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Sammanfattning 

Debatten kring skolan har varit intensiv de senaste åren alltifrån sedan svenska skolresultat börjat 

sjunka i internationella resultatjämförelser. Samtidigt som vi jämför oss allt mer med andra länder 

ökar globaliseringen, kommunikationerna och samhällsutvecklingen. Allt går mycket snabbare 

och samhällsutvecklingen är idag nästan omöjlig att förutspå. Enligt Ulf P. Lundgren har 

utbildningssystemet blivit en allt viktigare resurs och tillika styrmedium för det politiska systemets 

försök att hantera och möta olika samhällsförändringar och problem samt att överhuvudtaget 

styra samhällsutvecklingen i en önskvärd riktning.1 Med tanke på att det tillkommit en ny 

läroplan med nya kursplaner för både grundskolan och gymnasiet de senaste åren är det intressant 

att undersöka hur dessa kursplaner svarar upp till dessa samhällsförändringar. Tänkbart är att det 

krävs nya förhållningssätt och synsätt på utbildning och till kunskap. Denna uppsats undersöker 

om det finns någon skillnad mellan kursplanen för geografi i Lpo94 och Lgr11. Eftersom många 

av dagens samhällsproblem rör frågor om hållbar utveckling, miljö eller levnadsvillkor är det 

intressant att studera vilka meningserbjudanden som finns i kursplanerna i Lpo94 och Lgr11. 

Utifrån tre olika analysverktyg jämförs kursplanernas utbildningsfilosofiska meningserbjudanden, 

vilka kunskapsteoretiska anspråk kursplanerna gör samt vilket innehållsval som prioriteras. Efter 

genomförd analys går det att konstatera att Lgr11 är mer socialkonstruktivistisk än Lpo94 även 

om de båda har essentiella anspråk. Förvånansvärt nog innehåller Lpo94 fler ämnesteoretiska 

kunskaper än Lgr11 medan den senare kursplanen bättre redogör för praktiska kunskaper. 

Innehållet är i mångt och mycket lika i stora delar av kursplanerna men Lgr11 förespråkar mer 

tvärvetenskaplig geografiundervisning där eleverna får tolka, värdera och kritiskt granska olika 

källor och metoder. Detta anses bland annat vara bra kunskaper för det framtida samhället.  

 

Nyckelord: Utbildningsfilosofi, Kunskapsteori, Kunskapssamhälle, Skola, Geografi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Adolfsson (2012) s.17 
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1. Inledning 

Det tog smittkopporna nära tre årtusenden innan de hade spridit sig till alla bebodda kontinenter 

och slutligen nådde Australien 1775. För AIDS tog det mindre än tre årtionden att sprida sig från 

Afrika över hela världen. År 2000 behövde datorviruset ”Love bug”, uppfunnet av filippinska 

hackare, endast tre dagar för att breda ut sig över hela jordklotet.2   

   Idag står vi inför nya hot och möjligheter som vi aldrig tidigare har skådat. Kolumnisten 

Thomas Fridman menar att IT-revolutionen tillsammans med den samtida globaliseringen går 

”längre, snabbare, billigare och djupare” än tidigare förändringar.3 Denna kombination gör 

framtiden svår att förutse och överblicka. Snabbheten och osäkerheten har bidragit till politiska 

svårigheter och intriger i olika länder samt påverkat miljön. Ett sätt att bemöta 

samhällsförändringarna har varit att ändra skolpolitiken. Under det senaste årtiondet har stort 

fokus legat på skolan och dess utformning i Sverige. Att skolan är i kris är inget nytt utan har 

förekommit i nyhetsrapporteringen de senaste decennierna4 men det går att notera en 

intensifiering de senaste åren i media. På grund av de snabba omställningarna blir framtiden 

svårare att förutsäga och indirekt blir det svårare att veta vad kommande generationer behöver 

kunna. Media och politiker är idag snabba med att kritisera skolan och komma med lösningar, 

men få vidgar perspektivet och problematiserar aktuella och framtida möjligheter och problem. 

Samtidigt påverkar vårt handlande klimatet och sköra ekosystem vilket kan få förödande 

konsekvenser för allt liv på jorden. För att finna hållbara lösningar menar Heide Hackman att det 

krävs tvärvetenskapliga lösningar. Geografiämnet har under 1900-talet stundtals varit uppdelat 

bland andra ämnen men är nu tillbaka som enskilt ämne på gymnasiet. Det blir i detta fall 

intressant att studera om kursplanen för geografiämnet verkar ta samhällsförändringar i 

beaktande. Vad finns det för skillnader i meningserbjudande mellan kursplanerna i geografi i 

Lpo94 och Lgr11? Är den senare kursplanen mer anpassad till ett samhälle med ökad 

förändringstakt och mer tvärvetenskapliga geografiska lösningar?     

                                                 
2 Nye, Jr., (2007) s. 264   
3 Ibid. s. 263 
4 Assarson (2007) s.1 ff  
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2. Bakgrund 

I takt med digitaliseringen, informationsspridningen och globaliseringens utbredning går allt 

mycket snabbare och blir omöjligt att överblicka och begripa. Det internationella samarbetet som 

redan finns går mot att bli allt mer integrerat. Allt fler beslut fattas på en global nivå och påverkar 

allt fler personer. Samtidigt är det lättare för folk att förflytta sig idag än förr vilket har gjort att 

folkmobiliteten i Europa blivit mer komplex. Detta, menar Per Dalin, har lett till en intern 

europeisk identitetskris. Faran med kampen om resurser, överbefolkning, miljökriser, en 

okontrollerbar internationell ekonomi och återgången till mer fundamentalistiska traditioner är att 

det kan skärpa etniska motsättningar.5 Likaväl anser Mats Benner och Sven Widmalm att den 

ekonomiska tillväxten och förmågan att hantera den komplicerade samhällsutvecklingen, 

terrorism och miljökriser är beroende av vår förmåga att skapa och utnyttja kunskap.6  

 

I slutet av 1980-talet blev det svenska välfärdssystemet allt mer svårstyrt, den ekonomiska 

tillväxten avtog samtidigt som utbildningssektorn var ineffektiv och väldigt kostsam.7 Ett sätt att 

bemöta samhällsförändringarna var att i Sverige ändra skolpolitiken. Detta skedde främst genom 

en liberalisering av hela skolsystemet.8 Kritiken mot statens utbildningsmonopol, betoningen på 

ökad valfrihet för elever och föräldrar samt efterfrågan av konkurrens och ökad 

kostnadseffektivitet genom avregleringar ledde till flera skolreformer under 1990-talet.9 Föräldrar 

skulle få ökad insyn och inflytande över sina barns utbildning. Det fria skolvalet, gymnasielinjer 

med större valmöjlighet och vidtolkande kursplaner för grundskolan skulle ge elever, föräldrar 

och lärare större möjlighet att påverka utbildningen. Det kan här understrykas att detta är den 

mest omfattande organisations- och administrationsförändringen av skolsystemet som någonsin 

förekommit i Sverige.10 Denna demokratiska aspekt fick dock konsekvensen att skolans 

likvärdighet minskade, skolsegregationen ökade och eleverna hade inte tillräckligt med kunskaper 

för att kvalificera sig till olika yrken efter avslutad gymnasieutbildning. Konsekvensen av detta 

blev ytterligare en ny skolreform år 2011 där elevers valmöjligheter begränsades och 

gymnasielinjerna blev mer ämnesspecifika.11 12  

   Om man blickar tillbaka blir det kanske mer förståeligt varför skol- och kunskapsdebatten tycks 

                                                 
5 Dalin (1999) s.53-54  
6 Benner, Widmalm (2011) s.7 
7 Molin (2006) s.127 
8 Adolfsson (2012) s.20 
9 Fernández (2012) s.242 
10 Molin (2006) s.127 
11 Liedman, Liedman (2008) s.17-28 
12 Tillaeus, Tarawalie (2013) s.12 
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ha intensifierats idag. Under 1990-talet skedde flera stora reformer inom skolväsendet. Skolan 

gick ifrån att vara centraliserad till att bli decentraliserad. Alltifrån den politiska styrningen av 

skolan till lärarutbildning och styrdokument förändrades. Lärare fick sätta sig in i en helt ny 

läroplan med enskilda kursplaner för varje ämne. Skolan gick även från att vara resultatstyrd till 

målstyrd, betygssystemet byttes ut från ett relativt betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem.13 Sedan det nya betygssystemet infördes på 1990-talet har tidningarna börjat skriva 

om andelen underkända elever och börjat jämföra elevbetyg mellan olika skolor. Det tidigare 

relativa betygssystemet utgick från att det förväntades sättas ett visst antal 1:or och 3:or och det 

gav aldrig tillfälle för en liknande jämförelse och debatt. Idag tillhör det vanligheterna att skolor 

jämförs, i takt med att flertalet friskolor tillkommit och att man genomförde det fria skolvalet 

under 90-talet har konkurrensen mellan skolor ökat.14 Samtidigt tyder de ojämna skolresultaten 

mellan skolor på att segregationen är ett av de största utbildningspolitiska problemen det svenska 

skolsystemet har att brottas med under 2000-talet.15 Förändringarna under 1990-talet, inte minst 

decentraliseringen av skolan, då mycket av statens ansvar över skolan fördelades till varje 

kommun har kommit att ifrågasättas under 2000-talet. Målstyrningen och decentraliseringen är 

bara andra ord för den differentieringen som motiverades med individuella behov och intressen, 

och anpassning till de lokala omständigheterna. Men enligt Christian Fernández har de 

intentionerna bromsats upp under 2000-talet. Staten har återigen försökt strama upp kontrollen 

och genom en internationell utblick försökt finna en universellt giltig värdegrund.16  

 

 Det kunskapssamhälle som vi idag lever i är enligt Andy Hargreaves ett lärande samhälle där 

individer såväl som organisationer ständigt måste förändras för att hänga med i konkurrensen om 

kunskap. Ett kunskapssamhälle förutsätter att individer producerar kunskapskapital för att kunna 

vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.17 Då samhället befinner sig i en ständig 

förändringsprocess måste skolan anpassa sig till detta. Kunskapssamhället kräver att individer har 

en växande och föränderlig kunskapsrepertoar samt att de kan hantera problemlösningar, snabba 

förändringar, professionalisering och förmågan att samarbeta.18  

   Bernt Gustavsson problematiserar begreppet ”kunskapssamhälle” och visar på att det är en viss 

typ av kunskap som prioriteras idag. Samhällets tekniska och ekonomiska utveckling har påverkat 

vårt förhållningssätt till kunskap. Kunskap betraktas idag som en vara och har på så vis ett 

                                                 
13 Lundgren (2008) s.295-314 
14 Carlgren (2002) s.13  
15 Assarson (2007), s.14-15 
16 Fernández (2012) s. 265 
17 Hargreaves (2004). s.19 ff 
18 Hargreaves (2004) s. 57 
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marknadsvärde då den utgör en av de viktigaste konkurrensprodukterna på morgondagens 

marknad.19 20 Enligt Gustavsson har kunskapens instrumentella värde och dess bruks- eller 

egenvärde hamnat i centrum. Kunskap har blivit synonymt med nytta, men vad som kommer bli 

nyttig och användbar kunskap i framtiden är däremot svårt att förutsäga.21 ”Kunskap” och 

”kunskapssamhälle” är idag vanliga begrepp i samhällsdebatten men enligt Gustavsson 

problematiseras dessa allt för sällan så vilken kunskap som ska tjäna denna utveckling eller vad vi 

ens menar med kunskap blir oftast osagt.22  Gustavsson skriver: 

 

I den massmediala och politiska diskussionen betraktas kunskap som väsentlig för samhällsutvecklingen. 

Kunskap har blivit en produktionsfaktor och därmed en vara på marknaden, vilket kommit att påverka 

utbildningssystemet i oanad omfattning. I den filosofiska och vetenskapliga diskussionen har 

kunskapsbegreppet vidgats och blivit allt mer komplext, på ett sätt som står i stark kontrast till den 

massmediala och politiska behandlingen av kunskapsfrågan.23 

 

Enligt Mats Benner och Sven Widmalm har det aldrig varit möjligt att leva i ett samhälle utan 

kunskap. Det som däremot definierar dagens kunskapssamhälle är den vetenskapliga kunskapens 

närmaste påtvingande närvaro och förändringskraft. Enligt dem formar kunskapen samhället. 

Inom så gott som alla arenor finns idag diskussionen kring en teoris vetenskapliga giltighet. Media 

publicerar titt som tätt de senaste rönen inom hälsa, kost och medicin, pedagogik och 

undervisning ska genomföras utifrån evidensbaserade teorier och politiska beslut ska baseras på 

forskningsunderlag för att bara ta några exempel.24  Digitaliseringen, globaliseringen och 

automatiseringen påverkar samhällsutvecklingen och kommer, enligt branchorganisationen 

Kairos Future, bidra till att allt fler vuxna kommer behöva utbilda sig och byta arbetsuppgifter.25  

Dalin gör ett liknande uttalande:   

 

Vi går in i ett utbildningssamhälle eftersom hastigheten i förändringsprocessen ökar och eftersom 

det nya samhället kräver ny ökad kompetens hos alla. Utbildning blir inte längre något som är 

knutet till en bestämd åldersgrupp utan det kommer att bli en nödvändighet och en helt naturlig 

del av vardagen för alla åldersgrupper, sociala klasser och yrkeskategorier. Vi är redan där. Vi vet 

att >>livslång utbildning<< är en realitet. 26 

 

                                                 
19 Gustavsson (2000) s.23  
20 Dalin (1999) s.48 
21 Gustavsson (2000) s.23-24 
22 Ibid. s.15 
23 Ibid. s. 17 
24 Benner, Widmalm (2011) s.7-8 
25 Almer (2014)  
26 Dalin (1999) s. 143 



8 
 

 

Sammanfattningsvis har bakgrunden hittills kortfattat redogjort för några av de problem skolan 

som undervisningsorgan står inför. Likaväl står lokalsamhället och hela jorden inför stora klimat- 

och befolkningsproblem som behöver beröras och studeras på ett effektivt sätt redan i 

grundskolan för att få kunskap om en hållbar utveckling.27 Enligt Heide Hackman, VD för 

International Social Science Council och en av aktörerna bakom Future Earth som är en 

internationell plattform för forskning om hållbarhet, kommer integrerad forskning bli allt 

viktigare för att lösa dagens och framtidens miljöproblem. Förändringar i klimat och ekosystem 

är komplexa och inte frikopplade från finanskriser och andra svårlösta samhällsproblem. 

Hackman menar att dagens problem kräver integrerad ömsesidig forskning mellan humanister, 

samhällsvetare och naturvetare, likaväl hållbart utvecklade metoder mellan beslutsfattare, 

finansiärer och lantbrukare. Hackman menar att det finns ett växande intresse för integrerad 

forskning men att universitet och forskningsinstitut inte är byggda för tvärvetenskaplig forskning 

eller samarbete med samhället, att förändra universitet tar tid – något som vi, enligt Hackman, 

börjar få ont om.28 

   

I Lena Molins avhandling Rum, frirum och moral behandlas skolgeografins innehållsval genom 

historien. Dock slutar hennes studie i början av 2000-talet varav den senaste kursplanen ej 

behandlas. Molin som är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildning vid Uppsala Universitet menar att den ämnesdidaktiska traditionen i Sverige har varit 

svag och diskussionen kring skolgeografins innehållsfrågor obetydlig.29 Historiskt sett har 

debatten kring geografiämnet i Sverige lett till en delning av den vetenskapliga disciplinen under 

mitten av 1900-talet. Likaså skedde en delning av geografiämnet på gymnasiet i och med 

införandet av Lgr62. Det naturgeografiska kunskapsinnehållet integrerades i naturkunskapsämnet 

medan kulturgeografin integrerades i ämnet samhällskunskap. Geografi förblev ett enskilt ämne i 

grundskolan men med begränsat utrymme i timplanen.30 Det var inte förrän införandet av Lpf94 

som geografiämnet återigen blev ett sammansatt ämne på gymnasiet. Molin menar att en 

konsekvens av att den vetenskapliga disciplinen delades upp blev att utbildningen av 

geografilärare förlorade kontakten med forskningsutvecklingen inom ämnets båda delar. Detta 

har bidragit till att lärarna inte varit tillräckligt utbildade, ämnet har förlorat sin status samt att 

elevernas geografikunskaper inte har utvecklats. Grundskolans senare kursplaner har, enligt 

Molin, i stort sett samma innehåll som Lgr62 förutom en viss påbyggnad av olika 

                                                 
27 National Geografic  www.NatGeoEd.org (2014-08-11)  
28 Annell (2013) www.tidningencurie.se (2014-07-30) 
29 Molin (2006) s.42 
30 Molin (2006) s.38 

http://www.natgeoed.org/
http://www.tidningencurie.se/
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problemområden så som befolkningstillväxt, u-länder och miljöfrågor. Tyngdpunkten ligger 

fortfarande på traditionell regionalgeografi där människa-milöaspekter är i fokus från nära till 

fjärran.31  

 

Bakgrunden har kortfattat redogjort för några av de senaste decenniets ståndpunkter kring 

”kunskapssamhället” och dess komplexitet. Bland annat har kunskapssamhällets och 

globaliseringens effekter diskuterats och hur det berör skolan som undervisningsorgan. Skolan 

som undervisningsorgan spelar även stor roll för vilka geografikunskaper eleverna bär med sig 

efter grundskolan. Olika aktörer har i bakgrunden berört hur viktigt det är med tvärvetenskapliga 

geografiska kunskaper för att kunna lösa aktuella och framtida miljöproblem. Sammanfattat berör 

detta två olika men samtidigt integrerade områden, dels vilken syn på kunskap – vilken 

utbildningsfilosofisk grundtanke det finns bakom undervisningen idag, dels vilka geografiska 

kunskaper som lyfts fram i kursplanen för geografi. Genom en jämförande textanalys, med hjälp 

av flera textanalytiska verktyg, kommer jag i denna uppsats undersöka om det finns några 

utbildningsfilosofiska skillnader mellan kursplanen i geografi i Lpo94 och Lgr11. Likaväl kommer 

det att undersökas om det finns några skillnader i hur kunskap uttrycks och om det finns några 

skillnader i synen på geografikunskaper.           

3. Tidigare forskning 

Bernt Gustavssons försöker i sin bok Utbildningens förändrade villkor sammanställa den 

internationella diskussion som förs över utbildningens mest centrala begrepp; kunskap, bildning 

och demokrati. Genom att använda sig av begreppen det universella och det partikulära, där det 

universella förstås som mänskliga rättigheter och kriterier för rättvisa och det partikulära som 

särskilda identiteter och kulturella särarter, undersöker Gustavsson hur kunskap, bildning och 

demokrati kan förstås i ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle.32 

   Han ställer sig kritisk till dominerande strömningar inom utbildningens politiska fält och menar 

att de tre begreppen behandlas på ett otillfredsställande sätt i media och inom politiken. Media 

skildrar en bild av en skola i kris och förordnar auktoritära och disciplinära metoder för att 

komma till rätta med problemen. Enligt Gustavsson stöds denna uppfattning av förenklade 

förmedlingspedagogiska uppfattningar. Dessa uppfattningar hämtar i sin tur stöd från 

hjärnforskare som genom sin auktoritet framträder som experter på utbildningsfrågor. Mer eller 

mindre all forskning som bedrivs inom andra ämnesområden, inklusive pedagogik, utesluts ur 
                                                 
31 Molin (2006) s.40 
32 Gustavsson (2009) s.6 
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diskussionen. Likaväl bidrar Pisa-mätningarna till att konkurrensen ökar internationellt vilket i sin 

tur ger stöd åt en ekonomisk utbildningspolitik som formuleras av EU och OECD. De som 

formulerar denna politik är inga experter på utbildning utan deras specialitet är att skapa underlag 

för önskvärd politik.33 En följd av den utbildningspolitik som förs är att grundläggande begrepp 

som har betydelse för att göra undervisningen meningsfull får en alltmer underordnad roll. 

Skolans värld präglas allt mer av en uppdelning mellan dem som formulerar politiska program 

och mål för skolan och de konkret verksamma inom skolan; lärare och elever.34    

    

Idag finns det strömningar som går både mot det universella och mot det partikulära. För 

utbildningens del innebär det att problem behöver studeras ur olika synvinklar, ett pluralistiskt 

förhållningssätt är en förutsättning för en demokratisk undervisning enligt Gustavsson. Det är en 

lärares skyldighet att presentera olika synsätt på det som ska studeras så att eleverna kan bilda och 

utveckla sin egen kunskap. Gustavsson anser att den ideala pedagogiska processen är att pendla 

mellan det bekanta och obekanta och därmed vidga sina horisonter. Om man endast ser en 

förklaring på ett problem har man uteslutit möjligheten att få rikare kunskap genom att öppna sig 

för andra alternativ. Exempelvis ges vissa uttrycksformer företräde framför andra, bland annat 

underskattas estetiska uttrycksformer vilket begränsar människors tolkningsmöjligheter.35 Att se 

kunskap som något som kan överföras från ett huvud till ett annat är också att försumma 

möjligheter. Kunskap uppstår i tolkning, en människa bearbetar informationen och gör den till 

sin egen, vilket är en förutsättning för att kunna använda den praktiskt.36 Fronesis symboliserar 

praktisk klokhet och är en form av kunskap och resonemang om förmedlingen mellan det 

universella och partikulära.37 Idag är politiken allt mer teoretiskt vetenskapligt beroende och ger 

inte lika stort utrymme för praktisk klokhet.38  Begrepp som anställningsbarhet visar att 

utbildningen ska ge kortaste vägen till ett yrke. Men undersökningar har visat att tron på att en 

viss utbildning kommer leda till ett arbete när utbildningen är färdig är felaktig, då 

arbetsmarknaden snabbt förändras. Detta, menar Gustavsson, talar för en bred bildning av 

utbildning som ger individer en verklig beredskap att anpassa sig efter nya förhållanden.39 

 

                                                 
33 Gustavsson (2009) s.194-195 
34 Gustavsson (2009) s.16 
35 Gustavsson (2009) s.203 
36 Gustavsson (2009) s.192 
37 Gustavsson (2009) s.132-133 
38 Gustavsson (2009) s.201 ff 
39 Gustavsson (2009) s.197 
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Däremot verkar det som om skolpolitiken är på väg i motsatt riktning. Carl-Henrik Adolfsson 

försöker i sin artikel i Utbildning och Demokrati visa vilka diskursiva förändringar som finns mellan 

1990-talets- och 2011års gymnasiereform och påvisa vilka kunskaper som prioriteras till den 

senare gymnasiereformen. Adolfsson skriver att 1990-talets gymnasiereform kritiserades för att 

vara för likformig och inte anpassad till arbetsmarknadens behov. Att vara framgångsrik i skolan 

och en duktig teoretisk problemlösare visade sig inte per automatik innebära att man var en god 

problemlösare i livets skola. Det fanns ett gap mellan de skolkunskaper som ungdomar fick och 

de ”vardagskunskaper” och praktiska färdigheter som arbetsmarknaden krävde.4041 Då flertalet 

elever tidigare hoppade av yrkeslinjerna på grund av för mycket teori samt som de teoritunga 

linjerna inte gav direkta kvalifikationer till något yrke genomfördes en uppstramning av 

gymnasieskolans innehåll och organisation till år 2011. Gymnasiet delades in i en teoretisk linje 

som syftade till att vara högskoleförberedande och en yrkesväglinje som syftade till att ge 

anställning efter gymnasiet. Till 2011års reform går så att skåda en ökad statlig reglering och 

klassificering av olika ämnen och gymnasieprogram.42    

   1990 - talets reform är byggd på en målrationell kunskapsuppfattning där kunskap främst ses 

som ett medel för att uppnå olika fastställda mål. Enligt Adolfsson innebär det att bra kunskap 

eller en god utbildning värderas utifrån dess möjligheter att uppnå dessa eftersträvansvärda mål.43 

Kunskapsdiskursen kan även ses som ekonomisk då den strävar efter att stödja och underbygga 

tillväxt och ekonomisk konkurrenskraft. I denna målrationella kunskapsuppfattning talas det om 

kunskaper som förmågor eller kompetenser. Elever ska behärska problemlösning och kritiskt 

tänkande, eleven ska även utveckla förmågor som att kunna samarbeta och ta eget ansvar.44 

Kunskap och lärande ska i 1990-talets reform även förstås som något som sker och skapas i olika 

sociokulturella sammanhang. Kunskap i denna sociokulturellt orienterande diskurs ses som något: 

”icke objektivt och på förhand givet utan något som istället måste förstås utifrån det 

sammanhang som det finns inbäddat i”.45 Lärande är på så vis inte synonymt med 

kunskapsöverföring från en person till en annan, utan individen påverkas och påverkar den 

kontext den är en del av.46 Detta synsätt på kunskap återfinns i den senare propositionen men då 

gymnasieskolan betraktades som likformig men inte likvärdig vidtogs åtgärder. Kunskaperna 

skulle bli mer resultat- och arbetslivsorienterade. Adolfsson skriver:      

                                                 
40 Dalin (1999) s.126 
41 Adolfsson (2012) s. 17-18 
42 Adolfsson (2012) s.29 
43 Ibid. s.21 
44 Ibid. s.23 
45 Von Gegerfelt Kronberg (2012) s.25 
46 Ibid. s.26 
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Ett av gymnasieskolans viktigaste syften är utifrån den reglerade arbetslivsorienterade 

kunskapsdiskursen att skapa förutsättningar för gymnasieelevers möjligheter att få anställning efter 

sina studier. I reformmaterialet från 2008/09 kom detta inte minst till uttryck genom begreppet 

anställningsbarhet.47  

 

Gymnasiereformen motiverades med att eleverna behövde mer ämneskunskaper i sin utbildning. 

Den nya reformen fokuserar på gymnasieskolans resultat och kunskapsinnehåll, där synen på 

kunskap är synonymt med ämneskunskaper och kunskap ses som något givet och bestämt.48 

 

Båda dessa studier har visat att skolan och undervisningen är styrd av ekonomiska intressen och 

syftar till att vara arbetslivsorienterade. Gustavsson menar dock att elever behöver en bred 

bildning för att kunna hantera samhällsförändringarna medan Adolfsson skriver att för vida 

kunskaper (ej några kvalificerande) endast leder till högre ungdomsarbetslöshet. Bakgrunden 

redogjorde kortfattat för samhällets utveckling och vilka tänkbara globala miljömässiga problem 

och lösningar vi kan komma att stå inför, varav det är intressant att beröra tidigare forskning 

inom geografiämnet. Lena Molin har studerat geografiämnets innehållsval och kommit fram till 

att geografiämnet inte har förändrats mycket över tid utan består av ett traditionellt innehåll där 

namn- och regionalgeografi dominerat innehållet över tid. Dock innebar det nya 

målstyrningssystemet förändringar i utformningen av kursplanen då kursplanen skulle beskriva 

vilka kunskaper eleverna skulle få (utveckla) istället för vad eleverna skulle (få) utveckla kunskaper 

om.49 

 Jämförelsevis med tidigare läroplaner har den ideologiska styrningen stärkts i Lpo94 vilket 

markeras tydligt i läroplanstexten som fokuserar på demokratisk fostran och värdegrund.50 

Kunskapsinnehållet i kursplanen känns igen från tidigare kursplaner. Molin skriver:  

Innehållet kännetecknas av harmoni, objektivitet och frånvaro av ett konfliktperspektiv vilket 

innebär att inget ifrågasättande eller problematiserande sker. Syftet med undervisningen är att lära 

ut naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga begrepp som bestäms utifrån de båda 

moderdisciplinerna, ett ämnesinnehåll som till stora delar har stelnat och konserverats både till 

innehåll som metod. Geografiundervisning uppfattas i flera studier som faktaspäckad och 

inrymmande en stor andel memorerande och beskrivande material. Gången i undervisningen är 

traditionell, att starta med de naturgeografiska faktorerna och sedan övergå till de 

samhällsgeografiska faktorerna med början i det nära för att avsluta i det fjärran.51 

   Enligt kursplansförfattarna bakom geografikursplanen i Lpo94 ska geografins innehållsliga 

område ha påverkats av omvärldens behov och krav. Tidigare kursplaner hade fokuserat på olika 

                                                 
47 Adolfsson (2012) s.29 
48 Ibid. s.30-32 
49 Molin (2006) s.152 
50 Molin (2006) s.126 
51 Molin (2006) s.200 
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ämnesdelar medan den nya skulle i högre grad fokusera på en föränderlig omgivning och rumsliga 

processer i samverkan och konkurrens. Enligt kursplaneförfattaren till Lpo94, Solveig 

Mårtensson, skulle geografins roll ses som en brygga mellan natur- och samhällsvetenskap där 

frågor kring resurser, överlevnad och aktuella miljöproblem ställs i fokus. Skolgeografin skulle 

börja med elementära insikter i både natur- och kulturgeografi i de tidigare skolåren för att i de 

senare skolåren vara probleminriktad, konsekvensinriktad och alternativsökande.52 Trots att 

lärarkandidater, under Molins studier, framhåller geografiämnets tvärvetenskapliga karaktär som 

något positivt och eftersträvningsvärt verkar det i praktiken svårt att förena de två delarna. 

Utifrån 81 av Molins lektionsobservationer var det endast nio lektioner som speglade ett mer 

sammanhållet geografiämne.53 Likaväl är det många skolors kartböcker föråldrade och 

fortfarande dominerar tänket om ett land, ett folk, en kung en huvudstad etcetera.  Det saknas de 

konsekvenser som den senare tidens dynamik och globalisering fört med sig. Likaväl lämnas lite 

utrymme både i läroplaner, undervisning och skolmaterial till fältstudier, laborationer och 

exkursioner.54  

   Molins studie visar att geografiundervisningens syfte domineras av introduktion till natur- och 

samhällsvetenskap och den rådande skolämnesdiskursen syftar till att bevara och återskapa 

samhället. Utifrån sitt material tecknar Molin fem typologier som karakteriserar 

geografiundervisningen under 1990-talet, dessa typologier kommer i denna uppsats användas som 

analysverktyg och redogörs för i metod-delen. Molin kommer fram till att innehållet i skolämnet 

geografi inte problematiseras utan att den nutida geografiundervisningen syftar till en 

introduktion av natur- och samhällskunskap. Det traditionella ämnesinnehållet beskrivs 

essentialistiskt vilket betyder att det saknas möjligheter att diskutera moraliska frågor och 

utvecklingen av ett hållbart samhälle.55  

4. Teori 

4.1 Läroplansteori 

För att visa på skillnaderna mellan olika kursplaner över tid krävs ett avvägt teoretiskt perspektiv, 

då kursplaner är själva studieobjektet krävs en teori som tar dess ramar och styrning i beaktning. 

Enligt Ulf P. Lundgren finns det fyra styrinstrument varigenom skolans verksamhet inriktas, 

regleras och inramas. Dessa fyra är: den juridiska styrningen, den ekonomiska styrningen, den 

                                                 
52 Molin (2006) s.134 
53 Molin (2006) s.164 
54 Molin (2006) s.200-201 
55 Molin (2006) s.205 
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ideologiska styrningen och slutligen utvärdering och kontroll av verksamheten och dess resultat. 

Den juridiska styrningen betecknar det som är uttryckt i lagar och förordningar och är därmed, 

enligt Lundgren, överordnad de andra styrinstrumenten. Då kursplanerna är en del av 

läroplanerna, det vill säga, de juridiska styrdokument lärare måste förhålla sig till i sin 

undervisning bör man ha i beaktande att de även påverkas av de tre andra styrinstrumenten.  

Läroplansteorin utvecklades bland andra av Lundgren utifrån ramfaktorteorin56 som visar hur 

statliga beslut påverkar undervisningsprocessen. Lundgren förklarar läroplansteori som studie av 

en läroplans indirekta politiska styrning och påverkansprocess och vilka former av kontroll denna 

styrning erfordrar.57 Tomas Englund har utvecklat en specifik tolkning av läroplansteori, där 

skolämnenas innehåll betraktas som kontingent, något som på förhand ej är givet, vilket 

möjliggör olika analyser av uppfattningar om vad som är det rätta sättet att bedriva undervisning 

på. Enligt Englund har varje skolämne sina åtskiljande traditioner och rymmer en stor potentiell 

variation i val av innehåll och utformning som meningserbjudande varför det är intressant att 

studera hur detta kommer till uttryck i kursplanen för geografi över tid.58 Englund har utformat 

en läroplansteori med betoning på läroplanshistoria; skolkunskapens beroende historiska och 

sociala faktorer, utbildningsfilosofi; skolkunskapens relation till vetenskapliga discipliner, och 

textanalys av den politiska styrningen av skolkunskapen genom läroplaner. Englunds teori baseras 

på tre konceptioner, tre läroplanskoder eller metadiskurser, som påverkat och påverkar skolans 

utbildningsinnehåll under 1800- och 1900-talet. Då min undersökning inte sträcker sig längre 

tillbaka än till 1990-talet anser jag att det inte behöver läggas något större fokus på 

läroplanshistoria för denna studie. Däremot är Englunds utbildningsfilosofiska analysverktyg 

användbara för denna studie. Enligt Englund synliggör en sådan analys olika uppfattningar om 

skolans roll, dess verksamhet, ämnenas innehåll och status. 59 Dessa utbildningsfilosofier utgör 

även analysverktyg i denna uppsats och berörs under metod-delen.  

4.2 Kunskapsteori 

Som bakgrunden redogjorde för finns det flera sätt att definiera och tolka kunskap. Bernt 

Gustavsson som även refereras till i tidigare forskning är en av Sveriges största nutida 

kunskapsteoretiker. Han bok Kunskapsfilosofi – Tre kunskapsformer i historisk belysning är ett försök att 

söka sammanställa de dominerande framställningarna av kunskap som existerat sedan 

efterkrigstiden. Själva ordet ”kunskap” innebär både ”att kunna” och ”att skapa”. Att skaffa sig 

                                                 
56 Linné (1999) s.59 
57 Molin (2006) s.61 
58 Englund (2001) s.120 
59 Molin (2006) s.64 
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kunskap är en aktivitet, likaväl bistår vår tolkning med att framställa kunskap. Kunskap kan 

beskrivas som något som utvecklas av människor i en ständig process, likaväl kan kunskap vara 

resultatet av en process och beskrivas som ett färdigt paket utanför individen, exempelvis som 

fakta i Nationalencyklopedin eller på en Internetsida. Kunskap kan alltså beskrivas och förstås 

både som något objektivt och/eller subjektivt.60 Samhället har sedan 1970-talet blivit allt mer 

kunskapsintensivt, en konsekvens av den informationsteknologiska utvecklingen. Redan under 

1960-talet lanserade OECD tanken att vid sidan av jord, arbete och kapital var kunskap en 

produktionsfaktor att räkna med. När kunskap friläggs allt mer från människan och ses som en 

marknadsvara innebär det att kunskap i humanistisk mening, som en del av individens utveckling 

eller bildning, kommer att försvinna allt mer.61 Gustavsson ställer sig frågan vilka konsekvenser 

det får för vårt förhållningssätt till kunskap när kunskap i tilltagande grad allt mer ses som en 

produktionsfaktor. En tänkbar konsekvens är att det sker en uppdelning i samhället mellan 

ekonomisk utveckling - bildning och personlig – kulturell bildning. Gustavsson tror däremot att 

den ekonomiska och tekniska utvecklingen behöver demokratiseras och humaniseras. 

Kunskapens förhållande till människan är i bästa fall en integrerad del av all utbildning.62    

   Enligt Gustavsson har begreppet ”kunskap” brukats effektivt i både media och den politiska 

debatten på senare tid. För att klarlägga olika synsätt använder sig Gustavsson av tre olika 

indelningar av kunskap som varit aktuella sedan Antiken men som också fått sin renässans under 

senare delen av 1900-talet. Denna uppsats använder sig av Aristoteles tre indelningar av kunskap; 

teoretisk-vetenskaplig (episteme), praktisk-produktiv (techne) och politisk-etisk (fronesis).63 

Nedan följer en väldigt sammanfattat bild av dessa tre indelningar av kunskap.  

4.2.1 Episteme - Teoretisk-vetenskaplig kunskap      

Vetenskapligt framställd kunskap genom forskning. Det innebär att man framställer ny kunskap, 

eller att ny kunskap adderas till gammal. Den vetenskapliga traditionen har sina rötter från 

Antiken. Grundtanken var att människan genom sin tankeverksamhet kunde göra 

undersökningar och skaffa sig kunskap om tillvaron. Genom århundradena har även andra stora 

filosofer försökt vidga och problematiserat den vetenskapliga kunskapen. Bland annat har 

Immanuel Kant, Auguste Comte och Thomas Kuhn gett sina ”versioner”. Ett sätt att avgöra vad 

vetenskaplig kunskap består i är att undersöka forskares tillvägagångssätt. Vilka frågor och 

hypoteser ställer de, vilka metoder använder de sig av och hur deras resultat redovisas. Den 

                                                 
60 Gustavsson (2000) s.13-25 
61 Gustavsson (2000) s.21-23 
62 Gustavsson (2000) s.27 
63 Gustavsson (2000) s.33 
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logiska positivismens kriterium för vetenskaplig korrekthet var att teorin måste kunna verifieras. 

Tvärtemot ansåg Karl Popper att teorier som gör sig immuna mot kritik ej kan vara vetenskapliga 

och förespråkade istället att en teori måste kunna falsifieras för att vara vetenskapligt korrekt.64 

         Inom de olika vetenskapliga disciplinerna har det funnits och finns fortfarande olika 

uppfattningar om vad som kännetecknar god vetenskap. Framförallt i västvärlden är 

uppdelningen som mest tydlig mellan de som sysslar med naturvetenskap och teknik och mellan 

dem som sysslar med samhälls- och humanvetenskap. Genom historien kan vi även utläsa att 

dessa tilldelats och skiftat plats inom vetenskapens hierarki. Idag är det dock vanligt 

förekommande att göra anspråk på generella antaganden om verkligheten. Biologer använder 

bilogism, ekonomer ekonomism och psykologer psykologism för att ge den egna vetenskapen 

företräde i beskrivningen av verkligheten. Detta menar Gustavsson är till nackdel, att från en nivå 

av verkligheten dra slutsatser om hur det förhåller sig på andra nivåer. Även Gustavsson 

förespråkar mer tvärvetenskapliga lösningar då det finns förbindelser mellan alla nivåer. 65     

4.2.2 Techne – Praktisk-produktiv kunskap 

Den första av Aristoteles tre kunskaper har redogjorts för ovan, den teoretiska, de följande två är 

båda praktiska som innebär två olika former av handling. Techne översätts ibland med teknisk 

kunskap men får inte förstås som endast teknikkunskaper. Ordet teknisk i denna mening innebär 

istället kunskap som medel för ett ändamål som ligger utanför själva handlingen. Enligt 

Gustavsson kan denna kunskapssyn senare härledas från pragmatismens kunskapstradition. 

Kunskap kommer till uttryck genom människans handlingar och reflektion över dessa. Techne 

innefattar även tyst kunskap, det vill säga saker som vi kan utan att behöva uttrycka det verbalt. 

Men det finns olika åsikter om huruvida människan alltid reflekterar över sitt handlande, om 

reflektionen sker i eller utanför det vi gör, samtidigt eller vid sidan av själva handlingen. 66  

4.2.3 Fronesis – Kunskap som praktisk klokhet 

Som sagt skilde Aristoteles mellan två olika typer av handlingar, den ena definitionen av handling 

är knutet till tillverkande aktiviteter och har sitt syfte och ändamål utanför själva handlingen 

medan den andra definitionen av handling har ändamål och syfte som en central del i handlingen. 

Den första definitionen, techne, syftar på en kunskap som är knuten till tillverkning och 

framställning medan den andra, fronesis, är knuten till människans etiska och politiska liv.67 

                                                 
64 Gustavsson (2000) S.35-51 
65 Gustavsson (2000) s.35, 92-96 
66 Gustavsson (2000) s.101-105 
67 Gustavsson (2000) s.159 
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   Fronesis är en mer komplex kunskapstradition än episteme och techne och förhåller sig mer 

komplex till det moderna samhällets möjligheter. Fronesis skiljer sig dock från de andra två 

kunskapsformerna genom att inte skilja det värdebaserade och normerande från själva 

kunskapen. Kunskapen ses istället som knuten till olika gemenskaper.68 Medan Platon ansåg att 

den sanna kunskapen finns att söka i idévärlden menade Aristoteles att vi ska söka det goda i det 

mänskliga livet. Aristoteles menade att individens erfarenheter spelar roll för kunskapen.69   

5. Syfte och Frågeställning 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka om kursplanen för geografiämnet verkar ta 

samhällsförändringar, som här kortfattat beskrivits, i beaktande. Syftet blir således att undersöka 

vilka skillnader av meningserbjudande i geografi-kunskaper, för eleverna, som finns i kursplanen 

för dess ämne i Lpo94 och Lgr11. Mer preciserat ämnar uppsatsen besvara följande frågor: 

 

 Vilka skillnader i meningserbjudande, i form av utbildningsfilosofiska och 

kunskapsteoretiska uttryck går att tyda i kursplanen för geografi i Lpo94 och Lgr11?   

 Utifrån Molins typologier; vilket geografiskt innehållsval prioriteras i kursplanerna för 

geografiämnet?  

6. Metod 

6.1 Tillvägagångssätt  

Dessa frågor kräver olika metoder och analysverktyg. Notera att syftet är att undersöka om det 

finns några skillnader i geografikunskaper mellan kursplanerna som eleverna ska kunna. Detta 

undersöks genom tre nivåer. I ett första led undersöks det om det finns några 

utbildningsfilosofiska förändringar mellan kursplanerna för geografiämnet i Lpo94 och Lgr11. I 

ett andra led smalnar undersökningen av till att undersöka hur kunskapsförmedlingen ser ut i 

kursplanerna. I detta fall avses inte hur läraren ska lära ut utan hur eleverna ska tillgodogöra sig eller 

utveckla kunskaper och även vilka kunskaper. För att denna undersökning inte ska bli enorm 

ligger endast två kursplaner för samma ämne under luppen, i detta fall har geografiämnet valts 

utifrån dess relevans för samtiden och framtiden. För att få en valid undersökning av 

geografiämnets innehållsval används för detta ändamål Molins typologier som analysverktyg.  

                                                 
68 Gustavsson (2000) s.160-161 
69 Gustavsson (2000) s.163 
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  I analysen kommer både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys att användas. En 

kvantitativ innehållsanalys innebär att det kommer ske en metodisk mätning på kursplanerna för 

ett samhällsvetenskapligt syfte. Fördelen med en innehållsanalys är att man kan analysera 

förekomsten av vissa ord eller uttryck utifrån en text innebördsaspekter, alltså vad en text 

förmedlar.70 Innehållsanalys kan lätt glida över i en idéanalys, då en kvantifiering av begrepp 

kommer användas för att säga något om vilka utbildningsfilosofiska idéer och kunskapsteorier 

som går att utläsa av kursplanen krävs båda metoderna. Med ideologier menas ofta idag samlingar 

av idéer som rör samhället och politiken och kan beskrivas som en systematisk sammanställning 

av politiska ståndpunkter. När det talas om ideologier som påverkar skolan menas främst vilka 

synsätt som genomsyrar skolväsendet, vilka värderingar och hierarkier som framträder.71  

   I analysen kommer således en kritisk ideologisk analys att användas. Olika inslag i de funna 

ideologierna jämförs då med den yttre verklighet som beskrivits i bakgrunden. Enligt Bergström 

och Boreús är det relativt vanligt förekommande att kandidatuppsatser använder sig av idealtyper 

för att kunna analysera olika typer av styrdokument inom skolan. Weber definierar idealtyp som 

ett analytiskt instrument för att renodla vissa drag för att sedan utveckla hypoteser.72 I uppsatsen 

kommer Englunds fyra utbildningsfilosofier användas som idealtypiska analysverktyg. Likaväl ses 

Aristoteles tre indelningar av kunskap som idealtyper och Molins fem typologier av 

geografiämnet.      

6.2 Analysverktyg 

6.2.1 Englunds utbildningsfilosofiska idealtyper 

Nedan följer en sammanfattad förklaring av de fyra utbildningsfilosofier, vetenskapliga 

discipliner, som Englund anser har format och formar den svenska skolkunskapen.   

 

Essentialism: Essentialismen är över tid den mest dominerande traditionen i skolan. Skolans 

primära uppgift är förmedling av vetenskapligt prövad kunskap och individuell inlärning av 

kunskaper. Enligt essentialismen måste relationen mellan de vetenskapliga disciplinerna och de 

traditionella skolämnena stärkas och läraren ska inta ett auktoritärt undervisningssätt.7374  

 

Progressivism: Både essentialismen och progressivismen ser skolan som underordnad 

samhällsutvecklingen. Progressivismen betonar samarbete och studentens eget arbete, den 

                                                 
70 Bergström och Boréus (2012) s.50-51 
71 Bergström & Boreús (2012) s.140-144 
72 Bergström & Boreús (2012) s.150-156 
73 Molin (2006) s.65-66  
74 Englund (2001) s.134-135 
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studerande ses som kunskapare och man förespråkar ett elevaktivt arbetssätt. Enligt 

progressivismen ska undervisningen utgå från elevens erfarenheter, och innehållet i 

undervisningen ska inte nödvändigtvis struktureras utifrån ämnen utan efter problem, eller 

ämnesöverskridande innehållsorganisation. John Dewey är en av progressivismens stora 

företrädare och förespråkade ”learning by doing”. Progressivismen karakteriseras utifrån sin nära 

kontakt med samhällsutvecklingens krav och ett samhälle som kännetecknas av politisk 

demokrati, industrialism, vetenskap och teknik. Skolan ska enligt progressivismen anpassa och 

utbilda eleverna till det föränderliga samhället och forma sociala varelser i harmoni med 

samhällets utveckling.7576   

 

Rekonstruktivism: har växt fram som en kritik av progressivismens avsaknad av en social 

välfärdsteori. Innehållet i undervisningen ska relatera till de studerandes framtida roll som 

samhällsmedborgare och betonar att innehållet i undervisningen ska utgöra underlag för framtida 

val och beslutsfattande. Skolan ska föra en kritisk fostran och värdering av olika alternativ. 

Undervisningen ska även behandla konfliktfyllda och kontroversiella frågor och stärker de 

samhällsorienterade ämnenas roll i skolan. Rekonstruktivismen betonar samtalets roll för att 

synliggöra skilda perspektiv och därigenom olika argument.7778  

 

Perennialism: lyfter fram de klassiska frågorna och de klassiska verken i skolans undervisning. 

Skolan har som uppgift att vara samhällsbevarande och förvalta traditioner och kulturarv. 

Perennialismen som är förankrad i humanistisk kultur kritiserar de andra utbildningsfilosofierna 

för deras kortsiktiga anpassning till den ekonomiska tillväxten. Perennialismen är liksom 

essentialismen överens om att skolan ska överföra den sanna kunskapen utifrån vetenskap och 

klassisk bildning men lägger inget värde i att diskutera skolan som värdeförmedlare.7980  

 

Utifrån dessa utbildningsfilosofier, typologier, kan läroplaner/kursplaner tolkas som essentiella 

(skolämnena fungerar som minivarianter av olika vetenskapliga discipliner), progressiva (organiserar 

undervisningsinnehållet i teman som bygger på elevens världsbild och behov) 

                                                 
75 Molin (2006) s.65 
76 Englund (2001) s.134-135 
77 Molin (2006) s.65 
78 Englund (2001) s.134-135 
79 Englund (2001) s.134-135 
80 Molin (2006) s.65-66 
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socialkonstruktivistiska (kännetecknas av viljan att göra samhället mer demokratiskt och jämställt) 

eller perenna (kännetecknande för den lärda latinskolan).81 

Kursplanerna kommer här att studeras parallellt för att göra undersökningen så reliabel som 

möjligt. De meningar eller stycken som skiljer sig åt mellan kursplanerna kommer att citeras i 

resultatdelen och analyseras utifrån Englunds typologier, även de stycken som tydligt identifieras 

med någon av typologierna kommer att redogöras och lyftas fram.  

6.2.2 Aristoteles kunskapsteoretiska idealtyper 

Jag har svårt att finna någon som utvecklat ett analysverktyg av Aristoteles kunskapsteorier som 

går att använda på kursplaner. Därför har jag efter flertalet läsningar av kursplanerna utformat ett 

eget verktyg. I detta fall kommer Aristoteles tre indelningar av kunskap få en relativt fast form 

och definition, något som står sig emot Gustavssons historiska belysning av dessa 

kunskapsformer. Men för att kunna utgöra ett effektivt verktyg krävs en tydlig avgränsning för 

varje kunskapsforms betydelse.  

   Episteme kommer i detta fall vara uttryck för de utskrivna faktakunskaper och teorier som 

eleverna ska kunna, exempelvis klimat, urbanisering eller befolkningsmönster. För detta avseende 

undersöks vad för ”fakta” eleverna ska kunna eller vad eleverna ska ha kunskap om, likaväl vad 

ämnet ska behandla och vad det ska ge kunskaper om.     

   Techne preciserar hur eleverna ska framställa sin kunskap. Detta kan ske både genom fysisk 

praxis, exempelvis exkursion, eller genom till exempel en argumentation, analys eller kritisk 

granskning.   

   Fronesis är som sagt en mer komplex kunskapsform. Fronesis syftar mer till att utveckla 

elevernas medborgarkompetens. Enligt Gustavsson skiljs ej det tolkande och värderande åt från 

själva kunskapen, vari kunskap kan uppstå när eleverna tolkar och värderar en situation, alltså i 

själva handlingen. Medan techne preciserar hur eleverna ska framställa kunskap förespråkar 

fronesis att eleverna ska förstå, vara insiktsfulla, och kunna skildra olika perspektiv.  

   För detta ändamål kommer en tabell att användas där ord kvantifieras utifrån denna indelning. 

Detta underlättar för en jämförelse då det blir tydligt vilka uttryck som oftast förekommer eller 

som ges högst prioritet, eller som förekommer i den ena men i inte i den andra kursplanen. 

6.2.3 Molins fem typologier av geografiämnet   

Englund anser att ett teoretiskt bestämt kunskapsinnehåll med preciserade komponenter bidrar 

till att ett skolämnes innehållsval förbises.82 Därför kommer denna uppsats att kompletteras med 

Molins fem typologier av geografiämnet. Dessa typologier är ett resultat av Molins omfattande 

                                                 
81 Molin (2006) s.66 
82 Englund (2001) s.136 
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studie av geografiämnets karaktär genom historien. Hon har kartlagt typologierna genom 

ämnesteoretisk genomgång, läroplanshistorisk analys, observationer av den praktiska verkligheten 

och analys av läromedelstexter. Typologierna syftar till att rama in olika syften, innehåll och 

metoder som medför olika slags meningserbjudanden i undervisningen.83 Jag kommer använda 

dessa typologier för att undersöka vilken eller vilka typologier som bäst karakteriserar de båda 

kursplanerna för att sedan i analysen problematisera och diskutera kursplanernas 

meningserbjudanden utifrån den samhällsutveckling som beskrivs i bakgrunden.   

1. Traditionellt värdebaserad geografiundervisning: Innehållet baseras främst på 

namngeografi och regionalgeografi som i sin tur grundas på fakta och detaljkunskap. 

Värdeinnehållet syftar till nationellt fostrande och undervisningen bygger på enskilda 

länder och regioner som blir natur- och kulturgeografiskt beskrivna.  

2. Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning: Innehållet utgörs av traditionella 

naturgeografiska faktakunskaper som baseras på den bakomliggande akademiska 

disciplinen. De naturgivna processerna förordnas framför de kulturgeografiska vilket 

medför att naturförutsättningarna har en avgörande betydelse för människans verksamhet 

och bosättning. 

3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning: behandlar utbredning, mönster, 

samband och rörelser. Innehållet baseras på ett sammanhållen lagsökande geografi som 

syftar till att förklara samhälleliga situationer där människan interagerar med naturen. 

Undervisningen syftar till att ge eleven analytiska redskap som medel för att kunna fatta 

egna beslut och ställningstaganden i exempelvis sociala och politiska rättvisefrågor.  

4. Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dynamik, pluralism och 

konfliktperspektiv: Innehållet väljs antingen utifrån elevernas intressen eller utifrån 

aktuella samhällsproblem. Läraren frångår den traditionella uppdelningen mellan kultur- 

och naturgeografi för att istället belysa samhällsproblem som behöver både natur- och 

kulturgeografiska kunskaper.  

5. Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning: Innehållet kännetecknas av ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt, aktualitet och ett värdeinnehåll som uppmuntrar olika 

synsätt. Undervisningen uppmuntrar ett elevaktivt kunskapssökande där olika källor 

används och problematiseras i syfte att underbygga elevernas argumentation och för att 

kunna möta de samhällsförändringar som pågår.84    

                                                 
83 Molin (2006) s.199 
84 Molin (2006) s.200-204 
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6.3 Urval och positionering 

  Kursplanerna ses i detta avseende som rapporter av en befintlig praktik där prioriteringar och 

riktlinjer för verksamheten formuleras. Kursplanerna är på samma gång statliga styrdokument 

och praktiknära texter.85 Kursplanerna kan enligt flera forskare ses som policydeklarationer med 

budskap om vad verksamheten ska stå för, vad den syftar till, vilka motiv den grundar sig på, och 

så vidare. Innehållet i kursplanerna konkretiserar med andra ord vad varje människa som deltar i 

verksamheten måste förhålla sig till.86 Således kan kursplanen som text tolkas ur olika 

sammanhang beroende på vilken position man intar.87 Undervisningens innehåll påverkas av hur 

lärare tolkar kursplanerna, vilken skolkultur, ämnestradition och syften de har. Likaväl påverkas 

innehållet av hur eleverna tolkar och omformar dessa meningserbjudanden till sin egen 

kunskap.88 Denna uppsats fokuserar på vilka meningserbjudanden kursplanerna ger, mer precist 

vilka kunskaper är det eleverna ska få/uppvisa. I kursplanen i Lpo94 analyseras ämnet 

syftesbeskrivning, målen att sträva mot, ämnets uppbyggnad och karaktär samt de mål som 

eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (totalt 3 sidor). I kursplanen för 

geografiämnet i Lgr11 analyseras det innehåll som formuleras under ämnets syfte, det centrala 

innehållet för årskurs 7-9 samt kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 (totalt 3 sidor).  

 

6.4 Reflektion över metoden 

Vid en jämförelse av två kursplaner från olika perioder kan glidningar i analysen uppstå om man 

först analyserar hela Lpo94 för att sedan övergå till Lgr11.89 För att minimera reliabilitetsproblem 

kommer därför varje stycke i kursplanerna att analyseras parallellt. Att konstruera ett 

analysinstrument innebär att man tar ställning till vad som räknas i en innehållsanalys. En nackdel 

med ett sådant schema är att det styr uppmärksamheten på ett sätt som gör det svårt att vara 

öppen för andra tolkningar av materialet.90 Men enligt Bergström och Boreús kan detta inte 

undvikas. Styrkan i en innehållsanalys ligger däremot i att kunna skapa en överblick över ett större 

material och i att kunna ge underlag för jämförelse.91   

   Problemet med en idéanalys är att ju lösare analysmodellen är desto mer betonas inriktningen 

mot tolkning och en hermeneutisk tradition. Å andra sidan, desto mer en idealtyp specificeras 

desto mer kommer de att likna verktygslådan i en innehållsanalys. Om en idealtyp inte utgörs av 

                                                 
85 Quennerstedt (2008) s.95 
86 Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman, Östman (2008) s.15 
87 Sveder (1999) s.220 
88 Molin (2006) s.13 
89 Bergström & Boreús (2012) s.58 
90 Bergström & Boreús (2012) s.55, 81 
91 Bergström & Boreús (2012) s.81-87 



23 
 

 

få och generella utsagor kan tolkningsproblem uppstå då täta raster kan leda till 

reliabilitetsproblem. Då alla tre analysverktyg använder sig av någon form av språkorientering i 

sin metod går det att finna betydande likheter med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Bergström 

och Boreús menar att det är svårt att avgöra var gränsen mellan ideologi-, diskurs- och kritisk 

lingvistisk analys går.92 Denna uppsats befinner sig i gränslandet bland olika metoder men 

använder sig av idealtyper då det enligt mig ger högst reliabilitet. Jag är även medveten om att 

utifrån en sociokulturell ansats medverkar individuella erfarenheter i meningsskapandet så att en 

tolkning aldrig kan vara objektiv och heller aldrig påstås vara den enda sanna.93   

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Det är svårt att jämföra kursplanerna när den ena ger uttryck för vilka mål eleverna ska ha 

uppnått i slutet av årskurs 9, medan den andra formulerar kraven för betygen, alltså vad eleverna 

ska ha lärt sig i slutet av årskurs 9. Men förutom att den ena kursplanen är målstyrd och den 

andra resultatstyrd finns det få etniska aspekter att ha i beaktande då det är textmassa och inte 

individer som studeras.   

 

7. Resultat och analys 

7.1 Utbildningsfilosofiska skillnader 

Redan inledningsvis går det att tyda en märkbar skillnad i hur synen på undervisningen varierar 

mellan kursplanerna. I Lpo94 ska geografiämnet ge en grundläggande referensram av kunskaper 

medan i Lgr11 ska undervisning i ämnet geografi ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper.  

Lpo94:  

Geografiämnet skall ge en grundläggande referensram av kunskaper om olika platser och områden 

samt deras belägenhet.94 

 Lgr11: 

Undervisningen ske ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och 

storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och 

om människors levnadsvillkor.95  

                                                 
92 Bergström & Boreús (2012) s.169-170 
93 Öhman (2008) s.25 ff 
94 Lpo94 (1994) s.19 
95 Lgr11 (2011) s.159 
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Kursplanen i Lpo94 anser jag i detta avseende är mer essentiell då den menar att det är 

geografiämnet som disciplin som ska förmedla en viss kunskap till eleverna. Kursplanen i Lgr11 

däremot tenderar vara mer progressiv och socialkonstruktivistisk då betoningen ligger på 

undervisning och inte själva ämnet. Det är undervisningen som ska förse eleverna med 

geografikunskaper, alltså lägger Lgr11 mer vikt vid demokrati, socialisation och kommunikation 

medan Lpo94 betonar mer en överföring av kunskap från kunskapsbärare till elev.  

  Både Lpo94 och Lgr11 skildrar geografiämnet som uppdelat mellan två olika vetenskapliga 

discipliner.     

Lpo94:  

Geografiämnet behandlar människan och hennes omgivning, natur- och kulturlandskapet, 

samspelet dem emellan och samband mellan olika geografiska områden. Ämnet, med hemort inom 

både naturvetenskap och samhällskunskap, skall ge eleven en förståelse för samband, sammanhang 

och helheter och en grund för att kunna se och bedöma alternativa lösningar på problem som har 

med människa och hennes omgivning att göra.96 

 

Under centralt innehåll i Lgr11 står det att undervisningen ska behandla:  

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 

jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.97   

    

I detta avseende kan båda kursplanerna uppfattas som essentiella och perenna då de försöker 

förmedla en sann och vetenskapligt prövad kunskap. Citatet från Lpo94 är typiskt essentiellt då 

en individuell inlärning av naturvetenskap och samhällskunskap ska ge eleven en förståelse för de 

problem och lösningar som har med människa och natur att göra. Samtidigt visar kursplanerna på 

en motstridighet i detta avseende då det går att läsa i Lpo94:  

Geografiämnet behandlar människan och hennes omgivning, natur- och kulturlandskapet, 

samspelet dem emellan och samband mellan olika geografiska områden. Ämnet (…) skall ge 

eleven en förståelse för samband, sammanhang och helheter och en grund för att kunna se och 

bedöma alternativa lösningar på problem som har med människa och hennes omgivning att 

göra.98  

Ett centralt begrepp är landskap i dess vida betydelse av både natur- och kulturlandskap.99  

I Lgr11 står det att undervisningen ska behandla:  

                                                 
96 Lpo94, s.19 
97 Lgr11, s.163 
98 Lpo94, s. 19 
99 Lpo94, s.20 
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Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga 

verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. 

Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika 

förändringar som sker i det geografiska rummet. (…) Genom undervisningen ska eleverna 

utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får 

för naturen och människors levnadsvillkor.100   

 

Det går således att finna intentioner på att författarnas ambitioner till kursplanerna har varit att 

parallellt behandla dessa discipliner, man kan se de som separata discipliner men för den skull inte 

behandla dem separat utan visa på hur de ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra. 

”Landskap” och det ”geografiska rummet” kan i båda fall ses som ambitioner till 

tvärvetenskapliga meningserbjudanden. Även om det essentiella meningserbjudandena finns kvar 

går även att tyda mer progressiva inslag, främst i Lgr11. I sista citatet ovan från Lgr11 står det att 

undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människa, samhälle och 

natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor, något 

som är typiskt progressivt då det är ämnesövergripande och kräver att eleverna är medvetna om 

samhällsutvecklingen föränderlighet.  

    Innehållet i kursplanerna är snarlikt, båda kursplanerna redogör för en uppdelning av 

geografiämnet i natur- och kulturgeografiska kunskaper men som med fördel ska visa på dess 

ömsesidiga påverkan av och på människan samt på samhället. Båda kursplanerna använder en 

form av makro- och micronivå där man utgår från närområdet för att sedan zooma ut och 

undersöka omvärlden för att kunna jämföra och finna samband och olikheter. I Lpo94 står detta 

till och med utskrivet:  

Samspelet mellan människa och hennes omgivning studeras i olika landskap såsom hembygden, 

olika miljöer och olika länder. Successivt utvecklas och kompletteras elevernas kunskaper om 

världen/jorden som helhet.101  

I Lgr11 står detta inte lika tydligt uttryckt utan där står:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra 

jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. … Undervisningen ska även ge 

eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden…102 

Däremot blir denna makro- till micronivå tydlig om man även inkluderar det centrala innehållet 

för de yngre årskurserna.  

                                                 
100 Lgr11 (2011) s.159 
101 Lpo94 (1994) s.20 
102 Lgr11 (2011) s.159 
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   Om man ska hitta någon märkbar skillnad mellan dessa kursplaner så är det att Lgr11 verkar 

vara mer socialkonstruktivistisk då den tenderar vara mer kritisk och vill att eleven ska värdera 

olika alternativ. I Lpo94 går att läsa: 

Eleven skall utveckla kunskaper om naturresursernas begränsningar och sträva mot en bättre 

hushållning med befintliga resurser. En ekologisk grundsyn skall prägla analysen av förhållandet 

mellan människa och hennes omgivning.  

För att analysera sambandet mellan människa och miljö krävs kunskaper om olika livsformer och 

deras konsekvenser för naturen,…103 

Medan det i Lgr11 står: 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika 

förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av 

världen.104 

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör 

då för enkla och till vis del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för 

människa, samhälle och natur vägs in.105 

Likaväl finns det några andra meningar i Lgr11 som indikerar på en utbildningsfilosofisk 

förändring:   

Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka 

framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.106 

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling107  

 

Ingenstans i Lpo94 står det att eleverna ska utveckla eller få kunskaper om hur vi kan påverka 

framtiden. Det står däremot i Lpo94 att eleverna ska få kunskaper som är användbara för 

kommande tider och situationer. Skillnaden i detta meningserbjudande är att formuleringen i 

Lpo94 betonar att undervisningen ska anpassa sig efter samhället, en mer progressiv betoning, 

medan citatet ur Lgr11 är typiskt socialkonstruktivistiskt då innehållet i undervisningen ska 

relatera till elevens framtida roll som samhällsmedborgare och ge dem underlag för framtida val 

och beslutsfattande. Det sista citatet är också socialkonstruktivistiskt då det kräver ett kritiskt 

förhållningssätt när eleverna ska värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor. Likaväl 

                                                 
103 Lpo94 (1994) s.19 
104 Lgr 11 (2011) s.166  
105 Lgr11 (2011) s.166-167 
106 Lgr11 (2011) s.159 
107 Lgr11 (2011) s.160 
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används inte begreppet etik i Lpo94, något som tyder på att Lgr11 är lite mer välfärdsteoretisk 

och kräver en mer kritisk fostran.      

 

7.2 Kunskapsteoretiska skillnader 

7.2.1 Episteme 

I tabellerna nedan har jag sammanställt de likheter och skillnader som finns i faktakunskaper, 

episteme, mellan Lpo94 och Lgr11. I de första tabellerna, figur 1, har jag sammanställt de likheter 

som finns mellan Lpo94 och Lgr11, nästa figur redogör för skillnaderna.  Som sagts i metoden 

representerar orden i tabellen vad för ”fakta” eleverna ska kunna eller vad eleverna ska ha kunskap 

om, likaväl vad ämnet ska behandla och vad det ska ge kunskaper om.     
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Figur 1: En jämförande tabell på de faktakunskaper som eleverna ska få i Lpo94 och Lgr11, denna tabell visar liknande ord och begrepp som finns i 
båda kursplanerna. 
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Figur 2: Denna tabell redogör för de skillnader som finns mellan kursplanerna, de ord som står under Lpo94, återfinns ej i Lgr11 och tvärtom. 

Figur nr1 visar vilka faktakunskaper eleverna ska få/ha enligt de båda kursplanerna. Jämför man 

tabellerna med episteme, techne och fronesis blir det märkbart att episteme dominerar i båda 

kursplanerna. Vid en snabb jämförelse blir det tydligt att Lpo94 har fler uttryck för episteme än 

vad Lgr11 har. Vid en närmare analys går det dock att urskilja att Lpo94 använder sig av flera 

synonymer för att uttrycka samma sak. Exempelvis ska eleverna ha kunskap om jorden, globen, 

områden, olika regioner, världen, kartbilden, världskartan, landskap, olika landskap, 

landskapstyper, olika platser, olika områden, olika geografiska områden, sin omgivning och olika 

miljöer. Dessa 14 begrepp skulle kunna sammanställas med att eleverna behöver ha kunskap om 

olika geografiska områden på jorden. Det är alltså möjligt att Lpo94 använder sig av flertalet 

synonymer istället för att upprepa samma begrepp. Jämför man med Lgr11 återfinns begrepp 

som: regioner, olika platser, omvärlden, olika delar av världen, jordklotet och kartan samt nya 

begrepp som jordytans former, jordytans mönster, geografiska objekt, geografiska mönster och 

världsdelarnas namngeografi. I Lpo94 finns det alltså 14 begrepp som uttrycker vilka kunskaper 
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eleverna ska ha om geografiska områden samtidigt som det i Lgr11 finns11. Eftersom samhället 

tenderar vara mer kunskapsintensivt nu än under 1990-talet bör begreppen i Lgr11 förekomma 

oftare än i Lpo94, men vid en närmare studie förekommer dessa begrepp vid 16 tillfällen i Lgr11 

medan de förekommer 26 gånger i Lpo94.  

   Det förekommer dock en nämnvärd skillnad. Ser man till de skillnader som finns i Lgr11 är 

större delen av dessa begrepp exempel på antingen vad man ska kunna peka ut på kartan, 

exempel på olika förnybara energikällor eller exempel på olika typer av kartor. Vad gäller 

kartkunskap i Lgr11 ska eleverna ha behandlat namn, läge, storleksrelationer, länder, vatten, öar, 

berg, öknar, regioner, orter, gradnät, färger, symboler, olika skalor, topografiska kartor och olika 

tematiska kartor. Medan det i Lpo94 står att eleverna ska få kunskap om mark, vatten, luft, viktiga 

namn, läge och storleksrelationer. Kort sagt är Lgr11 tydligare med att precisera vad eleverna ska 

kunna.  

 

7.2.2 Techne 

I tabellen nedan har jag redovisat de ord i vardera kursplan som visar hur eleverna ska redovisa 
eller lära sig något.  

 

Figur 3: I denna tabell beskrivs de likheter som återfinns i båda kursplanerna i hur eleverna ska redovisa sina kunskaper 
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Figur 4: Här redogörs för de skillnader som finns mellan hur eleverna ska redovisa sina kunskaper i kursplanerna. 

Jämförelsevis med de tidigare episteme-begreppen går det tydligt att se att antalet techne-begrepp 

är färre. Detta är föga förvånande då teoretiska kunskaper länge varit hierarkiskt dominant. Det 

som är intressant är att det förekommer fler techne-begrepp i Lgr11 än Lpo94. Enligt min åsikt 

finns det fler begrepp som förordnar ett kritiskt förhållningssätt i Lgr11 än i Lpo94. Den stora 

skillnaden i figur 4 är, enligt min åsikt, att begreppen i Lpo94 tenderar vara mer progressiva 

medan de i Lgr11 är mer socialkonstruktivistiska. I Lpo94 står det att eleverna ska kunna skaffa 

och använda hjälpmedel, göra kartjämförelser och själv kunna välja ut vilket är typiskt för 

progressivismen som förespråkar ett elevaktivt arbetssätt där elevernas eget arbete betonas. Lgr11 

betonar att eleverna ska kunna tolka, värdera, samla in, bearbeta, överväga och utforska vilket är 

typiskt för socialkonstruktivismen som vill föra en kritisk fostran och värdering av olika 

alternativ.  

   I båda kursplanerna finns det ett stycke som tydligt formulerar vilka praktiska färdigheter 

eleverna ska ha i geografi. I Lpo94 står det att eleverna i slutet av årskurs nio ska:  
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Kunna beskriva, jämföra och analysera områden genom att själv välja ut och göra kartor, bilder, 

texter och diagram.108 

I Lgr11 står det under centralt innehåll att undervisningen ska behandla:  

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk data, till exempel om klimat, 

hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska 

verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.109 

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.110  

Den stora skillnaden i citaten ovan är att Internet omnämns i den senare. Ingenstans i Lpo94 

omnämns Internet. Då digitaliseringen har påverkat hela samhället och samhällsutvecklingen är 

det positivt att även kursplanen i geografi eftersträvar att Internet ska användas i utbildningen.   

 7.2.3 Fronesis    

I tabellen redogörs för vilka skillnader och likheter det finns i fronesis i kursplanerna, alltså 
förståelse för något.  

 

Figur 5: Sammanställning av likheter och skillnader i fronesis i kursplanerna. 

Fronesis var som sagt den kunskapsform som var mest svårdefinierad, men enligt min analys 

finns det fler fronesis-begrepp i Lpo94 än i Lgr11. Än så länge har analysen redogjort för att det 

finns fler episteme-begrepp i Lpo94 samt att det finns fler fronesis-begrepp. Båda kursplanerna 

säger att eleverna ska kunna redogöra för hur påverkan och förändringar i natur- och 

kulturlandskap påverkar människors levnadsvillkor. Men I Lpo94 står det även att geografiämnet 

ska ge en ökad förståelse och respekt för andras kulturer, värderingar och sätt att leva, ett 

                                                 
108 Lpo94 (1994) s.21 
109 Lgr11 (2011) s.163 
110 Lgr11 (2011) s.163 
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solidariskt förhållningssätt som lyser med sin frånvaro i Lgr11. Det kan tyckas motsägelsefullt att 

i en allt mer globaliserad värld som kräver solidariska förhållningssätt och mer djupa 

ämneskunskaper, tillkommer en ny kursplan i geografi som innehåller mindre av båda delarna.   

7.3 Kursplanernas typologiska karaktär   

7.3.1 Traditionellt värdebaserad geografiundervisning 

Nedan citeras de delar ur kursplanen i geografi i Lpo94 som uppfattas vara traditionellt 

värdebaserande.  

Geografiämnet skall ge en grundläggande referensram av kunskaper om olika platser och områden 

samt deras belägenhet. Geografin skall ge kunskaper om de geografiska upptäckterna, skilda natur- 

och kulturgeografiska miljöer i världen och om de grundläggande levnadsvillkoren inom dessa i ett 

historiskt perspektiv.111 

Får kännedom om hur människans föreställningar om världen och om kartbilden skiljer sig mellan 

olika tider och kulturer.112  

Samspelet mellan människa och hennes omgivning studeras i olika landskap såsom hembygden, 

olika miljöer och olika länder. Successivt utvecklas och kompletteras elevernas kunskaper om 

världen/jorden som helhet. Globen, är modellen av helheten inom vilken alla studerade landskap 

har en plats och kartan är ett nödvändigt hjälpmedel i studierna.  Ett centralt begrepp är landskap i 

dess vida betydelse av både natur- och kulturlandskap. Andra begrepp är plats, läge och 

utbredning.113 

Studier av landskapstyper leder till frågor om natur- och kulturlandskapens uppkomst, framväxt 

och förändringar. Bakgrunden till förändringar är regionala olikheter i den geografiska 

fördelningen av bl.a. naturförutsättningar, människor, resurser och verksamheter.114   

 
Nedan följer citerade avsnitt ur Lgr11 som uppfattas vara värdebaserande. 

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och 

storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och 

om människors levnadsvillkor.115 

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors 

levnadsvillkor.116 

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.117 

                                                 
111 Lpo94 (1994) s.19 
112 Ibid. 
113 Lpo94 (1994) s.20 
114 Ibid. 
115 Lgr11 (2011) s.159 
116 Lgr11 (2011) s.162 
117 Ibid. 
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Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och 

olika tematiska kartor.118 

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.119 

Det första citatet ur vardera kursplan är hämtat från respektive kursplans syftesformulering. Båda 

kursplanerna inleder med mer eller mindre samma värdebaserade formulering, att eleverna ska få 

faktakunskaper om kartan, natur- och kulturgeografi. Lpo94 med sitt längre karaktärsformulerade 

kunskapsinnehåll tenderar vara lite mer värdeformulerande än Lgr11 då den uttryckligen 

beskriver denna makro- och micronivå som redogjorts för tidigare under 7.1. Samspelet mellan 

människan och hennes omgivning ska studeras i olika länder, från när till fjärran.    

   En viss del av värdebaserande innehåll kan enligt min åsikt inte uteslutas då det ingår i 

geografiundervisningen att eleverna ska få lära sig namn och läge på viktiga geografiska föremål 

så som länder, städer, hav, berg och öknar. Om inte eleverna har någon omvärldsorientering blir 

det för dem omöjligt att analysera eventuella konsekvenser av natur- och av människan orsakade 

katastrofer för deras egen del. Exempelvis är det bra att veta om svallvågorna från tsunamin i 

Japan är något att oroa sig för i Sverige.  

 

7.3.2 Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning 

Nedan citeras de stycken ur Lpo94 som är naturvetenskapligt orienterat:  
  

För att analysera sambandet mellan människa och miljö krävs kunskaper om olika livsformer och 

deras konsekvenser för naturen, om de naturprocesser som format landskapet och om det 

komplicerade samspelet mellan mark, vatten och luft. Geografiämnet tar upp de naturgivna 

betingelserna för människans existens och verksamheter och behandlar konsekvenserna av hennes 

utnyttjande av jorden och dess resurser.120 

Vidgar sina kunskaper om natur och samhälle och sambanden däremellan i olika delar av världen 

och därigenom får förståelse för människors levnadsvillkor,121  

Får insikt i de processer som formar och förändrar naturlandskapet inklusive människans påverkan 

på dessa processer och konsekvenser därav,122 

Får kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika historiska betingelser och får insikt 

om hur landskapet fungerar som resurs,123  

                                                 
118 Lgr11 (2011) s.162 
119 Lgr11 (2011) s.163 
120 Lpo94 (1994) s.19 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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Jorden och jordytan, naturgivna processer och effekter på jordytan av människans verksamhet 

över tiden,124 

Likaså citeras Lgr11:s naturorienterande stycken:  

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga 

verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. 

Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika 

förändringar som sker i det geografiska rummet.125 

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen,126 

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för 

människan, samhället och miljön i olika delar av världen.127 

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och 

jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.128 

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan 

förebygga risker.129 

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.130 

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.131 

I Lpo94 finns det enligt mig bara två renodlade naturorienterande stycken, citat ett och fyra, där 

människans agerande och påverkan inte tas upp. Det sista citatet i Lgr11 kan ses som både 

värdebaserande, naturvärdebaserande och tvärvetenskapligt då alternativa drivmedel kräver 

faktakunskaper om naturresurser samt människors ambitioner och möjligheter att bruka dessa. 

Enligt min åsikt finns det endast ett renodlat citat ur Lgr 11 som är naturvärdebaserat, citat tre. 

De övriga citaten är i gränslandet, då de tar upp både naturens och människans processer och 

verksamheter för att visa på hur det påverkar livsmiljöer. Det går alltså inte att klassificera de som 

renodlade natur- eller samhällsvetenskapligt baserad undervisning, inte heller som 

tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning då det inte i tillräcklig utsträckning förordnar ett 

konfliktperspektiv eller dynamiskt undervisningssätt.  

                                                 
124 Lpo94 (1994) s.20 
125 Lgr11 (2011) s.159 
126 Ibid. 
127 Lgr11 (2011) s.162 
128 Lgr11 (2011) s.163 
129 Ibid. 
130 Ibid.  
131 Ibid.  
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7.3.3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning 

I Lpo94 finnes följande stycken som är samhällsvetenskapligt baserade: 

Geografiämnet skall ge insikter i frågor om människors ömsesidiga beroende, lokalt, regionalt och 

globalt. Ämnet skall också ge insikter i frågor som rör den ojämna resursfördelningen. I ämnet 

studeras den mänskliga populationens tillväxt och fördelning över jordytan samt förändringarna av 

detta. Vidare studeras de mänskliga verksamheternas utbredning och förändringar och hur detta 

sammanlänkar platser och regioner.132 

Vidgar sina kunskaper om hur människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och 

kulturella aktiviteter länkar samman platser och regioner och kan reflektera över följderna av 

sådana samband,133   

Samt i Lgr11:  

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,134 

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur 

människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.135 

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den 

ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av 

detta.136 

 Om man jämför kursplanerna går faktiskt Lgr11:s tre citat att sammanfattas med Lpo94:s första 

citat. Den stora skillnaden, och de är genomgående i hela Lpo94, är att formuleringarna är mer 

beskrivande och blir på så vis flummiga. Till skillnad från tidigare resultat, då Lgr11 varit den som 

bidragit med mest förslag på typ av ämneskunskaper är det den här gången Lpo94 som ger 

exempel på vilka mänskliga aktiviteter eleverna ska kunna reflektera över.  

 7.3.4 Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning 

Flertalet punkter i kursplanen i Lpo94 förespråkar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt men det 

står inte uttryckligen att det ska utgå från elevernas intressen eller behandla aktuella 

samhällsproblem. Lgr11 ger inte heller uttryck för detta. Det finns några stycken som ligger nära 

till hands men som bättre kan definieras som aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning.  

7.3.5 Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning 

 Som sagts tidigare uttrycker Lpo94 vid flera tillfällen att eleverna ska lära sig hur människa och 

                                                 
132 Lpo94 (1994) s.19 
133 Ibid. 
134 Lgr11 (2011) s.160 
135 Lgr11 (2011) s.162 
136 Ibid.  
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natur både samverkar och påverkar varandra vilket uppmuntrar till tvärvetenskapliga arbetssätt. 

Men likaväl som de kan behandlas tvärvetenskapligt kan de även behandlas separat då man 

punktar upp några alternativa sätt om hur människan påverkar naturen och tvärtom. Detta bör 

inte nödvändigtvis resultera i meningserbjudande som uppmuntrar till olika synsätt eller en 

problematisering eller ett kunskapssökande där olika källor vägs in. Dock går det att urskilja två 

stycken i Lpo94 som erbjuder ett tvärvetenskapligt meningserbjudande samt förespråkar ett mer 

elevaktivt arbetssätt.    

Geografin ger kunskaper om omvärlden och syftar till att stärka elevernas rumsuppfattning. 

Ämnet skall bidra till att bygga en grund för förståelsen av olika regioners naturbetingade, 

kulturella, sociala och ekonomiska särart. Dessutom skall geografiämnet främja elevernas intresse 

för att lära känna människors skilda levnadsvillkor. Det bidrar därigenom till en ökad förståelse 

och respekt för andras kultur, värderingar och sätt att leva.137    

Utvecklar förmågan att reflektera kring och ta ställning till olika alternativ för resursfördelning och 

resursanvändning samt ökar förtrogenhet med ekologiskt tänkande,138  

I Lgr11 finns det desto fler stycken:   

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika 

tids- och rumsperspektiv.139 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför 

intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel 

levnadsmiljö för alla.140 

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra 

geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och…141 

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling.142 

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, 

hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska 

verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.143 

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.144 

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.145 

                                                 
137 Lpo94, s.19 
138 Ibid. 
139 Lgr11 (2011) s.159 
140 Ibid. 
141 Lgr11 (2011) s.160 
142 Ibid. 
143 Lgr11 (2011) s.163 
144 Ibid. 
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Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och 

naturresurser.146 

Bland annat ska eleverna använda sig av olika metoder och reflektera över olika synsätt, likaväl 

ska de själva söka svar på sina frågor på bland annat på Internet. Till skillnad från Lpo94 står det 

att elever ska använda sig av digitala hjälpmedel liksom att de ska göra fältstudier vilket visar på 

intentioner till att spegla samhällsutvecklingen utanför skolan. Att göra fältstudier visar också på 

en annan typ av tvärvetenskapligt arbetssätt, ett arbetssätt som sträcker sig mellan 

klassrumsteoretiska kunskaper och praktiska färdigheter ute i naturen eller samhället. 

  Citat två-fyra förutsätter att alla elever ska producera och reproducera kunskap som är till 

användning för det samtida eller framtida samhället. De ska inte bara upprepa intränade 

kunskaper utan kunna använda sig av sina kunskaper för att kunna göra geografiska analyser och 

värdera olika alternativ. På så vis kan man säga att kursplanen tagit samhällets ständiga 

förändringsprocess i beaktande.  

8. Diskussion 

Sammanfattningsvis var det utbildningsfilosofiska innehållet i kursplanerna snarlikt, båda innehöll 

essentiella inslag då en individuell inlärning av natur- och kulturgeografi skulle ge eleven en 

förståelse för de problem och lösningar som har med människa och natur att göra. Likaväl skulle 

det ömsesidiga beroendet av dessa aspekter studeras gärna med en zoom, från när till fjärran.    

Enligt Gustavsson var ett pluralistiskt arbetssätt då man skiftade mellan det partikulära och det 

universella, det bekanta och det obekanta, en förutsättning för en demokratisk undervisning. 

Detta arbetssätt förespråkas i båda kursplanerna då kunskaperna successivt ska fördjupas och 

problematiseras. Den stora utbildningsfilosofiska skillnaden består i att Lgr11 är mer 

socialkonstruktivistisk då den mer förordnar ett kritiskt förhållningssätt och ett elevaktivt 

sökande efter information. Lpo94 hade ett mer essentiellt förhållningssätt där fakta skulle 

förmedlas från kunskapsbärare till elev. Att se kunskap som något som kan överföras från ett 

huvud till ett annat, var enligt Gustavsson, att försumma möjligheter. En förutsättning för att 

kunna använda kunskapen praktiskt var att eleven fick tolka och bearbeta informationen och göra 

den till sin egen.  Molin skrev att det nya målstyrningssystemet gav kursplaneförfattarna 

utmaningar då ”kursplanen skulle beskriva vilka kunskaper eleverna skulle få (utveckla) istället för 

vad eleverna skulle (få) utveckla kunskaper om”147. Men detta verkar inte vara ett problem för det 

                                                                                                                                                         
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Molin (2006) s.152 



39 
 

 

resultatstyrda systemet i och med att det nu betonas att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla kunskaper.  

   Huruvida kursplanen anpassar sig efter rådande eller framtida samhällsförändringar är svårt att 

säga, det hade varit önskvärt med mer progressiva och socialkonstruktivistiska inslag. Men vi ska 

också komma ihåg att Adolfsson redogjorde för att Lpo94:s kursplan var för lös, att dess vaga 

formuleringar bidrog till att elever fick väldigt olika geografikunskaper. Lgr11 kan därför ses som 

ett statligt styrmedel för att garantera alla elever får en likvärdig geografiundervisning då den är 

mer strikt och mer tydligt preciserar vilket innehåll som ska behandlas.  

    

I bakgrunden redogjordes för samhällets globalisering med en okontrollerbar internationell 

ekonomi som eventuell följd samt skärpta etniska motsättningar. Mats Benner och Sven 

Widmalm ansåg att den ekonomiska tillväxten och förmågan att hantera den komplicerade 

samhällsutvecklingen, terrorism och miljökriser var beroende av vår förmåga att skapa och 

utnyttja kunskap. Med detta i beaktande hade man kunnat förvänta sig att det skulle rymmas fler 

ämneskunskaper i Lgr11 än i Lpo94. Utifrån en snabb genomblick av materialet i början av 

uppsatsarbetet var min hypotes att det skulle finnas fler ämneskunskaper i Lgr11 än i Lpo94, men 

efter min analys har denna hypotes blivit ifrågasatt. Det var inte förvånande att kursplanerna 

innehöll en övervägande del epistemologiska begrepp, men att det skulle finnas fler i Lpo94 var 

förvånansvärt. Detta står sig i stark kontrast till det kunskapssamhälle vi lever i. Bakgrunden har 

redogjort för att vårt samhälle har blivit mer kunskapsintensivt och kunskapskrävande än vad det 

var tidigare. Likaväl skriver Adolfsson i sin artikel att gymnasiereformen till 2011 motiverades 

med att eleverna behövde mer ämneskunskaper. Då Lgr11 tenderar ha färre ämneskunskaper än 

Lpo94 verkar detta motsägelsefullt. I Lgr11 finns det fler exempel på vad eleverna ska kunna, 

exempelvis radar den upp olika geografiska territorium. I Lpo94 tenderar det att finnas fler 

begrepp som ger exempel på hur analysen ska utvecklas, exempelvis tekniska-, politiska-, och 

kulturella aktiviteter, attityder och politiska värderingar, men jag skulle inte vilja gå så långt att 

säga att Lpo94 är mer krävande än Lgr11.  

 

Lena Molin var kritisk till att Lpo94 inte var tillräckligt kritisk och elevaktiv, bland annat fanns 

det en avsaknad av fältstudier, exkursioner och problematiseringar i Lpo94 men dessa finns 

utskrivna i Lgr11. Kursplanen i Lgr11 verkar även ha tagit digitaliseringens effekter på allvar då 

den uppmuntrar elever till att själv söka efter information, använda digitala hjälpmedel och 

förhålla sig tolkande, kritisk och värderande till informationen. Men med tanke på hur mycket 
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elever använder sina telefoner dagligen till att surfa, är det enligt mig anmärkningsvärt att teknisk 

kunnighet och att söka egen information inte omnämns oftare i den senare kursplanen.  

 

Under tidigare forskning står det att Gustavsson anser att de estetiska uttrycksformerna 

underskattas i kursplanerna och så är även fallet i Lgr11. I Lpo94 står det dock att eleverna ska få 

göra bilder, det är tänkbart att eleverna kan presentera geografisk data med hjälp av kartor och 

GIS, som i sin tur blir en form av digital estetisk verksamhet, men då det inte står klart utskrivet 

går det ej att påstå att Lgr11 presenterar någon form av estetisk verksamhet.  

   Vad gäller fronesis verkar båda kursplanerna eftersträva att eleverna ska utveckla en förståelse 

för andra människors levnadsvillkor, men utifrån läroplanens värdegrundsambitioner skulle det 

vara eftersträvansvärt att lyfta fram det solidariska begreppet och jämställdhet mellan kvinnor och 

män än mer.   

 

Kursplaneförfattarna bakom Lpo94 hade intentioner på att göra ett mer tvärvetenskapligt 

geografiämne än i tidigare läroplaner, geografiämnet skulle ses som en brygga mellan natur- och 

samhällsvetenskap där frågor kring resurser, överlevnad och aktuella miljöproblem skulle ställas i 

fokus. Molins studie visar däremot att geografiundervisningens syfte domineras av introduktion 

till natur- och samhällsvetenskap och den rådande skolämnesdiskursen syftar till att bevara och 

återskapa samhället, det saknas en problematisering och ett konfliktperspektiv. Jag drar en 

liknande slutsats av min analys av Lpo94 men vill understryka att jag ser kursplanen som mer 

öppen för tvärvetenskapliga meningserbjudanden än vad Molin gör. Utifrån min egen analys av 

Lpo94 finns det delar som är svåra att klassificera som renodlade naturvetenskapliga eller 

samhällsvetenskapliga då flera stycken ofta förespråkar att eleverna ska redogöra för samband 

mellan natur och människa och hur det i sin tur påverkar människors levnadsvillkor. Däremot har 

Molin bedrivit flertalet olika metoder för insamling av empiri, bland annat observationer. Även 

om lärarkandidater i intervjuer har sagt sig eftersträva ett tvärvetenskapligt förhållningssätt har 

det under Molins lektionsobservationer framkommit att ca 90% av alla observerade tillfällen varit 

motsatsen, lektionerna har haft en tydlig natur- eller samhällsvetenskaplig karaktär. Även om 

Lgr11, utifrån min analys, erbjuder fler formuleringar som syftar till tvärvetenskapligt innehåll är 

det oklart om det praktiseras i skolorna. Som Hackman formulerade det i bakgrunden finns det 

ett växande intresse för integrerad forskning men universitet och forskningsinstitut inte är byggda 

för tvärvetenskaplig forskning, därav får inte lärare en sådan utbildning. Det ges inge exempel på 

hur ämnesövergripande arbetssätt kan se ut, utan lärare behöver hitta på egna idéer och arbetssätt 

för att uppnå detta. Man kan tycka att det bör ligga i lärares profession att utifrån sina djupa 
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ämneskunskaper i båda disciplinerna kunna problematisera aktuella händelser utifrån ett 

pluralistiskt synsätt. För vissa lärare är detta säkerligen inget problem men om inte lärare får 

någon kunskap om eller utbildning i hur tvärvetenskapliga områden kan behandlas, går det inte 

enligt min mening att kräva kvalité heller.  

 

9. Konklusion  

 Inledningsvis redogjordes för att kunskapssamhället kräver att individer har en växande och 

föränderlig kunskapsrepertoar samt att de kan hantera problemlösningar, snabba förändringar, 

professionalisering och förmågan att samarbeta. Genom att använda kursplanerna kan man från 

myndighetshåll påverka vilka kunskaper eleverna ska lära sig i skolan. I denna uppsats har jag 

försökt visa på om och i så fall vilka utbildningsfilosofiska förändringar det skett mellan 

kursplanen i geografi i Lpo94 och Lgr11. Slutsatsen är att Lpo94 är mer progressivistisk och 

Lgr11 är något mer socialkonstruktivistisk.  

   Genom att använda mig av Aristoteles tre indelningar av kunskap går det även att dra slutsatsen 

att Lpo94 innehåller fler epistemologiska uttryck, Lgr11 har fler uttryck för techne och Lpo94 fler 

uttryck för fronesis.     

   Slutligen används Molins fem typologier för att visa på om det finns någon typologisk 

förändring mellan kursplanerna. Enligt min åsikt går det inte att frångå en viss del värdebaserande 

undervisning i geografi då läge och orientering är en väsentlig del i geografiundervisningen. Vad 

gällde naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig baserad geografiundervisning 

fanns det inga större skillnader. Däremot uppmuntrar Lgr11 mer till aktualitets- och 

värdebaserande undervisning än vad Lp94 gör. Även om den senare kursplanens intentioner 

tyder på ett ökat tvärvetenskapligt förhållningssätt är det oklart hur detta praktiseras ute i 

skolorna. Molin menade att flertalet lärarkandidater hade ambitioner om tvärvetenskapliga 

lektioner men att lektionerna oftast var uppdelade på någon av de vetenskapliga disciplinerna. 

Det skulle behövas göra ytterligare observationer för att kartlägga hur det stundande 

meningserbjudandet ter sig i geografiundervisningen på högstadiet nu när Lgr11 fått gälla några 

terminer.   
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