
Verklighetens karta inte som Jan Björklund 
tror  
Jag ingår i en grupp geografer och lärare som kritiserat Jan Björklund för att ha ändrat i 
Skolverkets förslag till kursplan i geografi och begränsat kunskaperna på mellanstadiet till 
svenska landskap, Norden och Europa. Skolbarnens verklighet ser annorlunda ut, skriver 
Tomas Torbjörnsson. 

Först i årskurs sju ska eleverna lära sig var världsdelarnas viktigaste länder ligger, anser Jan 
Björklund. Vår kritik har fått stort stöd men också mötts med skepsis. Bland annat har värdet 
av att öka ungdomars beredskap för att agera i en dynamisk, globaliserad värld ifrågasatts. Jag 
vill förtydliga vad det kan betyda med några exempel från en helt vanlig skoldag. 

10.00. En klass undersöker olika jordbävningar som inträffat i år. Specialkartor och data 
hämtas från Internet. Med Google Earth zoomar de in jordbävningsplatsen, beskriver 
livsmiljön där, jämför den med sin egen och tar ställning till var och hur de skulle vilja bo om 
de levde där. Två elever har egna erfarenheter av jordbävningar. Namnen på dessa platser och 
länder blir nu gemensam kunskap för klassen liksom namn på andra länder med 
jordbävningsrisk dit svenskar reser som turister. 

14.00. Planerar att låta eleverna adoptera var sitt fartyg att följa från Göteborg och ut i vida 
världen via en webbsida som anger positionen i realtid. Under några veckor skrivs loggbok 
över fartygets rutt, hamnbesök och väder. Om eleven får kontakt med besättningen kan de 
också få kunskaper om livet ombord och om vad som finns i lasten. En elev har en syster på 
den seglande gymnasieskolan på Öckerö och kan nu följa skolskeppet Gunillas färd genom 
Karibiens övärld. Alla elevers rutter ska ritas in på en världskarta där de också skriver namn 
på hamnstäder som besökts, hav och bihav som passerats och länder som siktats. Om denna 
övning görs på mellanstadiet – är det då rimligt att säga till eleverna att ni behöver bara lära er 
namnen på de europeiska hamnstäderna, resten får ni vänta med till högstadiet? 

17.00. Jag vill köpa en bok från en bokhandel i New York. Boken säljs inte till Europa så jag 
agerar i den dynamiska globaliserade världen genom att mejla en vän i Houston och be honom 
handla och skicka den till mig. Det är inte ovanligt att även elever på mellanstadiet har 
mejlkontakt med släkt och vänner runt jorden. Om det i klass 4b finns en gemensam skatt av 
spännande berättelser kopplade till geografiska namn från alla världsdelar att fylla en 
världskarta med, varför då begränsa sig till namnen som ligger överst i skattkistan? 

Sim City på riktigt 

20.00. Jag lär mig ett nytt stadsnamn, Caofeidian, en ny ekostad som byggs i Kina. Inom tio 
år kommer staden att ha lika stor befolkning som det tagit 1 000 år för Stockholm att få. Så 
kan dynamisk utveckling se ut i den globaliserade värld som våra ungdomar agerar i. Svenska 
elevers föräldrar projekterar Caofeidian. De spelar Sim City på riktigt. I varje skola finns 
elever med föräldrar från länder utanför Europa. Ska inte skolan låtsas om dessa länder så 
länge barnen är under 13 år? Min ungdoms radiovågor nådde till Luxemburg. 
Nintendogenerationen har global digital räckvidd och behöver möta en geografiundervisning 
som hjälper dem förstå hur deras värld hänger ihop. Då kan inte skolan undanhålla 93 procent 
av mänskligheten och 95 procent av jordytan för dem tills de börjar sjuan. 



21.50. Lyssnar på sjörapporten och minns en kväll på Nordkoster 1989 när jag pekade ut tre 
av den trygga ramsans fyrar inför mina förundrade elever. Deras nyfikenhet fanns kvar när vi 
gick hem i mörkret. Att lära namnen på det som finns i närheten är nödvändigt men får inte 
skymma sikten för det som finns bortom horisonten. Det finns ljus där också. 

Tomas Torbjörnsson 

geografilärare Strömkullegymnasiet Bengtsfors, medförfattare till Skolverkets förslag till ny 
kursplan i geografi 
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