ställdes till de enskilda lärarna var om de hade läst kursplanen för ämnet 

geografi. På denna fråga visade det sig att endast en lärare hade inte läst den, de övriga lärarna 

hade läst den. 

 

4.1.5 Nationella eller lokala kursplanen i geografi? 

0
1
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3
4
5
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8
9

Nationella
kursplanen
Lokala kursplanen

 
Figur 2. Antal  respondenter som utgår från den lokala respektive nationella kursplanen. 

 

De enskilda lärarna fick också svara på om de följde den nationella eller den lokala 

kursplanen i geografi. Fyra lärare utgick från de nationella kursplanen i geografi och nio 

lärare svarade att de utgick från den lokala kursplanen i geografi som var skola själv utarbetat. 

Observera att en respondent utgick från båda kursplanerna och därför är antalet 

respondenter13 i detta diagram. 
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4.1.6 Hur stor betydelse har läroböckerna? 
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Figur 3. Fördelningen över hur ofta respondenterna utgår från läroböckerna i sin undervisning i geografi. 

 

En annan fråga jag ställde i min undersökning var hur ofta de enskilda lärarna utgick från 

läroböckerna när de undervisade i geografi. En lärare svarade alltid, sju lärare svarade ofta 

och fyra lärare svarade sällan. Ingen lärare svarade aldrig. En vanligt förekommande 

kommentar till lärarnas svar var att de även använde internet och tidningar i sin undervisning. 

 

4.1.7 Förekommer spontana inslag? 
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Figur 4. Fördelningen över hur ofta respondenterna gör spontana inslag i undervisningen som inte står med i 

kursplanen i geografi. 

 

Frågan om hur ofta spontana inslag i undervisningen som är med i kursplanen förekom 

svarade tre lärare alltid, sju lärare ofta, en lärare svarade sällan och en lärare svarade inte på 

frågan. 
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4.1.8 Vilka större moment undervisas det om? 
En fråga som geografilärarna skulle svara på var vilka större moment de undervisade om och i 

vilka årskurser. Geografilärarna svarade ett flertal olika ämnesområden i de olika årskurserna. 

Nedan i diagrammet presenteras svaren lärarna gav, kategoriserade efter de nio punkterna som 

presenterades i litteraturgenomgången. 

 

Faktiska undervisningsmoment 
Kärnmoment i punktform - de nio punkterna - utifrån 
uppnåendemålen 

Antal lärare som 
undervisar om 
kärnmomenten: 

• världskartan, viktiga namn, läges- och storleksrelationer 8
• slutsatser om natur- och kulturlandskap genom kartjämförelser 3

• samband mellan naturresurser och människans verksamheter 5

• människans påverkan av den lokala och globala miljön 9

• människan i skilda miljöer i världen 9

• naturgivna processer som formar och förändrar naturlandskapet 9

• klimat- och vegetationszoner i världen 7

• samhällsförändringarnas påverkan av landskapet och levnadsvillkor 9

• analys av olika områden och förhållanden med egna kartor, texter 
etc 

2

 

Figur 5. Tablån visar hur många av respondenterna som faktiskt undervisar om de kärnmoment de ska enligt 

kursplanen för geografi. 

 

En tendens som märks i svaren på denna fråga var att i årskurs sju börjar eleverna med 

kartografi, klimatzoner men även vilka processer som formar och förändrar naturlandskapet 

vilket lärarna benämner som inre/yttre krafter. 

 

Nedan följer vilka moment i vilka årskurser som utmärker sig mest genom att nämnas flest 

gånger i respektive årskurs. En genomgående tendens är att i varje årskurs studerades någon 

världsdel. I årskurs sju är ofta Europa denna världsdel. 

 

Vidare i årskurs åtta studeras ofta USA, men även resurser samt Nordens natur- och 

kulturgeografi. I års kurs nio studeras ofta ämnesområdena I-land/U-land, miljö och 

miljöförstöring samt energi. Även de världsdelar som inte har studerats tidigare studerades i 

årskurs nio. 
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer en jämförelse mellan undersökningsresultatet, litteraturgenomgången 

samt mina egna tankar och värderingar. 

 

5.1 Reflektion över resultat 
I litteraturgenomgången tolkades läroplanerna och bröts ner i nio punkter som behandlar vad 

lärarna ska undervisa om. Enkäten som respondenterna fyllde i fanns en fråga om vilka större 

moment som lärarna undervisade om. När de nio punkterna jämfördes med vad 

respondenterna hade svarat att de undervisade om visade det sig att uppnående-målet i 

kursplanen som lyder ”Eleven skall 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” läggs det lite fokus 

på av lärarna när de väljer vilka större moment som de ska undervisa om. Lärarna verkar inte 

heller lägga speciellt stor vikt vid att eleverna ska lära sig dra slutsatser om natur- och 

kulturlandskap genom kartjämförelser. Däremot verkar lärarna lägga större vikt vid att 

undervisa om kartografi, människans påverkan av både den lokala och globala miljön samt 

samhällsförändringarnas påverkan på landskapet och levnadsvillkor. Även hur människor 

lever i skilda miljöer i världen och de naturgivna processerna som formar och förändrar 

naturlandskapet. 

 

I litteraturgenomgången beskrevs vilka traditioner inom skolämnet geografi som det finns. 

Dessa traditioner var den rumsliga, den regionala, människa-miljö traditionen, den 

naturgeografiska samt den kritiska traditionen. Om dessa jämförs med vad lärarna väljer att 

undervisa om läggs stor vikt vid den rumsliga traditionen som behandlar kartografi med bland 

annat begreppen utbredning, mönster och rörelser på jordytan. 8 av 12 lärare svarade på 

enkäten att kartografi var ett av de större momenten som de undervisade om. 9 av 12 lärare 

som svarade på enkäten svarade dessutom att ett av de större momenten som de undervisade 

om handlade om de naturgivna processer som formar och förändrar naturlandskapet.  

 

Traditionen människa-miljö som behandlar samspelet mellan människans aktiviteter och de 

omgivande naturförhållandena läggs det även väldigt stor vikt vid. 9 av 12 lärare som svarade 

på enkäten svarade att de undervisade om människans påverkan av den lokala och globala 
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miljön. Men även områdena människan i skilda miljöer i världen och samhällsförändringarnas 

påverkan på landskapet och levnadsvillkor var större moment som de undervisade om. 

 

Den regionala traditionen som behandlar en viss avgränsad unik region undervisas de också 

om genom att studera världens olika världsdelar. Däremot verkar det inte som den femte 

traditionen, den kritiska geografin, får speciellt mycket plats eftersom lärarna som svarade på 

enkäten inte nämner något speciellt om att studera de strukturer i samhället och synliggöra de 

osynliga maktstrukturer som finns i samhället. 

 

Om lärarnas svar, om vad de undervisar om, jämförs med de tidigare och dagens läroplaner 

och kursplaner visar sig ett antal faktorer. Miljöfrågorna betonas relativt mycket i Lpo94 

jämfört med tidigare läroplaner. 9 av 12 lärare som svarade på enkäten svarar att ett av deras 

större moment är människans påverkan av den lokala och globala miljön. Jag anser att det är 

viktigt att undervisa om eftersom vi måste ha en hållbar utveckling för att försöka minska den 

förhöjda växthuseffekten. Den rumsliga traditionen som behandlar kartografi med bland annat 

begreppen utbredning, mönster och rörelser på jordytan nämns i både Lgr80 och Lpo94. 8 av 

12 lärare som svarade på enkäten har också valt att undervisa om detta som ett större 

ämnesområde. Däremot verkar inte lärarna som svarat på enkäten inte lägga speciellt stor vikt 

vid att lära eleverna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap genom kartjämförelser. 

Endast 3 av 12 lärare undervisade om detta som ett större ämnesområde. Att lära eleverna 

göra egna analyser av olika områden och förhållanden med egna kartor, texter etc. verkade 

inte heller vara ett större moment som det undervisades om. Endast 2 av 12 lärare svarade att 

de undervisade om detta område som ett större moment. Den tanke jag själv får är om lärarna 

i geografi under grundskolans senare årskurser låter undervisningen om kartografi sluta vid 

namngeografi? Eller kan det helt enkelt vara så att geografilärarna inte får tiden att räcka till 

och därmed väljer bort vissa delar av kursplanen? 

 

Eller kan det vara så att geografilärarna i de senare årskurserna under grundskolans år helt 

enkelt inte har tagit del av kursplanen för skolämnet geografi under grundskolans senare år 

och därmed inte vet vad de ska undervisa om? Den undersökning jag gjorde visade däremot 

att 11 av 12 lärare hade tagit del av kursplanen för geografi under grundskolans senare år och 

9 av 12 hade dessutom tagit del av den gemensamma kursplanetexten från skolverket om de 

samhällsorienterade ämnena under grundskolans senare år. Pekar detta på att lärarna i 

geografi gör sina egna prioriteringar även om de har tagit del av kursplanerna? Är lärarna 
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påverkade av de ämnestraditioner som finns i ämnet geografi och kanske därför väljer bort 

vissa delar av kursplanen? Eller kan det tyda på att lärarna som undervisar i geografi under 

grundskolans senare år bara känner till kursplanen för skolämnet geografi delvis? Värd att 

tänka på då är Ojannes (1999) undersökning från 1995 som visade att endast 5% av de 136 

blivande lärare som Ojanne tillfrågade kunde anses kompletta skolgeografer när det gällde 

medvetenheten om geografins innehåll och inriktning. Wennbergs (1990) undersökning 

pekade på att geografilärarna dåligt kände till kursplanen för geografi och lät i hög grad 

läromedlen styra vad som lärdes ut. Den undersökning jag gjorde visade att 7 av 12 lärare som 

svarade på enkäten och svarade på frågan om hur ofta de utgår från läroböckerna i geografi 

svarade ofta. En lärare svarade alltid. Den största risken med att alltid undervisa utifrån 

läroböckerna, som jag ser det, är om skolan i frågan har gamla läroböcker som inte är gjorda 

när den gällande kursplanen gjordes. Dessa läroböcker följer mest troligt en annan kursplan 

då och vissa bitar i den gällande kursplanen eventuellt inte behandlas. Eller kan det vara så att 

geografilärarna känner dåligt till sin kursplan i geografi? Wennbergs (1990) undersökning 

pekade på att geografilärare dåligt kände till kursplanen för sitt ämne och lät läromedlen i hög 

grad styra vad som lärdes ut. Enligt Molin (2006) använder geografilärare utan utbildning i 

ämnet geografi läroboken som viktigaste källa och låter till och med ibland läroboken ersätta 

läroplanen vid kursplaneringen. En av förklaringarna till detta påstår Molin (2006) kan vara 

att det är lättare att följa läroböckerna. 

 

Spontana inslag i undervisningen i geografi var även väldigt vanliga bland de lärare som 

svarade på enkäten. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Efter genomförd enkätundersökning har reflektioner gjorts om huruvida undersökningen 

gjorts på bästa sätt. Undersökningen drabbades av ett stort bortfall som gör den mindre 

pålitlig. Utlämnandet av enkäter kanske borde ha gjorts på ett annat sätt än det som gjordes. 

När enkäterna lämnades ut gick det till så att de skickades ut med post adresserade till 

undervisande i geografi på de skolor som valts ut. Det hade kanske varit bättre att åka ut till 

skolorna och berätta om undersökningen för att sedan dela ut enkäterna. 

 

En av nackdelarna som bland annat Denscombe (2000) tar upp om enkäter är just en dålig 

svarsfrekvens. 
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För att minska bortfallet skickades enkäterna ut till de skolor som inte svarat igen ett par 

månader senare. Då skickades de på e-post till rektorerna på skolorna. Resultatet blev att en 

skola svarade. Undersökningen hade även kunnats göra större med intervjuer och därmed 

skulle jag kunna få mer exakt vad de undervisar om och inte bara större ämnesområden. 

 

Även om undersökningen kanske inte är den mest pålitliga kanske den kan ge en ledtråd om 

vad som det undervisas om ute på skolorna i ämnet geografi under grundskolans senare år då 

de lärare som väl svarade, svarade i många fall likadant. 

 

Detta är en pilotstudie som är grunden för en hypotes. Fortsatta studier får visa om hypotesen 

kan bekräftas. 

 

Förhoppningsvis kan denna undersökning väcka intresse hos någon att upprepa den med ett 

mindre bortfall och intervjuer för att få ett mer pålitligt svar. 

 

5.3 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om lärare i geografi under grundskolans senare år 

följer de allmänna kursplaner regeringen utfärdat. 

 

Några slutsatser som kan dras - med viss försiktighet - utifrån den av mig genomförda 

undersökningen i två kommuner är: 

 

– att det läggs mindre vikt och tid på de delar av kursplanen som behandlar att eleven skall 

kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap genom kartjämförelser och att göra egna 

analyser av olika områden och förhållanden med egna kartor, texter etc. 

 

– att Lpo94 lägger större vikt vid miljöfrågor än tidigare läroplaner samt att lärarna i geografi 

har anammat detta och större delen av lärarna undervisar om människans påverkan av den 

lokala och globala miljön. 

 

– att relativt många lärare ofta utgår från läroböckerna när de ska undervisa. 
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– att nästan alla geografilärare i grundskolan är behöriga och har tagit del av kursplanen i 

geografi för grundskolans senare årskurser. 

 

En sak som är viktig att poängtera är att undersökningen drabbades av ett stort bortfall och 

resultaten kanske därför inte visar helt rätt. Men de svar som väl kom in från enkäterna gav 

relativt lika svar. Detta gör att resultaten kan vara lite vägledande. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Denna undersökning har visat att vissa delar av kursplanen för skolämnet geografi under 

grundskolans senare år fokuseras det inte på. Det borde kanske göras undersökningar om 

varför det fokuseras mer på vissa delar av kursplanen och mindre på andra, till exempel den 

del som behandlar att eleven skall kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap genom 

kartjämförelser. Uppsatsen har även visat att relativt stor del av lärarna utgår från 

läroböckerna i sin undervisning om geografi. Enligt vissa forskare gör lärare som dåligt 

känner till kursplanen eller är outbildade ofta det. En djupare studie om varför en stor del av 

lärarna utgår från läroböckerna i sin undervisning i geografi borde kanske göras. En annan 

intressant studie kan vara att gå djupare in på in på varje mål i kursplanen och studera 

didaktiken.  

 

Eftersom denna studie drabbades av stort bortfall kanske samma studie borde göras igen och 

då med eventuellt även intervjuer. 
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6. Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var att undersöka om lärare i geografi under grundskolans senare år följer de 

allmänna kursplaner regeringen utfärdat. En litteraturgenomgång visade vad en lärare ska 

undervisa om enligt kursplanen. En enkätundersökning gjordes och visade vad geografilärare 

i grundskolans senare årskurser undervisade om. Svaren som undersökningen gav jämfördes 

sedan med vad litteraturgenomgången hade visat att det ska undervisas om i geografi i de 

senare årskurserna på grundskolan. Uppsatsen visar att det läggs mindre vikt och tid på de 

delar av kursplanen som behandlar att eleven skall kunna dra slutsatser om natur- och 

kulturlandskap genom kartjämförelser och att göra egna analyser av olika områden och 

förhållanden med egna kartor, texter etc. 

 

Uppsatsen har även visat att Lpo94 lägger större vikt vid miljöfrågor än tidigare läroplaner. 

Vidare har uppsatsen visat att lärarna i geografi har anammat detta och större delen av lärarna 

undervisar om människans påverkan på den lokala och globala miljön. Uppsatsen har även 

visat att relativt många lärare ofta utgår från läroböckerna när de ska undervisa. 

 

En sak som är viktigt att poängtera är att undersökningen drabbades av ett stort bortfall och 

resultaten kanske därför inte visar helt rätt. Men de svar som väl kom in från enkäterna gav 

relativt lika svar. Detta gör att resultaten kan vara lite vägledande. 

 29



Referensförteckning 
Denscombe, M (2000). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Molin, L (2006). Rum, frirum och moral- en studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala. 

 

Ojanne, K (1999). Vad är geografi för en blivande lärare?. Geografiska Notiser, Nr 1 1999, 

sid 18-31. 

 

Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan. Lgr 80. Allmän del: Mål och riktlinjer, 

timplaner och kursplaner. Stockholm: Liber förlag. 

 

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen 

och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes förlag. 

 

Wennberg, G (1990). Geografi och skolgeografi ett ämnes förändringar – en studie med 

exempel Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 

 

Webbsidor 

Skolverket (2000). Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&i

d=3882&extraId=2087 

(Hämtad 2006-12-07) 

 

Skolverket (2000). Kursplanen för geografi 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&i

d=3883&extraId=2087 

(Hämtad 2006-12-07) 

 

Skolverket (2005). Kursplaner och betygskriterier 

http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/2048 

(Hämtad 2007-04-27) 

 

 30



Skolverket (2006). Lokal planering utifrån styrdokumenten 

http://www.skolverket.se/sb/d/1450 

(Hämtad 2006-12-26) 

 

Skolverket (2006). Mål och betygskriterier 

http://www.skolverket.se/sb/d/1449#listAnchor6853 

(Hämtad 2007-03-26) 

 

Skolverket (2007). Kursplaner och betygskriterier 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=11&i

d=2087&extraId= 

(Hämtad 2006-12-07) 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

(Hämtad 2006-11-28) 

 31



Bilaga 1: 

Hej! 

 
Jag heter Peter Nilsson och studerar på lärarprogrammet i Kristianstad. Jag läser till att bli 

högstadielärare i de samhällorienterade ämnena. Just nu håller jag på att skriva mitt 

examensarbete som ska handla om skolämnet geografi med fokusering på vad som lärs ut i 

skolämnet geografi. 

 

Undersökningen jag gör görs på flera olika skolor i både Hässleholms kommun och Östra 

Göinges kommun och alla skolor samt lärare kommer att vara helt anonyma i 

undersökningen. 

 

Jag skulle väldigt gärna vilja ha en kopia på eventuella lokala kursplaner och 

terminsplaneringar om det finns på Er skola. 

 

När enkäterna är ifyllda skulle jag väldigt gärna se att enkäterna samt de eventuella kopiorna 

på Era terminsplaneringar och lokala kursplan läggs i kuvertet som medföljt och bara läggs på 

en postlåda. 

 

Tack på förhand! 

 

 

_____________________________ 

Peter Nilsson 
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Bilaga 2: 

Gemensam enkät till lärare som undervisar i geografi i årskurs 7-9 

 

Namn på Eran skola:_____________________________________ 

 
Skolverket har en timplan som visar antal timmar som vart ämne ska ges under en elevs 

hela grundskola. I timplanen ges de samhällorienterade ämnena 885 timmar. Skolorna har 

rätt att minska tiden för ett ämne med högst 20%.  

 

1. Den skola som Ni arbetar på, har den ändrat på denna timplan till: 

 

fler timmar 

mindre timmar 

timplanen är inte ändrad 

vet ej 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hur många lärare är Ni på er skola som undervisar i geografi i årskurserna 7-9? 

 

1 

2 

3 

4 

Annat antal: ________________ 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Finns det några obehöriga lärare som undervisar i geografi på Er skola? I så fall hur 

många? 

 

0 

1 

2 

3 

Annat antal: ________________ 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Har skolan några lokala måldokument eller kursplaner? 
 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 
Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

5. De lärare som undervisar i geografi, har de gemensamma terminsplaneringar? 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 
Ev. kommentar: ________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

 
Jag är tacksam för övriga synpunkter från Er som rör kursplaner, timmar, innehåll  etc. på 

er skola: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3: 

Enkät till enskild lärare som undervisar i geografi i årskurs 7-9 

 

 
1. Har du läst den gemensamma kursplanetexten från Skolverket för de 

samhällsorienterande ämnena? 
 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. Har du läst kursplanen från Skolverket för ämnet geografi? 
 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

3. Vilka större moment undervisar du om i ämnet geografi i följande årskurser? 

 

Årskurs 7: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Årskurs 8: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Årskurs 9: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

4. Hur många år har du varit verksam som lärare i ämnet geografi? 

Antal år: _______________________  
 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
5. Utgår du från den nationella kursplanen i geografi eller från den lokala kursplanen? 

 

 Jag utgår från den nationella kursplanen i geografi 

 Jag utgår från den lokala kursplanen i geografi 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Hur står betydelse har läroböckerna i geografi för dina lektioner? 

 

 Jag utgår alltid från läroböckerna 

 Jag utgår ofta från läroböckerna 

 Jag utgår sällan från läroböckerna 

 Jag utgår aldrig från läroböckerna 

 
Ev. kommentar: 
________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 

 
7. Hur ofta förekommer spontana inslag som inte är med i kursplanen? 

 

 Det förekommer alltid spontana inslag 

 Det förekommer ofta spontana inslag 

 Det förekommer sällan spontana inslag 

 Det förekommer aldrig spontana inslag 

 

Ev. kommentar: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Jag är tacksam för övriga synpunkter från Dig som rör kursplaner, timmar, innehåll etc. på 

Din skola: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 4: 

Skolverkets mål att sträva mot i ämnet geografi: 

 

Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven 

– ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och 

samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen, 

– utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och 

förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och värderar dess 

konsekvenser, 

– utvecklar kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika politiska och ekonomiska 

betingelser och insikter om hur landskapet fungerar som resurs, 

– utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för 

resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande, 

– vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och 

kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar över 

följderna av sådana samband, 

– utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala 

miljö- och överlevnadsfrågor, 

– utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt 

tänkande och sina slutsatser. 
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Bilaga 5: 

Skolverkets mål att uppnå i slutet av nionde skolåret i ämnet geografi: 

 

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 förändringar, 

– ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar 

landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen, 

– kunna med exempel visa hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering, 

urbanisering och globalisering av kommunikationer, produktion och handel har 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. 

 


