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Abstract 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken vikt de geografiska traditionerna ges i den nuvarande 

och i tidigare kursplaner för ämnet geografi samt hur dessa traditioner visar sig hos aktiva SO-

lärare i grundskolans senare del i deras syn på geografiämnets beståndsdelar.  

Uppsatsen tar avstamp i en redogörelse för Pattisons fyra geografiska traditioner (den 

rumsliga, den regionala, den naturgeografiska och människa-natur traditionen) med tillägg av 

den kritiska traditionen som Graves benämner den. Dessa traditioner ligger till grund för 

granskningen av nuvarande kursplan och för kursplaner för geografämnet under 1900-talets 

senare del. De olika traditionernas vikt i förhållande till varandra redovisas genom en tabell 

som sammanfattar kursplansanalysen. Exempel på resultatet är att Människa-natur traditionen 

har fått en dominerande del i senare kursplaner samt att den kritiska traditionen tillkommit 

sedan Lgr 80. 

Genom intervjuer undersöktes aktiva SO-lärares syn på geografiämnets beståndsdelar. Det 

empiriska materialet har tolkats utifrån en hermeneutisk ansats. Även om lärarna undervisade 

i och runtomkring samma centralort blev resultatet att synen skiljer sig från person till person. 

Dock utmärkte sig vissa traditioner mer än andra. En tradition med stor närvaro var människa-

natur traditionen, även den naturgeografiska traditionen var väl representerad i lärarnas syn. 

 

Nyckelord: Geografiska traditioner – SO-lärare – Kursplansanalys – Ämnessyn – ToH 55 – 

Lgr 62 – Lgr 69 – Lgr 80 – Lpo 94 – Lgr 11 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 

Skolämnet geografi har en koppling till vetenskaplig disciplin och därför väcktes intresset att 

undersöka hur de vetenskapliga geografiska traditionerna återspeglas i den nuvarande 

kursplanen för geografi i grundskolans senare del samt söka förståelse för hur utvecklingen av 

kursplanerna skett under senare delen av 1900-talet. 

Vi har också intresset att undersöka hur de geografiska traditionerna visar sig hos yrkesaktiva 

geografilärare i grundskolans senare del. De geografiska traditionerna definieras här som: den 

rumsliga, den regionala, den naturgeografiska, den kritiska och människa-natur traditionen. I 

dagens läge är mycket tal om den nya lärarlegitimationen som innebär att lärare måste vara 

behörig för att kunna betygsätta i ett ämne. Geografiämnet  ingår tillsammans med historia, 

samhällskunskap och religion i ett så kallat ämnesblock. Detta tillsammans med att dagens 

lärarutbildning inte kräver att lärarstudenter läser alla fyra samhällsorienterande ämnena i sin 

utbildning men ändå kan komma att undervisa i samtliga SO-ämnen kan leda till att eleverna 

får en lärare som inte har tillräckliga ämneskunskaper i samtliga samhällsorienterande ämnen. 

Eftersom det ämne vi studerar, geografi, ligger i detta samhällsorienterande ämnesblock 

befarar vi att bristande ämneskunskaper kan leda till att geografiämnets olika delar utesluts 

eller blir prioriterade utifrån en bristande kunskapsbas. Eftersom läraren utgör den sista 

länken mellan den vetenskapliga disciplinen geografi och eleverna är läraren en central faktor 

i kunskapsförmedlingen. Därav vill vi undersöka vilken syn SO-lärare har på geografiämnets 

olika beståndsdelar. 

Denna uppsats vill vi rikta till framtida lärare. Det är viktigt att känna till de geografiska 

traditionerna för ökad kunskap om ämnet geografi och för att bättre förstå kursplanetexterna. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken vikt de geografiska traditionerna ges i den nuvarande 

och i tidigare kursplaner för ämnet geografi samt hur dessa traditioner visar sig hos aktiva SO-

lärare i grundskolans senare del i deras syn på geografiämnets beståndsdelar.  

Med utgångspunkt från uppsatsens syfte preciserades följande frågeställningar: 
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1.3 Frågeställningar:  

• Vilken vikt ges de olika geografiska traditionerna i den nuvarande och i tidigare 

kursplaner för ämnet geografi i grundskolans senare del?  

• Vilken syn har SO-lärare i grundskolans senare del på geografiämnets olika 

beståndsdelar och vilka prioriteras?  

• Hur visar sig de geografiska traditionerna i SO-lärares syn på geografiämnets 

beståndsdelar? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna undersökning har begränsats till att omfatta endast högstadielärare som undervisar i 

SO. Det har således inte utförts några intervjuer med högstadielärare som inte undervisar 

inom SO-blocket och det har inte heller förekommit intervjuer med lärare i lägre eller högre 

årskurser än 6-9. Anledningen till denna begränsning är att på gymnasiet är de fyra 

samhällsorienterande ämnena inte indelade under ett block utan de ligger enskilt. Vår 

utbildning är inriktad mot gymnasieskolan och grundskolans senare del. Av denna anledning 

omfattar inte undersökningens intervjuer låg- och mellanstadielärare. 

Av ekonomiska och tidsmässiga skäl begränsades det geografiska undersökningsområdet till 

en stad med omnejd i södra Sverige. Kursplansanalysen har begränsats till att omfatta de 

geografiska kursplanerna på 1900-talets andra hälft samt Lgr 11.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med att ur ett brett perspektiv beskriva, i inledningskapitlet, vad som gör att 

vi är intresserade av att bland annat undersöka de geografiska traditionerna i kursplaner och 

hos aktiva SO-lärare. Efter introduktionen följer uppsatsens syfte som preciseras i ett antal 

frågeställningar som följs av ett kort stycke där vi redogör för de avgränsningar som gjorts för 

undersöknignen. 

Kapitel två är ett bakgrundskapitel vars första del redogör för geografiämnets traditioner, 

därefter följer en genomgång av skolgeografiämnets historia och traditioner där fokus läggs 
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på 1900-talets olika läroplaner. Kapitel två innefattar även en genomgång av nuvarande 

läroplan Lgr 11. Kapitel två avslutas med en redogörelse för tidigare forskning inom området. 

I det tredje kapitlet redogörs det för de metoder som använts för uppsatsen. Inledningsvis för 

kapitlet gås undersökningsgrupp, urval och förarbete igenom. Följt av datainsamlingsmetod 

och hur intervjuerna genomförts. En presentation av respondenterna, teoretisk ansats och 

bearbetning av materialet följer sedan. Avslutningsvis redogörs för etiska överväganden.  

Resultaten av undersökningarna redovisas i kapitel fyra. Intervjuresultaten redovisas i fem 

delkapitel och avslutningsvis görs en kursplansanalys för ämnet geografi från ToH 55 fram till 

och med Lgr 11. Resultaten analyseras i kapitel 5 utifrån de geografiska traditionerna. 

Det sjätte kapitlet inleds med en repetition av uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en diskussion av kursplansanalysens resultat. Kapitlet fortsätter med att diskutera 

lärarnas syn och prioritering av geografiämnets olika beståndsdelar och slutligen diskuteras 

uppsatsens metoder. 

Det till intervjuundersökningen knutna missivet och intervjufrågorna finns som bilagor och 

avslutningsvis är en källförteckning placerad. 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel redogörs inledningsvis för geografiämnets traditioner. Därefter beskrivs 

skolgeografins utveckling i Sverige från 1820-talet fram till våra dagar, där den nuvarande 

läroplanen Lgr 11 fått ett eget delkapitel. Avslutningsvis redogörs för tidigare forskning inom 

området. 

 

2.1 Geografiämnets traditioner 

Människan har alltid betraktat världen på två olika sätt, naturgeografiskt och 

kulturgeografiskt. Jordens fysiska utformning betraktas av naturgeografer, medan 

kulturgeografer ser hur människan samspelar och interagerar med sin omgivning. Därav kan 

geografin betraktas som en dikotomi, en tudelad vetenskap. De två inriktningarna var tätt 

förenade för att senare glida isär till två olika forskningsinriktningar. De två inriktningarna har 

på senare tid återförenats genom vår tids miljöproblem.1 

 

Geografins ämnesutveckling har skett främst inom traditionerna och tyngdpunkten har vid 

olika tider skiftat mellan dem. Samhällsomdaningar och nya sätt att tänka har förändrat 

forskningsinriktningar och forskningsobjekt och således fått forskarnas intresse att skifta vid 

olika tider.2 

 

Enligt Pattison har ämnets utveckling dominerats av fyra traditioner från antiken fram till 

1900-talets mitt; The Spatial Tradition – den rumsliga traditionen, Area Studies Tradition – 

den regionala traditionen, Man-Land Tradition – människa-miljö traditionen och Earth 

Science Tradition – den naturgeografiska traditionen.3 Dessa traditioner överlappade och 

avlöste varandra i takt med samhällets utveckling.4 Allteftersom samhället har utvecklats har 

även traditionerna utvecklats. 

 

Den rumsliga traditionen (The Spatial Tradition), som är förankrad i det västerländska 

tänkandet, grundar sig på kartläggning av jordytan. Aspekter som mönster, rörelser och 

utbredning samt sambanden mellan dessa behandlas. Det modernare sättet att se på den 

                                                
1 Wennberg 1990, s. 18 
2 Molin 2006, s. 24 
3 Molin 2006, s. 23; Pattison 1990, s. 1; Wennberg 1990, s. 18 
4 Molin 2006, s. 24-25 
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rumsliga traditionen är rumsligt kvantitativ geografi – korologi. Korologi betecknar ett antal 

olika kvantitativa metoder, av statistisk karaktär, som används för att analysera geografiska 

strukturer och mönster. Från 1950-talet och framåt gick denna kartläggningstradition till en 

mer lagsökande, nomotetiskt, geografi.5 

 

Den regionala traditionen (Area Studies Tradition) fokuserar på särarten, dess uppbyggnad 

och funktion, hos den enskilda regionen och visar vad som skiljer sig från andra regioners 

karaktär. Detta var något som traditionens båda fäder samtyckte om, Alexander von 

Humboldt (1769-1859) och Karl Ritter (1779-1859). Ett idiografiskt synsätt läggs på regionen 

och den betraktas som en unik enhet, ofta kallat landskap. I skolgeografin framkommer denna 

tradition i undervisningen där man på ett natur- och kulturgeografiskt sätt beskriver länder.6 

 

Människa-natur traditionen (Man-Land tradition) även benämnd människa-miljö, utgår från 

samspelet mellan människa och naturförhållanden. Traditionen grundades omkring slutet av 

1850-talet och blev starkt naturvetenskapligt influerad av Darwins utvecklingslära - Origin of 

Species. Geografiämnets fokus ändrades till att finna naturlagar och övergick då från att vara 

idiografisk vetenskap till nomotetisk. Människans bosättning och verksamhet ansågs då ha 

blivit styrda av omgivningens naturförhållanden. En inriktning av detta slag benämns 

naturdeterminism, geodeterminism eller som den kallas i USA – environmentalism.7 Senare 

kom ett synsätt att ersätta det naturdeterministiska synsättet, där ett dialektiskt förhållande 

mellan människa och miljö råder. Detta synsätt kallas possibilism. Människans bosättning och 

verksamhet begränsas av naturens gränser, men inom dessa gränser agerar och påverkar 

människan naturen. 8 En ny forskningsgren, humanekologi, fokuserar på orsakerna till dagens 

miljöproblem och analyserar hur dessa orsaker samspelar med samhälleliga problem som 

fattigdom, ojämlikhet och en icke långsiktig hållbar utveckling.9  

 

Den naturgeografiska traditionen (the earth science tradition) omfattar studiet av jorden, 

jordens vatten, jordens naturgivna processer och jordens atmosfär. Jorden skulle ses som en 

enda sammanhållande enhet.10 

 
                                                
5 Pattison 1990, s. 2; Wennberg 1990, s. 19; Östman 1985, s. 13, 28 
6 Molin 2006, s. 24-25; Pattison 1990, s. 2-3; Wennberg 1990, s. 19; Östman 1985, s. 26 
7 Molin 2006, s. 25; Wennberg 1990, s. 19  
8 Molin 2006, s. 25; Östman 1985, s. 42 
9 Molin 2006, s. 28 
10 Molin 2006, s. 25; Pattison 1990, s. 3-4 
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Utöver Pattisons fyra traditioner finns en femte, den kritisk-humanistiska geografin – critical 

human geography paradigm. Graves har benämnt denna tradition, som etablerade sig som 

forskningsinriktning på 1970-talet, med detta namn grundat på att han anser att inriktningen 

står för ett paradigmskifte inom ämnet. Forskningsinriktningen bygger på kritisk teori och 

ämnar granska strukturerna i samhället för att på så sätt visa på osynliga maktstrukturer för att 

kunna driva fram sociala och samhälleliga förändringar.11 När granskning av strukturer i 

samhället sker försöker man påvisa fel och brister i enhet med en ideologisk övertygelse. 

Exempel på detta är global jämvikt av välfärd, fördelning av världens resurser, en långsiktig 

hållbar utveckling och regional rättvisa utifrån etiska och moraliska perspektiv.12 Dessa 

begrepp nämns även under människa-natur traditionen. Divergensen är tyngden på de etiska 

och moraliska förhållningssätten i den kritisk-humanistiska traditionen.13 

 

2.2 Skolgeografiämnets historia och traditioner 

År 1820 fanns inga målformuleringar i undervisningsplanerna, men där fanns anvisningar om 

vad eleverna bör kunna ”Hufvudsaken är att meddela barnet de första grundbegreppen af 

Jordklotets naturliga beskrifning”. Kännedom om naturföreteelser såsom ebb och flod, 

människoraser, djur, vulkaner, växter och mineraler skulle ges i undervisningen. Vidare skulle 

eleverna studera solens gång och väderstreck samt hur hav, öar och berg angavs på kartan 

med utgångspunkt i den egna trakten. Ovanstående kunskap skulle ligga till grund för följande 

klassers studier av den politiska geografin.14  

 

Geografi infördes från början som ett dubbelämne tillsammans med historia vid beslutet om 

den obligatoriska folkskolan för alla år 1842. I stiftstäderna inrättades träffar, dessa 

lärarseminariers anspråk på kunskap utgjorde sedermera det som kom att kallas folkskolans 

läroplan, även om det egentligen inte fanns någon läroplan i dess rätta bemärkelse. 

Inledningsvis byggde läroplanen på att fostra eleverna utifrån kunskap om gud och 

fosterlandet, fostringen var av religiös och moralisk karaktär. Eftersom det inte fanns någon 

egentlig läroplan i folkskolan hade lärarna stora möjligheter att utforma undervisningen efter 

                                                
11 Molin 2006, s. 24 
12 Olsson & Vilhelmson 1997, s. 62; Molin 2006, s.28 
13 Molin 2006, s. 28 
14 Olsson 1986, s. 61 
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eget tycke. Folkskolan var starkt kopplad till och stod under kontroll av kyrkan och det 

religiöst patriarkala samhället så lärarnas frihet var ändå mycket begränsad.15 

 

Geografi blev ett självständigt ämne från år 1895 i de fem lägre klasserna, det dröjde ända till 

1909 innan geografi blev ett självständigt ämne i de högre klasserna, även på gymnasienivå 

infördes det självständiga ämnet geografi 1909. Geografiämnet fick en stärkt ställning i skolan 

och efterfrågan på utbildade geografilärare ökade. Detta skedde i samband med att 

geografiämnet introducerades på läroverket. Det rådde samtidigt ett stort missnöje över att 

många av dem som undervisade i ämnet var icke-geografer enligt Lena Olsson som hänvisar 

till artiklar i Pedagogisk tidsskrift och Ymer.16 Den ökade efterfrågan på utbildade 

geografilärare ledde till att universitetsämnet erfor en statushöjning. Även vid universiteten 

hade geografi tidigare varit ett biämne till historia men geografi blev nu ett självständigt ämne 

och 1897 inrättades vid Lunds universitet den första professuren i geografi.17 

 

På 1870-talet introducerades regionalgeografin mer och mer i Sverige. Dessförinnan förekom 

enbart moment som räknades till den historiska delen. Regionalgeografin som behandlar både 

den fysiska och den politiska geografin, kom därför att komplettera den tidigare historiskt 

präglade politiska geografin. Geografiundervisningens upplägg med regionalgeografi har sin 

grund i Ritters regionala studier och i Humboldts studier i naturvetenskaplig riktning. 

Skolämnet fokuserade mot den fysiska och naturvetenskapliga delen av ämnet när det 

behandlade sitt regionalgeografiska innehåll.18 Lena Olsson har i sin bok Kulturlandskap i 

förändring. Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870 – 1985 studerat kultursynen i 

geografiböcker och skriver följande: 

 
Ritters sätt att presentera olika kulturområden kom att dominera kursplanerna för de lägre 

klasserna under 1800-talet och under första hälften av 1900-talet. Ritter skapade en modell  

för den regionalgeografiska undervisningen.19 

 

Det geografiska innehållet var tydligt präglat av naturdeterminism som var det förhärskande 

synsättet inom naturvetenskapen. Naturdeterministiskt synsätt utmärkte därför kursplaner och 

anvisningar från slutet av 1800-talet fram till grundskolereformen 1962, Lgr 62.20 
                                                
15 Molin 2006, s. 87-88 
16 Ibid., s. 91 
17 Molin 2006, s. 86, 90; Olsson 1986 s. 55 
18 Molin 2006, s. 91; Olsson 1986, s. 69 
19 Olsson 1986 citerad i Molin 2006, s. 91 
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År 1919 kom en undervisningsplan för rikets folkskolor och var den första planen med 

demokratisk grund. Undervisningsplanen infördes parallellt med införandet av den politiska 

demokratin i Sverige. Denna undervisningsplan kom att gälla ända fram till 1955. Varje 

skolämne fick i och med denna plans införande för första gången ett övergripande mål. 

Planen innehöll utförliga direktiv angående undervisningens utförande. Det infördes ett nytt 

ämne, hembygdsundervisning, där geografi och naturkunnighet ingick. Det var barnens 

hembygd som skulle utgöra ramen för undervisningens innehåll.21 1820 års inriktning på 

studiet av den egna trakten levde som synes kvar 100 år senare. 

 

1919 års undervisningsplan avlöstes 1955 av Timplaner och Huvudmoment (ToH 1955) som 

var utarbetad av skolöverstyrelsen. Denna plan var följden av riksdagens beslut om en 

samanhållen och gemensam nioårig skola.22 Den nioåriga skolan blev en obligatorisk nioårig 

grundskola vid de skolreformer som skedde på 1960-talet, Lgr 62 och dess ersättare Lgr 69. 

Det fanns en ny syn på skolans möjligheter som låg till grund för dessa skolreformer. Det var 

skolans möjligheter att fostra demokratiska medborgare och förmedla objektiv kunskap man 

åsyftade.  

 

I och med införandet av den obligatoriska grundskolan (Lgr 62) introducerades Sveriges 

första styrdokument med benämningen läroplan. Den bestod av mål och riktlinjer, timplaner 

och kursplaner med anvisningar och kommentarer, och allmänna anvisningar för skolans 

verksamhet. ”Kursplanerna med anvisningar och kommentarer” skulle vara en hjälp till 

lärarna vid den konkreta undervisningen. Orsaker till detta kan vara det ökade intresset för 

styrningen av skolan eller bristen på utbildade lärare som kunde undervisa i den nya 

grundskolan.23 

 

I Lgr 62 lästes geografi i årskurs åtta och nio. Kursplanen för Geografi behandlas på fyra 

ställen i Lgr 62. Mål, Huvudmoment, Förslag till disposition av en studieplan och 

Anvisningar och kommentarer.24 I mål stod följande: 

 

                                                                                                                                                   
20 Molin 2006, s. 92; Olsson 1986, s. 62 
21 Molin 2006, s. 89-90 
22 Ibid., s. 97 
23 Ibid., s. 97-98 
24 Wennberg 1990, s. 134-135 
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…orientering om vårt lands och de övriga nordiska ländernas natur- och kulturgeografiska 

miljöer samt en motsvarande grundläggande orientering om jorden i övrigt. 

Ledmotivet bör vara att påvisa hur människorna utformar sina levnadsförhållanden under 

skiftande betingelser samt utnyttjar och utvecklar jordens resurser för ekonomiska, sociala 

och kulturella behov. 25 

 

Målen är i och med införandet av Lgr 62 omformulerade från ”kunskap om” (ToH 55) till ”en 

orientering om”. Betoningen på sambandet mellan människans verksamhet och levnadssätt 

och natur finns nu inte längre. Betoningen i Lgr 62 har övergått till människan som den aktiva 

part som utnyttjar resurser för ekonomiska, kulturella och sociala behov.26 

 

I delen ”Huvudmoment” för högstadiet ska naturgeografin studeras tematiskt med särskild 

hänsyn till Norden och till skillnad från ToH 55 får nu klimatområden och kulturområden i 

Lgr 62 lika stor vikt enligt Wennberg.27 Moment och områden som är nya inslag i 

kursplanstexten nämns i ”Förslag till disposition av en studieplan”. Teman som 

levnadsstandard, flyttningsrörelser, lokalisation och migration är termer och teman i den nya 

kursplanen.28 Enligt Wennberg är dessa delar direkt anknutna till den forskning som utövas i 

den nya kvantitativa geografins anda från och med 50-talet.29  

 

Wennberg menar att det i ”Anvisningar och kommentarer” finns betoning på att det inte ska 

ske en encyklopedisk behandling av världen. ”Lösryckta geografiska kunskaper av 

encyklopedisk art har ringa värde”30 Ett urval av valda områden ska ske, och termen miljö är 

ett nyckelord. Geografiämnet ska ge en levande beskrivning där människan och dess 

levnadsförhållanden är centrala. Inslag av allmängeografi har ökat samtidigt som 

naturdeterministiska övertoner är borta.31 

 

Molin skriver att i geografiämnets kursplan framgår en tydlig naturdeterminism och 

kursplanen kännetecknas av en beskrivande regionalgeografi med encyklopedisk 

länderkunskap. Detta gör att kursplanen för 1962 inte skiljer sig mycket från ToH 51 och ToH 

55, vilka båda två baseras på 1919 års undervisningsplan. Synen på geografiämnets innehåll 

                                                
25 Lgr 62, s. 263 
26 Lgr 62, s. 263; ToH 55, s. 108 
27 Wennberg 1990, s. 133-134 
28 Lgr 62, s. 264 
29 Wennberg 1990, s. 134 
30 Ibid., s. 134 
31 Ibid., s. 134-135, 138 
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har inte ändrats mycket under denna period då målformuleringarna för ToH 51, 55 och Lgr 62 

i stort sett är identiska.32 En anledning till att kursplanerna är väldigt lika varandra kan vara att 

de är författade av samma person, Lennart Dalén. Tiden mellan ToH 51 och Lgr 62 

utvecklades det vetenskapliga ämnet geografi och en rad vetenskapsmän kritiserade den 

tidigare kursplanens naturdeterminism och målformuleringar. Molin pekar på att Dalén var 

väl förtrogen med den ämnesvetenskapliga utvecklingen men att Lgr 62 trots detta förmedlar 

en traditionell ämnessyn.33  

 

Vid Lgr 62:s införande delades en del ämnen upp i natur- och samhällsorienterande 

ämnesblock. Geografiämnet kom då att ingå som ett enskilt samhällsorienterande ämne 

tillsammans med samhällskunskap, historia och religion.34  

 

År 1969 kom Lgr 69 att införas med en ny kursplan för skolämnet Geografi. Tydliga spår av 

den tidigare kursplanen, Lgr 62, finns med. Målen i Lgr 69 är enligt Wennberg ”likalydande” 

med målen i Lgr 62, vilket är en syn som även Molin delar då hon pekar på att vissa 

målformuleringar är identiska.35 Synen på geografiämnet är densamma som i föregående 

kursplan, människan står fortfarande i fokus. Det som utmärker sig mest med den nya 

läroplanen, Lgr 69 är att befolkningsproblematiken har fått en tydligare roll, tillsammans med 

miljöfrågor, världssvält och problemen kring u-länderna. I allmäntexten för Geografiämnet i 

Lgr 69 återfinns det, för tiden, två nya perspektiv: det internationella perspektivet och en 

medvetenhet om miljöfrågornas betydelse, vilket även Molin påvisar.36  

 

I Lgr 80 presenteras orienteringsämnena geografi, historia, samhällskunskap och religion som 

ett gemensamt blockämne ”Samhällsorienterande ämnen”. Fram tills Lgr 80 hade 

orienteringsämnena, i läroplaner och kursplaner, behandlats som autonoma ämnen.37 I Lgr 80 

nämns ämnet geografi endast vid namn i ”Lärostoffets gruppering” och i inledningen till 

”Orienteringsämnen”. SO-ämnenas huvudmoment har rubrikerna ”Människan; Människans 

omgivning; Människans verksamhet – tidsperspektivet; Människans verksamhet – 

samhällsperspektivet; Människans frågor inför livet och tillvaron, religionskunskap”. Trots att 

ämnet geografi inte nämns uttryckligen på fler ställen än tidigare nämnt i kursplaner och 
                                                
32 Molin 2006, s. 98-99 
33 Ibid., s. 99 
34 Lgr 62; Molin 2006, s. 98 
35 Molin 2006, s. 110; Wennberg 1990, s. 146-147 
36 Lgr 69, s.186; Molin 2006, s. 109,  
37 Molin 2006, s. 111 
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läroplaner, är geografikurserna ändå urskiljbara, ”Människans omgivning” är ett klart 

exempel på detta, vilket är en syn även Wennberg hade.38 Sammanfattningsvis är den 

allmänna texten i Lgr 80 nyskapande, då mål och riktlinjer betonar demokratisk fostran, 

solidaritet, konfliktperspektiv och ett ekologiskt tänkande.39  

 

Införandet av Lpo 94 innebar att skolan blev mål- och resultatstyrd för första gången i svensk 

skolhistoria. Målstyrningen är indelad i tre delar och har för varandra inbördes viktiga 

samband: Nationella mål i form av läroplan, programmål och kursplaner; Kommunala mål i 

form av skolplan samt Lokala mål i form av arbetsplan. 

 

Nationella mål – Läroplan, programmål och kursplaner 

↓ 

Kommunala mål – Skolplan 

↓ 

Lokala mål – Arbetsplan40 

 

Målen blir uppdelade i två kategorier; Mål att sträva mot och Mål att uppnå. Följande 

förklaring på de olika kategorierna ges i Lpo 94: ”Mål att sträva mot anger inriktningen på 

skolans arbete. De anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan. Mål att uppnå 

uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan.”41 Genom det nya 

betygssystemet, utvärderingar och resultatredovisningar sker en resultatstyrning. Denna 

resultatstyrning garanterade likvärdighet i utbildningssystemet.42 En av konsekvenserna av 

införandet av det nya styrsystemet med mål- och resultatstyrning resulterade i att samtliga 

styrdokument var tvungna att omarbetas till kortare, distinkta och mer utvärderingsbara.  

Läroplaner och kursplaner skulle inte längre styra hur verksamheten organiserades utifrån 

riktlinjer och arbetsformer, istället skulle mål och innehåll anges. I och med införandet av Lpo 

94 finns inte längre ämnesstoff eller vilka huvudmoment som ska behandlas uttryckt. Det 

framgick inte heller några anvisningar om hur målen skulle uppnås, därav skapades ett frirum 

                                                
38 Lgr 80; Wennberg 1990, s. 156 
39 Molin 2006, s. 113 
40 Ibid., s. 128 
41 Lpo 94 SKOLFS 2006:23, s. 8 
42 Molin 2006, s. 128 
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för lärarna att själva styra på vilket sätt undervisningen skulle leda fram till att eleverna 

uppnådde målen.43 

 

I Lpo 94 (och Lpf 94) kompletterades tidigare läroplanskrav, att vara orienterad och kunna 

fakta, med de nya kraven; att kunna beskriva olika företeelser, förklara, reflektera, analysera 

över konsekvenser samt att mellan olika alternativ kunna göra medvetna val.44 I och med 

införandet av Lpo 94 har fokus ändrats från den tidigare tonvikten på ämnesdelarna till att 

fokusera på rumsliga processer i samverkan och konkurrens men även på en föränderlig 

omgivning samt på en tydlig anpassning till frågor om resurser, aktuella miljöproblem och 

överlevnad.45  

 

För att stärka de enskilda ämnenas betydelse övergavs i Lpo 94 den tidigare blockämnesidén 

som innebar att samhällskunskap, historia, geografi och religion behandlades som ett 

gemensamt block. Dock fanns en särskild gemensam kursplan över de samhällsorienterande 

ämnena. 

 

Enligt Molin är kunskapsinnehållet i kursplanen relativt likt de kunskapskrav som funnits med 

sedan sekelskiftet. De kunskapskrav Molin pekar på är följande; ”Att förstå en karta, ha 

relevanta namnkunskaper, kunna innebörden av begreppen väder, klimat och årstider, känna 

till krafter som format jordytan och förändrar landskapet och som påverkar levnadsvillkoren 

och egenskaper hos svenska landskapstyper ... ”46 

 

2.3 Nuvarande läroplan, Lgr 11 

Förändringarna i Lgr 11 från Lpo 94 ligger i att läroplanen har blivit samlad och kursplanerna 

ingår på så vis i Lgr 11 som ett kapitel. Kursplanerna har också ändrats till att endast innehålla 

ämneskunskaper som ska bedömas. Mål att uppnå och mål att sträva mot, som kan utläsas i 

Lpo 94 har tagits bort för att ersättas med endast ett mål i Lgr 11.47 De enskilda ämnenas 

                                                
43 Molin 2006, s. 129 
44 Ibid., s. 134 
45 Ibid., s. 134 
46 Ibid., s. 136 
47 John 2010, s. 31 
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stärkta ställning visas i centralt innehåll, som infördes i och med Lgr 11, och står angivet för 

varje stadium och ämne i kursplanerna. Nedanstående citat är hämtat ur inledningen i Lgr 11: 

 
Kursplanerna inleds med motiven till varför ämnet finns i respektive skolform. Därefter 

anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. I det centrala 

innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Det centrala innehållet är 

utformat så att det lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg. 

Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika 

betygsstegen.48 

 

Frirummet i Lpo 94 har där med reducerats genom införandet av ”centralt innehåll” i Lgr 11. 

Lärarna har på så sätt blivit mer styrda i valet av innehåll. I Lgr 11 finns det inte heller någon 

gemensam kursplanetext för de gemensamma SO-ämnena geografi, historia, samhällskunskap 

och religion, vilket fanns i Lpo 94.49 

 

Den nya kursplanen har i grunden samma kunskapssyn som Lpo 94, men språket är mer strikt 

och antalet mål har reducerats. Kunskapskvaliteter rangordnades dock inte på samma sätt i 

Lpo 94 som det gör i nuvarande Lgr 11. 

 

Enligt Mathias John har mer utrymme getts till miljö och hållbar utveckling samt att 

betoningen på självständighet ökat och utvecklingen av entreprenörskap hos eleverna har 

blivit ett av skolans uppdrag.50 I tiden ligger också att en ny skollag trätt i kraft. Denna skollag 

” … syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.”51 Vidare ska denna 

skollag främja alla elevers utveckling, lärande samt en livslång lust att lära.52 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Geografilärares grundsyn på sitt ämne - Wennberg 

Gösta Wennberg skriver 1990 i sin avhandling Geografi och skolgeografi – Ett ämnes 

förändring, en studie med exempel att läroplanen och kursplanen uttrycker avsikter och vilka 

ramar som ges undervisningen. Skolämnet geografi är i starkt relation till en vetenskaplig 
                                                
48 Lgr 11, s. 5 
49 Lpo 94, s. 65 
50 John 2010, s. 31 
51 Lgr 11, s. 8 
52 Ibid., s. 8 
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disciplin och bör också följa och ta upp de nya rön eller ändringar som sker inom området. I 

vilken mån detta sker påverkas av olika faktorer, bland annat kursplaner, vilken akademisk 

grundutbildning det sker på samt läraren i ämnet. Den sistnämnda faktorn, läraren, är den sista 

länken mellan den vetenskapliga disciplinen geografi och eleverna och är där med den 

centrala faktorn i kunskapsförmedlingen. Wennbergs intresse låg därför i att undersöka vilken 

grundsyn lärare, medvetet eller omedvetet, hade på sitt skolämne geografi. 90 geografilärare, 

verksamma på högstadiet, deltog i en enkätundersökning. Utav dessa 90 geografilärare 

intervjuades 33 stycken våren 1981.53 

 

Sammanfattningsvis var de dominerande inställningarna hos lärarna att skolgeografin ger en 

allmänbildande kunskap om världen. Lärarna betonade också att ämnet ska lära eleverna dra 

slutsatser och att det till eleverna ges förklaringar och insikt i olika sammanhang. Därefter 

betonades geografins roll när det gällde att ge eleverna insikt och kunskap om bland annat u-

landsproblematik och liknande problem. Naturgeografins särskilda roll som grundkunskap 

betonades också. Det handlade inte om ren faktakunskap, även om de kognitiva målen 

dominerar, utan att eleverna ska ges möjlighet att kunna se och förstå samband. Attitydmål, 

främst gällande globala, internationella problem och förhållanden, är tydliga och ämnet ses av 

lärarna främst som en kunskap om andra folk, om det globala. Wennberg menade också att 

lärarna i sina svar inte visade medvetenhet om att vetenskapen kulturgeografi har en teoribild 

eller struktur som kan ge ännu ett synsätt på omvärlden.54 

 

2.4.2 Sammanfattning av några drag i kursplanerna för geografi – 
Wennberg 

I samma avhandling som tidigare nämnt, Geografi och skolgeografi – Ett ämnes förändring, 

en studie med exempel, gör Wennberg en kursplansanalys från ToH 51 till Lgr 80.  

 

Wennberg fann att från ToH 51 till Lgr 69 var huvudinriktningen för skolgeografin en 

uppdelning i en regional del, en avgränsad naturgeografisk del samt moment som betonar 

befolkningsfrågor, bebyggelse och näringsliv. Ett urval länder ska behandlas. Människa-

natursambandet är den geografiska aspekt som läggs till grund för geografisynen mellan ToH 

51 till Lgr 62. Kursplanen i Lgr 80 är enligt Wennberg en nyskapelse. Kursplanen betonar 

                                                
53 Wennberg 1990, s. 161  
54 Ibid., s. 174-175 
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människan och landskapet vilket Wennberg drar till människa-naturaspekten. Genom 

begreppen läge, avstånd och utbredning anges den rumsliga traditionen. Till Lgr 80 har 

anvisningarna om vilka länder som ska studeras tagits bort. Alltså har betoningen på 

regionalgeografin förändrats.55 

 

I nedanstående tabell sammanfattar Wennberg de geografiska traditionernas närvaro i 

läroplanerna från 1951 till 1980. Wennberg har benämnt den naturgeografiska traditionen som 

”egna moment” i alla kursplanerna av anledningen att hans avhandling avgränsats till 

behandlingen av kulturgeografi.56 

 

 
Pattisons 

traditioner 
Rumslig Regional 

Människa -

natur 
Naturgeografisk 

ToH 1951 Saknas Dominerar Markant Egna moment 

ToH 1955 Saknas Dominerar Markant Egna moment 

Lgr 62 Antydd Dominerar Markant Egna moment 

Lgr 69 Antydd Dominerar Markant Egna moment 

Lgr 80 Finns Utsagd Markant Egna moment 

Fig. 1. Kursplaner (förslag 78 exkluderad) förhållande till Pattisons fyra traditioner enligt Wennberg.57 

 

Då Wennbergs tabell med Pattisons fyra traditioner över kursplaner inte sträcker sig längre än 

till Lgr 80, finner vi plats för uppdatering. I resultatkapitlet redogörs för en utökad tabell som 

blivit uppdaterad med de två senare kursplanerna samt den femte traditionen, den kritisk-

humanistiska geografin - critical human geography paradigm. 

 

2.4.2.1 Svingby recenserar Wennbergs avhandling 

Gunilla Svingby recenserade Gösta Wennbergs avhandling Geografi och skolgeografi. Ett 

ämnes förändringar där Svingby hade en del åsikter om avhandlingen. Hon ifrågasatte 

Wennbergs slutsats när han menade att ”Kursplanerna för skolgeografi har förändrats från 

ToH -51 t.o.m. Lgr 80, men det har inte varit fråga om någon djupgående reform av ämnet, 

intet egentligt traditionsbrott”.58 Svingby riktar kritik mot att Wennberg å ena sidan säger att 

                                                
55 Wennberg 1990, s. 159 
56 Svingby i Geografiska Notiser 1991:1 
57 Wennberg 1990, s. 160 
58 Svingby i Geografiska Notiser 1991:1 s. 4, Wennberg 1990, s 196 



 22 

kursplanerna inte har förändrats på något djupgående sätt, men å andra sidan visar att det 

finns en markerad förändring i det togs fram i samband med förberedelsearbetet inför Lgr 80. 

Den slutsats Svingby drog var att Lgr 80 innefattade stora förändringar och skiljde sig på ett 

avgörande sätt från tidigare kursplaner med innehåll av väsentliga drag av modern geografi. 

Svingbys slutsats var därför avvikande från Wennbergs. 

 

2.4.3 Lärares val av innehåll - Molin  

Lena Molin skriver i sin avhandling Rum, frirum och moral om det tolkningsutrymme som 

gavs i Lpo 94/Lpf 94 genom det så kallade frirummet. Med frirum menas det 

tolkningsutrymme som lärare gavs i sitt val av ämnesstoff att koppla till läroplanens och 

kursplanernas mål. Molin går igenom geografiämnets historia i ett kapitel, där de olika 

geografiska traditionerna, enligt Pattison, diskuteras. Avhandlingen består även av en 

läroplanshistorisk analys som sträcker sig från år 1840 till 2005. Molins empiriska 

undersökning, som omfattade 81 observerade lektioner, visade att geografiundervisningen på 

gymnasieskolan innehåller ett traditionellt ämnesstoff. Lärares val av innehåll stämmer väl 

överens med ämnets selektiva traditioner. Molins undersökning visar också att det 

naturgeografiska ämnesstoffet har en stark ställning och att uppfattningen om att 

naturgeografi ska utgöra starten i geografiundervisningen lever kvar. Det framgår också att 

den inarbetade arbetsgången följs, man utgår ifrån det kända och rör sig mot det okända.59 

 

                                                
59 Molin 2006, s. 184 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen för denna uppsats genomförts. Nedan 

framkommer vilken typ av datainsamlingsmetod som valts, vilka som ingått i intervjustudien 

och varför. Slutligen redovisas för undersökningens teoretiska ansats, bearbetning av 

materialet och för de etiska hänsynstaganden som gjorts. 

 

3.1 Undersökningsgrupp, urval och förarbete 

En pilotundersökning utfördes på en person med liknande bakgrund och erfarenhet av 

respondenternas yrkesroll en vecka innan den första intervjun ägde rum. Anledningen till att 

pilotundersökningen ägde rum en vecka innan den egentliga undersökningen skedde, var för 

att tidsutrymme skulle finnas ifall intervjumallen skulle behöva revideras. 

Pilotundersökningen genomfördes för att skapa en uppfattning, inför det egentliga 

intervjugenomförandet, om frågorna var tydligt utformade och heltäckande för 

undersökningens syfte och frågeställningar samt för att skapa en tidsuppfattning om hur lång 

tid en intervju kunde ta.60  

 

Urvalet gjordes genom en sökning på den utvalda kommunens hemsida, där kontaktuppgifter 

till högstadieskolor i kommunen listades. Via en del skolors hemsidor etablerades kontakt 

med skolans SO-lärare genom telefonsamtal eller mejl. Andra skolor hade inte denna 

information tillgänglig på sin hemsida, utan kontaktuppgifter till SO-lärarna tillhandahölls av 

rektorer på respektive skolor via samtal. De nio lärare som först visade intresse att delta i 

undersökningen, blev också de personer som utgjorde undersökningsgruppen.  

 

Vid kontakt via telefon och e-post med SO-lärare på diverse högstadieskolor i ett område i 

södra Sverige fick vi godkännande att genomföra en intervju. Det slutgiltiga godkännandet för 

utförandet av intervju skedde när mötet väl ägde rum, då respondenten fick läsa och 

godkänna, via namnunderskrift, ett missiv (se bilaga 1) som i förväg skickats ut via e-post. 

Missivet utformades på ett sätt där det enkelt skulle gå att utläsa undersökningens syfte och 

tydliggöra genomförandet av intervjuerna. Innan intervjun inleddes gavs respondenterna ännu 

                                                
60 Patel & Davidson 2003, s. 79 
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en kort förklaring om vad uppsatsen syfte var och frågor angående konfidentialitet 

klargjordes.  

 

Då vi ansåg att nio, för varandra skilda, lärare skulle tillgodose behovet av information till 

studien fick de lärare som först svarat på förfrågan om deltagandet vara med i 

undersökningsgruppen. Deltagarna i studien var aktiva högstadielärare inom SO-ämnena och 

var i åldrarna mellan 35 till 55. Av respondenterna var 3 män, och 6 kvinnor och alla 

respondenter undervisade i samtliga SO-ämnen. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Som undersökningsmetod för denna uppsats valdes, som Denscombe benämner det, 

semistrukturerade personliga intervjuer. Vikten låg i att få ett djupare perspektiv på frågan 

snarare än ett bredare perspektiv, därav föll metodvalet på intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer introduceras en lista med färdigställda frågor som ska behandlas, där frågornas 

ordningsföljd har en flexibilitet som gör att fokus ligger på att informanten tillåts utveckla 

öppna och utförliga svar.61 Genom att använda öppet formulerade frågor som betonar värdet 

av personliga uppfattningar, har detta åstadkommits. En teknik som användes när 

intervjufrågorna till denna uppsats framställdes var vad Patel och Davidsson benämner 

omvänd tratt-teknik.62 En teknik som innebär att intervjun inleds med specifika frågor om 

olika delaspekter, för att senare övergå till mer övergripande frågor. Denna teknik är lämpligt 

då individen som intervjuar önskar ta reda på respondentens inställning till området och inte 

förväntar sig att den person som ska svara på frågorna har en bestämd åsikt. Omvänd tratt-

teknik hjälper därför respondenten att tänka igenom området och bilda sig en uppfattning 

medan intervjun pågår.  

 

Vid datainsamlingen för kursplansanalysen gjordes en textanalys för kursplanerna för 

geografi i grundskolans senare del i läroplanerna från ToH 55 till och med Lgr 11. Vid 

granskandet av kursplanerna skedde en kategorisering utifrån de geografiska traditionerna 

genom att härleda stycke för stycke till de fem olika traditionerna. Granskandet har utgått 

ifrån Pattissons beskrivning av den regionala-, den rumsliga-, den naturgeografiska- och 

människa-natur traditionen. Vid granskandet av den femte traditionen, den kritisk-

                                                
61 Denscombe 2009, s. 234 
62 Patel & Davidson 2003, s. 74 



 25 

humanistiska geografin, har vi utgått ifrån dels Olssons och Vilhelmsons beskrivning i boken 

Geografiska begrepp och termer men även utifrån Molins tolkning, av Graves beskrivning, i 

sin avhandling Rum, frirum och moral. 

 

Begrepp relaterade till Gösta Wennbergs tabell över Läroplaner i förhållande till Pattisons 

fyra traditioner (se fig. 1 s. 20) användes till viss del. När vi i vår läroplansanalys har infört 

nya begrepp har hänsyn tagits till Wennbergs begrepp, med tanke på den hierarki hans valda 

begrepp har, för att bibehålla en kompabilitet mellan de två analyserna. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av de nio intervjuerna ägde rum i april 2012. Inledningsvis inför varje 

intervju påpekades ännu en gång att deltagandet är helt frivillig, hur informationen behandlas, 

syftet med undersökningen samt försäkran om att respondenten var införstådd med 

innebörden av medverkan i undersökningen. Intervjuerna genomfördes i lugna och enskilda 

rum som lärarna själva föreslog. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. En av oss 

samtalade med respondenten under intervjun utifrån en i förväg framställd frågemall. Den 

andre ansvarade för tekniken, fick inflika med eventuella följdfrågor samt skriftligen 

förtydliga respondentens svar på tre av intervjufrågorna. Det skriftliga förtydligandet 

godkändes av respondenten efter avslutad intervju, för att i ännu ett steg försäkra oss om att 

informationen vi upptagit varit korrekt. Rollerna som tekniskt ansvarig och intervjuare 

ändrades för varje intervjutillfälle.  

 

En färdig mall med frågor användes (se bilaga 2). Denna frågemall användes vid samtliga 

intervjutillfällen och var öppen för anpassning allt eftersom intervjun framskred. Det som låg 

till grund för att frågemallen var utformad på detta sätt var om respondentens svar bjöd in till 

följdfrågor. I den mån det lämpade sig ställdes följdfrågor, dock först efter att läraren reagerat 

på varje fråga. Två stycken mobiltelefoner användes som diktafoner för att dokumentera vad 

som sagt under intervjun. Anledningen till att det användes två mobiltelefoner för 

ljudupptagning var för skapa en försäkran om att tekniska problem inte skulle vara ett hinder 

för resultatet av undersökningen. I senare skede transkriberades ljudupptagningarna från 

intervjuerna, som vardera pågick mellan 19-29 minuter, med syftet att återskapa det som sagt 

så korrekt som möjligt. 
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3.4 Presentation av respondenter 

Nils är 43 år och har varit aktiv lärare i drygt 10 år. Han undervisar i samtliga 

samhällsorienterande ämnen på högstadiet och har undervisat i geografiämnet under hela sin 

lärarkarriär. Nils har, med sin tids poängsystem, 20 poäng i geografi (motsvarande dagens 30 

högskolepoäng), i de andra samhällsorienterande ämnenan har han 80, 60 och 40 poäng.  

 

Kim är 35 år och har undervisat i 10 år med uppehåll för vidareutbildning. Hon undervisar i 

svenska och i samtliga SO-ämnen på högstadiet. Kim har 20 poäng geografi, 20 poäng 

religionskunskap, 40 poäng samhällskunskap, 60 poäng historia och 80 poäng svenska, enligt 

det gamla poängsystemet. 

 

Robert är 39 år och har undervisat i åtta år. Han undervisar i alla SO-ämnena och har 

undervisat i geografi under alla åtta åren. Robert har 60 poäng geografi, 20 poäng 

samhällsskunskap, 20 poäng religionskunskap och 40 poäng historia, enligt det gamla 

poängsystemet. 

 

Kerstin är 55 år och har undervisat sedan 1996. Hon undervisar i samtliga SO-ämnen och har 

gjort detta under hela sin yrkesverksamma tid. Hon har, enligt det gamla poängsystemet, läst 

70 poäng geografi, 60 poäng historia, 20 poäng religionskunskap och 20 poäng 

samhällskunskap. 

 

Josefina är 35 år och har undervisat i tio år. Under alla dessa tio år har hon undervisat i 

samtliga SO-ämnen. I hennes utbildning ingår 80 poäng geografi och 20 poäng vardera i 

samhällskunskap, historia och religionskunskap, enligt det gamla poängsystemet. Kim, 

Robert, Kerstin och Josefina arbetar på samma skola och arbetar tillsammans i ett ämneslag. 

 

Lena är 44 år och har varit aktiv lärare sedan 1988. Under den tiden har hon undervisat i alla 

SO-ämnena på högstadiet samt svenska, bild och SO i årskurs tre. Geografiämnet har hon 

undervisat i cirka 20 år. Hon började sin karriär som mellanstadielärare. Hon har flest 

högskolepoäng i religionskunskap. 
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Niklas är 44 år gammal och har undervisat i samtliga SO-ämnen sedan han påbörjade sin 

lärarkarriär 1997. Han har 40 poäng geografi, 60 poäng historia, 60 poäng samhällskunskap 

och tio poäng religionskunskap, enligt det gamla poängsystemet. 

 

Gertrud är 50 år och har undervisat i samtliga SO-ämnen i alla sina tolv år som aktiv lärare. 

Hon har 60 poäng geografi, 40 poäng samhällsskunskap, 20 poäng, religionskunskap och 20 

poäng historia. 

 

Gun är 47 och undervisar i svenska och SO och har gjort detta i 15 år. I geografi har hon 

undervisat i 14 år. Hon kan inte räkna upp antal högskolepoäng då hon har en svenska-SO 1-7 

utbildning i grunden. 

 

Respondenternas namn är i denna uppsats fiktiva för att följa konfidentialitetskravet som 

redogörs för under rubriken ”Etiska överväganden”. 

 

3.5 Teoretisk ansats och bearbetning av materialet 

Enligt Ödman kan vetenskap tolkas som en process där kunskap skapas och tillstånd av ökad 

kunskap i och med detta åstadkoms. Vetenskap kan således ses som både en process och som 

en summa av vetenskap.63 I denna studie används hermeneutik som teoretisk ansats som 

utgångspunkt för analyserna. Som vetenskaplig metod visar hermeneutik att vi aldrig kan 

ställa oss utanför oss själva när vi betraktar det vi ser som verklighet. Vi studerar verklighet ur 

olika perspektiv, och tolkningarna som görs är beroende av vad vi som historiska varelser har 

med oss sen tidigare. Därmed kan metoden ses som kritisk i förhållande till sig själv då den 

både skapar, upplöser och återskapar kunskap. De hermeneutiska vetenskapernas främsta 

kunskapsform för att söka meningssammanhang och möjliga innebörder hos studieobjekten är 

tolkningen. Det hermeneutiken kan tillföra det vetande är den kunskap som är möjlig att 

uppnå genom tolkning, sammanhängande principer och förståelse.64 I denna studie har 

resultatet tolkats med syfte att försöka förstå de individer som ingått i undersökningen, i 

förhållande till den omvärld vi lever i.  

 

                                                
63 Ödman 2007, s. 31-32 
64 Ibid., s. 41 
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När resultaten av intervjuerna bearbetats har en fenomenografisk ansats, med andra 

ordningens perspektiv, använts. Utifrån andra ordningens perspektiv görs försök till att 

beskriva människors upplevelser, tankar och erfarenheter av olika aspekter av sin verklighet. 

Den andra ordningen, det personen upplever, behöver inte vara sant eller falskt, utan poängen 

är att undersöka hur individen upplever och uppfattar sin verklighet. 65 De intervjuade lärarnas 

syn har kategoriserats efter de geografiska traditioner omnämnda i kapitel två.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska individskyddskravet uppfyllas enligt följande punkter: 

Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och är medvetna om att de när som helst kan dra sig ur. 

Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål.66 Vi har i samtliga intervjuer via ett missiv i god 

tid informerat, bett om samtycke, klargjort frågor om anonymitet och konfidentialitet samt fått 

godkännande utav samtliga lärare om att nyttja de uppgifter som framkommit ur intervjuerna. 

Vi har fått godkännande av samtliga inblandade på alla fyra punkter. I och med detta torde de 

forskningsetiska principerna vara uppfyllda.  

 

 

                                                
65 Davidson 2009, s. 11 
66 Denscombe 2004, s. 229; Patel & Davidson 2003, s. 70; Vetenskapsrådet 2002, s. 5 
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4 Datainsamlingsresultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av en kursplansanalys för de geografiska traditionernas 

närvaro i kursplanerna från ToH 55 till Lgr 11 samt de resultat intervjuerna givit. Ett urval 

inom intervjufrågorna har gjorts och svaren på de utvalda intervjufrågorna redovisas var för 

sig. De fem intervjufrågor som redovisas i delkapitel 4.2 till 4.6 är: Ponera att myndigheterna 

hotar att avskaffa all skolgeografi – vilka skäl ger du för att det ska vara kvar i skolan?; 

Skolämnet geografi innehåller många olika delar, vilka tycker du är viktigast?; Hur ser 

kursupplägget för geografi ut?; Vilka kursavsnitt tycker du bäst/minst om att undervisa?; 

Vilka kursavsnitt tycker du själv är svårast? I de olika delkapitlen redovisas respondenternas 

svar på intervjufrågorna separat.  

 

4.1 Kursplansanalys 

Vi har i denna kursplansanalys granskat kursplanerna för geografiämnet från ToH 55 till 

nuvarande Lgr 11. Vi har även valt att lägga till en femte tradition, den kritisk-humanistiska - 

critical human geography paradigm som Graves benämner den. För att kunna se den 

eventuella närvaron av den kritisk-humanistiska geografin i de äldre läroplanerna har vi 

använt oss av Molins avhandling Rum, frirum och moral där hon skriver att Gunilla Svingby 

påpekar att det tillkom en kritisk humanistisk aspekt i Lgr 80, men att den inte funnits i 

tidigare läroplaner.67  

 

Wennberg har inte skrivit ut kriterierna för de olika ord han valt för att benämna graden på de 

olika traditionernas närvaro i kursplaner och styrdokument. I nedanstående tabell har hänsyn 

tagits till Wennbergs ordval med åtanke på den hierarki dessa ord har sinsemellan. Nya ord 

har valts som, utan att inkräkta, följer denna hierarki för att kunna påvisa eventuella mönster. 

 

 

 

 

 

                                                
67 Molin 2006, s. 113 
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Geografiska 

traditioner 
Rumslig Regional 

Människa -

natur 
Naturgeografisk Kritisk geografi 

ToH 55 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 62 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 69 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 80 Finns Utsagd Markant Finns Antydd 

Lpo 94 Finns Framhävd Dominerar Finns Finns 

Lgr 11 Framhävd Finns Dominerar Finns Finns 

Fig 2. Tabellen redovisar den vikt de olika geografiska traditionerna ges i förhållande till 

varandra från kursplan ToH 55 till och med Lgr 11. 

 

Traditionerna har blivit tilldelade ord utefter den befintlighetshierarki som finns mellan 

traditionerna för respektive kursplan. Textmängdsmässigt kan exempelvis ordet ”Finns” skilja 

sig en del mellan de olika kursplanerna. Ordet ämnar därför påvisa den hierarki som finns 

mellan traditionerna inom tabellens rader. 

 

ToH 55 

Arbetssättet för geografiämnet i Lgr ToH 55 var att med utgångspunkt av föreslagna regioner 

arbeta med moment som går att härleda till andra traditioner. Eftersom den regionala 

traditionen utgjorde ramarna för hur lärostoffet skulle behandlas fick den benämningen 

dominerande. Den rumsliga traditionen saknas i mål och kursinnehåll, dock framgår det 

under ”anvisningar” att karta bör användas för att se aspekter som mönster, rörelser och 

utbredning. Därav benämns den rumsliga traditionen antydd. Människa-natur traditionen har 

en markant roll i kursplanens mål, kursinnehåll samt anvisningar. Den naturgeografiska 

traditionen finns men har inte en lika utmärkande roll som människa-natur traditionen. Fram 

till Lgr 80 saknas den kritisk-humanistiska geografin i kursplanen för geografi.  

 

Lgr 62 och Lgr 69 

Arbetssättet för geografiämnet i Lgr 62 och Lgr 69 var att med utgångspunkt av föreslagna 

regioner arbeta med moment som går att härleda till andra traditioner. Eftersom den regionala 

traditionen utgjorde ramarna för hur lärostoffet skulle behandlas fick den benämningen 

dominerande. Den rumsliga traditionen återfinns inte i målen för Lgr 62 och Lgr 69, den är 

dock antydd i huvudmoment för högstadiet. I kursplanen för Lgr 62 och Lgr 69 i övrigt 

återfinns traditionen mest som ett arbetssätt där man med hjälp av kartor och andra läromedel 

övar geografiska färdigheter. Under Mål och Huvudmoment för högstadiet i Lgr 62 och Lgr 
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69 läggs en markant vikt vid människa-natur traditionen. Den naturgeografiska traditionen 

finns angiven i mål och huvudmoment för högstadiet i Lgr 62 och Lgr 69.  

 

Lgr 80 

I Lgr 80 finns den regionala traditionen utsagd i endast en del av kursplanen. I Lgr 80 finns 

den rumsliga traditionen i både de övergripande målen för de samhällsorienterande ämnena 

och för högstadiet i huvudmomentet ”människans omgivning”. I de samhällsorienterande 

ämnenas övergripande mål i Lgr 80 får människa-natur traditionen likvärdig vikt som de 

andra traditionerna. I huvudmomentet ”människans omgivning” i Lgr 80 får dock traditionen 

stor plats i förhållande till de andra traditionerna. Därav benämns traditionen i Lgr 80 som 

markant. I Lgr 80 finns den naturgeografiska traditionen i både de övergripande målen för de 

samhällsorienterande ämnena och för högstadiet i huvudmomentet ”människans omgivning”. 

Fram till Lgr 80 saknas den kritisk-humanistiska traditionen i kursplanen för geografi, men i 

Lgr 80 blir den kritisk-humanistiska traditionen antydd.  

 

Lpo 94 

Den regionala traditionen framställs i Lpo 94 som framhävd då traditionen står omnämnd i 

kursplanens samtliga delar och ges tung vikt. Den rumsliga traditionen finns omnämnd i de 

flesta delar i geografikursplanen för Lpo 94, men nämns ej i kursplanens samtliga delar. 

Traditionen människa-natur har en tydligt dominerande roll i kursplanen för geografi i Lpo 

94. Den naturgeografiska traditionen finns med i samtliga delar av kursplanen. Den kritisk-

humanistiska traditionen finns i ämnets syfte.  

 

Lgr 11 

I Lgr 11 finns den regionala traditionen med i samtliga delar. Den rumsliga traditionen har 

fått en mer framhävd närvaro i jämförelse med de andra traditionerna. Traditionen människa-

natur har en tydligt dominerande roll i kursplanen för geografi i Lgr 11. I Lgr 11 finns den 

naturgeografiska traditionen i samtliga delar av kursplanen. Den kritisk-humanistiska 

traditionen finns i delar av kursplanen för geografi i Lgr 11. 
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4.2 Skäl SO-lärarna ger till varför geografiämnet ska vara kvar i den 

svenska skolan  

Nils 

Nils menar att geografiämnet är viktigare i dagens läge än det varit tidigare av anledning att 

skolan har blivit mer mångkulturell. Kunskapen om EU-länderna samt kunskap om skillnader 

mellan fattiga och rika. Även förståelsen för att människor runt om i världen inte har samma 

möjligheter anser Nils vara skäl för att ämnet ska få vara kvar i skolan.  

 

Kim 

Kännedomen om världen man bor i, både lokalt och större som Sverige och världen är viktigt 

anser Kim. De naturgeografiska aspekterna är det centrala skälet som Kim ger för att geografi 

ska vara kvar i skolan. ” ... och veta varför saker och ting ser ut som de gör rent 

naturgeografiskt. ... Och det är ju vanlig allmänbildning att veta varför solen går upp och 

varför det blåser och varför vi får det vädret som vi får. Det bör man ju veta för att vara en 

trygg medborgare.” Andra skäl hon ger handlar om förståelse för varför konflikter uppstår på 

vissa ställen och varför det exempelvis är torka i Afrika. För att förstå samhället pekar Kim 

även på att befolkningsgeografi är en viktig anledning till att geografiämnet ska få vara kvar i 

skolan. 

 

Robert 

Robert tycker att det största skälet är klimatförändringar. Han anser att människans påverkan 

på miljön räcker för att göra ämnet obligatoriskt i den svenska skolan. Han tycker även att 

omvärldskunskap är nyttigt. Varför det ser ut som det gör på vår jord och faktorer som ligger 

bakom detta, är skäl som Robert anger för att geografiämnet ska få vara kvar i skolan. 

 

Kerstin 

Kerstin menar att man behöver känna sin omvärld och allt. Hon nämner klimat och 

resursfrågor, exempelvis vatten, som hon befarar bli en framtida krigsorsak. Även 

befolkningsfrågor nämns av Kerstin. 

 

Josefina 

Josefina slår nävarna i bordet och säger: ”Man måste veta, men man måste ju veta hur 

omvärlden ser ut!” Utöver kartbokskunskap, med platslokalisering och omvärldskunskap, 
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nämner hon även frågor såsom varför världen ser ut som den gör. Men även varför människor 

bor på ställen där det är dåliga förutsättningar samt att det är viktigt att förstå andra 

människor. Hon säger att det inte är så viktigt att kunna namnbestämma de stenar som ligger 

på grusgången. 

 

Lena 

Lena lyfter fram kunskaper om hur jorden ser ut och fungerar som måsten för att lära sig om 

hållbar utveckling. Utöver hållbar utveckling påpekar Lena att allt från samspel till handel är 

viktiga skäl till att geografiämnet ska få vara kvar i skolan. 

 

Niklas 

Samhälls- och kulturgeografi är två, för Niklas viktiga skäl, att ta upp för ämnets existens i 

skolan. Han pekar då främst på mångfalden som finns i världen, och för att människor ska 

förstå varandra och därmed få en ökad respekt för varandra. Niklas anser också att 

namngeografi är viktig att känna till i ökad mängd. ”Miljön är nog den grejen som man ska 

säga först, där är ju geografi ett bra ämne att ha som argument för varför det ska få vara kvar i 

skolan”.  

 

Gertrud 

I och med dagens IT-samhälle anser Gertrud att det är viktigt för eleverna att kunna ha en 

rumslig orientering. Förståelsen för levnadsföhållanden i olika delar av världen är också ett 

skäl som Gertrud nämner.  

 

Gun 

Gun lyfter fram förståelsen för sin omvärld, med klimat och geografiska fenomen. 

Namngeografi ansåg Gun inte som något skäl för att geografiämnet skulle få vara kvar i 

skolan. 

 
”Det är så uppenbart på något sätt. Ja men alltså hur ska de annars förstå värdet, hur ska de 

annars förstå det de ser på TV? Hur ska de förstå när man pratar klimatförändringar? Hur 

ska de förstå, ska de bara sitta och inte veta? Jag kan tänka mig om de tänker alltså 

namngeografi, huvudstäder och så, ja det kan man väl läsa in själv. Men alltså allt det 

andra. Alla fenomen. Ska de bara bo kvar i den lilla byn då och aldrig se någonting annat 

och inte veta vad det är?” 
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4.3 Delar inom geografiämnet lärarna själva ansåg vara viktigast 

Nils 

Om fattiga och rika människor, att ha en förståelse för att vi inte alla har samma möjligheter 

var det som Nils först nämnde. Nils tyckte även att det var viktigt att än i dag kunna Europas 

och världens länder, namn på floder, älvar och så vidare. Nils avslutade med att berätta att 

förståelsen för andra människor är det viktigaste. 

 

Kim 

Kim ansåg att naturgeografi var det viktigaste. Hon lyfte fram jordens historia, miljön, väder 

och klimat samt olika förutsättningar beroende på var man bor någonstans på grund utav 

världens olika vegetations- och klimatzoner. ”Och sen så befolkningsgeografi, att vi har det 

olika i olika delar av världen av olika orsaker. Det är hela tiden det det kommer till på nått vis, 

att förstå skillnader och förstå varför det är på ett visst sätt i ett visst område.”  

 

Robert 

Utan kursplanen ansåg Robert det svårt att svara på vad han ansåg vara viktigt i 

geografiämnet i och med att de för tillfället på skolan läste med dubbla läroplaner.  

 

Kerstin 

Det Kerstin ansåg vara viktigt var omvärldskunskap, inte huvudstäder och länder, utan frågor 

om råvaror handelsvägar och befolkning. Avslutningsvis poängterar Kerstin att klimat är det 

viktigaste.  

 

Josefina 

Josefina svarade på frågan om vad hon tyckte var viktigast inom geografiämnet svarade hon 

att kartkunskaper hade en stor och viktig roll. ”Alltså det är väldigt, jag kan tycka det att 

kunna använda en kartbok, veta hur en karta är uppbyggd, för att man ska kunna sätta sig i en 

bil och läsa bilatlasen är viktigt.” Hon nämner även frågan om varför städer är belägna där de 

är. 

 

Lena 

Lena hade ingenting att säga om frågan annat än att ”Alla byggklossar behövs". På frågan 

Vilka kursavsnitt tycker du själv är svårast? som ställdes en stund senare, berättade Lena: 
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”Sen tycker jag det är viktigt med namngeografi, det har försvunnit under några år så att 

elever har blivit sämre på det men det är rätt så viktigt för allmänbildningen och veta var saker 

och ting ligger.” 

 

Lenas syn på vad som är viktigt inom geografiämnets beståndsdelar är av den rumsliga 

traditionens karaktär. 

 

Niklas 

Utöver samhälls-, kultur- och namngeografi och miljö nämner Niklas globaliseringen i den 

aspekten hur världen hänger samman och hur människor påverkar varandra som en viktig del. 

Niklas nämner också att I- och U-världsproblematiken är viktiga delar.  

 

Gertrud 

Det Gertrud lyfte fram som viktigast var den rumsliga geografin, att förstå hur det ser ut på 

olika ställen.   

 

Gun  

Förhållanden är enligt Gun viktigast. Hon anser inte att namngeografi och gränser är så 

viktigt, eftersom namnen ändå inte är de samma som när hon själv gick i skolan. Däremot 

påpekade Gun att de naturliga gränserna är viktiga att känna till.  

 

4.4 De kursavsnitt lärarna själva tycker bäst respektive minst om att 

undervisa 

Nils 

Nils tyckte det är roligt att undervisa om fattiga och rika länder, plattektonik och vulkanism i 

årskurs nio, av anledningen att det ofta är detta som intresserar eleverna mest. Nils påpekade 

också att han tycker om länder då han har lärt sig alla själv. Nils trodde att anledningen till att 

han tyckte bäst om momenten i årskurs nio var att han tycker bäst om att undervisa lite äldre 

personer, då han fick mer utbyte själv också eftersom eleverna kan ställa frågor som i sin tur 

utmanar honom som lärare. 
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Kim 

Kim tyckte det mesta är roligt och ser inte kursavsnitten i sig som roligare eller tråkigare, utan 

för Kim handlar det om att få ett ljus att gå upp hos eleverna. Det är det hon tycker är roligast. 

Hon tycker det är roligt att diskutera samhällsfrågor med eleverna på lite högre nivå, därför 

tycker hon det är lite roligare i årskurs nio då de diskuterar befolkningsfrågor. 

 

Robert 

Robert tyckte bättre om samhällsgeografi än naturgeografi. Robert talar om samhällsgeografi:  

”Jag tycker ju personligen att det är roligare. Så på så sätt så kanske det är så att jag väljer 

det.” 

 

Kerstin 

Det som Kerstin tyckte var roligast var när de läste om hur världen ser ut idag och 

namngeografin ansåg hon var tråkigare. 

 

Josefina 

Josefina tyckte att samtliga kursavsnitt är roliga och kan inte säga att hon tycker mindre om 

något område heller.  

 

Lena 

Lena ansåg inte att något moment var roligare eller tråkigare än något annat.  

 

Niklas 

I- och  U-landskunskap är det moment Niklas ansåg var roligast tillsammans med krafter som 

påverkar jorden. Det Niklas ansåg detta beror på var:  

 
Jag tror intresset. Intresset för de här bitarna. Viktiga bitar också, utifrån mitt sätt att se på 

det. Också inte bara mitt sätt utan kursplanerna visar också att det är viktiga saker. Men 

intresset framförallt. 
 

Gertrud 

Gertrud hade inget kursavsnitt hon ansåg vara roligare eller tråkigare än något annat.  
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Gun 

Gun tyckte att resurser med mattillgångar och vattentillgångar i framtiden är roligt att 

undervisa i. Sämst tyckte hon om namngeografi. Gun ansåg att anledningnen till att 

namngeografi var tråkigast var för att hon själv var dålig på att komma ihåg alla huvudstäder. 

”Jag ser inte meningen riktigt med att kunna, det finns wikipedia eller något. Det är så lätt att 

slå det så jag ser inte behovet av att kunna det utantill.” 

 

4.5 De kursavsnitt som lärarna anser vara svårast 

Nils 

På intervjufrågan Vilka kursavsnitt tycker du själv är svårast att undervisa i? Svarade Nils 

följande:   

 
Ja, det är också plattektonik och så vidare för det är inget man vet så förbannat mycket om. 

Man måste läsa till dem extra. Jag kommer inte ihåg om man läste det på högskolan. 20 

poäng... Äh, jag kommer inte ihåg. Det var mer exkursioner och stenar och sånt. 

 

Kim 

Kim anser att befolkningsfrågor är svårast och naturgeografi kan vara svårt med jordens 

historia och bergarter som har bildats. ”det ska ju finnas med på en liten hörna.” Dessa 

områden är också svårt för eleverna att förstå påpekar Kim. 

 

Robert 

Klimatförändringar anser Robert är svårt, inte för honom själv, utan för att få eleverna att 

förstå. Då är det svårt att få uppdaterat material vilket ställer högre krav på dig som lärare.  

 

Kerstin 

Kerstin anser inte att någonting är svårt inom geografin. 

 

Josefina 

Josefina tyckte att plattektonik och kontinentaldrift i vissa fall kunde vara komplicerat. 

 

Lena 

Geologi, med tanke på bergartsbildning och att området är så pass abstrakt, tyckte Lena var 
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svårt att lära ut till eleverna.  

 

Niklas 

Niklas tyckte att förståelsen för hur allting hänger ihop, alltså situationen vi fått här i världen 

att vi har problem med fattigdom och med miljön är svårt. Svårt kan också vara hur jorden 

påverkar sig själv, endogena och exogena krafter. Svårigheten med dessa moment är att få 

eleveran att förstå.  

 

Gertrud 

Gertrud ansåg inte att några kursavsnitt var svåra.  

 

Gun 

Gun berättade att hon hade svårt att komma ihåg namn på huvudstäder. Att behöva undervisa 

i GIS, som Gun inte hade någon utbildning eller kunskap om, såg hon som en framtida 

svårighet.  

 

4.6 Hur lägger tillfrågade lärare upp geografikursen? 

Nils 

Nils menar att detta är första året de undervisar SO-ämnena enskilt, därav har han inte bestämt 

vilka delar som ska vara med i hans kurs i de olika årskurserna. Tidigare, under Lpo 94, 

började han geografikursen i årskurs sex med att studera jordklotet, klimatzoner och 

närmiljön. I sjuan läste de väder och vind. I åttan låg plattektonik men Nils menar att den inte 

ska ligga där längre, enligt den nya läroplanen. I nian läste de fattiga och rika. 
 

Kim 

I sjuan har Kim, tillsammans med sitt arbetslag, beslutat att lägga naturgeografi, exempelvis 

jordens historia och väder och klimat. I åttan återfinns Europas geografi, där de ser på likheter 

och skillnader, exempelvis hur det ser ut i Sydeuropa och Västeuropa, etc. I nian har 

arbetslaget lagt befolkningsgeografi där frågor som mat, miljö och hälsa behandlas. 

 

Robert 

Robert undervisar om värdsdelar, förutom Europa, och naturtyper i årskurs sex. I åttan läser 

de om ”vår jord”. De läser om hur jorden bildades, om världshaven och atmosfären samt om 
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klimatet. Världsdelen Europa behandlas också i årskurs åtta. I nian läser de om 

utvecklingsländer, människor och miljö, rika och fattiga. 

 

Kerstin 

I sexan läser Kerstin om världsdelar och länder. I sjuan återfinns klimat, jordens historia, 

berggrund, hav och vatten. Världsdelen Europa behandlas djupare i årskurs åtta. I nian pratar 

de väldigt mycket om befolkning och jordens resurser och härleder detta till fattiga och rika. 

 

Josefin 

Josefina har tillsammans med sitt arbetslag lagt studiet av världsdelar i sexan, där de 

behandlar namngeografi, klimat, natur och vegetation. I sjuan läser de om jordens utveckling, 

lufthavet, oceanerna och kartkunskap. Josefina poängterar att kartkunskapen kommer in lite i 

alla årskurser. I åttan läser de om Europa och Europas geografi där de jämför Europas delar 

med varandra, alltifrån vilka starka/svaga sidor europas olika delar har till klimat, vegetation 

och varför människor bor där de bor. I årskurs nio tar de upp befolkningsgeografi och frågor 

angående fattiga och rika. 

 

Lena 

I sjuan läste Lena Skåne, Sverige, Norden, Europa och världen. Därefter började Lena om 

igen för att kunna gå in lite djupare på de olika områdena. De läste även geologi, i samarbete 

med NO och Fysiken, för att förklara krafter. Utöver detta läste de även om bergartsbildning, 

mineraler och naturtillgångar. I årskurs åtta läser de återigen om Norden, fast lite djupare 

denna gången för att sen jämföra detta med när de i nian läser om världen och det globala 

samspelet, skillnaden mellan rika och fattiga och förutsättningar.  

 

Niklas 

Niklas undervisar i årskurs sju om olika världsdelar med kartgeografi och större bergskedjor, 

hav, floder och så vidare. Vidare läser de om jordens inre och hur det ser ut på jorden, vilka 

naturområden. De undersöker endogena och exogena krafter samt om hur det ser ut i haven 

och hur de påverkar. I årskurs åtta tar de upp Norden, hur det ser ut klimatmässigt, 

kartografiskt och även kulturgeografiskt. En stor bit i årskurs åtta är också hur naturen ser ut i 

Norden. ”I nian, miljön kommer in rätt så mycket i nian. Hur vi påverkar miljön och hur 

miljön påverkar oss. I-lands och U-landskunskaper i nian också.”  
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Gertrud 

Gertrud ansåg sig behöva titta i den nya kursplanen för geografi för att besvara hur de väljer 

att lägga upp undervisningen på sin skola. I sjuan arbetar Gertrud med kartor och 

kartövningar, jorden inre och yttre krafter samt vatten och vind. I årskurs åtta är det mer 

regionalgeografiskt, då är det mycket om Europa och resurser. I nian är det mer globalt. 

 

Gun 

Gun menar att GIS ska finnas med i årskurs nio och att jordens inre och yttre krafter ska vara 

arbetat med i årskurs sex i och med införandet av Lgr 11. Gun arbetar med världen och tredje 

världen, där mattillgång och klimat står i centrum. 
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5 Resultatanalys - SO-lärare och de geografiska 

traditionerna 
 

I detta kapitel analyseras de svar lärarna gav på intervjuerna. Svaren presenterades i kapitel 

fyra och tolkas i detta kapitel utifrån de geografiska traditionerna berörda i kapitel två. 

 

5.1 De geografiska traditionerna i SO-lärares syn på geografiämnets 

beståndsdelar 

Resultatet från de tillfrågade lärarnas syn på geografiämnets olika beståndsdelar analyseras 

nedan utifrån de fem geografiska traditionerna som beskrivs i kapitel två.  

5.1.1 Skäl SO-lärarna ger till varför geografiämnet ska vara kvar i skolan 

Nils 

Människa-natur traditionen och den regionala traditionen är de traditioner som dominerar Nils 

syn på varför ämnet ska vara kvar i skolan då Nils ansåg att kunskapen om EU-länderna samt 

skillnader mellan fattiga och rika var viktiga delar för ämnet. 

 

Kim 

Det största skälet Kim ger till varför geografiämnet ska vara kvar i skolan går att härleda till 

den naturgeografiska traditionen. Andra traditioner som syns i hennes svar är den regionala 

samt människa-natur traditionen.  

 

Robert 

Den naturgeografiska och människa-natur traditionen är de främsta närvarande traditionerna i 

Roberts svar då han bland annat menade att människans påverkan på miljön räcker för att göra 

ämnet obligatoriskt i den svenska skolan. 

 

Kerstin 

Kerstins svar där hon sa att man behöver känna sin omvärld, klimat och resursfrågor samt 

befolkningsfrågor går att härleda till den naturgeografiska traditionen i första hand, men även 

till människa-natur traditionen.  
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Josefina 

De skäl Josefina nämner går att härleda till den rumsliga-, den naturgeografiska- och 

människa-natur traditionen. Anmärkningsvärt är att Josefina anser att viss geologisk kunskap, 

som är en del av den naturgeografiska traditionen, inte är ett skäl för att geografiämnet ska 

vara kvar i skolan. 

 

Lena 

Människa-natur traditionen är det centrala i Lenas svar. För att uppnå hållbar utveckling, som 

Lena pratade om, krävdes kunskaper som går att härleda till den naturgeografiska- och den 

rumsliga traditionen. 

 

Niklas 

De skäl Niklas ger för att geografiämnet ska ha kvar sin plats i skolan var frågor om miljön 

som går till övervägande del att härleda till traditionen människa-natur. Den rumsliga 

traditionen går även att utläsa ur Niklas svar när han pratade om att namngeografi är viktigt 

att känna till. 

 

Gertrud 

Gertruds svar innehåller den rumsliga-, den regionala- och människa-natur traditionen då hon 

pratade om förståelsen för levnadsförhållanden i olika delar av världen och att det är viktigt 

för eleverna att få en rumslig orientering. 

 

Gun 

Den enda traditionen som går att utläsa ur Guns svar är den naturgeografiska när hon pratade 

om klimat och geografiska fenomen. Dock påpekar hon att namngeografi, som är en del av 

den rumsliga traditionen, inte är ett skäl för att geografiämnet ska vara kvar i skolan. 

5.1.2 Delar inom geografiämnet lärarna själva ansåg vara viktigast 

Nils 

Om fattiga och rika, Europas och världens länder samt namngeografi är delar av 

geografiämnet som Nils ansåg vara viktiga och går att härleda till den rumsliga- och 

människa-natur traditionen.  
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Kim 

När Kim talade om jordens historia, miljön, väder och klimat, som viktiga delar av 

geografiämnet, stod den naturgeografiska traditionen i centrum. Hon nämnde även den 

regionala och människa-natur traditionen då hon pratade om befolkningsgeografi och 

förståelse för skillnader runt om i världen, att det är på ett visst sätt i ett visst område. Dessa 

moment går att härleda till den regionala- och människa-natur traditionen. 

 

Kerstin 

När Kerstin pratade om de delar hon ansåg vara viktigast nämner hon klimat och 

omvärldskunskap. Omvärldskunskap preciserade hon som frågor om råvaror handelsvägar 

och befolkning. Hennes syn på vad som är viktigt går att härleda till den naturgeografiska-, 

den rumsliga- och människa-natur traditionen. 

 

Josefina 

Josefina angav endast kartkunskaper som viktiga moment. Detta går att härleda till den 

rumsliga traditionen. 

 

Lena 

Den rumsliga traditionen dominerade Lenas syn på vad som är viktigt då hon pratade om hur 

viktigt det var för allmänbildningen att kunna namngeografi och veta var saker och ting 

ligger. 

 

Niklas 

Niklas nämnde samhälls-, kultur, och namngeografi. Utöver detta nämnde Niklas 

globaliseringen och I- och U-världsproblematiken. De traditioner som går att utläsa ur Niklas 

svar om vad han tyckte var viktigast inom geografiämnet är den rumsliga-, den 

naturgeografiska-, den regionala- och människa-natur traditionen. 

 

Gertrud 

Gertrud nämnde den rumsliga geografin, och således den rumsliga traditionen, var viktigt att 

förstå för att få en bild hur det ser ut på olika ställen. 

 

Gun 

Den regionala traditionen var utmärkande i Guns svar om vad som var viktigast i 
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geografiämnet då hon talade mycket för namngeografi och gränser. 

5.1.3 Kursavsnitt lärarna själva tyckte bäst respektive minst om att undervisa 

Nils 

Nils ansåg att undervisningen om momenten fattiga och rika, plattektonik och vulkanism var 

roligast. Detta härleds till människa-natur traditionen och den naturgeografiska traditionen. 

Han tyckte även om namnkunskap, vilket härleds till den rumsliga traditionen. 

 

Kim 

Befolkningsfrågor var det som tilltalade Kim mest, vilket enligt Pattison är ett moment inom 

människa-natur traditionen.  

 

Robert 

Robert tyckte om samhällsgeografi, vilket härleds till männska-natur traditionen. 

 

Kerstin 

Hur världen ser ut i dag och och namngeografi var de delar Kerstin tyckte bäst om. Hur 

världen ser ut tolkas som naturgeografisk tradition, medan namngeografi härleds till den 

rumsliga traditionen. 

 

Niklas 

Den regionala-, naturgeografiska- samt människa-natur traditionen var de traditioner som 

syntes i Niklas svar om vad han ansåg vara roligast när han pratade om I- och U-landskunskap 

och krafter som påverkar jorden. 

 

Gun 

De delar Gun tyckte var roliga att undervisa om var resursfrågor med mat- och 

vattentillgångar. Detta härleds till den naturgeografiska- och människa-natur traditionen. Gun 

tyckte minst om namngeografi, vilket ingår i den rumsliga traditionen. 

5.1.4 De kursavsnitt som lärarna ansåg var svårast 

Nils 

Plattektonik var det Nils ansåg var svårast, och således svårast att undervisa i. Plattektonik 

härleds till den naturgeografiska traditionen.  
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Kim 

Kim ansåg att befolkningsfrågor var svårast, därefter naturgeografi. Befolkningsfrågor härleds 

till människa-natur traditionen. 

 

Robert 

Klimatförändringar var det Robert tyckte var svårast att undervisa i. Detta härleds till den 

naturgeografiska traditionen.  

 

Josefina 

Kontinentaldrift och plattektonik var vad Josefina såg som svåra moment. Båda momenten 

härleds till den naturgeografiska traditionen. 

 

Lena 

Lena ansåg att geologi med bergartsbildning var abstrakt och därmed också svårt att lära ut till 

eleverna. Det var aspekter av den naturgeografiska traditionen Lena ansåg var svårt.  

 

Niklas 

Problem med fattigdom och miljön, tillsammans med endogena och exogena krafter var för 

Niklas svåra moment att lära ut. Således människa-natur traditionen tillsammans med den 

naturgeografiska traditionen. 

 

Gun 

GIS och namngeografi var de moment Gun såg som svåra. Båda momenten går genom 

Pattison att härleda till den rumsliga traditionen. 
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6 Diskussion 
 

Inledningsvis i detta kapitel upprepas uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet ämnar 

analysera intervjuresultatet utifrån de geografiska traditionerna samt diskutera 

frågeställningarna utifrån bakgrund och resultat. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken vikt de geografiska traditionerna ges i den nuvarande 

och i tidigare kursplaner för ämnet geografi. Samt hur dessa traditioner visar sig hos aktiva 

SO-lärare i grundskolans senare del i deras syn på geografiämnets beståndsdelar.  

Uppsatsens två första frågeställningar: 

• Vilken vikt ges de olika geografiska traditionerna i den nuvarande och i tidigare 

kursplaner för ämnet geografi i grundskolans senare del?  

• Vilken syn har SO-lärare i grundskolans senare del på geografiämnets olika 

beståndsdelar och vilka prioriteras?  

 

6.1 Diskussion av kursplansanalys 
Geografiska 

traditioner 
Rumslig Regional 

Människa-

natur 
Naturgeografisk Kritisk geografi 

ToH 55 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 62 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 69 Antydd Dominerar Markant Finns Saknas 

Lgr 80 Finns Utsagd Markant Finns Antydd 

Lpo 94 Finns Framhävd Dominerar Finns Finns 

Lgr 11 Framhävd Finns Dominerar Finns Finns 

Fig 2. Tabellen redovisar den vikt de olika geografiska traditionerna ges i förhållande till 

varandra från kursplan ToH 55 till och med Lgr 11. 

 

Den rumsliga traditionen 

Den rumsliga traditionen är antydd i ToH 55, dock framgår traditionen endast i de anvisningar 

som kursplanen innehåller. Wennberg däremot menade att den rumsliga traditionen saknades i 

ToH 55, likaså i ToH 51. Möjligen kan detta bero på att Wennberg kanske valt att utelämna 

kursplanens ”anvisningar”. Traditionen saknas alltså i mål och innehåll. Traditionen är 
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fortfarande antydd i Lgr 62 och Lgr 69, då den återfinns i ”huvudmoment” för högstadiet. 

Traditionen saknas alltså fortfarande i målen. I Lgr 80 kom den rumsliga traditionen att 

införas vagt i de övergripande målen för de samhällsorienterande ämnena. Traditionen är 

påtagligare under huvudmomentet ”människans omgivning”. I Lpo 94 saknas den rumsliga 

traditionen i ”mål att sträva mot”, men finns annars i kursplanens samtliga delar. Traditionen 

har i Lpo 94 fått en tyngre vikt i kursplanens syfte och mål än den hade i tidigare kursplaner. 

Den rumsliga traditionen har fått en mer framhävd närvaro i jämförelse med de andra 

traditionerna i Lgr 11. Traditionen finns med tydligt i kursplanens samtliga delar och 

traditionen har fått en starkare ställning i jämförelse med vad den haft i tidigare kursplaner. 

 

Den regionala traditionen 

Den regionala traditionen dominerar kursplanen ToH 55 fram till Lgr 69 då den under denna 

period utgör ramen för hur undervisningen skulle läggas upp. Geografiämnets olika aspekter 

skulle granskas utifrån olika regioner och jämförelser där emellan. Exempelvis skulle 

naturgeografin studeras tematiskt med särskild hänsyn till regionen Norden. I ToH 55 och Lgr 

62 angavs exempel på olika regioner att studera. Då det rika stoff geografiämnet utgör 

poängterades i dessa kursplaner att ett urval av representativa regioner skulle göras, vilket 

även Wennberg menade. Genom Wennbergs analys ser vi i hans tabell (se fig. 1 s. 20) att den 

regionala traditionen var dominerande även i ToH 51. Den regionala traditionen 

introducerades på 1870-talet och spår av traditionen finns kvar än i dagens läroplan Lgr 11 

som säger att ”Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors 

levnadsvillkor under olika perioder”68 I Lgr 80 har den regionala traditionsramen för hur 

undervisningen skulle läggas upp tagits bort. En möjlig anledning till detta kan vara att ämnet 

geografi i Lgr 80 inte längre var ett autonomt ämne, utan hade gemensamma övergripande 

mål med de andra SO-ämnena. Anvisningarna för vilka länder som skulle studeras togs bort 

inför Lgr 80, och detta kom även Wennberg fram till i sin kursplansanalys. Den regionala 

traditionen får nu en mindre roll än i tidigare kursplaner, då traditionen endast ses som en del i 

stället för det ramverk traditionen tidigare utgjort. I Lpo 94 har den regionala traditionen åter 

stärkts gentemot de andra traditionerna sedan tidigare kursplan Lgr 80. Under ”Ämnets 

karaktär och uppbyggnad” i Lpo 94 finns antydan till de ramar som den regionala traditionen 

tidigare utgjorde i kursplanerna för ToH 51 till Lgr 69. I Lgr 11 finns inte de ramar som 

tidigare var antydda i Lpo 94 och traditionen har generellt sett fått mindre vikt.  

                                                
68 Lgr 11 - Kursplanen för geografi, s. 7 
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Människa–natur traditionen 

Människa-natur traditionen har en markant roll i samtliga delar av ToH 55, men ingår i de 

regionalgeografiska ramarna. Ett exempel är följande del av ”kursinnehåll”: ”Sovjetunionen, 

även dess asiatiska del, Sydeuropa, Afrika och återstående delar av Asien, Australien med 

Oceanien: elementär kunskap om naturförhållanden, något om arbetsliv, bebyggelse, och 

samfärdsel.”69 Människa-natur traditionen ligger här i arbetsliv och bebyggelse, och ingår som 

synes inom ramarna för studiet av olika regioner. Wennberg ger oss genom sin 

kursplansanalys vetskap om att människa-natur traditionen var markant även i ToH 51. Innan 

Lgr 62 och Lgr 69 hade kursplanerna ett naturdeterministiskt synsätt där naturen gav 

människan förutsättningar i form av bosättning, arbete och levnadssätt. Synen kom enligt 

Wennberg att ändras runt Lgr 62, som hade en stark koppling till den forskning som utövades 

under 50-talet, till att människan är aktiv och den naturdeterminisktiska övertonen är borta. 

Molin påpekade att naturdeterminismen fortfarande är tydlig i Lgr 62. I Lgr 62 betonas det 

naturdeterministiska synsättet på ett sätt där människan blev den centrala parten i förhållandet 

människa-natur. Även om synsättet ändrades hade människa-natur traditionen fortfarande en 

markant roll i Lgr 62 och Lgr 69, dock ingick fortfarande människa-natur traditionen i de 

regionalgeografiska ramar som kursplanernas förslag och anvisningar betonade. I Lgr 80 hade 

det naturdeterminististka synsättet i kursplanen ersatts av ett possibilistiskt synsätt, där fokus 

låg på ett dialektiskt förhållande mellan människan och naturen. Skillnaden från tidigare 

kursplaner är att det uppmärksammas att människan påverkar naturen. Människa-natur 

traditionen får i huvudmomentet ”människans omgivning” i Lgr 80 en markant roll i 

jämförelse med de andra traditionerna. I Lpo 94 får traditionen en tydligt dominerande roll i 

kursplanen då traditionen får en stor vikt i samtliga delar av kursplanen. Det possibilistiska 

synsättet från Lgr 80 har stärkts ytterligare i Lpo 94 då frågor om resurser, aktuella 

miljöproblem och överlevnad blivit viktiga delar av kursen. Traditionen behåller sin 

dominerande ställning i Lgr 11 då traditionen, liksom i Lpo 94, får stor vikt i kursplanens 

samtliga delar.  

 

Den naturgeografiska traditionen 

Så långt tillbaka som vi spårat anvisningar och förlag på vad geografiämnet ska innehålla har 

den naturgeografiska traditionens aspekter funnits i geografiämnet. Redan på 1820-talet fanns 

                                                
69 Undervisningsplan för rikets folkskolor - ToH 55, s. 108 
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anvisningar om att naturföreteelser som ebb och flod, vulkaner och mineraler som skulle ges i 

undervisningen. Den naturgeografiska traditionen finns i samtliga delar av kursplanerna från 

ToH 55 till och med Lgr 11 men har aldrig haft någon markant ställning. Dock är 

naturgeografiska aspekter ofta det först nämnda målet i kursplanerna. Anledningen till att 

traditionen ofta nämns först kan vara att naturgeografi ansetts vara en grundkunskap inom 

ämnet geografi som behövs vid studiet av andra geografiska aspekter.  

 

Den kritisk-humanistiska traditionen 

Den kritisk-humanistiska traditionen var först antydd i Lgr 80, vilket Svingby också påpekade 

i sin recension av Wennbergs avhandling Geografi och skolgeografi – Ett ämnes förändring, 

en studie med exempel. Uppmärksammandet av internationella samhällsproblem som global 

jämvikt av välfärd, fördelning av världens resurser, en långsiktig hållbar utveckling och 

regional rättvisa skulle inom det kritisk-humanistiska perspektivet diskuteras utifrån etiska 

och moraliska perspektiv. Detta kritisk-humanistiska perspektiv kom också att speglas i de 

senare kursplanerna, Lpo 94 och Lgr 11, för ämnet geografi. 

 

6.2 SO-lärares syn och prioritering av geografiämnets olika 

beståndsdelar 

6.2.1 Sammanfattning av de skäl lärarna gav för att geografiämnet ska 
vara kvar i skolan 

Den tradition som utmärker sig mest i respondenternas svar på vilka skäl de ger för att 

geografiämnet ska vara kvar i skolan är människa-natur traditionen, därefter följer den 

rumsliga- tillsammans med den naturgeografiska traditionen. Den tradition som syns minst i 

respondenternas svar är den regionala traditionen.  

 

6.2.2 Sammanfattning av vilka delar lärarna ansåg var viktigast 

Den rumsliga traditionen var den tradition som var mest representerad i lärarnas svar om vad 

de ansåg vara geografiämnets viktigaste beståndsdelar. Därefter följde den naturgeografiska 

traditionen, följt av den regionala traditionen. Minst omnämnd som den viktigaste 

geografiämnesdelen var människa-natur traditionen.  
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6.2.3 Sammanfattning av de kursavsnitt lärarna själva tyckte bäst 
respektive minst om att undervisa 

De moment som lärarna ansåg vara roligast går att härleda till människa-natur traditionen. Ett 

fåtal av lärarna poängterade att detta berodde på att momenten var placerade i årskurs nio, och 

eleverna i denna ålder var roligare att arbeta med. Därefter var moment kopplade till den 

naturgeografiska traditionen mest omtyckta. Sex av de nio respondenterna valde att inte 

nämna något moment som tråkigast. Två av de tre lärarna som nämnde vad de ansåg vara 

tråkigast nämnde moment som går att härleda till den rumsliga traditionen. 

 

6.2.4 Sammanfattning av de kursavsnitt som lärarna ansåg var svårast 

Sju av de nio lärarna besvarade frågan vad de tyckte var svårast. Lärarna fick själva välja om 

de ville besvara frågan utifrån sina egna kunskaper, eller utifrån vilket som är svårast att lära 

ut till eleverna. Sex av de sju lärarna som svarade på frågan ansåg att moment kopplade till 

den naturgeografiska traditionen var svårast. Två av lärarna nämnde moment som går att 

koppla till traditionen människa-natur. En av lärarna ansåg att moment som går att härleda till 

den rumsliga traditionen var svårast.  

 

6.2.5 Lärarnas prioritering av geografikursens innehåll  

Majoriteten av de tillfrågade lärarna valde att tidigt i högstadiet lägga moment såsom 

endogena och exogena processer, väder och vind och liknande moment som går att härleda till 

den naturgeografiska traditionen. Den rumsliga traditionen, med kartkunskap och 

platsgeografi, var även den representerad i högstadiets tidigare årskurser. En del lärare 

nämnde också att kartkunskap finns med lite i alla årskurser. En av lärarna påpekade att GIS, 

som för henne blev ett nytt moment, skulle placeras i årskurs nio. Vi härleder även GIS till 

den rumsliga traditionen. Den regionala traditionen visar sig tydligt i årskurs åtta hos de flesta 

av de tillfrågade lärarna då de behandlar olika områdeskaraktärer, oftast Europas. Den 

regionala traditionen finns kvar även i årskurs nio då man diskuterar skillnaden mellan olika 

länder och deras förutsättningar. I denna I- och U-landskomparation kommer även människa-

natur traditionen in väldigt mycket. För majoriteten av lärarna visade sig människa-natur 

traditionen i slutet av geografikursen i årskurs nio. 
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6.3 Övergripande diskussion av vilken syn SO-lärarna har på ämnet 

geografi och vilka delar som prioriteras 

Människa-natur traditionen är den tradition som utmärker sig mest i respondenternas svar på 

vilka skäl de ger för att geografiämnet ska vara kvar i skolan men är den tradition som är 

minst omnämnd som viktigast, samtidigt framställdes moment som går att härleda till denna 

tradition som roligast. Ett par lärare nämnde sådana moment som svårast. Människa-natur 

traditionen utmärker sig som dominerande i kursplanerna för geografiämnet i Lpo 94 och Lgr 

11 och detta kan vara en anledning till varför lärarna angav moment som går att härleda till 

traditionen som skäl för varför ämnet ska vara kvar i skolan. Många av de tillfrågade SO-

lärarna valde att lägga moment som går att härleda till människa-natur traditionen i slutet av 

högstadiet, främst i årskurs nio då de diskuterar I- och U-landsfrågor. Då dessa frågor enligt 

lärarna är väldigt abstrakta för eleverna så har de plaserats i årskurs nio då eleverna hunnit få 

en baskunskap i geografiämnet. Detta resultat stämmer överrens med Molins konstaterande av 

sitt resultat där det framgick att lärare utgår ifrån det kända och rör sig mot det okända.70 Det 

är dock intressant att när lärarana skulle ange vilka delar av geografiämnet de tyckte var 

viktigast var människa-natur traditionen minst representerad. I stället angavs den rumsliga- 

och den naturgeografiska traditionen som viktiga delar av geografiämnet. Den rumsliga 

traditionen är framhävd i Lgr 11, medan den naturgeografiska traditionen inte ges lika stor 

vikt.  

 

De moment som lärarna tyckte var roligast går att koppla till människa-natur traditionen och 

näst roligast var moment som går att koppla till den naturgeografiska traditionen. Intressant är 

att dessa två traditioner är de som var mest representerade i de moment lärarna ansåg vara 

svårast. Tilläggas bör att på frågan om vad lärarna ansåg vara svårast fick de välja att besvara 

utifrån vad de själva tyckte var svårast eller vad de tyckte var svårast att lära ut till eleverna. 

 

Den naturgeografiska traditionen ansågs av lärarna även vara ett stort skäl för att ämnet skulle 

vara kvar i skolan. Det var också många lärare som tyckte att moment som går att härleda till 

den naturgeografiska traditionen var roligast att undervisa i men majoriteten av lärarna såg 

också naturgeografiska moment som svårast. Naturgeografiska moment visade sig tidigt i 

geografiundervisningen på högstadiet, främst i årskurs sex och årskurs sju. Molins empiriska 

undersökning visade att det naturgeografiska ämnesstoffet hade en stark ställning i vad som 

                                                
70 Molin 2006, s. 184 
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ska utgöra starten i geografiundervisning och att detta är en selektiv tradition som lever 

vidare.71 Även Wennbergs undersökning visade att naturgeografin har en särskild roll som 

grundkunskap.72 I den kursplansanalys som för denna uppsats gjorts kan vi urskilja att den 

naturgeografiska traditionen haft en stabil och relativt oföränderlig närvaro i kursplanerna, 

vilket kan vara en av orsakerna till att den naturgeografiska traditionen har en stark närvaro i 

SO-lärarnas syn på ämnet geografi och att lärarna ofta inleder geografikursen med moment 

kopplade till denna tradition, vilket även Wennbergs och Molins undersökningar visade. 

 

Den kritisk-humanistiska traditionen var ej närvarande i respondenternas svar, då de inte 

nämnde aspekterna global jämvikt av välfärd, fördelning av världens resurser, en långsiktig 

hållbar utveckling och regional rättvisa utifrån etiska och moraliska förhållningssätt. Detta 

kan vara ett resultat av att intervjufrågorna inte bjöd in respondenterna till att beskriva hur 

undervisningen går till i detalj. Dock betyder inte detta att traditionen inte närvarar i deras 

undervisning.   

 

6.4 Metoddiskussion 

6.4.1 Intervjuer 

Då en pilotstudie gjorts kunde validiteten för studien stärkas. En mall utvecklades med färdiga 

frågor som användes för varje intervjutillfälle. Undersökningsgruppen utgjordes av individer i 

åldrarna mellan 35 och 55. Den snäva åldersspridningen kompenserades med att ett antal av 

respondenterna var relativt nyutexaminerade medan en del av respondenterna varit 

verksamma inom yrket en längre tid. Det som kunde påverka reliabiliteten var att vi turades 

om att leda intervjuerna, vi ledde fem respektive fyra intervjuer var. Även om områdena 

under intervjun gällt ett specifikt ämne, har frågorna hållits relativt öppna för respondenterna 

att utveckla sina svar. Då en omvänd tratt-teknik använts för intervjuerna, kunde svaren från 

de intervjuade ha blivit till viss del styrda. 73 Eftersom intervjuerna började med specifika 

frågor och övergått till mer öppna frågor där informanten skulle få tänka mer fritt, kunde detta 

ha resulterat i att svaren från respondenterna blivit formade till de svar de antog vi var ute 

efter. Vid varje intervjutillfälle var vi båda närvarande. Även om en skötte intervjun och den 

andra ansvarade för tekniken kunde upplevelsen av att vi båda var närvarande påverkat 
                                                
71 Molin 2006, s. 184 
72 Wennberg 1990, s. 174-175 
73 Patel & Davidson 2003, s. 74 
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resultatet. Rollerna som intervjuare och teknikansvarig ändrades för varje intervju, även detta 

kan ha påverkat utfallet då våra intervjutekniker kan ha skiljt sig åt trots användandet av 

mallen med förbestämda intervjufrågor (se bilaga 2). En annan anledning till att resultaten av 

intervjuerna kunde ha blivit annorlunda är användandet av ljudupptagning vid 

intervjutillfällena. För vissa av de intervjuade kunde detta kanske ha upplevts stressande, och 

resultaten av intervjun blivit påverkat. Denscombe menade att intervjusituationen är en 

konstlad situation där inblandade blir mer formella, vilket också kan leda till att resultatet blir 

påverkat, då detta kan uppfattas som obehagligt. 74 Även om informanterna upplevdes som 

trygga med både oss och situationen, skulle effekterna av intervjuns formalitet ändå påpekas. 

Då insamlingen av data grundade sig på individers enskilda syn blir också resultaten unika. 

Alternativ undersökningsmetod hade kunnat vara enkätundersökningar och observationer. 

Observationer tillsammans med intervjuer hade varit utifrån, vårt syfte, den optimala 

undersökningen. Då observationer är väldigt tidskrävande kunde detta inte utföras på grund 

utav den begränsade tidsramen. Enkätundersökning hade nått ut till fler respondenter gett oss 

ett bredare perspektiv, dock efterstävades en djupare förståelse för respondenternas 

individuella syn, därför valdes denna undersökningsmetod bort. 

 

Resultaten, analyserna samt forskningsbakgrunden i denna uppsats har med tanke på den 

hermeneutiska ansatsen en subjektiv prägel, och slutresultatet av studien hade kunnat skilja 

sig i fall någon annan utfört studien utifrån sin individuella bakgrund. 

 

Sju av nio respondenter var verksamma inom samma kommun. Fyra av de nio respondenterna 

arbetade på samma skola och ingick i samma ämneslag och hade tillsammans arbetat fram ett 

gemensamt övergripande kursupplägg. Detta påverkar resultatet på vilket kursinnehåll som 

prioriterades. Dock bör tilläggas att de olika lärarna hade olika infallsvinklar på de 

gemensamt bestämda momenten. Därmed kan validiteten för undersökningen ifrågasättas. 

 

6.4.2 Kursplansanalys 

Även kursplansanalysen har varit subjektifierad av den hermeneutiska ansatsen, resultatet av 

denna tolkning hade därför kunnat bli ett annat ifall den utförts av någon annan som inte haft 

samma individuella bakgrund att utgå ifrån. 

 
                                                
74 Denscombe 2009, s. 231-268 
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Vi har till största möjliga mån valt att utgå ifrån etablerade översättningar på de geografiska 

traditionerna, där vi haft Wennbergs och Molins avhandlingar till hjälp. Dock skiljer sig vår 

översättning på den ena traditionen från den översättning dessa båda använder mest. Det 

gäller människa-natur traditionen (Man-Land tradition) som Wennberg och Molin oftast 

benämner som människa-miljö traditionen. Vi har i vår beskrivning av traditionen redogjort 

för denna alternativa översättning för att läsaren ska bli medveten om att den översätts olika. 

 

Wennberg har i sin avhandling inte skrivit ut några kriterier för de begrepp han använt sig av i 

sin tabell över kursplanerna för ämnet geografi. Kompabiliteten mellan vår och Wennbergs 

kursplansanalys kan därmed vara bristfällig. Då vi själva analyserat kursplanerna, med 

undantag för ToH 51 och Förslag 1978 som vi inte haft tillgång till, har vi fått en större 

förståelse för Wennbergs tolkning. 

 

6.5 Avslutning 

Avslutningsvis anser vi att uppsatsens frågeställningar blivit besvarade och att svaren i stort är 

tillförlitliga. Vi kanske inte fullt ut kan förlita oss på att den kritisk-humanistiska traditionen 

ej är närvarande i SO-lärarnas syn på geografiämnet. Traditionen saknades dock i lärarnas 

intervjusvar. Detta beror snarare på intervjufrågornas utformning än på lärarnas syn på 

geografiämnet. Eventuell vidare forskning kan vara att granska läroplaner längre tillbaka i 

tiden för att få en djupare förståelse för traditionernas rötter.  
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Bilaga 1 – Missiv 

Hej! 
 
 

 
Vi heter Simon och Albin och är två lärarstudenter som läser sista terminen Geografi på 
Kristianstad högskola. Just nu håller vi på att skriva en C-uppsats som handlar om hur SO-
lärare i den senare delen av grundskolan uppfattar och ser på ämnet Geografi och dess 
beståndsdelar samt hur ämnet ställs i förhållande till övriga SO-ämnen.  
 
 
Som blivande lärare i Geografi skulle vi vilja undersöka vad Du som SO-lärare har för 
relation till blockets olika ämnen med fokus på ämnet Geografi. Vi vill även undersöka 
upplägget i den svenska skolan med blockindelningen i de samhällsorienterade ämnena och 
vilka för- och nackdelar detta medför.  
 
 
Av denna anledning skulle vi vilja att Du deltar i vår intervjuundersökning baserad på frågor 
kring din inställning och relation till ämnet i fråga. Du kommer givetvis att vara helt anonym 
och Ditt namn kommer inte att användas i uppsatsen. All information vi får kommer att 
behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen kommer att få reda vad just Du har sagt. Om 
det är någon fråga som känns obekväm går vi vidare till nästa fråga, och om Du någon gång 
under intervjun vill avbryta så gör vi självklart det. Om det skulle vara så att Du ångrar din 
medverkan i efterhand utesluter vi din intervju från undersökningen.  
 
 
Under intervjun kommer vi att använda oss av ljudupptagning, detta för att vi lättare ska 
kunna komma ihåg vad som sagts och för att undvika feltolkningar. 
 
 
Intervjuerna beräknas ta cirka 20 minuter. 
 
 
Kommer du på några frågor före eller efter undersökningen kan du kontakta oss. 
 

Vi vore tacksamma om Du vill ställa upp. 
Tack på förhand! 

 
Mvh 

Albin M. Hartsner och Simon Wiberg 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ställer upp på en intervju 
 
 
Ort, datum och 
underskrift:________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1. Öppning: 
 

1.1 Ålder & kön 

1.2 Hur länge har du undervisat? 

1.3. Vilka ämnen undervisar du i? 

1.4 Hur länge har du undervisat i geografi? 

 
2. Respondentens bakgrund:  

2.1 Vilka ämnen ingår i din utbildning? 

2.2 Vilken skola gick du din utbildning? 

2.3 Vilket år tog du examen? 

 
3. SO-block: 

3.1 Rangordna vilka av ämnena inom SO-blocket du anser vara roligast. 

3.1.1 Tror du att detta speglar sig i din undervisning? 

3.2 Rangordna vilka av ämnena inom SO-blocket du anser vara lättast. 

3.3 Hur ser du på SO-ämnenas relevans till varandra? 

3.3.1 Rangordna från viktigast till minst viktig 

3.4 Arbetar du ämnesövergripande mellan dina ämnen?  

3.4.1 Om JA = Mellan vilka av SO-ämnena brukar du denna arbetsform? 

3.5 Hur såg du på att ”tvingas” undervisa i ämnen du ej fått utbildning i? 

3.5.1 Har din syn på detta förändrats efterhand? 

3.6 Hur ser du på att du undervisar i block, istället för att ämnena ligger var för sig? 

3.6.1 Vad tycker du är positivt respektive negativt med blockindelningen? 

 
4. Geografiämnet: 

4.1 Uppskattningsvis, hur stor procentdel av SO-blockets lektionstimmar ges till ämnet 
Geografi? 

4.2 Ponera att myndigheterna hotar att avskaffa all skolgeografi – vilka skäl ger du för att 
det ska vara kvar i skolan? 



 57 

4.3 Skolämnet Geografi innehåller många olika delar, vilka tycker du är viktigast? 

4.4 Hur ser kursupplägget för geografi ut, vilken ordning  

4.5 Lägger du upp kursen efter egna idéer?  

4.6 Känner du dig stressad över att hinna med alla delmoment under läsåret? 

4.7 Vilka kursavsnitt tycker du bäst/minst om att undervisa? 

4.7.1 Vad anser du att det beror på?  

4.8 Vilka kursavsnitt tycker du själv är svårast? 

4.9 Vilka tycker eleverna är svårast/minst intressant? 

4.10 Hur tror du att kunskapsförmedlingen påverkas av blockindelningen? 
 

5. Läromedel i Geografi: 

 5.1 Använder du dig av lärobok eller andra läromedel? 

5.1.1 Vilken lärobok? 

5.1.2  Om det ej finns, varför? 

5.2 I vilken mån använder du dig av lärobokens/läromedlens upplägg? 

5.3 Vad anser du om lärobokens roll? 

5.4 Använder du den för din eller elevernas skull? 

5.5 Läser du igenom en ny lärobok före höstterminen? Eller läser du boken efterhand som        
terminen framskrider? 

5.6 Gör du egna arbetsövningar? 

5.6.1 Eller undviker du stenciler? Hur löser du i så fall detta? 

 

6. Övrigt: 

6.1 Har du fått någon fortbildning? 

6.2 Vilken slags fortbildning skulle du vilja ha?  

6.3 Något övrigt du vill tillägga? 
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