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Abstrakt 

Lundgren, J. 2015. Svenska och finska kursplanen. Kulturgeografiska institutionen, arbetsraportserie, Uppsala 

universitet 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka likheter och skillnader det går att finna i den svenska och finska 

kursplanen i geografi, detta för att få en indikation på om skillnader i kursplanerna kan vara orsaken till Finlands 

framgång i globala tester medan den svenska skolan går betydligt sämre. Samt att se om det finns indikationer på 

vilka krafter som kan ha påverkat kursplanernas utformning. 

För att kunna finna svaren till syftet så används en textanalys av de bägge kursplanerna och dessa ställs emot 

varandra för att finna hur de två kursplanerna skiljer sig från varandra och vilka likheter de har.   

Denna studie visar på att de två kursplanerna har väldigt stora likheter och knappt några skillnader utöver ordval. 

Studien visar också på att det inte tycks vara de globala testerna så som PISA som har inverkan på kursplanerna i 

geografi utan att de måste påverkas av andra krafter. 
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1. INLEDNING 

Ämnet geografi har i Sverige har fått nya förutsättningar i och med LGR 11, vilket är det 

styrdokument som bestämmer den svenska skolans innehåll och blev giltig från och med 

2011. Det har dessutom gjorts försöka att öka ämnets status i skolan till exempel genom att 

införa nationella prov i ämnet geografi.  

Denna nya läroplan har kommit till samtidigt som det svenska skolväsendet har varit i 

blåsvädret på grund av dåliga PISA-resultat. Dessa dåliga resultat kan inte direkt knytas till 

ämnet geografi då detta ämne inte testas i PISA eller andra globala tester. PISA är en global 

studie som görs av organisationen OECD. Studien görs på elever som är 15 år och görs i 

ämnena NO, matematik och läsförståelse. Syftet med PISA-testet är att testa länders 

skolsystem för att få en inblick i landets framtida konkurrenskraft på den globala 

marknaden(OECD 2013). Trots att PISA bara tar upp en liten del av vad en skola lär ut så har 

ses den som ett test på hela skolväsendet vilket kan vara en förklaring till den nya läroplanen. 

Även Finland har skaffat en ny läroplan detta samtidigt som Finland är ett av de länder som 

presterar bäst i PISA. Detta skulle kunna leda till att de nya läroplanerna skulle kunna visa 

stora likheter för att de anpassas till PISA. Stora likheter mellan de två läroplanerna skulle 

kunna bero på anpassning till PISA och den globala kunskapssyn som de anses stå för men 

det kan också anses tyda på att resultat i PISA inte kan förklara resultat i Globala tester. 

Vidare så kan denna studie visa på om det finns någon samsyn mellan dessa länder i fråga om 

vad ämnet geografi syftar till, bör innehålla och vad nyttan med ämnet är. 

Denna studie ska alltså undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan den 

svenska och finska läroplanen samt vad som kan ha påverkat kursplanernas utformning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie genomförs en jämförelse mellan den svenska och finska läroplanen för att 

undersöka vilka likheter och skillnader et finns mellan dessa. Syftet med detta är att se om det 

finns stora skillnader i läroplanernas upplägg innehåll eller fokus som kan förklara olikheterna 

i skolan som leder till att den finska skolan ses som ett föredöme medan den svenska närmast 

ses som ett fiasko.  

Jag kommer även genom studien kunna se om det tycks finnas en samsyn mellan dessa 

två länder vad ämnet geografi är och bör innehålla. För att uppnå detta så har jag använt mig 

av dessa frågeställningar. 

 Hur framställs ämnet geografi i den svenska och finska läroplanen? 

 Finns det stora likheter eller skillnader i den svenska och finska läroplanen?  

 Vad kan ligga bakom dessa likheter eller skillnader? 

Genom att detta så kan jag få en bild av om en del i den finska skolans framgång går att finna 

i dess kursplan eller om det krävs att man letar någon annanstans för att hitta svaret på dess 

framgång.  

För att kunna besvara dessa frågor och uppnå mitt syfte så kommer en textanalys att 

genomföras för kursplanerna. Detta för att se vad som tas upp i respektive kursplan.  

 

1.2 Avgränsning 
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I denna studie har jag gjort ett antal avgränsningar, den första är att begränsa mig till enbart 

Sverige och Finlands läroplaner. Valet av dessa läroplaner bygger på att det ska vara språkligt 

möjligt för mig att analysera texterna. Båda dessa läroplaner finns att tillgå på svenska vilket 

gör dem lättstuderade, läroplaner får engelskspråkiga läder skulle teoretiskt vara möjligt att 

genomföra men även med relativt goda kunskaper i engelska så finns det en risk att meningen 

med en text går förlorad när den översätts.  

Jag har även gjort avgränsningen till den senaste kursplanen för de båda länderna. I en 

större studie så skulle det vara intressant att sätta sig in i de föregående kursplanerna och ta 

med dem i en jämförelse för att se om förändringen som har skett i de båda länderna är 

likartad eller om de skiljer sig åt. Min bedömning är dock att en sådan studie skulle ta upp 

mer utrymme än vad denna studie tillåter. Anledningen till att jag valde de senaste 

kursplanerna att fokusera på är för att de bäst bör beskriva hur skolan önskas se ut i dagens 

samhälle och att de har kommit till relativt nära varandra i tid 2011 mot 2014 något som inte 

nödvändigtvis skulle vara fallet med de äldre. 

Slutligen har jag avgränsat mig till enbart kursplanerna i geografi och studerar inte 

läroplanen i stort eller andra kursplaner. En större studie skulle krävas för att kunna göra en 

studie som tar upp hela läroplanerna. 

 

1.3 Disposition 

Denna studie kommer att utgå från en relativt klassisk disposition med bakgrund, resultat, 

diskussion och slutsats. I bakgrunden går jag igenom den tidigare forskning som kan bidra till 

att analysera resultaten eller sätta dem i ett perspektiv. Denna litteratur kommer med andra 

ord i de allra flesta fall att återkomma i analysen det är dock möjligt att delar av litteraturen 

finns med för att sätta en annan studie i perspektiv eller förtydliga en viss del. 

I resultatet går jag in och visar på vilka resultat min studie kommer fram till. I resultatet 

presenteras med andra ord den råa data som jag sedan kommer att sätta i perspektiv genom 

analysen. I detta skede så har dessa data litet värde då den inte är satt i något sammanhang.  

I analysen sätter man resultaten i förhållande till den tidigare litteraturen detta ger 

resultaten ett samanhang där de kan förstås och besvara mina frågeställningar. I detta kapitel 

så använder jag den insamlade datan både från denna studie och från den tidigare forskningen 

och skapar på det sättet ett samband där studien kan besvara sitt syfte. 

I resultatet presenteras vad studien har kommit fram till i förhållande till syftet och 

frågeställningar här presenteras de viktigaste resultaten från studien och hur dessa kan tolkas. 

I denna del dikuteras vilka slutsatser jag kan dra från analysen. I denna del så kan det också 

konstateras om analysen inte har kommit fram till något som kan besvara en frågeställning 

eller att det inte går att uppnå syftet med de resultat som har framkommit. 

 

2. BAKGRUND 

I bakgrunden så går jag in på tidigare studier som angränsar till denna studie i antingen i det 

att ämnet är liknande eller att studien på annat sätt kan vara till nytta för att analysera 

resultaten från denna studie och sätta dem i ett större perspektiv.  

Då forskningen som berör just jämförandet av olika länders kursplaner är begränsade så 

blir även mängden tidigare forskning som behandlas begränsad.  



6 

 

 

2.1 läroplanens innehåll 

Tomas Englund (2005) diskuterar i sin bok läroplanen och skolkunskapens politiska 

dimension vad som påverkar vad skolan och läroplanen tar upp. Englund fokuserar på de 

samhällsvetenskapliga ämnena och då framförallt historia, religion och samhällsvetenskap, 

geografi som detta arbete fokuserar på tas inte upp men har på många pukter liknande tankar 

som tycks ligga bakom. Enligt Englund kan läroplanen anses styras av det ekonomiska 

systemet och de ideologiska rörelserna i ett land vid tillfället för läroplanens skapande. 

Det ekonomiska systemet styr på det viset att det är behoven i detta system som styr vad 

skolan och läroplanen skall ta upp. Callewaert och Nilsson ( 1979, 37:175) beskriver det som 

att skolans effektivitet styrs av dess externa syfte vilket är att skapa människor som så väl som 

möjligt klarar av uppgifterna i det ekonomiska systemet. Detta betyder att det är förändringar i 

det kapitalistiska systemet som styr förändringarna i läroplaner. Callewaerth och Nilsson 

menar alltså att politiska och ideologiska strömningar inte påverkar hur läroplanen ser ut utan 

det är enbart det ekonomiska systemet som inverkar. Englund (2005, 75) menar att denna 

förklaring är allt för enkel i synerhet i fråga om de samhällsvetenskapliga ämnena.  

När läroplansutvecklingen ska undersökas måste politiska skiftningar tas in i handlingen. 

Då delar i utformningen av utformningen av läroplaner inte handlar om att skolan bättre ska 

passa till det ekonomiska systemet utan även skaparnas vilja att skapa en förändring i 

samhället något som Englund menar är en politisk handling (Englund 2005, 75). Englund 

menar vidare att även om Callewaerth och Nilssons syn är allt för enkel så är deras poäng inte 

helt fel ute bristen ligger i att de inte tar med den politiska kraften. Englund menar att kampen 

om staten påverkar hur läroplanerna ser ut men att då en stor del av detta är hur det 

ekonomiska systemet ska fungera så hamnar det ekonomiska systemet i fokus (Englund 2005, 

75–77).  

Englund (2005) menar med andra ord att det som styr hur en läroplan utformas är tre 

saker nämligen ekonomi, politik och ideologi. Det är hur förhållandena i dessa tre 

kategorierna som styr. Dessa kategorier går ofta in i varandra men samtliga inverkar på hur 

läroplanerna är utformade. 

 

2.2 Påverkan på skolan och resultaten 

Precis som läroplanerna så påverkas skolan av olika faktorer bland annat de som tas upp i 

kapitel 2.1 ekonomi, ideologi och politik men även tradition har en inverkan på hur skolan ser 

ut, vad som tas upp och på vilket vis undervisning sker. Lika så har den dolda läroplanen en 

inverkan på undervisningen. Detta innebär sådant som inte finns med i läroplanen men som 

eleverna förväntas lära sig i skolan (Englund 2005). Detta innebär att skolan inte bara 

påverkas av vad som står i dagens läroplan utan jag måste även se till de omkringliggande 

faktorerna för att se till hur undervisningen i skolan faktiskt ser ut. En av dessa faktorer är den 

tidigare läroplanen särskilt när det är i närheten av en övergång och skolorna måste lära sig 

och anpassa sig till den nya läroplanen.  

Attityden till skolan är också en viktig del att ta med när skolans standard diskuteras. 

Med detta menar jag i första hand studenternas attityd till skolan. Om jag använder PISA som 

exempel så har elever i den svenska skolan en väldigt dålig attityd till testet och tar et inte på 

allvar då det inte påverkar deras betyg och de inte känner att de är skyldiga skolan att försöka 



7 

 

få ett bra resultat. I många av de högpresterande länderna i PISA så känner eleverna ett behov 

av att prestera bra på testet och att visa att skolan är av kvalitet(Sjøberg 2014). Även om det i 

Sjøbergs studie handlar om PISA-testerna och attityden till dem så menar jag att en 

parallellkan dras till skolan i stort om elever inte känner att de behöver ta skolan seriöst, 

arbeta hårt och göra jobbet i skolan så kommer prestationen att bli lidande.   

 

2.3 PISA-undersökningarna och skolan 

Den senaste tiden så har PISA-undersökningarna fått ett allt större utrymme i skoldebatten 

och flera forskare menar på att den även inverkar på skolan och läroplaners utformning. Det 

kan vid första anblicken ses som irrelevant när jag undersöker geografi ett ämne som inte tas 

upp i PISA Reynolds and Vinterek (2013) menar dock att PISA påverkar hela skolans 

utformning. Detta sker genom att när mattematik, naturvetenskap och språk som tas upp i 

PISA ges allt mer utrymme i skolan så blir övriga ämnen lidande(Reynolds and Vinterek 

2013, 113–114).  

Lundstöm med flera bygger vidare på denna tanke i sin studie. De har undersökt 

förändringarna mellan LPO 94 som är det styrdokument som styrde skolan mellan 1994 0ch 

2011 och LGR 11 i ämnet svenska. De menar på att den nya kursplanen har lagt större vikt 

vid det kvantifierbara och då tappat sådant som inte enkelt kan testas men som de menar kan 

ha större betydelse så som kritiskt tänkande, förmågan att generera kunskap och skapa kontakt 

till människor (Lundström, Palo, och Manderstedt, 2011, 8). Denna studie visar inte i sig 

självt något som har ett värde i förhållande till min studie i geografi men den belyser något 

som Reynolds och Vinterek tar upp men inte kan gå i djupet med då de har en mycket bredare 

studie. Det båda dessa studier belyser är att den svenska skolan går från att lägga ett stort 

fokus på områden som är svår kvantifierade till att bygga skolväsendet kring de enkelt 

kvantifierbara.  

 

2.4 Fokus i den svenska kursplanen 

Tomas Torbjörnsson har undersökt hur frågan om hållbar utveckling tas upp i kursplanen för 

geografi men lyckas enligt min mening även till viss del visa på hur kursplanen i geografi är 

riktad i stort. Jag kommer i detta kapitel att gå igenom de av deras resultat som enligt mig kan 

kopplas till denna uppsats. 

Hållbar utveckling är något av ett modeord i dagens undervisning men vad menas 

egentligen med hållbar utveckling i skolan. Tomas Torbjörnsson visar i sin studie att 

begreppet hållbar utveckling har delats upp i två delar i undervisningen nämligen 

miljöförändring och solidaritet. Torbjörnsson och Molin menar att miljöförändringen hanteras 

inom geografi och NO-ämnet och att det som fokus ligger på i läroplanerna till största del är 

de naturvetenskapliga processerna och att dessa förändringar inte sker av sig själva har 

kommit i skymundan.(Torbjörnsson och Molin 2014) 

Något som fått stort fokus i läroplanen enligt Torbjörnsson är solidaritet och då främst 

mellan individer i sin närhet idag. Torbjörnsson menar att detta är en grogrund som sedan gör 

det lättare att visa solidaritet längre ifrån en själv. Det som saknas i fråga om solidaritet är 

enligt Torbjörnsson solidaritet till andra arter och ett framtidsperspektiv i 

undervisningen.(Torbjörnsson och Molin 2014) 
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Det Torbjörnsson menar är alltså att undervisningen i hållbar utveckling fokuserar på två 

delar nämligen vilka förändringar sker och hur påverkas människor idag av det. Det som 

saknas är hur människan påverkar i fråga om miljöförändring, hur andra arter påverkas samt 

ett framtidsperspektiv. 

 

2.5 Fokus i den finska kursplanen 

Studier som berör den finska kursplanen har varit svår att finna då kursplanen kom ut så pass 

nyligen samt att de flesta studier i ämnet tycks vara skrivna på finska. Kaivola och Rikkinens 

(2007) studie tar dock upp utvecklingen av geografiämnet från 1960 till 1990 talet. De visar 

på att ämnet under denna tid varit tätt sammankopplat med biologiämnet framför allt i de 

tidiga årskurserna där det är en del i ett större ämne innehållande biologi och geografi och i 

kursplanen från 1994 ingår även kemi och fysik i ämnet.  

I högstadiet så blir geografi ett eget ämne med en kursplan som ger mycket utrymme för 

läraren att besluta om vad den tar upp och hur den lägger upp undervisningen. Ett fokus i 

kursplanen ligger dock på naturen som en levande organism och sambandet mellan natur och 

människa. Kursplanen från 1994 hr minskat fokus på var platser ligger från tidigare. I denna 

är det ända utskrivna att eleverna skall kunna Finlands placering i den norra hemisfären men i 

övrigt är det i stort öppet för läraren hur mycket av detta ämne den vill ta upp (Kaivola och 

Rikkinen 2007). 

Kaivola och Rikkinen (2007) beskriver över lag hur den utveckling som skedde under 

1980 och 1990 talet var att ge läraren större möjligheter att bestämma över och anpassa 

undervisningen efter klassens behov och att etta har fått som följd att kursplanerna har blivit 

mindre och med få tvingande moment. 

 Jag har från denna studie tagit det som skrivs om den närmaste möjliga. Detta leder till 

att fokus kanske inte är helt det samma som i den nya läroplanen från 2014. Jag kan dock med 

denna studie se att fokus för geografiundervisningen i Sverige och Finland är det samma 

nämligen förhållandet mellan natur och människa.  

3. METOD OCH MATERIAL 

 

I valet av metod så måste man se på vad det är jag vill ha reda på vilka frågeställningar jag 

har. Och detta i sin tur bestämmer vilket material jag kommer använda. Det kan som i detta 

fall vara materialet som bestämmer vilken metod jag använder.  

I detta fall så kan jag konstatera att då jag vill undersöka likheter och skillnader mellan olika 

länders läroplaner så har jag fastställt att jag har dessa läroplaner som material något jag 

kommer gå in djupare på i punkt 3.2. Då viska behandla just läroplaner som är ett dokument 

så är den mest användbara metoden textanalys och det är en sådan jag kommer göra.  

När jag har beslutat oss om att jag skall genomföra en textanalys måste jag komma fram till 

vilken typ kvantitativ eller kvalitativ. I det här fallet då jag ska få fram detaljer som kan 

gömma sig i meningsbyggnader och vid första anblick så har jag valt den kvalitativa 

textanalysen. 

3.1 Kvalitativ textanalys. 

När jag genomför en textanalys så kräver det att man noggrant studerar texten som är centrum 

för analysen detta kräver att jag läser texten många gånger både snabbt och långsamt 
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skummar igenom och läser noggrant detta för att få en uppfattning om vad texten faktiskt 

säger men också i vissa fall vad den tycks säga (Esaiasson et al. 2012, 210). 

Innan jag börjar studera texten så måste jag besluta hur i ska ta oss an den. I denna fråga 

så finns det två sidor den första är att jag inför studerandet av texten gör upp frågor som jag 

vill ha besvarade detta har som fördel att jag vet precis vad jag söker och kan snabbt leta oss 

igenom texten för att få dessa frågor besvarade. Nackdelen med denna metod är att jag har låst 

oss vid vad jag ska ha reda på och därför missar andra punkter i texten som kan vara av 

intresse men som jag inte har frågat efter (Esaiasson et al. 2012, s.217). 

Den andra ytterligheten är att jag har ett öppet tillvägagångssätt när jag börjar studera 

texten och låter texten visa vad som är av intresse. Detta har då de motsatta för och nackdelar 

jämtemot den förra metoden jag har här möjligheter att hitta intressanta fakta som jag inte 

visste att jag letade efter men risken är också att texten virrar bort en och att jag kommer ut 

med information som jag inte har användning för. Det kan alltså bli svårt att sålla bort den för 

sitt syfte värdelös info (Esaiasson et al. 2012, s.217). 

Oberoende av om jag går in med den öppna metoden eller om jag ställer frågor till texten 

så är det stora arbetet i en textanalys just analysen. Det räcker inte att bara läsa en mening och 

tolka vad den säger. Meningen måste analyseras i det samanhang som den står i både vad 

övriga texten säger och i vilket samanhang och syfte det är skrivet i. Anledningen till detta är 

att en mening tagen ur sitt samanhang kan tyckas säga flera saker men att dess samanhang gör 

det lättare att tolka meningen så som den är avsedd att förstå den (Esaiasson et al. 2012, 

s.223). 

 

3.2 Vad textanalysen ger och inte ger 

När man väljer metod så är det viktigt att se till vad en viss metod kan svara på. I detta fall har 

jag valt att göra en textanalys detta medför att jag kan få ut kunskaper om vad texten säger 

och förhoppningsvis vad texten är menad att säga. I det här fallet så går jag igenom vad 

kursplanerna i geografi innehåller och vilka likheter och skillnader det finns mellan den 

svenska och den finska kursplanen och detta är vad jag då kan uttala mig om.  

Jag får genom denna analys en inblick i vad som i kursplanerna framställs som det som är 

viktigt i ämnet geografi. Det jag får är skaparnas och politikernas bild av hur undervisningen 

ska se ut och vad den ska innehålla. Jag kan se om det finns stora skillnader i synen på detta 

ämne i de två kursplanerna vilket kan visa på om ämnet geografi faktiskt är samma sak i 

Sverige och Finland. 

Det är dock även mycket som det inte går att uttala sig om genom att göra en textanalys i 

detta ämne. En av dessa saker är vad som ses som ämnet geografi ute i skolorna. Med detta 

menar jag hur lärare tolkar dessa kursplaner och hur de arbetar för att förverkliga den. Inte 

heller ser jag om lärarna alls tar hänsyn till den nya läroplanen eller om de fortsätter arbeta 

efter samma modell som tidigare.  

Det finns även andra faktorer som kan inverka på hur undervisningen ser ut så som 

ekonomi, klasstorlek eller var i respektive land skolan ligger inte heller dessa faktorer kan jag 

få in när jag gör en analys av kursplanerna för att undersöka dessa faktorer passar andra 

forskningsmetoder bättre.  

 

3.3 Textanalys i denna text 
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I kapitel 3.2 går jag in på vad en textanalys kan ge respektive inte ge för kunskaper i frågan 

om hur geografiundervisningen ser ut i Sverige och Finland. När det ställs upp på det viset så 

kan det tyckas som om en textanalys är ett dåligt val för att studera detta ämne. Jag menar 

dock att en textanalys av dessa två kursplaner är viktigt som en del i att se vilka skillnader det 

finns som kan inverka på hur väl ett skolsystem lyckas.  

I sig självt kommer denna studie enbart kunna visa på om det finns stora likheter eller 

skillnader mellan de olika kursplanerna. Stora likheter skulle kunna tyda på att det inte är 

innehållet som skapar skillnaderna mellan ländernas resultat. Det kan också tyda på att 

länderna har anpassa sig till en mer global syn på hur skolan ska gå till och vad som är av 

vikt. 

Om jag finner stora skillnader mellan de olika kursplanerna så skulle det kunna vara en 

del i att Finland har lyckats bättre än Sverige då deras kursplaner bättre passar till det sätt som 

de globala testerna är uppbyggda. Det ska dock sägas att det bara genom denna analys kan se 

vad som gjort att den finska skolan mer lyckad än den svensk utan bara om kursplanerna i sig 

inte tycks vara den bakomliggande orsaken. 

 

3.4 Material 

 Det material jag använder i denna jämförelse är den svenska läroplanen LGR 11 och den 

finska motsvarigheten grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. jag 

har begränsat oss till geografiundervisningen för årskurs 7-9. Anledningen till att jag har valt 

dessa åldrar är att geografi först då är ett eget ämne och inte är ihop placerat med andra ämnen 

som det är i tidigare åldrar men det är ett ämne som alla har vilket det inte är i senare åldrar då 

eleverna läser olika ämnen beroende på sina val. Detta kan ha fått effekten att vissa delar som 

jag hävdar inte tas upp i läroplanen tas upp antingen tidigare eller senare. Det jag ser är vilka 

förväntningar som finns i just årskurs 7-9.  

Läroplaner är officiella dokument framtagna för att vägleda skolorna vad det är de ska ta 

upp i sin undervisning och när det ska tas upp. Då syftet med dokumenten är just att vägleda 

så bör de vara relativt tydliga, lättlästa samt korta och koncisa. Även om de är relativt korta 

texter och de vid första anblicken är tydliga så är detta inte alltid sanningen. Många gånger så 

kan meningar som vid första anblick är solklara visa sig vara väldigt svårtolkade och inte alls 

säga vad den tycks när den studeras djupare. Då dessa om inte framtagna av politiker så 

godkända av dem så är de i vissa fall kompromissade texter vilket kan bli en orsak till 

otydlighet och varför en viss del kan få ett oproportionerligt stort fokus.  

Till den LGR 11 finns också ett komentarsmaterial som ska förtydliga kursplanen. Någon 

likhet till detta har jag inte lyckats finna i för den finska kursplanen vilket gör att jag måste 

tänka på hur jag använder detta komentarsmaterial.  

Jag har valt att se komentarsmaterialet som en egen del av den svenska kursplanen och 

kommer därför analysera hur jag tolkar kursplanens olika delar och hur jag tolkar 

komentarsmaterialet detta då jag menar på att jag annars skulle kunna missa att göra en 

tolkning på grund av ordvalet i en del av den svenska kursplanen då jag får ett förtydligande i 

komentarsmaterialet men jag gör en liknande tolkning i den finska då jag inte har något annat 

att gå på. Jag har dock valt att ta med det då det ger en insikt i vad som menas i de olika 

delarna och det därför vore märkligt att helt utesluta något som ger en insyn i vad 
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kursplanerna faktiskt är menad att säga. Detta medför att den svenska kursplanen kommer att 

bli analyserad två gånger en gång med komentarsmaterialet och en gång utan. 

Valet av att enbart använda mig av de två senaste kursplanerna är baserat på just att det är 

de senaste och alltså de som best visar på hur respektive land ser på hur skolan ska se ut i 

dagens samhälle. I en större studie så skulle det kunna vara användbart att ta med äldre 

kursplaner, kursplaner från fler länder och kursplaner från andra ämnen och årskurser för att 

ge en tydligare bild av områddet. 

 

4. SVENSKA OCH FINSKA LÄROPLANEN 

I detta avsnitt kommer jag att ställa olika delar av kursplanen emot varandra för att försöka se 

vilka likheter och skillnader det finns mellan de två kursplanerna. Jag kommer att titta på 

vilka delar de olika kursplanerna har och vad de säger. 

Det ska sägas att den svenska kursplanen har ett komentarsmaterial där det förtydligas 

vad kursplanen försöker säga något jag inte lyckats hitta någon motsvarighet för i den finska 

läroplanen jag kommer därför att behandla detta som en separat del snarare än att använda den 

för att tolka de olika delarna i läroplanen då det annars blir en för stor skillnad i 

förutsättningarna för de två tolkningarna. 

För att kunna jämföra dessa två kursplaner så har jag valt att försöka bryta ner geografins 

delar i kategorier för att enklare kunna ställa dessa emot varandra. Dessa kategorier har jag 

kommit fram till medan jag studerat kursplanerna för att komma fram till de bäst lämpade 

kategorierna och jämförelsepunkterna. 
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Det är från denna tabell jag har utgått när jag gjort mina jämförelser och skapat de olika 

delarna i resultatdelen. Utöver dessa kategorier så har jag gått igenom vilka delar som finns i 

de olika kursplanerna detta för att få en uppfattning om det är stora skillnader i hur kursplanen 

är strukturerad.  

Denna tabell kan ses som en ledstång och en översikt till resten av detta kapitel. Det gör 

det lättare att få en överblick över jämförelsen men kräver resten av texten för att göras 

förstådd, anledningen till detta är att det på grund av utrymmet i tabellen inte tillåter för långa 

beskrivningar. Det den har och ska användas till är att ge en överblick på likheter och 

skillnader. 

 

 

4.1 Kursplanens delar 

I den svenska läroplanen finns det tre delar nämligen syfte centralt innehåll och kunskapskrav. 

Syftet och kunskapskraven stämmer väl överens men det centrala innehållet skiljer sig från de 

andra två delarna. Ett exempel där delarna skiljer sig är klimatfrågan. I det centrala innehållet 

ligger focus på hur människan påverkas av klimat och förändringar i detta men i 

kunskapskraven så ska eleverna kunna diskutera kring vad människan kan göra för att påverka 

klimatet(skolverket 2011b). Detta betyder att vad underisningen förväntas ta upp inte är 

desamma som de kunskaper som eleverna förväntas införskaffa. Utöver dessa delar så finns 

det en fristående texten komentarsmaterial till kursplanen i geografi som förtydligar vad de 

olika delarna i kursplanen säger och denna text knyter samman de olika texterna tydligare. 

I den finska läroplanen är det lättare att se samspelet mellan de olika delarna detta då det 

centrala innehållet tar upp sådant som eleverna förväntas göra under studierna som till 

exempel att de ska kunna tänka kring och diskutera klimatförändringar och hur människan 

man påverka. Även den finska läroplanen har kunskapskrav men de är men med skillnaden att 

den finska läroplanen mycket tydligare knyter kunskapskraven vid det centrala innehållet och 

målen med undervisningen. Detta görs genom att man sätter in dessa delar i en tabell och på 

så vis visar vilka kunskapskrav som hör till vilken del av det centrala innehållet. 

Det jag kan konstatera är skillnaden mellan den svenska och den finska kursplanen inte 

ligger i vilka delar den innehåller. Den svenska kursplanen har en tillagd del i 

komentarsmaterial till kursplanen i geografi där de olika delarna förklars. Den stora skillnaden 

är dock tydligheten mellan de olika delarna. Den finska läroplanen har ett tydligt samband 

mellan de olika delarna och dessa delar talar för varandra. I den svenska läroplanen finns inte 

det överensstämmande som den finska läroplanen har. Det är närmre bestämt det centrala 

innehållet som inte talar jämt med de övriga delarna förns man sätter in komentarsmaterialet 

då delarna stämmer bättre överens. 

4.2 Geografins blockplacering och tidigare skola 

I både den svenska och den finska läroplanen så står det uttryckligen att geografi är ett 

blocköverskridande ämne som har ena foten i NO-blocket och den andra i SO-blocket. Trots 

detta så har ämnet geografi i båda fallen placerats i ett av blocken i undervisningen. Detta 

tycks ha att göra med det faktum att det är först i årskurs 7-9 som geografi blir ett eget ämne 

innan så har blocken behandlats som ett ämne. I och med detta så finns det ett behov av att 

placera in geografin i ett av dessa block för undervisningen i de tidigare stadierna i 
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utbildningen. I denna fråga så har Finland och Sverige gått olika vägar. I Finland så har 

geografin placerats med NO-ämnena medan man i Sverige placerat det i området SO. Detta 

tycks ha fått även i hur ämnet är utformat i årskurs 7-9 där det finns ett betydligt större fokus 

på de naturgeografiska aspekterna av ämnet i den finska läroplanen i förhållande till den 

svenska.  

Skillnaden mellan att lägga geografin i so eller no blocket kan påverka var fokus när 

geografin blir ett eget ämne ligger. Om geografin ses som ett primärt NO-ämne så kommer 

risken för att de naturfokuserade delarna av geografin får ett större fokus medan motsatsen 

kan ske om ämnet ses som primärt samhällsvetenskapligt. 

 

  

4.3 Fokus i geografin 

Som jag skrev i kapitel 4.1 så är geografin i Sverige placerat i SO-blocket även om det i 

läroplanen är utskrivet att geografi är ett tvärvetenskapligt ämne. Detta betyder dock inte att 

fokus i geografin ligger på de samhällsorienterade delarna av geografi. det som är fokus i 

geografiundervisningen i Sverige är sambandet mellan människa och natur även om det 

centrala innehållet lägger allt fokus på hur människan påverkas av naturen och nästan inget på 

hur människan påverkar så försvinner denna bild när hela kursplanen tas med i analysen. 

I den finska kursplanen så finns samma fokus som det finns i den svenska men det är 

tydligare utskrivet och alla delar är överens om att det som ska ligga i fokus är hur människa 

och natur påverkar varandra. Detta medför att det enkelt går att följa tanken i den finska 

läroplanen vilket inte är fallet i den svenska.  

För att exemplifiera problemet i den svenska så kan jag använda mig av jordbävningar. I 

den finska och svenska kursplanen så ska undervisningen ta upp vad en jordbävning är och 

vilka effekter har en jordbävning på området och på samhället.  detta kan vi till exempel se i de 

svenska kunskapskraven för betyget E 

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det 

genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av 

befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av 

världen(skolverket 2011b, s.166). 

Vi ser här att eleven ska kunna förklara orsaker och då de naturgeografiska processerna så väl 

som hur naturprocesser och samhället hänger samman. 

 Om jag dock tar och bara ser på det svenska centrala innehållet så beskriver de det så 

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

jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet (skolverket 

2011b, 163). Detta säger att det skulle räcka med att diskutera vilken påverkan det har på ett 

samhälle och inte hur naturen påverkas eller vad en jordbävning egentligen är. Vad som gör 

att en jordbävning utbryter är inte intressant. 

Den svenska kursplanen är i det här området otydlig där fokus i det centrala innehållet 

inte stämmer överens med kursplanen i sin helhet medan den finska är betydligt mer 

sammanhållen. De båda kursplanerna tar dock i stort upp samma saker nämligen förhållandet 

mellan människa och natur och hur dessa två delar påverkar varandra. Det tycks även som att 

vilket ämnesblock geografin placerats i har väldigt liten inverkan på fokus i kursplanen. 
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4.4 Allmänt eller specifikt 

I den svenska läroplanen så är det oftast skrivet i ett allmänt ordalag framförallt i det centrala 

innehållet. Detta medför att det finns ett stort utrymme för tolkning vad ett område egentligen 

innehåller. När man lägger samman det centrala innehållet med kunskapskraven så får man en 

något mer samlad bild men den är fortfarande relativt allmän. 

I den finska läroplanen är det betydligt mer klart vad som ska tas upp. Exemplet från 

kapitel 4.3 med jordbävningar så säger den svenska läroplanen att undervisningen ska ta upp 

naturkatastrofer och hur de påverkar människor. Det säger inget om hur djupt man ska gå in 

på vad en jordbävning är. Om man ser till läroplanen så räcker det att säga jordbävning så är 

det klart. Denna brist berör framförallt de naturvetenskapliga delarna av geografin men talar 

ofta i allmänna ordalag även när det gäller samhällsdelarna. 

I den finska läroplanen är de betydligt mer specifika om vad som tas upp. i fråga om 

naturkatastrofer så ska undervisningen gå in på vad en jordbävning är och vilka effekter den 

kan få för såväl natur som människa. 

 

4.5 Miljö och klimatförändring 

Miljö och klimatförändring har en stor roll i både den svenska och den finska läroplanaen och 

tar upp i stort sätt samma delar när detta område diskuteras. I detta område som flera andra så 

ä det centrala innehållet inte överens med de övriga delarna. I det centrala innehållet så tas 

både miljö och klimatförändringar upp som något som enbart ska studeras genom hur 

människan påverkas av det. Vad som ligger bakom att en viss plats miljö eller vad som 

påverkar klimatförändringen får väldigt liten plats i det centrala innehållet. I de övriga delarna 

så ges de bakomliggande orsakerna ett större inflytande och så även hur människan inverkar 

på miljön och på olika sätt kan påverka klimatförändringen(skolverket 2011a) (skolverket 

2011b, s.159–163. s.166–171). 

Den finska kursplanen liknar den svenska även om det finns vissa skillnader. Det är 

genom hela det finska dokumentet tydligt utskrivet att de bakomliggande orsakerna ska tas 

upp och hur människan inverkar på miljö och klimat(utbildningstyrelsen 2014)  

Skillnaden mellan de två dokumenten är att den finska i denna fråga lägger en större vikt 

vid elevens förmåga att tänka kring miljö och klimatförändring och hur den kan påverkas 

medan den svenska lägger en större vikt på fakta om dessa ämnen. Detta rör sig om en 

skillnad i var man lägger tyngdpunkten inte att de olika delarna inte tas upp i någon av 

kursplanerna. 

Det jag ser i denna del är att om jag bara ser till det centrala innehållet så är skillnaden 

mellan den svenska och den finska undervisningen. Detta då det svenska centrala innehållet 

har en väldigt svår beskrivning som lägger allt fokus på hur miljö och klimatförändring 

påverkar människan. Tar jag dock in hela kursplanerna och komentarsmaterialet så berättar 

texterna samma historia. Skillnaden mellan de två texterna ligger alltså inte så mycket i vad 

den säger som hur fokus läggs och att den svenska kursplanen saknar tydlighet.  

 

4.6 Naturgeografi 

I den svenska läroplanen så behandlas naturgeografi väldigt skiftande. I syftet och 

kunskapskraven så har det en relativt stark roll och så även i komentarsmaterialet men i det 

centrala innehållet så ser det annorlunda ut. I det centrala innehållet så har helt plötsligt 
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naturgeografin en väldigt svag position och som det framställs där så skall naturgeografin i 

stort behandlas så att det framgår hur det påverkar människan. Detta ger ett sken av att de 

egentliga naturgeografiska processerna inte är av vikt. 

I kunskapskraven och framförallt syftet samt i komentarsmaterialet så har de 

naturgeografiska processerna fått en betydligt mer framträdande roll. I dessa delar säger man 

det krävs mer än att säga jordbävning det krävs att det gås igenom vad en jordbävning är och 

vad det är som orsakar de. Det ska sägas att det centrala innehållet inte säger att det inte ska 

tas upp på det vis som naturgeografin framställs i övriga delar utan det handlar om i vilket 

ordalag de lägger fram ämnet. Detta skapar en förvirring i vad naturgeografin egentligen har 

för roll i den svenska geografiundervisningen. 

I den finska läroplanen så är de naturgeografiska processerna framskrivna i samtliga delar 

på ett vis som liknar hur naturgeografin framskrivs i den svenska kursplanen om jag bortser 

från det centrala innehållet.  

 

4.7 Namngeografi och kartkunskap 

Både den svenska och den finska läroplanen tar upp namngeografi och på ett liknande sätt om 

än med olika ord och lite skillnad i fokus. I den svenska läroplanen uttrycker man det. 

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

och orter (skolverket 2011b, 162) 

medan den finska läroplanen uttrycker sig lite annorlunda 

Fokus ska ligga på att eleverna lär sig uppfatta hela världen samt tillägnar sig de centrala ortnamnen i 

Finland, Europa och världen (utbildningstyrelsen 2014, 386) 

Jag kan i dessa två citat se några mindre skillnader i synen på namngeografi den första är att 

den svenska skolan tar in sånt som berg, öknar och dylikt medan den finska lägger fokus på 

enbart ortsnamn.  

Nästa punkt jag kan utläsa är att den finska läroplanen har byggt in en hierarki i området 

namngeografi där Finland är placerat högst upp och ju längre ifrån Finland man kommer ju 

mindre vikt tycks det ha. Denna hierarki finns inte utskriven i den svenska läroplanen. 

En skillnad i ordvalet mellan de två kan också få en tydlig betydelse i tolkandet av texten. 

Orden i fråga är den svenska kursplanens viktigare mot den finskas centrala. Vilka de centrala 

orterna i världen är mer tydliga att tolka ut det är med all sannolikhet som huvudstäder och 

större städer. Med det svenska ordvalet viktigare så blir det betydligt mer komplicerat. Med 

det svenska ordvalet så måste man värdera vad som gör en stad eller plats viktig. Om jag 

skulle se att de centrala orterna i välden är huvudstäderna så betyder inte det att samma städer 

automatiskt blir de viktigaste. Jerusalem är till exempel inte en huvudstad men har en enorm 

roll i världen genom sin religiösa betydelse medan Kazakstans huvudstad har väldigt liten 

betydelse ur svensk synvinkel. På samma sätt så är Göteborg en viktig stad ur en svensk 

synvinkel men om man ser det från en världsperspektiv så är Göteborg av relativt liten 

betydelse. 

I fråga om kartkunskap så skiljer de två läroplanerna också till en viss del. Den svenska 

har ett stort fokus på att kunna förstå vad som finns på en karta medan den finska har sin 

tyngdpunkt på hur kartan används. Båda tar upp den andra delen men detta är hur tyngden 

ligger. Den svenska framställningen av vad kartkunskap innehåller: Kartan och dess 
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uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika 

tematiska kartor (skolverket 2011b, 162) 

Och vidare  

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 (skolverket 2011b, 163) 

Den finska läroplanen har en liknande beskrivning av vad ämnet kartkunskap ska innehålla. 

En skillnad är att namngeografin är invävd i kartkunskapen på ett tydligare sätt än vad den är i 

den svenska läroplanen. 

Kartbild över områdena på jordklotet: Innehållet väljs så att elevernas förståelse för grundläggande 

kartbegrepp samt olika terräng- och temakartor fördjupas. Fokus ska ligga på att eleverna lär sig 

uppfatta hela världen samt tillägnar sig de centrala ortnamnen i Finland, Europa och världen. 

Användningen av kartor, geodata och andra geomedier kombineras med alla andra innehåll i 

geografi (utbildningstyrelsen 2014, 386) 

jag ser samma delar i båda texterna jag har kartbegreppen och hur en karta konstrueras, olika 

typer av kartor och hur kartor kan användas. Den svenska kursplanen beskriver noggrannare 

vad eleverna ska lära sig om kartor något som inte lika hårt struktureras av den finska 

läroplanen. Jag tycker också att den svenska kursplanen lägger ett aningen större fokus på hur 

kartor fungerar och konstrueras medan jag tycker den finska har ett aning starkare fokus på 

vad man kan använda kartor till. Det ska dock sägas att detta är min tolkning av dessa tester 

och att båda kursplanerna tar upp samma saker. 

 

4.8 Sammanfattning 

 Det jag har sett i denna studie är först och främst att det finns stora likheter i hur den svenska 

och den finska kursplanen är strukturerade. Med detta menar jag att båda innehåller de tre 

delarna syfte eller mål vilket tar upp i stora drag vad geografiundervisningen ska bidra till i en 

människas utbildning, den försvarar i stort ämnets existens. Efter det så har jag det centrala 

innehållet, denna del ska ge information om vad undervisningen ska ta upp och o den finska 

läroplanens fall vissa saker som eleverna specifikt ska genomföra i undervisningen medan det 

mesta tas upp allmänt.  Den tredje delen är kunskapskraven och är i stort sätt vad de låter som 

det är vad eleverna förväntas kunna när de är klara med undervisningen. Den svenska 

kursplanen har även ett komentarsmaterial som jag inte hittat någon motsvarighet till för den 

finska. 

Jag har i denna studie försökt dela in geografiämnet i delar för att underlätta jämförelsen 

mellan de två kursplanerna detta har, detta kan ses i tabellen i början av detta kapitel.  

I detta så har jag sett att om jag bortser från det svenska centrala innehållet så är det 

väldigt liten skillnad mellan den svenska och den finska kursplanen i geografi. Den stora 

skillnaden mellan texterna är att den finska är betydligt mer sammanbunden och att delarna 

sitter ihop. Det går att hitta sambandet mellan delarna i syftet, det centrala innehållet och 

kunskapskraven. Detta tydliga samband finns inte i den svenska kursplanen där det centrala 

innehållet ger en väldigt annorlunda bild än de andra delarna. Om jag tar hjälp av 

komentarsmaterialet så kan det skaps ett samband mellan delarna men om jag bara ser till 

kursplanen så blir det hela svårtolkat. 
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I fråga om miljö, klimat och naturgeografi så ser jag att den svenska kursplanen är otydlig 

i förhållandet mellan centrala innehållet och de andra delarna i kursplanen. Om jag ser till 

helheten så är skillnaden inte särskilt stor mellan den svenska och finska kursplanen. Den 

finska kursplanen lägger dock en stor vikt vid att eleverna ska kunna tänka kring vad de kan 

göra för att påverka klimatförändringen medan den svenska mer handlar om att ha kunskaper 

om vad som kan påverka denna. Detta är en liten skillnad men kan ses som skillnaden som jag 

ser det är att den svenska läroplanen bara kräver att eleven har kunskaper i området medan 

den finska faktiskt kräver att eleverna ska kunna fundera kring ämnet själva. Skillnaden är att 

den finska kursplanen lägger en stor tyngd på detta inte att den svenska kursplanen inte tar 

upp den. I det centrala innehållet är naturgeografin väldigt otydligt framskriden vilket får till 

effekt att det i denna del ser ut som om naturgeografin i stort bara ser ut som något som finns 

till för att förklara hur människan påverkas av det inte att det finns något behov av att förklara 

dessa processer eller hur människan påverkar naturen. 

 

5. DISKUSSION 

I denna del så kommer jag att diskutera och analysera resultaten, sätta dem i relation till den tidigare 

forskningen och se vilka slutsatser det finns att dra från denna studie. Genom att göra detta så sätts 

resultatet i ett perspektiv vilket ger det sitt värde och inte bara tomma konstateranden.  

5.1 Läroplanens utformning 

I resultaten så har jag konstaterat att de två kursplanerna har stora likheter i fråga om både 

struktur och innehåll. Detta skulle kunna förklaras genom att ämnet geografi är fast förankrat 

över världen vad det är för något. En sådan enkel förklaring kan inte göras då som 

Englund(2005) konstaterar att innehållet i en läroplan och då rimligen också en kursplan styrs 

av ett antal parametrar. De parametrar han tar upp är ekonomiska, politiska och ideologiska. 

Om jag ser till dessa faktorer och ställer dem i förhållande till de två länderna så är dessa 

likheter inte särskilt märkliga då länderna i stort agerar utifrån liknande förhållanden både i 

form av ekonomiskt system och politiska situation.  

I resultatet så ser jag att det svenska centrala innehållet på många punkter inte stämmer 

överens med övriga kursplanen. Detta skulle kunna bero på de faktorer som tas upp av 

Englund (2005). Det är rimligt att anta att skapandet av läroplanerna kräver kompromisser i 

det politiska spelet vilket kan leda till att meningar ändras i ett område på ett sådant vis att det 

sedan inte får någon motsvarighet i de övriga delarna. 

Med PISAs frammarsch i skoldebatten så menar Reynolds och Vinterek( 2013) att den 

svenska läroplanen har blivit mer inriktad mot kvantifierbara kunskaper. Dessa globala 

strömningar skulle även de kunna förklara varför de två kursplanerna har så stora likheter 

nämligen att både den svenska och den finska kursplanen har anpassas till det globala 

samhället. Dessa globala krafter kan härledas till Englunds påståenden om att ekonomi, 

politik och ideologi på flera sätt. PISA och dess skapare OECD menar på att deras tester visar 

på ett lands globala och ekonomiska konkurrenskraft.  

I detta kapitel har jag sett att likheterna mellan de två kursplanerna kan förklaras genom 

att kursplaner konstrueras efter förhållandena i ekonomi, politik och ideologi. Likheterna i 

kursplanerna kan alltså förklaras genom att de bägge länderna har liknande ekonomiska, 
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politiska och ideologiska strömningar. Det skulle till exempel handla om att det har kommit in 

globala stämningar i skoldebatten och de båda länderna anpassar sin politik till detta. 

 

5.2 Globala strömningar 

Lundström med flera (2011) och Reynolds, Vinterek (2013) beskriver i sina studier hur den 

svenska skolan har inriktats allt mer mot de kvantifierbara kunskaperna och detta leder till att 

mer svårkvantifierbara kunskaper försvinner från läroplanerna då fokus där riktas mot dessa 

kvantifierbara kunskaper. Lundström och hans medförfattare har gjort sin studie på 

kursplanen i svenska medan Reynolds och Vinterek i sin studie ser på hela läroplanen i stort. 

Det jag ser i denna studie är att även om det finns stora drag av att de kvantifierbara 

kunskaperna har ett stort utrymme för så kallade kvantifierbara kunskaper i både den svenska 

och den finska kursplanen så har svårkvantifierbara kunskaper som kritiskt tänkande, förmåga 

att generera kunskaper och skapa kontakt med människor ett stort utrymme. Det kritiska 

tänkandet och förmågan att generera kunskap visar sig tydligt om jag tittar på vad som tas upp 

i området klimatförändringar. Eleverna är i detta område tvungen att själv tänka om vad de 

kan göra för att påverka klimatförändringen och diskutera detta ämne. Detta medför att de inte 

bara kan rabbla upp ett antal punkter som påverkar men de är faktiskt tvungna att kritiskt 

tänka på sitt eget och dess omgivning gör nu och vad de kan göra för att påverka den. De ska i 

detta läge också fundera kring vilka effekter de steg som tas får för människor. Jag ser även 

att de får lära sig kunskapsgenerering i samma del. Eleverna ska själva kunna införskaffa 

kunskaper i hur de kan påverka klimatet. Jag kan också på ett tydligt sätt se hur 

kunskapsgenereringen får en central roll i kartkunskapen där eleverna ska lära sig om kartor 

och dess egenskaper både för att kunna inhämta information och kunskap från dem men också 

för att kunna använda sig av kartor för att förmedla kunskap.  

I geografiundervisningen så tycks inte den kvantifierbara trenden som Reynolds och 

Vinterek (2013) samt Lundström med flera (2011) talar om fått det genomslag som de hävdar 

att detta fått i läroplanen i stort. Detta skulle kunna bero på att geografiämnet inte testas i de 

globala testerna som Reynolds och vinterek menar är orsaken till denna förändring och därför 

inte har påverkats lika mycket av dessa strömningar. 

Reynolds och Vinterek (2013) skriver också om att mattematik, svenska och no-ämnena 

har fått en mer framträdande roll då det är dessa som framställs som de mest användbara 

ämnena för en konkurrenskraftig stat enlig PISA. Då geografi är ett tvärvetenskapligt ämne så 

skulle det kunna tänkas att de naturvetenskapliga delarna i ämnet skulle ha fått större 

utrymme inom ämnet och de samhällsvetenskapliga följaktligen ett mindre utrymme. Inte 

heller detta tycks ha skett i någon av kursplanerna. Den svenska kan snarare anses lägga mest 

fokus på de samhällsvetenskapliga även om jag menar på att utanför det centrala innehållet så 

är fördelningen relativt jämn. Då miljö och klimatförändring har fått en framskuten roll i 

läroplanerna något som skulle kunna räknas som naturgeografiska områden så skulle det 

kunna ses som en förstärkt ställning för naturgeografin men det handlar mycket om hur 

människan och naturen påverkar varandra i detta område vilket gör att området är lika mycket 

samhällsinriktat som naturinriktat. 

Det jag ser är med andra ord att båda kursplanerna behandlar geografin just som ett 

tvärvetenskapligt ämne som det är där sambandet mellan natur och samhälle sätts i fokus. 
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I kapitel 5.1 så visade jag på att de stora likheterna mellan de två kursplanerna till viss del 

skulle kunna förklaras med de globala strömningarna i skoldebatten. I detta kapitel har jag 

studerat hur de globala strömningarna som litteraturen menar har påverkat läroplanen har 

påverkat ämnet geografi. Det jag ser är att dessa strömningar verkar haft väldigt svag effekt 

på geografiämnet. De naturvetenskapliga områdena som finns i geografi har inte intagit någon 

särställning jämtemot de samhällsvetenskapliga, istället så är ämnet i stor utsträckning 

fokuserat på sambandet mellan kultur och samhälle. Inte heller kan jag se att ämnet har 

övergivit mer svårtestade frågor till förmån för det lätt kvantifierbara. Jag kan med andra ord 

inte se något samband mellan de globala strömningarna som tas upp i den tidigare 

forskningen och kursplanerna. Det jag ser är att klimat och hållbar utveckling får ett stort 

utrymme och detta kan vara tecken på strömningar i samhället som kommer från en annan 

riktning än de som litteraturen tar upp. 

 

5.3 Klimat och miljö 

Klimat, miljö och hållbar utveckling har fått ett stort utrymme i de båda kursplanerna samt att 

de på ett bra sätt visar på ämnets uppbyggnad gör att det får ett eget kapittel här. 

Torbjörnsson och Molin (2014) menar på att den svenska geografiundervisningen lägger 

mycket fokus på hur dessa faktorer påverkar människan och samhället. jag finner dock som 

jag gick in på i kapitel 5.2 att det även är riktat åt andra hållet alltså hur människan påverkar 

eller kan påverka klimatet. Den finska läroplanen är likt den svenska riktad åt båda hållen. Det 

som är skillnaden mellan hur eleverna ska studera hur miljön påverkar människan och vise 

versa är att när de studerar hur människan kan påverka klimat och miljö så ska de även ta med 

vilken effekt ett vist handlande kan få för människan. Det krävs alltså en längre analys i detta 

område. Eleverna ska först komma fram till hur jag kan förbättra miljön och sedan också om 

jag gör denna ändring hur det påverkar oss människor. 

Denna del av kursplanen visar på hur stora delar av kursplanen är uppbyggd nämligen 

just på den tvärvetenskap som geografin är. Men också att det människan kan göra för att 

påverka klimatet också kommer ha effekter på hur samhället ser ut. Det finns givetvis delar så 

som kartkunskap som inte ser ut på detta vis då det inte direkt handlar om sambandet mellan 

människa och natur utan snarare verktyg för att se på, undersöka och visa på sådan påverkan. 

 

5.4 Sammanfattning 

I analysen så har jag kunnat konstatera att det finns stora likheter mellan de två kursplanerna 

vilket skulle kunna förklaras genom liknande ekonomiska, politiska och ideologiska 

strömningar i de två länderna. Jag kan dock se att det inte är de strömningar som kommer från 

PISA som tycks vara orsaken till utformningen av geografins kursplaner. Det stora fokus på 

klimat, miljö och hållbar utveckling skulle kunna tyda på att det snarare är strömningar 

berörande dessa ämnen som påverkar.  

 

6. SLUTSATSER 

I detta kapitel går jag igenom vilka slutsatser jag kan dra av denna studie i förhållande till vårt syfte. 

Här diskuteras även vad dessa resultat kan betyda och hur de kan användas eller kompletteras med 
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ytterligare forskning.  Om det inte har gått att besvara någon del av syftet så diskuterar jag även här 

vad detta kan bero på. 

 I början av uppsatsen presenterade jag syftet med denna studie. Detta syfte var att undersöka om 

det finns stora likheter mellanden svenska och den finska skolan och vad dessa kan bero på. Detta för 

att se om det går att finna en del av förklaringen till den finska skolans framgång i kursplanerna men 

också om ämnen som geografi har påverkas av de globala strömningar som håller Finland som ett 

framgångsexempel. Dör att finna svaret till detta så bantade jag ner syftet till dessa tre frågeställningar: 

 Hur framställs ämnet geografi i den svenska och finska läroplanen? 

 Finns det stora likheter eller skillnader i den svenska och finska läroplanen  

 Vad kan ligga bakom dessa likheter eller skillnader 

Det denna studie visar på är att det finns stora likheter mellan den svenska och den finska 

kursplanen i ämnet geografi både i innehåll och i upplägg. Många av de skillnader som finns 

beror på ordval som kan göra att det blir olika tolkningar. Fokus i de båda kursplanerna är 

jämt fördelat mellan natur och samhälle. Det som framförallt upp hur dessa två delar påverkar 

och är alltså ett tvärvetenskapligt ämne så som kursplanerna hävdar.  

De stora likheterna mellan de två kursplanerna skulle kunna förklaras genom de två 

ländernas närhet och likheter i deras ekonomiska, politiska och ideologiska situation och med 

det stora fokus som finns på hållbar utveckling så är det troligt att det är sådana strömningar 

som har legat till grund för kursplanerna. Det som kan konstateras är att de krafter som 

kommer från PISA testerna som ska leda till att enkelt kvantifierbara kunskaper inte tycks ha 

påverkat kursplanerna i geografi i varken Sverige eller Finland. Detta behov som har tagit 

läroplanen i stort i anspråk har inte nått in i geografin. Detta kan bero på att krafterna som 

förespråkar undervisning i hållbar utveckling är starkare inom geografiområdet och att detta 

ämne inte nödvändigtvis lämpar sig för en sådan pedagogik eller att geografiämnet skiljer sig 

så mycket i fråga om pedagogik från de ämnen som PISA fokuserar på att ämnet inte har 

någon synlig åverkan. Detta resultat skulle också kunna tolkas som att PISAs position som 

mätinstrumentet för hur bra ett skolsystem är felaktigt, detta då PISA enbart testar delar av ett 

fåtal ämnen och inte tar med till exempel geografi. för att visa på detta så skulle det dock 

krävas en betydligt större studie med flera ämnen, länder och PISA-undersökningen i fokus, 

detta kan som bäst vara en indikation på detta.  

Genom att studien visade på stora likheter mellan de två kursplanerna så tyder detta som 

sagt på att jag inte hittat svaret på Finlands framgång i just kursplanen. Jag kan dock inte med 

säkerhet säga att läroplanerna i stort är en del i framgångssagan men detta är en indikation på 

att så inte är fallet. Som jag sade i början av denna studie så kan denna studie i sig inte visa på 

vad som leder till en skolas framgång men kan ses som en del i att besvara denna större och 

mycket mer komplexa fråga. En sådan fråga är extremt komplex och det går troligen inte att 

finna ett svar om vad som gör ett skolsystem lyckat. För att kunna komma till något som 

liknar ett svar i denna fråga så måste hela skolsystemet studeras men detta skulle kunna ses 

som en liten del i detta arbete. 
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