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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 ser på 
ämnet geografi. För att studera detta har vi genomfört intervjuer med sju lärare, 
vilka är verksamma inom, för studien, aktuella årskurser. Läroplansteorin och 
tidigare forskning har varit verktyg för vårt arbete, genom att vi har tolkat 
kursplanen i geografi. Geografi upplevs och förstås vara ett ämne som ses 
svårtolkat då det är ett tvärvetenskapligt ämne och uppfattas tillhöra både 
naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, vilket vidare leder till en viss 
osäkerhet hos lärarna för vad geografiundervisningen ska innehålla.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Geografiämnet behandlar interaktionen mellan människa, natur och samhälle. 
Eleverna ska enligt läroplanen exempelvis undervisas i vilka samband platser kan ha 
till varandra och därigenom uppnå förståelse för olika levnadsvillkor. Ämnet syftar 
dessutom till att eleverna ska lära sig att dra egna slutsatser (Skolverket, 2017b). 
Geografi ses som ett tvärvetenskapligt ämne, vilket delades upp i två vetenskapliga 
discipliner, kulturgeografi och naturgeografi under 1949, vid universitetet i Uppsala. 
Kulturgeografi kom att innehålla humaniora och senare samhällsvetenskap, och 
naturvetenskap blev naturgeografins innehåll (Molin, 2006).  

Tidigare forskning visar att undervisningen i geografi i den svenska skolan sedan 
länge främst har innehållit regional- och namngeografi, exempelvis att eleverna ska få 
kunskaper om Sveriges landskap, städer och vattendrag. Den traditionella synen på 
geografiämnet har enligt tidigare forskning varit stark hos lärare och Lena Molin 
(2006) och Christina Odenstad (2014) menar att undervisningen har fokuserat på 
kartkunskap. Denna undervisning har ärvts vidare av nästkommande 
lärargenerationer istället för att de anammat läroplanen (Molin, 2006; Odenstad, 
2014). Forskningsresultaten att den traditionella synen på geografi är gällande i 
undervisningen i högre årskurser, gör det intressant att se om detta gäller även för 
yngre årskurser. Detta studeras i studien genom att undersöka vilken kunskap och 
syn lärare har i relation till ämnet geografi, då utgångspunkten för undervisning 
grundar sig på läraren och dennes förhållning till ämnet. Hur lärs geografiämnet ut 
och hur tolkar lärarna kursplanen?  

Geografiämnet ska ge en bild av omvärlden till eleverna, med syftet att de ska förstå, 
anses det som viktigt att implementera geografi redan i årskurs 1 – 3. Detta görs, men 
frågan är om omfattningen av geografiundervisningen tillräcklig? Hur ser lärarna på 
ämnets innehåll och syfte? Det är intressant att få vetskap om i vilken utsträckning 
geografi undervisas i årskurs 1–3 och vad eleverna får med sig till de högre 
årskurserna. Det anses dessutom som en viktig uppgift att i undervisningen ge 
eleverna möjligheter till att utveckla förmågor som gör att eleverna får förståelse för 
hur olika aktioner kan komma att påverka framtiden till en godtagbar levnadsmiljö 
(Skolverket, 2017b).  

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla 
människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan 
människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss 
kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor 
(Skolverket, 2017, s. 190). 

Med citatet ovan, ses det som viktigt med geografiundervisning. Det är därför av 
intresse att undersöka lärarnas syn på geografiämnet och geografiundervisningen och 
hur de kopplar geografi till kursplan.  

Tidigare studier visar att synen på geografi avspeglas i vilka erfarenheter och 
kompetenser läraren har och Wennberg (1990) menar att innehållet i 
geografiundervisningen grundar sig på vad den undervisande läraren fått med sig 
från sin utbildning i geografi. Det skulle innebära att lärare med god kännedom om 
läroplanen och goda kunskaper i geografi som ämne, kan bygga upp en förståelse för 
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hur ett agerande eller icke agerande kan påverka vår värld och framtid. Då målet med 
undervisningen är att göra eleverna medvetna kring vilka områden geografi berör, 
exempelvis kartkunskap och hållbar utveckling (Skolverket, 2017b), är det av vikt att 
undersöka hur lärarna uppfattar och väljer att lära ut geografi. På sikt kan detta 
generera till att eleverna får en ökad förståelse och blir ansvarstagande för vår miljö 
och vår framtid. Skolans undervisning ska bland annat ge elever möjligheter att 
inhämta kunskaper om hur integreringen mellan natur, människa och vårt samhälle 
fungerar (Skolverket, 2017b).  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Läroplanen anger att skolan ska ge elever kunskap om det svenska kulturarvet men 
också visa elevens roll i ett globalt sammanhang som innebär att kunna se sin egen 
verklighet i ett internationellt perspektiv. Elever ska också få möjlighet till att skapa 
ett personligt och ansvarsfullt förhållningssätt till den gemensamma miljön och att 
agera etiskt mot sig själv och andra (Skolverket, 2017b). Forskning saknas om hur 
geografi för årskurs 1–3 bedrivs vilket innebär att det är oklart hur läroplanen 
omsätts i undervisningen och vilka geografikunskaper elever får med sig till de högre 
årskurserna. Det är relevant att undersöka detta då grunden för ämnet läggs i årskurs 
1–3 och med det skapas intresse och kunskap om vår gemensamma värld.   

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 
ser på ämnet geografi. Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilken syn har sju lärare på ämnet geografi för årskurserna 1–3? 
2. Hur tolkar sju lärare kursplanen i geografi för årskurserna 1–3? 

1.2 Disposition av examensarbete  

Studien består av sex kapitel. Det första kapitlet beskriver hur studien är strukturerad 
och behandlar även inledning, studiens syfte och vår forskningsfråga. I det andra 
kapitlet behandlas studiens bakgrund och inleds med definition av begrepp som 
används genomgående i uppsatsen, vidare görs en beskrivning av litteratursökning 
och avgränsningar som gjorts. Kapitlets avslutande del redogör för tidigare forskning, 
artiklar och styrdokument som är relevanta för studien.  

Det tredje kapitlet förklarar innebörden av det teoretiska perspektivet som studien 
stödjer sig mot. Perspektivet är till hjälp för att kunna diskutera och tolka resultat. I 
det fjärde kapitlet redogörs för vald datainsamlingsmetod, hur valet har gått till och 
hur bearbetning och tolkning av data genomförts. I det här kapitlet görs även en 
beskrivning av de överväganden som tagits hänsyn till i samband med studien. 

Studiens resultat behandlas i det femte kapitlet där svaren från intervjuerna har 
delats in i fyra kategorier. Med läroplansteorin som verktyg förstås och tolkas 
empirin. En sammanfattning av resultatet utgör kapitlets avslutande del. Det sjätte 
och sista kapitlet i studien omfattas av en diskussion där resultatet från ställda 
forskningsfrågor diskuteras och den metod som använts. Slutsatsen baseras på de 
resultat som framkommit och redogörelser för studiens trovärdighet, vidare avslutas 
kapitlet med att ge förslag på vidare forskning inom geografiämnet.  
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2 Bakgrund 

Inledningsvis tar kapitlet med 2.1 Definitioner upp begrepp som använts. Därefter 
följer 2.2 Litteratursökning, där redogörelser för vilka databaser, artiklar och 
webbplatser som använts för studien återfinns. Vidare följer 2.3 Historisk belysning, 
som innehåller historik för valt ämne. Avsnitt 2.4 behandlar Läroplanen (Lgr 11) som 
redogör för nu rådande läroplan och avsnitt 2.5 hanterar Kursplanen i geografi, där 
en presentation av aktuell kursplan ges. I kapitlets sista avsnitt, 2.6 
Forskningslitteratur finns tidigare forskning, vilken är relevant för denna studie.   

2.1 Definitioner 

Här förklaras studiens begrepp och vad som avses med dem. I studien avses lärare 
vara personer som har lärarutbildning och är verksamma i årskurserna ett till tre. 
Kulturgeografi ses som en beskrivning av interaktionen mellan jorden, naturen och 
människan. Naturgeografi beskriver jordytans utseende, exempelvis berg, skog och 
vatten. Läromedel och material avser verktyg för geografiundervisning. 
Respondenter är de sju lärare som intervjuats för denna studie. Grundlärare är 
lärare som är verksamma i grundskolan, det vill säga i årskurs 1–9.  

2.2 Litteratursökning 

En stor del av arbetet har varit att hitta och läsa relevant litteratur för att få förståelse 
för geografiämnet. I sökningen har databaserna Primo, ERIC (ProQuest) och Google 
Scholar använts. Exempel på sökord som har använts är: geography, views, 
elementary school och teachers’ attitudes.   

Förutom ovan nämnda databaser har även databasen DiVA använts, där sökningar 
efter tidigare studenters uppsatser inom geografi gjorts. Sökning efter tidigare 
studenters uppsatser gav möjligheter att leta vidare efter relevant litteratur, då det 
inte finns särskilt mycket forskning om hur geografiundervisningen ser ut i 
grundskolans tidigare år. Vidare resulterade det i en kännedom om avhandlingar, 
vilka användes för studien.  

Ytterligare sökning har gjorts på Geografilärarnas Riksförenings hemsida där artiklar 
lästes från deras medlemstidning Geografiska Notiser. Avhandlingarna som använts 
i studien är skrivna på svenska och forskningsartiklarna som har lästs har främst 
varit på engelska. 

2.3 Historisk belysning 

Den svenska skolan har historiskt sett varit starkt centralstyrd. Under 1800-talet 
hade lärarna dock stor frihet att forma sin undervisning enligt eget tycke, då det inte 
fanns någon tydlig läroplan. År 1842 antogs stadgar, vilka utgör grunden för de 
kunskapskrav som kom att bli folkskolans kursplan. Kunskapsfordringarna 
innefattade att lärarna skulle ha kunskap om fysisk och politisk geografi och landets 
historia (Molin, 2006).  

Normalplanen från 1878, vilken var dåtidens läroplan för folkskolan, redogjorde för 
geografiämnets innehåll. Innehållet behandlade till en början det egna landskapet 
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och sedan större områden, samtidigt som realskolan arbetade med länder i 
geografiundervisningen. ”Begreppet normalplan förändrades till undervisningsplan i 
och med 1919 års undervisningsplan för hela riket” (Molin, 2006, s. 89). 
Undervisningsplanen gällde fram till år 1955. Under åren 1919–1955 kom folkskolan 
att använda sig av hembygdskunskap och geografiundervisningen i årskurs tre hade 
fokus på regionalgeografi, vidare fick naturgeografi eget utrymme (Wennberg, 1990).  
Molin (2006) pekar på en viktig skillnad kring dessa planer, där undervisningsplanen 
innefattar övergripande mål för de olika skolämnena. Undervisningsplanens syfte var 
att skapa samordning när det kom till skolans arbete och arbetssätt. Vidare innehöll 
undervisningsplanen en konkretisering av direktiv angående utförandet av 
undervisningen. Samordningen syftade till att ämnen sammanfördes, exempelvis 
geografi och naturkunnighet, vilka ersattes av hembygdsundervisning (Molin, 2006).  

Redan under 1940-talet infann sig en grundsyn för hur geografi som ämne skulle, 
tillsammans med övriga ämnen för SO, ge en koherent och vetenskaplig bild av 
världen (Wennberg 1990) och under 60-talet delades geografiämnet upp i kultur- och 
naturgeografi vid de svenska universiteten, vilket medförde att ämnet delades upp i 
att tillhöra både samhällskunskap och naturkunskap. Det här medförde ett försvagat 
intresse i att utbilda sig inom geografi och ämnet försvann från gymnasiet 1965 och 
ingick istället i SO- och NO- ämnena (Molin, Grubbström, Bladh, Westermark, 
Ojanne, Gottfridsson & Karlsson, 2015).  

Mål för geografi var bland annat att kunna förstå och se samband mellan natur och 
människa, samt få förståelse för andra länder.  Vidare kom människans olika 
livsmiljöer att bli det centrala i första läroplanen för grundskolan år 1962. Innehållet 
för geografi ses vara oförändrat i läroplanen från 1969, men upplägget kom att ändras 
för att konvergera ihop med övriga ämnen (Wennberg, 1990). 

I Lgr 62 ligger SO som ett block, där ämnena inom SO skulle integrera med varandra. 
År 1966 beslutade Skolöverstyrelsen att göra en översyn av Lgr 62, där det året innan 
hade gjorts en sammanställning där förslag gavs att dela orienteringsämnesstoffet i 
två områden, naturorientering och samhällsorientering. Begrepp som blockämne och 
ämnesblock förkastades (Wennberg, 1990). "Orienteringsämnena fanns kvar i Lgr69 
med namn, mål, huvudmoment och anvisningar för vart ämne" (Wennberg, 1990, s. 
115). Ämnenas anvisningar och gränser kom att tonas ner i Lgr69 och Wennberg 
(1990) konstaterade att geografiämnets beskrivning ses vara lika utförlig i Lgr 62 som 
i Lgr 69. 

Den första läroplanen, Lgr 62, vilar på influenser från den amerikanska 
progressivismen, där nationalistiska och kristna värden sorterades bort av 
Skolöverstyrelsen och ersattes med demokratins ideal, ”… en mer sekulär hållning 
och internationalism” (Linde, 2012, s. 128). Mål och centralt innehåll förblev 
oförändrat (Linde, 2012). Lärarnas kompetens kom att bli allt viktigare i och med att 
skolans innehåll och organisation decentraliserades, vidare utvecklades ett kritiskt 
humanistiskt perspektiv i Lgr 80 (Molin, 2006). 

Människans omgivning blev det centrala i geografiundervisningen. Mål och 
grundsynen för undervisningen i de samhällsorienterade ämnena var bland annat att 
få en ekologisk grundsyn och förståelse för fördelning av jordens resurser och 
människors överlevnad. Den ekologiska grundsynen ska leda till insikter i all enkelhet 
gällande frågor om mänsklig överlevnad (Molin, 2006; Wennberg, 1990).  
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Det som blev nytt i kursplanen var en stark framtoning av kulturlandskapet. 
Regionalgeografin fanns kvar, dock saknades förslag på urval av länder. I de mer 
aktuella läroplanerna, 1994–2011, ses interaktionen mellan samhället, naturen och 
människan vara det centrala. I Sverige kom geografi att bli ett universitetsämne runt 
1990 och utbildningen syftade till att utbilda geografilärare och Sverige sågs vara 
pionjär för Norden (Wennberg, 1990). Först 1994 återkom geografi som ämne men 
har sedan dess haft en svag ställning i skolan (Molin et al., 2015). 

Tidigare intervjuer med geografilärare har visat att de inte har haft god kännedom för 
sitt ämne i kursplanen, men vidare menades att undervisningen styrdes av de 
läromedlen som användes (Wennberg, 1990).  

Wennberg (1990) redogör för en diskussion där olika tidigare synsätt görs gällande 
för geografiämnet, där en undran är om målet för geografiundervisning ska vara 
allmänbildning eller nytta. Ett perspektiv är att undervisningen ska innehålla 
meningsfulla aktiviteter, samt en betoning på teoretiska kunskaper. Slutmålet för en 
elev ses vara att ge eleven en breddad förståelse, ett kognitivt perspektiv, som ger nya 
erfarenheter och perspektiv på tillvaron. Wennberg (1990) uttrycker det som att 
eleven ska få med sig ett geografiskt synsätt.  Ett annat perspektiv är eleven behöver 
integrera sin kunskap för att anamma ett kognitivt perspektiv. Ur samma perspektiv 
hävdas att geografi bör vara obligatoriskt då geografi innefattar möjligheten att få 
kunskap om hur naturgeografiska relationer är avgörande i en socioekonomisk 
kontext, exempelvis gällande resurser för energi och livsmedel. Vidare menas, ur 
samma perspektiv, att geografi ska uppfattas som ett faktaämne, vilket ger en 
bakgrundsinformation till att förstå helheten, eller sammanhang i världen 
(Wennberg, 1990).  

2.4 Läroplanen (Lgr 11) 

Den aktuella läroplanen, Lgr 11, innefattar skolans värdegrund och uppdrag, 
övergripande mål och riktlinjer och kursplaner för de olika ämnena, vilka 
kompletteras med kunskapskrav. Värdegrunden betonas med en demokratisk grund 
där utbildningens syfte är att ge möjligheter till kunskapsinhämtning och erhålla 
värden. Värdegrunden vilar även på att ge eleverna lust till ett livslångt lärande. 
Vidare finns det ett miljöperspektiv vilket innebär att elever ska erhålla en 
ansvarskänsla för miljön och få förståelse för hur hållbar utveckling kan skapas 
genom deras leverne. I ett internationellt perspektiv får eleverna möjlighet att lära 
sig att se sig själva ur genom ett globalt medvetande, vidare lär de sig att vara 
solidariska med sina medmänniskor. I det etiska perspektivet får eleverna möjlighet 
att utveckla sitt etiska agerande gentemot andra och mot sig själva. Det historiska 
perspektivet hjälper elever att få en förståelse för hur världen har sett ut och på vilket 
sätt den har förändrats. Det ger elever möjlighet att förstå sin egen tillvaro och göra 
dem redo till att möta framtiden.  Dessa perspektiv har innehåll som är centrala för 
geografiämnet (Skolverket, 2017b). 

2.5 Kursplanen i geografi 

Läroplanen innehåller kursplaner för skolans ämnen. Kursplanerna är alla 
uppbyggda på samma sätt att de börjar med att förklara syftet med ämnet för att 
därefter förklara vilka förmågor eleven kommer att utveckla när de studerar ämnet. 
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Kursplanens centrala innehåll består av olika kunskapsområden som är indelat i 
punkter vilka utgör det obligatoriska innehållet i undervisningen (Skolverket, 2017b). 
I Skolverkets kommentarmaterial (2011) framgår det att det inte är tänkt att 
undervisningen enbart ska vara baserad på det centrala innehållet utan lärare och 
elever kan tillsammans diskutera vad undervisningen kan bestå i utifrån elevernas 
egna intressen och behov. Det är värt att notera att denna formulering saknas helt i 
Skolverkets reviderade kommentarmaterial från 2017. I kursplanens sista del framgår 
vilka kunskapskrav som är godtagbara för eleverna i årskurs 3, 6 och 9 och dessa är i 
korrelation med ämnets syfte och centrala innehåll. I SO- ämnena (geografi, religion, 
historia och samhällskunskap) är det centrala innehållet gemensamt för årskurs 1–3 
(Skolverket, 2017b).   

I kursplanen i geografi framgår det att det är ett ämne som förklarar samspelet 
mellan människa, samhälle och natur vilket syftar till att skapa förutsättningar för 
eleven att lära känna sin omvärld. Undervisningen ska syfta till att eleven ska förstå 
och kunna ta ansvar både för en gemensam framtid men också för sina kommande 
studier (Skolverket, 2017a). För årskurs 1–3 är geografiämnet indelat i fyra 
kunskapsområden, dessa är Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i 
världen och Att undersöka verkligheten. Tanken är att eleverna ska bilda sig en 
rumslig uppfattning, att i de lägre årskurserna få en uppfattning om det nära och 
lokala för att sedan bygga på kunskaperna till ett större och globalt sammanhang 
(Skolverket, 2017b). I kommentarmaterialet till kursplanen i geografi (Skolverket, 
2017a) lyfts det fram att den ökade digitaliseringen medför att världen blir allt mer 
globaliserad där elever kan kommunicera med andra tvärs över jorden. Det medför 
att elevernas geografiska referensram ändras i mycket snabbare takt än tidigare, 
vilket innebär att eleverna har ett behov att bli rumsligt medvetna för att kunna 
upptäcka sin omvärld. En rumslig medvetenhet väcker nyfikenhet och bidrar till att 
skapa förståelse för andra människor och kulturer, men kanske framför allt medför 
kunskaper om världen att det blir en roligare plats att leva i. De tre första 
kunskapsområdena i geografi täcker in de här delarna och det fjärde 
kunskapsområdet, Att undersöka verkligheten, ska elever bland annat ges möjlighet 
att lära sig viktiga begrepp och arbeta med mentala och fysiska kartor och bilda sig en 
uppfattning om sitt närområde. Det här kunskapsområdet är inte tänkt att studeras 
separat utan finnas med som en verktygslåda i de tre andra kunskapsområdena 
(Skolverket, 2017a).  

2.6 Forskningslitteratur 

Forskningslitteraturen i det här avsnittet bedöms som relevant för studien och den 
inleds med 2.6.1. Synen på geografiämnet och följs därefter av 2.6.2 Den levda 
läroplanen. 

2.6.1 Synen på geografiämnet 

I Geografilärarnas Riksförenings tidskrift Geografiska Notiser redovisar Bladh 
(2014) resultatet av en enkätstudie som gjordes 2012 med lärare för att ta reda på 
vilka lärare som undervisar i geografi, vilken syn de har på ämnet och hur 
undervisning bedrivs. Studien omfattar lärare på mellan- och högstadiet.  

På mellanstadiet är det oftast klasslärare som undervisar i de flesta av skolans 
ämnen. Det här innebär att de inte har en lika stark ämnesidentitet som 
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ämneslärarna har eftersom de i sin utbildning har specialiserat sig inom ett antal 
ämnen. Vad en lärare har fått med sig är beroende av när och vid vilket lärosäte 
läraren gick sin utbildning och vilken inriktning utbildningen har haft. Det här för 
med sig att lärares förutsättningar ser olika ut för att lära ut geografi. På grund av 
utbildningarnas olika innehåll får det till följd att det finns många lärare inom den 
svenska skolan som undervisar i ämnen som de aldrig har fått någon utbildning i. 
Geografi har en tradition av att uppfattas som ett ämne som består av kartkunskap. 
Det är också ett av skolämnena som har flest outbildade lärare vilket har resulterat i 
att ämnestraditionerna lever kvar. Undervisningen på mellanstadiet har formats efter 
undervisningsplanen som utkom 1919 där namn och kunskap om olika länder var ett 
starkt inslag. Undervisningen utgår från en progressionstanke där eleverna först får 
bekanta sig med närområdet för att därefter vidga kunskaperna till Norden och 
Europa. I slutet av grundskolan ges undervisning om resten av världen (Bladh, 2014; 
Molin et al., 2015). Wahlström (2016) menar att världen idag inte har tydliga gränser 
och att människor uppfattar sig vara världsmedborgare. Det får till innebörd att 
bland annat politiska, ekonomiska och moraliska frågor ses som 
världsangelägenheter. En vidare definition av gränser innebär också att en persons 
identitet och tillhörighet med andra ord kan innefatta flera geografiska platser.  

Även om geografi har starka ämnestraditioner så har det sedan 60-talet diskuterats 
om hur lärare ska undervisa i geografi. Det var under det årtiondet som geografi fick 
sin tillhörighet i de samhällsorienterade ämnena och diskussionerna som råder är 
huruvida SO- ämnena ska undervisas som enskilda ämnen eller integrerat. 
Läroplanen Lgr80 förespråkade ämnesintegration men i den reviderade läroplanen 
av Lpo94 som utkom 2000 fick SO en egen kursplan. I studien framkommer det att 
de lärare som nyligen har utbildat sig till grundlärare är mer inriktad på att SO- 
ämnena ska delas upp i undervisningen medan de som har en äldre utbildning är mer 
positiv till ämnesintegrering. De flesta lärare i mellanstadiet kombinerar sin 
undervisning med att lära ut geografi både integrerat och som ett enskilt ämne. 
Grundlärarna i studien uppger att de upplever att geografi fungerar som stöd till de 
övriga SO- ämnena och anser att geografi tillhör SO men ses också som ett ämne som 
länkar samman SO- och NO- ämnena (Bladh, 2014).  

Som nämnts ovan varierar synen på hur geografiämnet ska läras ut bland lärarna 
men vilka kunskapsområden är det då som lärarna undervisar i? Bladh (2014) skriver 
att i den nationella utvärderingen av grundskolan som gjordes 2003 framkom det att 
på högstadiet hade namngeografin tillsammans med fakta om länder en stark 
ställning men elevernas förmåga att se mönster och fördjupa sina kunskaper var svag. 
Därtill fann lärare det svårt att undervisa i miljöfrågor. I enkätstudien som Bladh 
utförde 2012 framkom en något annorlunda syn på geografiundervisningen på 
högstadiet. Miljöfrågorna visade sig ha fått en större plats i undervisningen men även 
hållbar utveckling och rättvisefrågor betonades. Namngeografi, klimat- och 
naturtyper var fortfarande starka teman i undervisningen. På mellanstadiet framkom 
det att lärarna undervisade främst om namngeografi och olika länder men också om 
natur- och klimattyper. Livsmiljöer och naturlandskap var även de vanliga inslag i 
undervisningen.  

Bladh (2014) sammanfattar sitt forskningsresultat med att geografi är två olika 
ämnen på mellan- respektive högstadiet. Den regionalgeografiska traditionen är stark 
på mellanstadiet för att på högstadiet vara ett ämne som är baserat på miljö- och 
aktuella händelser. Geografi uppfattas också vara ett ämne som fungerar som stöd till 



 

   

 

8 

de övriga SO- ämnena. Hans slutsats är att i den nuvarande läroplanen, Lgr 11, är 
geografi på väg att utvecklas till att bli ett värdegrundsämne där frågor om hållbar 
utveckling och miljöfrågor lyfts fram.   

2.6.2 Den levda läroplanen 

Med läroplansreformen 2011 kom en ny läroplan (Lgr 11) som bland annat innehöll 
nya kursplaner för de högre årskurserna men för årskurserna 1–3 behölls SO- 
ämnena intakta. I läroplanen framgår att geografiundervisningen har fokus på 
värderingar, miljö och hållbar utveckling. På universiteten lärs geografi fortfarande ut 
som två ämnen (natur- och kulturgeografi) vilket får till följd att blivande lärare får 
svårt att ta till sig det gemensamma innehållet som de ska undervisa till elever under 
sina geografilektioner. Ytterligare en brist hos universiteten är avsaknaden av 
ämnesdidaktiska studier (Molin et al., 2015). Catling och Morley (2013) menar att de 
lärare som upplever sig inte besitta ordentliga geografikunskaper inte heller känner 
sig trygga i att undervisa i ämnet. Det här innebär att elever går miste om att lära sig 
begrepp och få en fördjupad kunskap då lärare får svårt att diskutera geografiämnet 
på ett djupare plan med sina elever. 

Den nuvarande läroplanen öppnar också upp för lärare att själva styra över 
undervisningens innehåll. I kommentarmaterialet i geografi (Skolverket, 2017a) 
framgår det att lärare har frihet att själv kombinera ihop de olika innehållspunkterna 
i det centrala innehållet för att uppnå syftet med sin undervisning. Molin (2006) har i 
sin forskning undersökt hur lärare nyttjar det frirum som kursplanerna ger, det vill 
säga lärarnas tolkningsföreträde gällande val av metod och innehåll i undervisningen. 
Enligt Molin (2006) finns det två undervisningstraditioner inom geografiämnet. Den 
första är den klassiska traditionen som utgår från material och innehåll. 
Kännetecknade för den är att traditioner inom ämnet förändras långsamt vilket kan 
ses genom att undervisningsplanen från 1919 fortfarande i hög grad överensstämmer 
med nyutbildade geografilärares syn på ämnet. Ämnesinnehållet domineras av 
namngeografi och undervisningen ses vara objektiv men utan konfliktperspektiv. Det 
innebär att problematisering och ifrågasättande inte är en del av undervisningen. 
Den andra traditionen utgår från eleven. Molin (2006) skriver att elevernas 
mognadsgrad ofta har varit föremål för diskussioner och att ämnets innehåll ska 
anpassas efter dem.  

Till fördel för geografiämnets traditioner har många gånger nya arbetsmetoder 
tackats nej till med hänvisning till att de inte passar den tänkta åldersgruppen vilket 
har inneburit en oförändrad undervisning. Kartan ses som det viktigaste verktyget 
men den kopplas inte ihop med aktuella händelser i världen (Molin, 2006). Catling 
(2014) skriver att geografiämnet handlar om att beskriva och kunna förstå världen. 
När platskännedom studeras får barn kunskap om olika platser och dess läge och har 
möjlighet att skapa sig en mental karta. Vikten av att känna till olika platser lyfts även 
fram i kommentarmaterialet till kursplanen (Skolverket, 2017a) där det framgår att 
barn behöver kunna orientera sig i sin omvärld för att kunna placera händelser i ett 
geografiskt sammanhang. I kursplanens centrala innehåll (Skolverket, 2017b) lyfts 
mentala kartor fram som ett verktyg som eleverna ska få ta del av och lära sig. Catling 
(2014) anser att studera sitt närområde skapar en identitet och tillhörighet men 
undervisningen bör även inkludera att eleverna får reflektera över varför just dessa 
områden studeras och var eleven själv kommer in i sammanhanget. Elevers egna 
kunskaper kan vara utgångspunkt i geografiundervisningen där eleverna ses som 
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lärarens medhjälpare för att utforska ämnet. Fördelen med det tillvägagångssättet är 
att de lärare som känner sig osäkra över sina ämneskunskaper har möjlighet att 
tillsammans med eleverna upptäcka och förbättra sina kunskaper i geografi (Catling, 
2014). 

Att få kunskap om hur livet är för andra människors runt om i världen är en del i 
geografiundervisningen men återfinns också i skolans värderingar om att 
undervisningen ska främja förståelse för andra människor och kulturer. Skolan vilar 
på demokratiska värderingar men demokratiska arbetsformer ska också ingå som en 
del i undervisningen där eleverna ska vara delaktiga i planering och val av bland 
annat teman (Skolverket, 2017b). Nilsson (2018, maj) skriver i en artikel i 
Pedagogiska magasinet att lärare ofta uppfattar att all undervisning måste utgå från 
kursplanen och det är det centrala innehållet som styr lektionsplaneringen. Han 
menar att lärare istället bör utgå från eleverna och fråga sig vad elevgruppen behöver 
och varför. På så vis markeras att läroplanen är framtagen för eleverna och inte 
tvärtom. Catling (2014) anser att kursplanen är ett verktyg för lärare men som inte 
behöver vara hindrande i undervisningen. Geografi är ett dynamiskt ämne som 
innefattar både dåtid, nutid och framtid. Med aktiv vägledning och stöd från läraren 
och tillvaratagande av ämnets kreativa sida finns möjligheter att låta elever vara 
delaktiga i val av ämnesinnehåll. På så vis involveras och utmanas eleverna samtidigt 
som de lär sig att förklara och ta ansvar över sina val. I det frirum som Molin (2006) 
beskriver återfinns möjligheten för lärare att låta innehållet i undervisningen styras 
efter elevernas intressen och erfarenheter. En annan möjlighet som frirummet bjuder 
in till är att ha en aktualitets- och värdebaserad undervisning vilket kännetecknas av 
den utgår från elevernas intressen i kombination med aktuella händelser. En sådan 
undervisning medför att olika synsätt och argumentation ges utrymme.  

Frirummet ger också lärare möjlighet att delvis själv kunna välja ämnesinnehåll. 
Molin et al. (2015) utförde 2013 en studie som bestod av 27 semistrukturerade 
intervjuer för att ta reda på hur lärare väljer innehållet i sin undervisning. Lärarna 
som deltog i studien hade undervisat geografi i skolan under olika lång tid och var 
verksamma i olika årskurser, det vill säga från grundskolans tidigare år upp till 
gymnasiet. Utbildningsbakgrunden skilde dem också åt då spannet låg från att ha 
studerat geografi under en termin till att ha en examen inom ämnet. Gemensamt för 
de lärare som deltog i studien var att ämnesinnehållet speglade deras egna intressen 
vilket medförde att de upplevde undervisningen som mer positiv och rolig. Lärarna 
nämnde resor och sina egna barndomsupplevelser med vistelser på landet som 
viktiga faktorer som påverkat deras geografiundervisning men de tog också upp att 
kartor hade varit en stor inspirationskälla för dem. Studien visade också på att några 
lärare ansåg att fokus bör vara på namngeografi och kunskap om olika länder. Andra 
lärare lyfte fram undervisning om miljö- och klimatfrågor där eleverna skulle lära sig 
se kopplingen hur de egna handlingarna påverkar jorden. En annan viktig del i 
undervisningen var hållbar utveckling som gärna integrerades i ett flertal teman. Det 
som gavs minst tid till i undervisningen var fältstudier, skälet till detta anges vara att 
dessa ofta kräver mer planering av lärare och riskerar att ta tid från andra ämnen. 

Genom att låta elever vara inkluderade och delaktiga i undervisningen skapar det 
socialt starka individer som tänker kritiskt och bidrar till vårt samhälle. För att 
åstadkomma detta behöver undervisningen bli kreativ, utmanande och inkluderande 
och se till att skolan är en plats där lärare och barn lär sig tillsammans (Catling, 
2014).    
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3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet, vilket den här studien utgår ifrån, är läroplansteorin som 
handlar om hur lärande organiseras och vilken kunskap som ska läras ut. 
Läroplansteorin kan delas in i två delar. Den första delen ser läroplanen som ett 
styrdokument för utbildning och undersöker varför den har just den utformningen. 
Den andra delen fungerar som ett verktyg för lärare och talar om vad som ska 
undervisas. Innehållet baseras utifrån vad som anses vara av vikt att ha kunskap om 
för att bli en fungerande individ i samhället. Kursplanerna uttrycks i förmågor, vilka 
eleverna ska sträva efter, vidare medför detta att lärare har möjlighet att planera 
innehåll och arbetssätt i sin undervisning (Linde, 2012; Lundgren, 2017a). Det är 
framför allt den andra delen av läroplansteorin som används i den här studien då 
syftet är att undersöka lärares syn på geografiämnet och hur kopplingen till 
kursplanen ser ut. 

Läroplanen är ett styrdokument och i den finns skolans mål, resultat och innehåll och 
är bindande för de som arbetar inom skolan då den är fastställd av riksdagen 
(Lundgren, 2017b; Wahlström, 2016). Catling (2014) menar för att förstå skolans 
undervisning måste det finnas en medvetenhet om att läroplanen utformas efter 
vilken politisk vilja som råder. Utbildning kan handla om vilket socialt utfall som 
önskas, vilket till exempel kan vara att uppnå jämställdhet i samhället eller att få fram 
medborgare som är ekonomiskt lönsamma. Kursplanerna i läroplanen är baserade på 
värderingar och synen på barns beteende och hur utbildning ska bedrivas ser olika ut 
beroende på vilka värderingar skolan har. Genom läroplanen och i undervisningen 
bestäms vilka kunskaper barnen ska få ta del och inte del av. Under 2000-talet menar 
Lundgren (2017b) att läroplaner och kursplaner har blivit allt mer detaljerade i sin 
utformning vilket har medfört att skolan har blivit mer politiskt styrd och 
tolkningsutrymmet för lärare har beskurits. 

I läroplanen är det reglerat vilka ämnen som ska studeras, deras mål och innehåll och 
det är lärares uppgift att tolka innehållet vilket kan göras på olika sätt. Ett synsätt är 
att jämföra undervisningen med formuleringarna i läroplanen, om dessa inte 
överensstämmer tolkas det som en avvikelse. Ett annat sätt är att se läroplanen som 
ett verktyg som påverkar undervisningen men att det finns andra faktorer också som 
inverkar (Linde, 2012). Några av dessa faktorer som kan påverka undervisningen är 
enligt Wahlström (2016) förutsättningar och kompetens hos skolledning och lärare 
vilket innebär att formuleringarna som finns i läroplanen måste anpassas till 
pedagogiska idéer och skolans organisatoriska förutsättningar. Linde (2012) menar 
att när ämnen som är starkt avgränsade, som till exempel matematik, är läroplanen 
och läraren i samklang med varandra. I svagt avgränsade ämnen, och då framför allt i 
de samhällsvetenskapliga ämnena, finns flertalet olika tolkningar av läroplanen, 
vilket ger lärare möjlighet att använda sig av frirummet i sin undervisning. Hur 
ämnet undervisas beror bland annat på lärares erfarenhet och egna akademiska 
studier. Ämnets egna traditioner är också styrande för undervisningen och det är 
framför allt lärare och läromedelsförfattare som vill hålla traditionerna vid liv även 
om försök har gjorts att förändra skrivningar i läroplaner (Linde, 2012). 

När läraren har gjort sin tolkning av läroplanen sker en tillämpning av 
undervisningens innehåll (Linde, 2012). Wahlström (2016) skriver att det är i 
klassrummet som eleverna möter läroplanen. Lärarens uppgift är att tolka och 
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förmedla innehållet och eleverna tar emot budskapet genom att till exempel 
diskutera, läsa eller skriva. På det viset görs läroplanen levande genom att läraren 
väljer hur ämnesinnehållet ska presenteras. Molin (2006) skriver att de klassiska 
frågeställningarna som läroplansteorin ställer sig är vad ska läras ut som syftar till 
undervisningens innehåll och hur det ska läras ut som avser metodik. Varför 
innehållet ska läras ut innefattar mål som ska uppnås men ger även ämnet 
legitimitet. Wahlström (2016) kompletterar frågeställningarna med när (vilken 
ordning och tempo ska undervisningen ha), mot vad (tyngdpunkter och ideal i 
uppdraget) och vem (som syftar på vem som är målansvarig). Beroende på vilka 
pedagogiska idéer som råder har dessa frågeställningar olika tyngdpunkter i 
läroplanen. 

De värden och kunskaper elever ska få med sig utgår från läroplanen och skolans 
undervisning. I läroplanen återfinns de krav som samhället har på skolan, det vill 
säga innehåll, syfte och kunskapskrav och skolans undervisning är arenan där detta 
ska realiseras. Läroplanen och undervisningen är två faktorer som inte kan separeras 
och tillsammans utgör de kärnan för skolan (Wahlström, 2016). 

4 Metod  

Kapitlet börjar med 4.1 Metodologi där vi förklarar valet av metod och hur det är 
förankrat i litteraturen. Det följs av 4.2 Genomförande som beskriver hur studien är 
utförd och i avsnitt 4.3 Etiska överväganden talar om på vilket sätt hänsyn tagits till 
medverkande respondenter.  

4.1 Metodologi  

Frågeställningarna i den här studien bygger på att ta reda på vilken syn lärare har på 
ämnet geografi och hur kopplingen till kursplanen ser ut. För att få svar på 
frågeställningarna bedömdes det lämpligt att samla in data genom intervjuer för att 
ta reda på lärares tankar och inställning till ämnet. I den här studien har 
semistrukturerade intervjuer använts som metod för att samla in data. Det innebär 
att ämnet och frågorna är utvalda i förväg men att det finns flexibilitet under 
intervjuns gång att ställa kompletterande frågor eller be om förtydligande för att 
säkerställa att budskapet i intervjun har uppfattats korrekt. För att få till en bra 
intervjusituation bör intervjun inledas med frågor av enklare art som inte är viktigast 
för studien men som får respondenten att känna sig trygg och bekväm. Därefter ställs 
frågor som är mer centrala för studien (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).   

En intervjuguide utarbetades som utgick ifrån problemområdet och 
forskningsfrågorna för att kunna ställa relevanta frågor till respondenterna. Det är av 
vikt att noggrant gå igenom frågeställningarna innan intervjutillfället för att 
säkerställa att frågorna inte är ledande och att säkerställa att de ligger inom 
respondenternas kunskapsområde (Dalen, 2015). 

Svaren som har erhållits vid intervjuerna utgör data som studien bygger på. Metoden 
passar väl in i studiens syfte då det är lärares syn på geografiämnet och kopplingen 
till läroplanen som efterfrågas. Fördelen med att använda sig av semistrukturerade 
intervjuer är att det ger möjlighet till att i efterhand ta kontakt med respondenterna 
för att ställa ytterligare eller kompletterande frågor om det skulle behövas. 
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4.2 Genomförande 

Avsnittet 4.2.1 Datainsamlingsmetod beskriver den metod som använts vid 
insamling av data. Det följs av 4.2.2 Urval som behandlar studiens urval och därefter 
kommer avsnitt 4.2.3 Databearbetning där det redovisas hur data har bearbetats och 
insamlats. Det sista avsnittet 4.2.4 Tolkning av empiri redogör för hur data har 
tolkats.  

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

I studien deltog sju stycken lärare som arbetar i årskurserna 1–3 och samtliga är 
verksamma inom samma kommun men vid olika skolor. Förfrågan om deltagande i 
studien skickades ut via e-post personligen till lärarna där de erhöll information om 
studien och forskningsetiska principer genom ett missivbrev som bifogades mejlet. 
All kontakt innan respektive intervjutillfälle sköttes via mejl och i god tid innan 
intervjuerna ägde rum fick lärarna ta del av intervjufrågorna för att kunna förbereda 
sig.    

Eftersom semistrukturerade intervjuer användes hade gott om tid avsatts för att 
möjliggöra en bra dialog med respondenterna och för att ha möjlighet att ställa 
följdfrågor till dem under intervjuns gång. Lärarna intervjuades en åt gången i 
antingen lärarens klassrum eller i ett mötesrum vilket innebar en ostörd intervju i en 
för läraren trygg och bekväm miljö. Varje intervju tog mellan 20–30 minuter att 
genomföra. Intervjufrågorna som ställdes utgick ifrån studiens problemområde och 
de två forskningsfrågorna. 

4.2.2 Urval 

Studien grundar sig på ett explorativt urval vilket innebär att det är en småskalig 
undersökning där kvalitativa data samlas in och ger möjlighet till att undersöka 
områden där det finns lite forskning. Fördelen med ett explorativt urval är att kunna 
ta del av intressanta exempel, ge insikt i området som studeras och att personerna 
som deltar i urvalet kommer att studeras djupgående och detaljerat. Lärarna som 
deltar i studien har valts ut subjektivt, det vill säga att de har avsiktligen valts ut då de 
är relevanta för studien och kan bidra med värdefulla data och information. På grund 
av begränsade resurser i form av tid har ett visst inslag av bekvämlighet ingått då alla 
lärarna som deltar i studien är verksamma på samma ort. Det har helt enkelt inte 
funnits möjlighet att intervjua lärare på olika orter runtom i Sverige (Denscombe, 
2016).  

I urvalet till den här studien kontaktades nio skolor med förfrågan om deltagande i 
den här undersökningen vilket resulterade i att lärare från tre skolor accepterade 
inbjudan om medverkan. Fem av de sju lärare som ingår i den här studien har valts ut 
genom egna kontakter. En lärare togs direktkontakt med genom ett personligt mejl 
som skickades ut och en annan lärare blev tillfrågad av sin rektor att delta i den här 
undersökningen. Lärarna arbetar vid olika skolor inom samma kommun i mellersta 
Sverige i årskurserna 1–3 vilket är en naturlig avgränsning då studien syftar till att ta 
reda på hur geografiämnet ser ut i de här årskurserna då forskning för åldersgruppen 
saknas. En av lärarna följer dock upp med sina elever till årskurs 6 då hen är behörig 
lärare för senare årskurser också.  
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Respondenterna har fått svara utifrån den årskursen de undervisar i men eftersom de 
är klasslärare och har arbetat och kommer att arbeta i alla årskurser inom 1–3 så har 
de kunskap i att besvara hur geografiundervisningen bedrivs i de årskurserna också.  

4.2.3 Databearbetning 

Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av ljudupptagning vilket gav en 
försäkran om att inget svar från respondenterna uteblev. Ljudupptagningen skedde 
med hjälp av mobiltelefonens app och två mobiltelefoner användes för att spela in 
intervjun för att vara på den säkra sidan om tekniken hade fallerat. Efter 
inspelningen lyssnades materialet igenom som därefter transkriberades till Word-
dokument, ett för varje intervju. Därefter sammanställdes alla intervjusvaren i ett 
gemensamt dokument och varje respondent fick en egen färg som den transkriberade 
texten skrevs i, detta för att lättare kunna urskilja de olika respondenterna åt. Det 
insamlade materialet, data, lästes därefter igenom upprepade gånger för att kunna 
analyseras, på det viset kunde gemensamma nämnare men även skillnader urskiljas. 
Intervjusvaren kunde därefter samlas ihop i några olika grupper som utkristalliserade 
sig. Med utgångspunkt i de två ställda forskningsfrågorna och med hjälp av 
läroplansteorin skapades fyra kategorier. 

4.2.4 Tolkning av empiri 

Med stöd i läroplansteorin och utifrån de ställda forskningsfrågorna har empirin 
tolkats kritiskt. Vid databearbetningen sorterades data i olika grupper. Ursprungligen 
bildades tre olika grupper men vid ytterligare genomläsning av data upptäcktes att 
gruppen som kallades för synen på kursplanen kunde delas upp i ytterligare en 
kategori som fokuserade på elevernas del i undervisningen. Uppdelningen av data 
resulterade till sist i fyra kategorier vilka är Synen på geografi som ämne, 
Undervisning i geografi, Synen på kursplanen i geografi och Elevers lärande.  

4.3 Etiska överväganden 

I studien används Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att respondenterna i studien har blivit informerade om 
syftet med studien och vilka metoder som kommer att användas. Respondenterna har 
även fått information om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att 
när som helst avbryta sin medverkan. I missivbrevet som har delgivits samtliga 
respondenter per mejl har kontaktuppgifter till handledare och till oss funnits med. 
Respondenterna har blivit tillfrågade om ljudupptagning vid intervjun får ske och fått 
information om att efter arbetet har publicerats kommer dessa att raderas. Innan 
inspelningen av intervjun genomfördes lämnade respondenterna muntligt 
godkännande om ljudupptagning. Respondenterna har även fått information om att 
studien kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Med 
samtyckeskravet menas att respondenterna har fått ge sitt samtycke att delta i 
studien. Konfidentialitetskravet betyder att vare sig respondenternas namn eller 
arbetsplats kommer att namnges i studien. Vidare kommer insamlade uppgifter 
förvaras så att obehöriga inte får del av dem. Med nyttjandekravet menas att de 
uppgifter som samlas in inte kommer att användas någon annanstans utan är enbart 
till för den här studien (Dalen, 2015; Tivenius, 2015).  
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Respondenterna har således både fått skriftlig information om studien per mejl 
genom framtaget missivbrev och de har också fått den muntligen vid intervjutillfället. 

5 Resultat 

Kapitlet inleds med 5.1 Empiri där en beskrivning görs av de olika kategorierna, vilka 
formats efter insamlade och granskade data. Tolkningen har gjorts med stöd i 
läroplansteorin, vilken beskrivs i avsnitt 5.2 Tolkning av empiri. Kapitlet avslutas 
med avsnitt 5.3 Resultatsammanfattning.  

5.1 Empiri 

Utifrån läroplansteorin har data sorterats in i fyra olika kategorier. Dessa är 5.1.1 
Synen på geografi som ämne, 5.1.2 Undervisning i geografi, 5.1.3 Synen på 
kursplanen och 5.1.4 Elevers lärande. 

5.1.1 Synen på geografi som ämne 

Lärares intresse för geografi baseras på egna kunskaper och erfarenheter. Geografi 
ses som ett viktigt ämne där lärare vill ge en tidig bild av världen och därigenom ge 
elever en vidare förståelse och allmänbildning, som att jorden är rund, var Sverige 
finns på kartan och känna till närområdet. Dock ses inte geografiämnet vara viktigare 
än svenska och matematik. Geografiämnet får inte stort utrymme i undervisningen 
jämförelsevis med andra ämnen, där matematik och svenska har största utrymmet. 
Geografiämnets utrymme är även litet i förhållande till de övriga SO- ämnena.  

Det är en liten, liten del… om man tänker att liksom i åk 1–3 då är det ju det viktigaste att de kan 
läsa och skriva och räkna. 

Geografi har en liten del jämfört med andra ämnen som svenska och matte, eftersom man kan 
inte tillgodogöra sig geografi om man inte har läskunskaperna och läsförståelsen. 

Det får nog ganska lite tid tror jag, eftersom det är en ganska liten del av läroplanen och 
framförallt om man jämför med de andra SO och NO- ämnena. Alltså matte och svenska i 
timplanerna är ju väldigt mycket större och där behövs det ju läggas mer tid.  

Integrerat eller inte, geografiämnet ses vara ett ämne som inte får så mycket 
utrymme i årskurserna 1–3. Samsynen är att det inte finns tid att ge geografi mer 
utrymme än vad den får idag och det råder en viss förnöjsamhet över detta. I det 
stora hela känner lärare att geografiundervisningen som är idag är fullt tillräcklig och 
säger sig inte sakna något specifikt i undervisningen. Lärares reflektioner är att det 
kanske skulle ha sett annorlunda ut om de hade haft en vidare kunskap genom sin 
utbildning och erfarenheter. 

Det uttrycks dock önskemål om att få mer kunskap i att undervisa geografi, likt 
skrivarverkstad, för att göra undervisningen mer intressant. Kanske som ett SO-lyft, 
då skolan behöver berika alla ämnen.  

Du behöver ha lite kurser i sånt här också hur du kan göra den intressant. För skulle behöva ha 
mycket mer kunskap bakom mig eller ett bra sätt hur jag kan lära ut och fånga dem. 

Geografi ses inte ha något specifikt ämne som skulle vara mer fördelaktigt att 
integrera med, utan geografi ses gå in lite här och var. Svenska är det ämnet som 
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nämnts konvergera bäst ihop med geografi då det skrivs en del faktatexter. Vidare ser 
lärare geografi ingå i alltifrån en bredd av ett större temaarbete till att bara utgöra en 
liten del av en lektion, exempelvis när det kommer spontana funderingar från 
eleverna. En tanke som kom fram var att ge geografi ett eget utrymme, då det annars 
finns risk att geografi får alltför litet utrymme om det ges som nu, i block. Det anses 
överlag att det är bra att integrera geografi med flera olika ämnen.  

Jag anser att geografi är ett sådant ämne som med fördel kan undervisas i olika temaarbeten 
som berör NO och SO. 

Vi har inte såhär: Nu har vi geografi utan det blir ofta att det ingår… ja, men att man läser som 
ett tema och i det temat kan det vara lite geografi… ämnen som ingår i SO-blocket, men också 
svenska som att skriva, bild… att göra illustrationer… matten. 

När vi höll på med stenåldern, då blir det ju så mycket annat runt omkring, då jobbar man med 
stenåldern i svenska, i matte, jag vill liksom att det ska va det. Utan börjar vi på morgonen och 
det är intressant då håller vi på med det, jag bryr mig inte om att klockan 10:40 ska det vara 
engelska eller nåt sånt. Jag tror att om det är för uppdelat då går det bara in och ut, det är så 
förvirrande. Jag tror att barn måste få jobba länge med en sak på olika sätt, både med bild och 
med kroppen, med allt!  

Jag kan tycka att det hör ihop med lite allt möjligt. Har man till exempel världsdelarna kan man 
lyssna på musik från olika delar av världen…  

Tidfördelningen mellan de olika samhällsorienterande ämnena ser olika ut och tiden 
är bestämd i timplanen. SO- ämnen läses i block för årskurserna 1–3.  

Religion, historia och samhällskunskap är större än geografi och geografi är ju inte eget ämne 
utan det är SO som är blocket.  
 
Historia får ganska stor plats och religion jobbar vi också med lite varje år så.. geografi har inte 
så jättemånga skilda punkter och därför så kommer det mer sällan. 

Vi har ju en stor planering, alla veckor, på termin, så tittar vi i boken: vad ska vi jobba med, jo 
det är religion och då är det smart att ta påsk när det är påsk och världshav det kan man ha när 
som helst. Man kan inte läsa julen i maj. Man tänker liksom så.  

Lärare utgår inte nödvändigtvis från elevernas intressen och de påverkar inte 
undervisningens innehåll i större utsträckning. Olika ramfaktorer tas upp som skäl 
för att elever inte inkluderas, till exempel tidsbrist och gruppkonstellation men också 
att undervisningen utgår från en arbetsplanering som är framtagen gemensamt i 
arbetslaget. Där elever har möjlighet att vara delaktiga i att välja undervisningens 
innehåll sker detta när ett nytt arbetsområde presenteras. Elevers delaktighet i 
geografi sker vanligtvis genom spontana funderingar och frågor som kommer upp 
från dem. Den spontana delaktigheten sker mestadels i årskurs ett. 

Då brukar vi göra en tankekarta, att jag kanske bestämt arbetsområde och så kan det vara Vad 
vill ni lära er om det? Men sen är det också såhär att det man inte vet om, då måste jag ändå få 
med det. Men de kan få vara med och intressera sig. Mycket delaktighet innan. Mycket VÖL- 
diagram. Vad kan vi? Vad önskar vi lära oss? Det kan man använda jättemycket i 
geografiundervisningen.  

Ja, alltså till viss del. Stor del av planeringen har vi ju gjort innan vi börjar ett projekt. Men 
första lektionen brukar vi ofta ha en happening och sen så pratar vi om vad var det egentligen vi 
pratade om, vad tror ni projektet kommer att vara nu och sen så efter det så brukar de få sätta 
sig i grupper men Vad kan vi? och Vad vill vi lära oss? och så försöker vi även få med de 
sakerna och prata om. Så att till viss del är de med och bestämmer. Det kan vara att Jag har 
varit i Spanien, jag vill veta mer om det. De vill veta om städer där mormor och morfar bor och 
så.  
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5.1.2 Undervisning i geografi 

Geografiundervisning ingår i SO-blocket för årskurs 1–3 och mestadels behandlas 
kartkunskap, i form av världsdelar, där världskartan tas fram, vanligtvis när elever 
kommer med spontana funderingar eller vill visa var de har varit på semester. 
Geografi ges mycket litet utrymme i undervisningen, där fokus är riktat efter 
kunskapskraven i årskurs tre. I årskurs ett sker den mesta geografiundervisningen på 
spontan nivå och i årskurserna två och tre används läromedel i undervisningen, men 
det görs även besök i närområdet, där elever får med sig en geografisk och historisk 
bild över hur naturen formats genom tiden.    

Det kan vara så att något barn tar upp något, och man märker att det här tycker de är intressant. 
Bara det att ha en sådan här karta på väggen i klassrummet, det tycker de är jättespännande. 
Just den här kartan har så mycket olika bilder på sig också.  Det kan skapa väldigt mycket 
diskussioner, Var någonstans i Sverige? och Jag har rest dit… och det tog sådär lång tid i 
flygplanet.  Ja, det blir mer spontant i årskurs 1. I årskurs 2 och 3 så använder vi ju, då har vi ju 
NO och SO-böcker, läromedel. 

Vi har sånt lyx att vara i ett sånt här område, så vi går runt och tittar i naturen, till exempel på 
berg och skålgropar som finns vid [området], ja, men så.  

Geografiundervisningen är något bredare och djupare i årskurs tre, där 
undervisningen tar upp klimat, djur och levnadsvillkor, exempelvis var djuren lever 
och hur människor använder naturens resurser. Flera andra ämnen anses beröra 
geografi, som svenska i form av faktatexter, bild i form av illustrationer, NO med 
ämnen som teknik där elever kan göra olika konstruktioner, biologi där elever kan 
förstå hur djur och människor lever under geografiska förhållanden och övriga SO- 
ämnen, historia, religion och samhällskunskap. Musik kan kopplas ihop med geografi 
där olika texter eller rytmer från olika länder och världsdelar gör avtryck. Det går att 
få in geografi mer eller mindre överallt.  

Arbetssätten framstår som varierande och beror på vilken årskurs som ska 
undervisas. I undervisningen kan elever få diskutera och undersöka. En del har ett 
mer tillåtande klimat där elever får vara med och påverka undervisningens innehåll 
till viss del och andra lärare ser det som svårt att ha någon större delaktighet från 
eleverna. Material som används är främst kartor, jordglober, internet, läroböcker som 
Puls och filmundervisning från SLI.   

Det är inga läroböcker i geografi så, utan det finns som en del i SO-undervisningen i tvåan och 
trean, vi har ju inte ämnet geografi fristående så, utan det är under SO. Och dels så läser man 
lite i boken och då är det det här att kunna läsa av en karta kanske, att kunna göra en ritning på 
ett rum och förstå att saker är uppifrån och det är… lite med världsdelar och jordklotet och när 
man kommer in lite på det här med rymden och så. Då använder vi filmer och nätet… och så. 

Vi jobbar mycket med kroppen, vi jobbar mycket upplevelsebaserat … gör vi, som när vi startar 
upp ett projekt så brukar det vara i någon form av happening. Som när vi hade jordgloben i 
höstas, då samlade vi alla barnen på skolgården och sen så låtsades jag vara en flygkapten. ..så 
hade vi satt upp bilder på olika saker från världen i skogen och sen så  gick vi en bana och sen så 
fick barnen avsluta med att vara på Antarktis och åka rutschkana ner som pingviner och sen så 
gick vi in och så pratade vi om Vad är det vi har sett? så att det är mycket att vi jobbat med 
kroppen. Men de brukar även få fakta eller forska och sådär, då har vi lite olika faktaböcker, 
men vi har inga direkta läromedel det har vi inte.  Men så har vi även tillgång till SLI så vi 
brukar titta på en del film.   
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5.1.3 Synen på kursplanen 

Synen på kursplanen i geografi varierar och det råder osäkerhet kring kursplanens 
innehåll. Kunskapsmålen upplevs vara otydliga då de fyra SO- ämnena för årskurs 1–
3 har likadant innehåll. Frågan som ställs är vad ingår egentligen i ämnet geografi?   

Nej, alltså jag tycker det är lite svårt att veta liksom just vad som är geografi, i så, ifall man så 
skulle man vilja ha lite mer tydlighet i kursplanen. 

Jag tycker det är synd att det är, nä men alltså det känns som att allting är likadant, nä men det 
är väldigt stort. Jag skulle nog vilja ha att den är lite mer uppdelad, allting det centrala 
innehållet, kunskapskraven. Det känns som att det är väl därför det blir, det är lätt att glömma 
bort lite, det är bättre om det hade varit lite mer uppstrukturerat, och så kan man liksom 
fokusera på ett sjok i taget. 

Det är svårt att veta hur allt som ingår i geografi ska fås med i undervisningen. Det är 
många ämnen som går in i går in i geografi, eller tvärtom, att geografi finns med i 
många ämnen. Geografi upplevs vara svåra att urskilja och lätt att glömma bort att 
det faktiskt är geografi som behandlas.  

Kursplanen kan ändå uppfattas som bra som den är och behöver nödvändigtvis inte 
förändras.  

Men jag tycker att den är ok som den är. 

Det som är utmärkande för denna kategori är att progressionstanken i 
geografiundervisningen är väl befäst. Målet med geografi i årskurs 1–3 anses vara att 
elever ska få kunskap om sitt närområde som senare ska vidgas till att innefatta 
Sverige och omvärlden.   

På lågstadiet är det att få ett hum om de olika världsdelarnas placering, kanske, sin egen gata i 
förhållande sin egen stad i förhållande till sitt eget land man bor i. 

Jag tycker så här att, jag tycker att man ska veta att vi bor i Sverige. Och vi då, vi bor i [staden] 
och att det finns flera länder. Lite enkelt så här, de är bara tvåor. Och det är vatten runtom, finns 
det också. Och Europa. 

Man vill ju att de ska få en hum om att det finns nåt mer än [området]. 

Kunskap om miljön ses också som ett mål med geografiundervisningen och hur livet 
kan se ut i andra delar av världen.    

Man ska ha lite koll på var Sverige är någon stans .. kanske att det finns olika kontinenter.. jaa, 
och lite miljö. Alltså det går ju in lite i det här med miljön i geografin också, mycket sånt… ja. Jag 
är ju inte jättepåläst, så ska jag säga 

Att man ska vara rädd om sin jord, och man ska vara mån om den, och sen är det ju att man ska 
lära sig att ta del hur man kan ha på andra platser i världen och hur det kan påverka en. Sen 
finns det ju väldigt mycket mer men om man har det i, då tycker jag att man har kommit lite 
långt som barn.  

5.1.4 Elevers lärande 

Till stor del förklaras mål och kunskapskrav för elever. Allra vanligast är det att elever 
får kännedom om kunskapskraven i matematik och svenska men får det inte samma 
utsträckning i geografi.  
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Nej inte mina kan jag säga. Nä men det glömmer man bort när de är så små. Men men däremot 
så skulle man självklart kunna bara läsa upp och berätta varför vi gör det här så att de också 
förstår…  

Oj oj, ja, det där beror ju på hur man som lärare lägger upp sin undervisning. Mycket av det.. 
man skulle säkert kunna bli mycket bättre på det, tänker jag, att man verkligen visar på att Det 
är det här du ska lära dig. 

Det jag berättar är svenska, matte brukar jag tala om för dem vad de ska kunna. Ja engelska 
kanske vi kan prata om. Det är ju de tre som du ska ha jämt med dig i hela livet, i skolan. 

Det är inte självklart att elever ska ha kännedom om de olika kunskapskraven då det 
anses att forskningen är oense i den frågan. 

Men viss forskning säger ju att så ska man absolut göra och det är väl lite inne i Sverige nu att 
man är inne med det här att Här är målet, Hit ska du och att eleverna ska veta det. Men tittar 
man på viss forskning, alltså tittar man på t ex Hatties forskning så säger den, om jag inte helt 
missminner mig, så säger ju han att det här att veta vart målet är, att det inte egentligen har så 
stor verkan, så att det beror ju lite på vad man tror på. 

En del mår heller inte bra att veta exakt… har man svårt i skolan då är det ju bara ytterligare ett 
kvitto på att Jag inte duger..  Jag når inte dit jag borde göra..  

Jag tror att det är… men vissa blir ju bara snurriga av allting och jättestressade, men jag tror, jag 
tror att det är bra att visa på kursplanen, alltså boken att barnen förstår. 

Övergången till mellanstadiet kan se lite olika ut beroende på hur skolor valt att lägga 
upp det och det beror även på vilken utbildning läraren har, om läraren följer sin 
klass till årskurs tre och sedan lämnar över till en lärare för årskurs fyra, eller om 
läraren är utbildad för årskurser högre upp och följer med klassen från årskurs ett till 
sex. I det senare fallet har läraren god kännedom om elevers kunskaper och vad de 
ska jobba vidare med. En del kunskaper repeteras för att förstärkas och bli djupare. 

Det är ju det när vi lär in världsdelarnas namn och världshavens namn och tar ett större grepp 
kring geografin på riktigt och då ska de gärna förstå skillnaderna mellan vatten och land på 
kartan. … och det här lite med avstånd och att jorden är rund men att den är utvikt som en 
platt… sådana där saker som man gör i början. 

Ja, men det är ju att.. att de har koll.. t ex från det att jorden bildas, att jorden är rund, olika 
klimatzoner, ha koll på olika världsdelar… vi bor på norra halvklotet, dag och natt. Ja, men de 
här grundläggande begreppen, att de får med sig det. Vi har så olika här… jag har ju en 
lärarutbildning som sträcker sig till åk 7. Så jag följer med eleverna i mellanstadiet. Det ser lite 
olika ut, men då vet jag vilka kunskaper de har och det blir ingen överlämning så. Annars så har 
vi överlämning också och ser vad som är gjort och ska göras. 

De kommer ihåg mer om de inte har fått jobba med specifika material. Så, utan det märks ofta 
att det var ju mycket Det var när vi gjorde det här och det här. Därför tror jag de kommer att 
komma ihåg väldigt mycket till högre åldrar sen. Men samtidigt vi har ju inte den där riktiga 
kommunikationen mellan fyra till sex och den kan man väl sakna. Förhoppningen är ju att de 
kommer ihåg mycket av det vi gjort och får goda kunskaper när de kommer till fyran. Vi försöker 
jobba så lite som möjligt med bundna läromedel… utan låna böcker från biblioteket istället. 

Vi tittar ju på [landskap], pratar ju vi om. Men annars så, det blir mycket mer i fyran. Mycket 
mycket mer på mellanstadiet. 

5.2 Tolkning av empiri 

Det här avsnittet tolkar empirin och presenteras i två avsnitt vilka besvarar studiens 
forskningsfrågor. Avsnittens rubriker motsvarar namnen på forskningsfrågorna och 
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resultatet tolkas utifrån studiens teoretiska perspektiv som är läroplansteorin. Med 
hjälp av läroplansteorin tolkas lärares syn och tillämpning av kursplanen i geografi.  

5.2.1 Lärares syn på geografi 

Genom empirin sågs en förståelse för den rådande lärarsynen, vilken baserades på 
lärarnas tidigare erfarenheter och utbildning som de fått med sig i sin profession. 
Geografiundervisningen som ges i årskurserna 1–3 uppfattas som ett ämne vilket är 
lågt prioriterat, och inte enbart för att lärarna känner en viss osäkerhet utan även för 
att geografi ingår i SO-blocket och får där dela tid och utrymme med religion, historia 
och samhällskunskap. Lärarna föredrar att ha med geografi i tematiskt arbete och ser 
att svenska är det ämne som integrerar mest av de ämnen som finns utöver SO- 
ämnena. Lärarnas osäkerhet har medfört en enklare lösning på undervisning, 
exempelvis följer de traditionerna som alltid varit på skolan, det vill säga nästan 
ingen geografi i årskurs 1, utan där sker det med spontanitet när det dyker upp någon 
intressant fråga från eleverna. I årskurs 2–3 används vanligtvis läromedel. Empirin 
visar att det fjärde kunskapsområdet, Att undersöka verkligheten, som ska fungera 
som en verktygslåda för de övriga kunskapsområdena och ge eleverna möjlighet att 
på flera sätt tillägna sig geografi, används sparsamt i undervisningen. En del av 
lärarna har skaffat sig kunskap och erfarenhet genom att de undervisat i många år, 
men trots detta ges geografi inte mer utrymme. En av anledningarna kan vara den att 
geografiämnet inte ses vara ett viktigt ämne som matematik och svenska. Lärarna för 
den här studien anser att tiden geografiämnet har i timplanen är tillräcklig.  

5.2.2 Lärares tolkning av kursplanen i geografi  

I tolkningen av kursplanen har lärarna en gemensam syn på vad målet i geografi för 
årskurs 1–3 är, där de nämner att eleverna ska känna till sitt närområde och som 
senare ska vidgas till att innefatta Sverige och övriga delar av världen. Enligt 
läroplansteorin finns det ett flertal faktorer som är avgörande för hur en läroplan 
transformeras och vad som kommer tas upp som innehåll i en lärares undervisning. 
En av dessa faktorer är ett ämnes traditioner vilket Linde (2012) menar är en starkt 
styrande faktor.   

Geografi har en egen kursplan i läroplanen men empirin visar att det inte uppfattas 
som ett enskilt ämne i årskurs 1–3 utan blockindelningen lever till stor del kvar. 
Lärarna hänvisar till sina skolors timplaner där det är SO som står inskrivet och inte 
de enskilda samhällsvetenskapliga ämnena. Bladh (2014) visar i sin studie att lärare 
med nyare examen är mer positiva till att undervisa geografi som ett enskilt ämne 
medan lärare med fler yrkesverksamma år hellre ser en integrering med andra 
ämnen. Till skillnad från Bladh (2014) har den här studien inte visat på liknande 
resultat då respondenterna oavsett utbildning eller anställningsår som lärare ser 
geografi som ett ämne som de gärna undervisar i block eller tematiskt där andra 
ämnen vävs in. En tolkning som kan göras av detta är att lärarna ser läroplanen som 
ett verktyg i sitt arbete men att det finns andra faktorer också som väger in hur 
undervisning bedrivs. 

Eftersom geografi räknas till ett ämne som är svagt avgränsat öppnar det upp för 
lärare att använda sig av frirummet, det vill säga att göra sin egen tolkning av 
läroplanen, och att ha möjligheten att själv välja vilket innehåll undervisningen ska 
ha och vilka metoder som är bäst lämpade (Molin, 2006). Genom empirin sågs det att 
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lärarna, i enlighet med de klassiska frågorna inom läroplansteorin, hade klart för sig 
vad som skulle undervisas och hur det skulle undervisas, ofta var planeringen gjord 
tillsammans i arbetslaget. Många av lärarna använder sig av lärobok i undervisningen 
men också filmer antingen från SLI eller UR Play. Tolkning kan göras att frirummet 
används, men oftast kollegialt, det vill säga att lärare tillsammans funderar ut 
innehållet men avviker inte nämnvärt från en gemensam framtagen planering. Det 
kan bero på lärarnas eget intresse av ämnet, erfarenhet och utbildning men också att 
några av respondenterna inte är helt insatta i kursplanen. Alla lärare upplever dock 
att de har full möjlighet att bestämma innehållet i sin undervisning.  

Geografi har en egen kursplan i läroplanen liksom de tre övriga 
samhällsvetenskapliga ämnena. Däremot för årskurs 1–3 är det centrala innehållet 
identiskt för dem. Flertalet av lärarna upplever att på grund av den indelningen 
skapar det en otydlighet om vad som egentligen ingår i geografiämnet. Lärarnas 
respons kan kopplas till läroplansteorins didaktiska frågor varför och vad? Det råder 
en osäkerhet på vad som egentligen tillhör geografi, och inte till de övriga SO-
ämnena, och det är därför svårt att förstå varför vissa delar som till exempel pengars 
användning och värde finns med i kursplanens centrala innehåll. Lärarna menar att 
när kursplanen är svårtolkad finns det en risk att innehåll glöms bort att undervisas 
om.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Synen på geografi beror på lärarnas erfarenheter, vilket vidare konkretiseras att har 
de för tunt underlag, material, med sig, blir resultatet av undervisningen allt annat än 
bred. Osäkerheten grundar sig på okunskap, vilket i sin tur grundar sig på en 
otillräcklig utbildning i ämnet eller ointresse. Detta stämmer väl överens med vad 
Wennberg (1990) belyser, en lärare som fått med sig goda kunskaper i att undervisa 
geografi även har goda möjligheter att ge eleverna ett innehåll av bredd och djup, 
vidare får eleverna en god kunskapsinhämtning.  

Ointresse kan bero på att utbildningen brustit eller på annat sätt varit för svår. För att 
konkretisera vad en god och gedigen utbildning i geografi betyder, kan det förklaras 
med att den har en helt annan plattform att utgå ifrån, en bredd på kunskaper, vilka 
ger en kvalitativ undervisning. Men om geografiämnet inte får mer utrymme i 
kursplanen kommer de gedigna kunskaperna inte att utnyttjas fullt ut.  

I studien uppmärksammades att det fanns en viss osäkerhet för ämnet geografi bland 
lärarna, vilket innebar att lärarna gjorde det enkelt för sig genom att inte sväva ut i 
sin undervisning. Med enkel undervisning menades att lärarna höll sig till ett område 
de behärskade och kände sig trygga i, exempelvis genom att följa det som skolan 
alltid gjort. 

Tolkningen visar att det är svårt att belysa utifrån det empiriska materialet, om 
eleverna får med sig förutsättningar att vidareutveckla förmågan att analysera, 
exempelvis processer mellan människa och natur eller att kunna göra överväganden 
sett till vad kursplanen föreskriver. 
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6 Diskussion 

Kapitlet består av tre avsnitt och inleds med 6. 1 Resultatdiskussion där resultatet 
diskuteras med koppling till litteraturen. I avsnitt 6. 2 Metoddiskussion diskuteras 
den valda metoden som använts i den här studien. Avsnitt 6.3 Framtida 
forskningsfrågor innehåller frågeställningar för framtida forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att erhålla fördjupade kunskaper om hur lärare för 
årskurserna 1–3 ser på geografiämnet och hur de tolkar kursplanen i geografi. 
Lärarnas erfarenheter speglar hur de ser på ämnet geografi, vilket stämmer överens 
med tidigare forskning, vilken Wennberg (1990) redogör för. Det tycks, enligt 
respondenterna, vara svårt att undervisa i geografi, då de inte har klart för sig vad 
som egentligen ska ingå i geografi. En önskan finns om att geografi ska ligga som ett 
helt eget ämne i kursplanen med eget centralt innehåll, och inte som nu, där det 
centrala innehållet är gemensamt för alla fyra SO-ämnena för årskurserna 1–3. Det 
uttrycks även att geografi skulle kunna ingå i ett SO-lyft, precis som läslyftet för 
svenskan. Samtidigt framkom det att lärarna var nöjda med hur det ser ut idag och 
ser inte en breddning av ämnet vara nödvändigt.  

Lärarnas egna erfarenheter och utbildning har en viktig roll i hur geografi lärs ut och 
vad undervisningen ska innehålla. Detta visar, precis som Bladh (2014) och Molin et 
al (2015) förklarar, att beroende på vad en lärare fått med sig från sin utbildning och 
vilken inriktning utbildningen haft så visar det sig i lärare har olika förutsättningar 
att undervisa geografi. Författarna menar vidare att många lärare undervisar i ämnen 
de inte har någon utbildning i. Tidigare forskning visar sig stämma väl överens med 
det resultat som framkommit genom studiens intervjuer. Studien har tolkats utifrån 
läroplansteorin, vilken ses optimal för studiens syfte och ställda forskningsfrågor. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i geografi (Skolverket, 2017a) lyfts 
möjligheterna att i undervisningen utgå från det lilla och elevnära till det globala som 
också finns med i de tre första kunskapsområdena i kursplanen vilka är att leva i 
närområdet, att leva i världen och att leva tillsammans. Det här stämmer överens 
med progressionstanken som Bladh (2014) berättar har sitt ursprung från läroplanen 
1919 där det framgår att eleverna först ska få utbildning om sitt närområde och 
därefter byggas vidare till att innefatta ett allt större område. Den här studien visar 
också att lärarna anammar geografiämnets traditioner och börjar sin undervisning i 
det elevnära som därefter vidgas till övriga världen. 

Resultatets betydelse är av vikt då det synliggör att geografi har en plats, om än oklar 
för lärarna. Vidare är det av vikt att ge elever möjlighet till kunskapsinhämtning med 
en undervisning där geografins samtliga områden finns med för att eleverna ska få en 
bild av vad geografi är. Elever som ska verka för framtiden och bli fungerande 
individer i samhället behöver få med sig kunskaper om hur samspelet mellan individ 
och miljö fungerar. Det är även av vikt att elever får med sig kunskaper om liv på 
jorden, hur människan kan ta till vara jordens resurser och vilka konsekvenser det 
kan få (Skolverket, 2017b). 
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Kan det vara så att lärarna är nöjda med utrymmet för geografin idag för att det råder 
en viss osäkerhet i att ge ut undervisningen i det?  

6.1.1 Slutsats 

En lärare som erhållit gedigen utbildning i att undervisa geografi har även goda 
möjligheter att ge sina elever en kunskapsbredd, som genererar till god 
kunskapsinhämtning (Wennberg, 1990). Det ses önskvärt att lärare konkretiserar för 
sin egen del vad geografiämnet egentligen innehåller och vad syftet är med att 
undervisa i geografi. Om lärarna har brist på kunskaper och underlag för att 
undervisa i geografi, leder det till osäkerhet och undervisningen görs enkel. Detta 
innebär att eleverna inte ges samma möjligheter till kunskapsinhämtning, en del får 
med sig kunskaperna från den enkla undervisningen och andra kan komma att få en 
mer innehållsrik kunskap. 

6.1.2 Egna reflektioner 

I kommentarmaterialet till geografi (2011) finns en förklaring till det centrala 
innehållet där det framgår att lärare och elever tillsammans kan komma överens om 
hur innehållspunkterna i det centrala innehållet ska avhandlas. Innehållspunkterna 
behöver heller inte vara det enda som undervisas i geografi utan lektionernas innehåll 
kan kompletteras med och utgå från elevernas egna intressen och behov. I det 
reviderade kommentarmaterialet från 2017 saknas denna skrivning vilket vi ställer 
oss frågande till särskilt med tanke på att undervisningen ska ”främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust till att lära” (Skolverket, 2017b, s. 7). 
Catling (2014) framhåller vikten av att geografi utgår från eleverna och att de ska ha 
en central roll i undervisningen. Frågan är vad som är orsaken till att Skolverket inte 
längre har kvar formuleringen om elevers intresse och behov i det reviderade 
kommentarmaterialet? Ses det som en självklarhet att lärare känner till att de ska 
tillvarata elevernas intressen i undervisningen och därför behöver inte skrivningen 
längre stå med? I läroplanen (Skolverket, 2017b) står det att elever ska vara delaktiga 
i planeringen av undervisningen för att på så vis lära sig ta ansvar och utöva 
inflytande. För att tydliggöra den delen hade vi gärna sett att kursplanen i geografi 
hade kompletterats med att utrymme finns att ta tillvara på elevers intresse och 
behov i undervisningen och inte att det endast har funnits med i ett tidigare 
kommentarmaterial till kursplanen. 

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet med studien har varit att få en fördjupad kunskap om lärares syn på ämnet 
geografi och tolkningen de gör av kursplan, har det varit till fördel att använda 
semistrukturerade intervjuer då det medgav tid till samtal och diskussioner med 
respondenterna. Valet att använda semistrukturerade intervjuer passade också in i 
den begränsade tidsramen som studien hade. Läroplansteorin ses som optimal för 
studien med tanke på syftet och forskningsfrågorna då den fokuserar på vad som 
räknas som kunskap och hur undervisning ska bedrivas för att lärande ska ske. 

Respondenterna blev i förväg informerade om studiens syfte genom ett missivbrev 
som också innehöll information om de forskningsetiska principerna och hur studien 
kommer att publiceras. Förfrågan om deltagande i denna studie och missivbrev erhöll 
respondenterna via mail. Att ta en första kontakt via mail med förfrågan om 
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deltagande i studie har både för- och nackdelar. Mail är en snabb kanal att få ut 
information i vilket är en fördel då tiden för studien var begränsad och snabb respons 
ger mer tid till planering, genomförande och transkribering av intervjuer. Nackdelen 
är att flertalet lärare lider brist på tid och därför inte prioriterar att läsa sin mail vilket 
medför en osäkerhet om hur uteblivet svar ska tolkas, önskar läraren att inte delta i 
studien eller har de inte hunnit läsa sin mail? Ytterligare en nackdel är att 
grundskolornas adressregister många gånger är felaktiga och att leta fram en korrekt 
mailadress är en tidskrävande uppgift. Mailutskicken kompletterades därför i vissa 
fall med telefonsamtal och direktkontakt med kontaktpersoner för studenter på 
skolorna för vidarebefordring av missivbrev och förfrågan om deltagande i studien. 
En fördel som väger tungt i att använda sig av mailutskick är att alla lärare som 
tillfrågas erhåller samma information gällande studiens syfte och de forskningsetiska 
principerna vilket inte hade kunnat säkerställas om kontakt hade tagits muntligen. 

Innan intervjutillfällena skickades intervjufrågorna ut i förväg till de sju 
respondenterna, vilket kan vara till nackdel då respondenterna har möjlighet att 
diskutera sig fram till " rätt svar" i arbetslaget med sina kollegor. Fördelen är att 
respondenterna har möjlighet att tänka till hur de ser på geografiämnet och hur de 
faktiskt bedriver sin undervisning. Att de i förväg fått se frågorna medgav också att de 
kunde föra en djupare diskussion kring geografi istället för att eventuellt känna sig 
svarslösa på några av frågorna som kräver eftertanke. Samtliga intervjuer spelades in 
med hjälp av mobiltelefoners inspelningsapp vilket visade sig vara ett bra fungerande 
verktyg med hög ljudkvalitet. Det medförde en trygghet att respondenternas svar 
kunde återges korrekt vilket ökar tillförlitligheten av studien då svaren kunde lyssnas 
igenom upprepade gånger vid transkriberingen. Alla respondenter intervjuades 
enskilt i antingen ett mötesrum eller klassrum på respondenternas arbetsplats vilket 
medförde en bekväm och trygg plats för dem. Respondenterna upplevdes ge ärliga 
svar, då de utöver sina kunskaper även delgav svar som att de kände osäkerhet för 
geografi och erkände även sina brister i ämnet, vilket också ökar trovärdigheten för 
studien. 

Ett problem har varit att hitta litteratur som är relevant för studien då det saknas 
forskning kring geografiundervisning i årskurs 1–3. En av avhandlingarna 
(Wennberg, 1990) som har använts har känts relevant gällande historiken för 
geografiämnet men har medfört osäkerhet på hur övriga uppgifter överensstämmer 
med dagens skola då den utgår från tidigare framtagen läroplan. Molins (2006) 
avhandling är inriktad på högre årskurser men tar upp för den här studien relevanta 
aspekter på undervisningen och kursplanen genom att undersöka hur frirummet i 
undervisningen nyttjas.  

För att öka kvalitén på den här studien hade arbetet kunnat kompletteras med 
observationer för att få ytterligare information om hur lärarna tolkar kursplanen. Det 
som har framkommit av empirin visar dock tydligt att ett sådan komplettering inte 
hade varit möjlig tidsmässigt sett då geografi inte undervisas kontinuerligt i skolorna 
som svenska och matematik görs. Ämnet vävs in i blockundervisning eller läses vid 
olika tidpunkter på året beroende när det tas upp i läroboken. Av förståeliga skäl har 
religionsundervisningen företräde i planeringen då de lektionerna planeras så att de 
sammanfaller in i samband med olika högtider, geografi kan läsas när som helst. Det 
medför dock att det är svårt att planera in observationer av geografiämnet då det inte 
är säkert att geografi undervisas precis vid den här studiens genomförande. 
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Studien redovisar inte en bild av hur undervisningen i geografi ser ut överlag i de 
svenska skolorna då endast sju stycken lärare är intervjuade. Målet har inte varit att 
generalisera utan intentionen har varit att få fördjupade kunskaper kring området. 
Intervjufrågorna har utformats utifrån det teoretiska perspektivet och varit relevant 
för studiens syfte och forskningsfrågor vilket ökar studiens trovärdighet. 
Respondenternas svar uppfattas som tillförlitliga då frågorna skickades till samtliga 
innan intervjutillfället, vilket gett dem tid till att förbereda sig. De intervjusvar som 
erhållits uppfattas som trovärdiga då intervjuerna har skett i en, för dem, behaglig 
och trygg atmosfär. För att stärka trovärdigheten hade intervjuerna kunnat 
kompletterats med observationer, det hade dock behövts kontinuerliga observationer 
under längre tid, vilket det inte fanns utrymme för i denna studie. Trovärdigheten 
hade även kunnat stärkas av elevintervjuer. Pålitligheten i arbetet har stärkts genom 
att respondenternas svar har spelats in och transkriberats. Arbetet har granskats 
kontinuerligt av handledare vilket också har medfört större pålitlighet. 

Sanningskriterier 

De kriterier som tagits hänsyn till för den här studien är som följer: 
Resultatet för studien anses vara rimligt i och med att insamlad data betraktas som 
rimlig och litteratur som använts för studien är relevant (rimlighetskriteriet). 
Resultatet har tolkats med det valda teoretiska perspektivet, läroplansteorin, vilket 
har varit aktivt under studiens hela tolkningsprocess och har också haft till syfte att 
skapa distans mellan oss och empirin (korrespondenskriteriet). Det teoretiska 
perspektivet har hjälpt till att skapa en enhetlig tolkning av resultatet som inte säger 
emot sig själv och studiens forskningsfrågor har efterlevts genom hela studien 
(koherenskriteriet). Studiens trovärdighet bekräftas genom att ovanstående 
sanningskriterier anses vara uppfyllda (Tivenius, 2015). 

Reflexivitet 

Innan studien påbörjades fanns egna tankar och erfarenheter om hur 
geografiundervisningen bedrivs i årskurs 1 – 3. Under studien har förhållningssättet 
varit inriktat på objektivitet och öppenhet för det arbete lärarna genomför. Ett ärligt 
sökande efter mer kunskap kring hur lärare arbetar med geografi har varit en 
kontinuerlig del i arbetet med studien. Genom arbetet med studien har vi tillägnat oss 
än mer kunskap kring geografins betydelse, vilket anses vara till fördel i den framtida 
profession som väntas.   

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Flertalet frågeställningar har uppkommit som vore värdefullt att forska vidare inom. 
Resultatet indikerar en allmän osäkerhet hos lärare när det gäller att undervisa i 
geografi och tolkning av kursplan. En frågeställning som uppkommit är gällande 
utformningen av kursplan. Om geografiämnet skulle ha haft eget innehåll med egna 
kunskapskrav, hade det då visat på någon skillnad i undervisningen?   

Flera av lärarna i studien uppger att de inte har erhållit geografiundervisning i sin 
lärarutbildning. Hur påverkar det lärandet för eleverna och får de med sig kunskaper 
i geografi som läroplanen föreskriver och är det något som behöver ändras på i 
lärarutbildningarna?  
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Då det inte finns forskning som är inriktad på geografiundervisning i grundskolans 
tidigare år hade fortsatt forskning inom området kunnat bidra med insikt om hur 
undervisning i geografi bedrivs i årskurs 1–3. Idag är det okänt hur 
geografiundervisningen ser ut. Forskning hade kunnat klargöra hur geografiämnet 
upplevs och undervisas i och samtidigt signalera om att elevers lärande i ämnet ses 
som värdefullt redan från årskurs 1–3. 
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Bilaga 1 - missivbrev 

 

Hej!  
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås och läser nu vår sjätte termin av åtta 

på Grundlärarprogrammet F-3. Vår nuvarande kurs behandlar självständigt arbete, där vi har 

valt att genomföra en studie inom SO med inriktning på didaktik i ämnet geografi. Syftet med 

vårt arbete är att söka reda på hur geografiundervisningen bedrivs i årskurserna 1–3.  

Vår studie bygger dels på forskning och adekvat litteratur och dels på de intervjuer vi önskar 

genomföra med grundlärare i årskurs 1–3. Vi önskar genomföra en intervju med dig, då vi ser 

att det är av värde för vår studie att få tillgång till dina kunskaper och erfarenheter från din 

profession. 

Intervjun innefattar frågor om din geografiundervisning och vi beräknar att intervjun kommer 

att ta cirka 30 minuter.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbryta utan negativa konsekvenser för dig. Materialet vi 

samlar in under intervjuerna kommer endast att användas av oss och i den här studien och 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen person eller skola kan identifieras. Studien 

kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

  

Med vänlig hälsning  
 
Ingrid Anundi 
 Camilla Petersson  

Vill ni komma i kontakt med oss nås vi på följande mailadresser: 
  
 

iai15003@student.mdh.se  
cpn07002@student.mdh.se 

  

Handledare: 

Karin Sandberg 

karin.m.sandberg@mdh.se 
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Bilaga 2 - intervjufrågor  

1. Hur många år har du arbetat som lärare? 
 

2. Har geografi ingått i din utbildning? Om ja, i vilken omfattning? 
 

3. Hur ser geografiundervisningen ut i åk 1 – 3? (vilket fokus finns i respektive 
åk?) 
 

4. Vilka metoder och material används?  
 

5. Saknas det något i undervisningen? (Motivera svaret) 
 

6. Vad är målet med geografiundervisningen?  
 

7. Vilket utrymme (tid) får geografiundervisningen? (jmf med övriga 
skolämnen?)  
 

8. Hur ser tidsfördelningen ut mellan de olika samhällsorienterade ämnena? 
 

9. Tycker du att geografiämnet skulle behöva mer utrymme, tid, än det har idag?  
10. Känner du att du kan utforma din undervisning inom geografi som du själv 

vill? 
 

11. Hur tycker du att geografi ska undervisas? Som ett enskilt ämne eller 
integrerat? Eller en kombination av både och? Om integrerat- vilket/vilka 
ämnen tycker du bäst passar ihop med geografi? 
 

12. Vad är din åsikt om kursplanen i geografi? Är det något du vill ändra på? 
 

13. Har eleverna kunskap om kursplanen och kunskapskraven de ska uppnå?  
 

14. Är eleverna delaktiga i att välja innehåll i undervisningen? (motivera svaret) 
 

15. Hur förbereder du eleverna i geografi för de högre årskurserna? 

  

  

 

 

 

 


