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ABSTRACT 

Robinson, Jonathan. 2016. Dags att sätta geografiundervisningen på kartan – en studie av skolgeografins 

förändring. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

 

Den här uppsatsen analyserar hur geografiämnets identitet framträder i den svenska gymnasieskolans 

geografiundervisning i syfte att studera på vilket sätt skolämnet geografi har förändrats över tid. Undersökningens 

fokus har riktats mot de statliga styrdokument som innehåller skrivningar om skolämnens syften, innehåll och 

kunskapskrav, nämligen kursplanerna. Det empiriska material som använts för att studera förändringen av 

skolgeografin är alltså de tre senaste kursplanerna för geografi på gymnasienivå sedan ämnet återintroducerades i 

och med 1994 års läroplansreformer. För att analysera materialet har jag tagit hjälp av den tidigare forskningens 

teoretiska utgångspunkter gällande begrepp som didaktik, läroplansteori och geografiska traditioner. Jag har sedan 

använt mig av en kvalitativ textanalys med diskursiv ansats. Resultaten av studien visar att det skett förändringar 

men att det dominerande syftet med geografiundervisningen kan kopplas till den samhällsvetenskapliga traditionen 

av geografi. Jag finner därmed att skolgeografin har en sammanhållen identitet. 
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INLEDNING 

 

Kunskap bör ses som kontingent, det vill säga något som hade 

kunnat vara annorlunda – och som fortfarande kan bli 

annorlunda.  

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 62) 

 

Ofta när personer i min närhet får reda på att jag utbildar mig till lärare i geografi bildas det en 

klar uppfattning om vad det innebär. Vid middagsbordet, i frågesporten, på resan – så fort det 

är frågan om länders och städers placering är responsen densamma: ”Det måste väl du kunna, 

du ska ju bli geografilärare!” Att känna till var huvudstäder, bergskedjor och floder befinner sig 

på en världskarta är naturligtvis en del av vad det innebär att vara lärare i ämnet geografi. Men 

det är långt från att vara den enda. 

I de inledande meningarna av kursplanen för geografi på gymnasienivå beskrivs ämnet ha 

sitt ursprung i människans behov att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i 

den (Kursplan 2011, s. 1). Hittills i texten är det en rimlig tolkning att så kallad platskunskap 

är geografens huvudsyssla. Men läser man vidare blir det tydligt att de geografiska kunskaperna 

inte stannar vid att endast kunna peka ut platser och områden. Geografiundervisningens syfte, 

som formulerat i kursplanerna (ibid.), sträcker sig till att eleverna utvecklar kunskaper om 

jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system. Vid första anblick en mycket 

större och tämligen mer allomfattande uppgift i jämförelse med att lära sig lokalisera städer på 

en karta. 

Så varifrån kommer detta vanligt förekommande synsätt på geografiundervisningen som 

ämnet där man lär sig läsa kartan? Svaret är inte självklart. Precis som alla skolämnen är det 

den historiska utvecklingen som formar ett ämne. Det vill säga att specifika traditioner och 

synsätt ligger bakom våra uppfattningar av vad, hur och varför undervisning sker på det sätt det 

gör. Geografi som ett ämne i skolan har en lång tradition. I en facktidning efterlyser forskaren 

Lena Molin (2009) förnyelse i ämnet då hon menar att geografin i skolan inte förändrats sedan 

början av förra seklet. År 2011 kom en sådan förnyelse då den svenska skolan omformades i 

och med en rad skolpolitiska reformer. Bland förändringarna infördes nya läroplaner med nya 

mål och kunskapskrav (Prop. 2008/09:199). Även geografiämnet berördes av denna reform. 

Skolan är en grundbult i det svenska välfärdssystemet. Således är det också föremål för 

politiskt förändring. Vad som är eftersträvansvärd undervisning, vilka kunskaper skolan ska 

förmedla och vilka färdigheter elever förväntas ha efter sin skolgång definieras alltid utifrån 

folkets och samhällets uppfattning genom de folkvalda politikerna. Politiska beslut blir med 

andra ord direkt avgörande för landets framtida utbildningssystem genom att vara med och 

forma hur ämnen och kursplaner ska vara konstruerade. En naturlig fråga att ställa sig med 

vetskap om reformarbetet 2011 är just om förnyelsen av läroplanen vållat förändringar i 

skolämnet geografi, och i så fall på vilket sätt? Som presenteras i uppsatsen anser tidigare 

forskning att det finns ett stort behov att utforska geografiundervisningen. Intentionen jag har 

med denna uppsats är därför att bidra till att finna ytterligare kunskaper kring kärnan i dagens 

geografiundervisning genom att undersöka dess utformning och innehåll i jämförelse med 

tidigare exempel. På så sätt hoppas jag belysa ämnets relevans i fostrandet av framtida elever.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

  

Genom att ta utgångspunkt i tidigare forskning är intentionen med denna uppsats att analysera 

hur geografiämnets identitet framträder i den svenska skolans geografiundervisning. Syftet med 

det är att studera på vilket sätt skolämnet geografi har förändrats över tid. Analysen görs mot 

bakgrund av tre kritiska tidsperioder i svensk skolpolitik som jag väljer att betrakta som så 

kallade formativa moment1, nämligen tiden runt de två senaste läroplansförändringarna år 1994 

och 2011 samt revideringsarbetet av 1994 års reformer som gjordes år 2000. För att avgränsa 

studien ytterligare har jag hållit mig till att undersöka styrdokumenten för undervisning i 

geografi på gymnasienivå. Studien fokuserar på geografi och dess ämnesdidaktiska aspekter 

men kan ändå förstås ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med tanke på att det är i 

läroplansreformerna som undersökningen är gjord. 

Uppsatsens övergripande syfte mynnar ut i frågeställningarna: 

 

- Hur beskrivs geografiämnets huvudsyfte i kursplanerna från år 1994, 2000 och 2011? 

- Hur skiljer sättet att framställa geografi i de olika kursplanerna, i termer av 

övergripande mål, kunskapskrav och innehåll? 

- Är det möjligt att urskilja skillnader i geografiämnets identitet mellan kursplanerna, i 

så fall på vilket sätt? 

 

 

BAKGRUND 

 

Följande avsnitt är en litteraturöversikt av det som skrivits om geografi och geografi som 

skolämne. Syftet är att redogöra för synsätt och tidsperioder som varit betydande i formandet 

av skolgeografin, som är uppsatsens studieobjekt. Avsnittet blir således i sin natur något av en 

bakgrundshistorik med tre delar som är relaterade till varandra: Geografi – ett ämne med många 

ansikten, Geografi och geografiundervisning i Sverige och Från 1990-talets målstyrning till 

2000-talets framtidsväg för gymnasieskolan. 

 

Geografi – ett ämne med många ansikten 

Geografi – ordet är i sitt tidigaste ursprung taget ur grekiskans geo (jord) och graphi’a 

(beskrivning). Geografi kan med andra ord ringas in till att vara vetenskapen som beskriver 

jorden (ne.se, 2015). Men det är också här, i denna allomfattande beskrivning, som 

samstämmigheten kring vad geografi är och har som syfte att studera tar slut. Turner (2002) 

skriver om kontrasterade uppfattningar av geografi och lyfter fram att frågan om vad som är 

geografins identitet är omdiskuterat både inom såväl som utanför vetenskapen. Ofta inordnas 

geografi någonstans mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, dels som ett eget ämne eller 

som en integrerad del av ett större ämnesområde. Frågan om geografins omfång och 

avgränsning är med andra ord enligt den tidigare forskningen djupt rotad i ämnet och har funnits 

med sedan dess begynnelse. Sökande efter en geografisk identitet har påverkat, och fortsätter 

                                                 
1 Det förklaras längre fram i uppsatsen vad detta innebär. 



6 

 

att påverka geografin i både vetenskap och praktik (Pattison, 1990; Wennberg, 1990; Turner, 

2002; Molin, 2006; Molin & Grubbström, 2013). 

Sedan geografi under 1800-talet växte fram som vetenskaplig disciplin har däremot vissa 

definitioner av geografi haft företräde över andra. Dessa har dock av olika anledningar aldrig 

fullt ut fått fotfäste då definitionerna antagit ett monistiskt synsätt, och på så sätt uteslutit 

varandra vilket skadat geografin som helhet (Pattison, 1990, s. 203). En definition som 

vanligtvis nämns i samband med geografi är att den är korologisk. Med det menas att geografins 

huvuduppgift är att beskriva och förklara rumsliga förhållanden2 (Turner, 2002, s. 52). Studiet 

av rummet har av tradition fokuserat på insamlandet av empiri i fält för att utvidga kunskapen 

om jorden. Arbetssättet innebär således sammanställning av empirin på olika sätt, till exempel 

genom kartor, något som historiskt sett varit geografens centrala hjälpmedel för beskrivning 

och analys (Molin, 2006, s. 24). Turner (2002, s. 53-54) menar att det korologiska synsättet haft 

en hegemonisk ställning det senaste halvseklet, vilket hållit bredare tolkningar av olika typer 

av geografi undanskymt.  

I motsats till det korologiska perspektivet ställer Turner det synsätt han kallar human-

environment, i svenska termer människa-miljö perspektivet (jrf. Wennberg, 1990, s. 51; Molin, 

2006, s. 25), och pekar ut detta som det andra dominerande synsättet av geografi. Människa-

miljö perspektivet har, likt det korologiska, sitt ursprung i 1800-talet. Tidiga förespråkare för 

människa-miljö perspektivet kritiserade det korologiska arbetet och menade att detta var allt för 

beskrivande. Istället skulle geografin vara nomotetisk. Det vill säga att den geografiska 

forskningen skulle vara lagsökande genom att samla och systematisera empirisk geografisk data 

och på så sätt finna förklaringar till samhällsfenomen. Perspektivet grundades på tanken om att 

naturens lagar var överordnade människan. Det var således i naturens lagar som förklaringar 

till mänsklig utveckling kunde finnas (Wennberg, 1990, s. 50-52). Den tidiga strukturen av 

människa-miljö perspektivet kan alltså förstås i riktningen natur  människa. Tankesättet gav 

upphov till begreppet naturdeterminism, ett begrepp som kom att prägla stora delar av 

människa-miljö perspektivet. Naturdeterminismens stränga hållning till att finna objektiva 

naturlagar samt att påvisa naturens roll för mänsklig utveckling skapade problematik inom 

synsättet och bidrog enligt många till att människa-miljö perspektivet åsidosatts och hamnade 

i skymundan. Det skulle dröja till 1900-talets andra hälft, i synnerhet 1970-talet, innan 

människa-miljö perspektivet återigen kunde vinna mark inom geografivetenskaplig forskning. 

Detta på grund av att det naturdeterministiska synsättet (natur  människa) övergivits mot ett 

sätt att se geografi som studiet av människans påverkan på naturen och vice versa (människa 

 natur). Idag ses återigen människa-miljö perspektivet som en central del av geografin tack 

vare dess förmåga att knyta samman forskningsinriktningar inom disciplinen och ge rum till 

både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga teorier. (Turner, 2002, s. 57-59; Molin, 

2006, s. 26-28). 

 

Geografi och geografiundervisning i Sverige 

Också i Sverige har det under 1900-talets gång förts en diskussion över vad kärnan i 

geografiämnet är. Denna diskussion ledde tidigt fram till en konkret uppdelning av 

geografiämnet vid institutionerna runt om på landets universitet. Bland annat delades år 1949 

                                                 
2 Turner använder de engelska termerna space and place. 
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den geografiska professuren vid Uppsala universitet upp i en naturgeografisk och en 

kulturgeografisk professur. Några år därefter var det sammanhållna ämnet geografi uppdelat i 

natur- respektive kulturgeografi vid samtliga universitet i Sverige. Detta var verkligheten utom 

i ett avseende och det var utbildningen av framtida geografilärare. Att geografilärarutbildningen 

inte följde uppdelningen innebar i praktiken att lärarstudenterna skildes från natur- och 

kulturgeografistudenterna vilket också innebar att de som undervisade delades in i lärare och 

forskare. Av den anledningen har kunskapsinnehållet i skolgeografin historiskt sett ett 

komplicerat förhållningssätt till den geografiska forskningen i Sverige (Molin, 2006, s. 19-20). 

Molin (ibid.) lyfter fram att åsikter om geografi som ett sammanhållet eller delat ämne än idag 

går isär.  

Här vill jag för ett ögonblick stanna upp och kommentera eftersom det lätt går att dra 

slutsatsen att uppdelningen natur/kulturgeografi går att härleda till den internationella 

forskningen om korologi/människa-miljö perspektiven jag tidigare redogjort för. Men detta 

behöver inte nödvändigtvis vara fallet eftersom att både natur- och kulturgeografi kan sägas ha 

sin plats i de olika vetenskapliga perspektiven. Däremot hävdar både Molin (2006) och 

Wennberg (1990) att kulturgeografin i Sverige uppstod och utvecklades ur kritiken mot den 

starka dominans som den naturgeografiska traditionen haft under sent 1800- och tidigt 1900-

tal. Kritiken bottnade i att geografin var alltför ovetenskaplig eftersom att det inte räckte att 

nöja sig med rent deskriptiva studier av en region, en kritik som bekant även riktades mot det 

korologiska perspektivet. I Wennbergs avhandling skriver han om att hur en av 

förgrundsfigurerna inom svensk kulturgeografi, Torsten Hägerstrand, krävde mer av geografi 

än bara studiet av regionala synteser:  

 

Hägerstrand, som kom att bli förgrundsgestalt i omsvängningen, berättar själv om geografikurserna i Lund 

1937, att föreläsningarna i regionalgeografi var enormt tråkiga, oklarheter om förhållandet mellan 

naturgeografi och mänsklig verksamhet predikades fortfarande. (Wennberg, 1990, s. 107) 

 

Framväxten av en stark kulturgeografi samt splittringen av ämnet i två discipliner skiljde 

Sverige från de övriga nordiska länderna. Exempelvis har det i grannlandet Finland aldrig skett 

någon uppdelning av ämnet och geografi fortfarande är en sammanhållen akademisk disciplin 

(Asheim, 1994). 

Tiden innan uppdelningen utvecklades skolämnet och universitetsämnet parallellt. 

Innehållet i utbildningen av geografilärare handlade således om beskrivningar av rumsliga 

förhållanden och geografi fick en stärkt position i skolan på grund av att ämnet hade 

allmänbildande egenskaper. Tiden efter uppdelningen, då universitetsgeografin kom att tillhöra 

två olika fakulteter, tappade skolgeografin allteftersom kontakten med utvecklingen inom 

universitetsämnets båda delar. Innehållet fortsatte lärarutbildningen i gamla banor vilket 

innebar att den beskrivande naturgeografin fortfarande hade en stark ställning (Molin, 2006, s. 

36-37). Brytningen mellan skolgeografin och universitetsgeografin kom i ett skede då 

geografiämnet hade sin historiskt starkaste position, nämligen som huvudämne på gymnasiets 

allmänna linje år 1953. Men vägen från denna tid fram till den skolgeografi vi idag har varit 

lång och brokig. 
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Formandet av en modern skolgeografi 

Som nämndes i inledningen av denna uppsats så är geografi ett ämne med lång 

bildningstradition, både i Sverige såväl som internationellt. Kunskapsinnehållet för geografi har 

genom åren varierat i allt från geometri, matematik och astronomi till historia och på senare 

tiden uppdelat mellan samhällskunskap och naturkunskap. Av utrymmesskäl går jag i det här 

avsnittet inte i detalj in på skolgeografins historiska utveckling. I linje med uppsatsens syfte 

inriktar jag mig istället på några händelser som haft betydelse för den moderna formningen av 

geografi i skolan. 

En betydande faktor som stärkte geografins ställning i skolan under början av 1900-talet 

var de starka nationalistiska strömningar som rådde i dåtidens Europa. Skolan bidrog under 

denna tid kraftigt till uppbyggandet av nationalstaten och ett medel för att stärka elevers 

fosterlandskänslor var genom undervisningen i geografi (Molin, 2006, s. 37). Geografi som 

skolämne sågs alltså som givet och befäste sin självständighet genom alla skolreformer fram 

till 1960-talet då nya läroplansreformer för både grundskolan och gymnasieskolan 

genomfördes.  

1960-talets reformer innebar en stor omvandling för det svenska utbildningssystemet. Det 

var genom dessa Sverige fick en enhetlig grundskola och också sin första läroplan. 

Förändringarna gjordes i andan av social rättvisa, jämlikhet och medborgarkompetens 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, kap. 3). Detta ledde till att de traditionella ämnena suddades ut 

allt mer och för geografin medförde det att skolämnet delades på gymnasiet. Det 

naturgeografiska kunskapsinnehållet flyttades till det nya ämnet naturkunskap, och det 

kulturgeografiska kunskapsinnehållet till samhällskunskap. 

Det skulle dröja ända till 1994 års läroplansreformer för geografi att återigen bli ett eget 

ämne i gymnasieskolan, då som ett så kallat karaktärsämne på det samhällsvetenskapliga 

programmet. Att det just var i mitten av 1990-talet som geografi återintroducerades som 

självständigt ämne har att göra med den tydliga miljödebatt som rådde i samhället och som hade 

ett starkt inflytande på många delar av samhället. Detta uppmärksammades inte minst av 

personerna i den kommitté som hade i uppgift att leda det utbildningspolitiska reformarbetet 

och ta fram de nya läroplanerna. I kommitténs färdiga rapport identifieras geografi som ett av 

de ämnen som bäst lämpar sig för att tackla miljöfrågans tvärvetenskapliga komplexitet (SOU 

1992:94). 

Geografins drygt 30 åriga frånvaro från skolan som enskilt ämne både i grundskolan och 

gymnasieskolan har, enligt Molin (2006, s. 38), haft konsekvenser för ämnets utveckling. Bland 

annat innebar det att lärare som undervisade i geografi hade allt mindre kunskaper i ämnet 

eftersom att det i allt växande takt var lärare i samhällskunskap, utan geografikompetens, som 

undervisade. En annan konsekvens av den långa frånvaron var att banden mellan skolämnet 

geografi och den geografiska forskningen försämrades avsevärt. I artikeln Skolämnet Geografi 

och geografididaktisk forskning i Sverige och Norden (Bladh & Molin, 2012), som är en 

forskningssammanställning, konstaterar man att studier kring geografiundervisningen är ett 

outforskat område i Sverige. I jämförelse med forskning gjord i de andra samhällsorienterade 

ämnena historia, religion och samhällskunskap framstår geografin som svagt utvecklat då 

endast ett fåtal avhandlingar och andra forskningsrapporter har behandlat detta område.  
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Från 1990-talets målstyrning till 2000-talets framtidsväg för 

gymnasieskolan 

1990-talet kom att innebära enorma förändringar för det svenska utbildningssystemet. För 

uppsatsens syfte och frågeställningar är detta intressant ur flera aspekter. Jag väljer därför att 

fördjupa mig i tidsperioden för att ge en helhetsförståelse till geografins plats i skolan under 

denna period. 

Likt förändringarna under 1960-talet skulle de utbildningspolitiska reformer som gjordes 

under tidigt 1990-tal förändra flera delar av skolsystemet i Sverige. Bland besluten som 

klubbades igenom i riksdagen fanns en förnyad skollag, läroplan och framförallt statens 

förändrade roll i förvaltningen av skolan. Förändringarna var unika i det att de alla byggde på 

formuleringar om att skolans verksamhet skulle målstyras istället för att detaljstyras. Detta 

ledde till att styrningen av skolan decentraliserades, alltså skiftade från en statlig styrning till 

en kommunal styrning3. I praktiken innebar detta bland annat att läroplanen fick en kortare och 

tydligare struktur än tidigare läroplaner, med de öppnare formuleringarna mål att sträva mot 

och mål att uppnå som skulle ge skolor, lärare och elever mer frihet och inflytande i 

undervisningen (Prop. 1992/93:250). Likaså förändrades kursplanernas struktur. Kursplaner är 

de dokument som konkretiserar läroplanen samt beskriver hur varje ämne är uppbyggt. I 

reformerna fastställdes att kursplanerna ska ange ämnets syfte, struktur och karaktär samt mål 

att sträva mot. Styrdokumenten innehöll alltså inga krav på hur undervisningen skulle gå till så 

länge de statligt formulerade målen uppfylldes (ibid.). Förändringarna av skolsystemet, som var 

de mest omfattande någonsin, kan ses i ljuset av de samhällsdebatter som rådde under sent 

1980- och tidigt 1990-tal. Dessa behandlade allt från Sveriges ekonomi, välfärdsystem och idéer 

om människors rätt till valfrihet i allmänhet - till kunskapssynen i utbildningar och demokratisk 

fostran i synnerhet (SOU 1992:94; Prop. 1992/93:250; Molin, 2006).  

Som redan skrivits längre upp i detta avsnitt bidrog miljödebatten till att 1994 års 

läroplansförändring återinförde geografi på gymnasienivå. Ämnet fick alltså en egen kursplan. 

Utbudet av geografikurser som erbjöds på det samhällsvetenskapliga programmet gavs namnen 

Geografi A (50 poäng) och B (90 poäng). Men endast den samhällsvetenskapliga grenen 

(SPSAM) av samhällsprogrammet läste båda kurserna. Geografi A var obligatorisk också på 

den ekonomiska grenen (SPEK) medan eleverna på den humanistiska grenen (SPHU) inte hade 

någon geografiundervisning överhuvudtaget. Kursplanerna sammankopplades också med 

betygskriterierna för de nya betygsstegen G (Godkänt) och VG (Väl godkänt). 

Utvärderingar av de nya reformerna gjordes sedan löpande under andra hälften av 1990-

talet. Resultatet av dessa pekade på att implementeringen av den nya läroplanen inte fullt ut 

hade lyckats, bland annat på grund av tidsbrist eftersom reformarbetet varit så omfattande. En 

proposition för att ytterligare stärka kvaliteten i gymnasieskolans utbildning lades därför fram 

till riksdagen i maj år 1998 (jfr. Prop. 1997/98:169). Propositionen antogs och bland de mest 

betydande förändringarna fanns att uppdelningar i programgrenar byttes mot 

programinriktningar samt att dessa förnyades, att kursplanerna omstrukturerades och att 

gymnasiepoängen inte längre skulle motsvara den faktiska undervisningstiden utan reflektera 

elevernas förväntade arbetsinsats. Förnyelsearbetet presenterades år 2000 i sin slutliga form 

                                                 
3 Det är decentraliseringen som i folkmun gått under namnen ”kommunaliseringen”. 
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som en revidering av 1994 års kursplaner. Nytt för geografi blev att ämnet skulle räknas in i de 

programgemensamma ämnena. Det betydde att Geografi A, nu som 100 poängskurs, blev en 

obligatorisk kurs för samtliga elever på samhällsvetenskapsprogrammet. Fördjupningskurserna 

Geografi B (50 poäng) och det nya Geografiska informationssystem (50 poäng) erbjöds som 

valbara kurser. Till betygsstegen formulerades också betygskriterier för MVG (Mycket väl 

godkänt) (ibid.). 

Förnyelsearbetet år 2000 innebar betydande förändringar för skolämnet geografi och 

skolan i allmänhet. Trots detta ses förändringarna bara som en ”uppfräschning” av 1994 års 

läroplaner. Det skedde alltså inget större utbildningspolitisk arbete kring året 2000. Detta kom 

istället år 2011 då det återigen var dags för politiska förslag som skulle förändra skollag och 

läroplan. Målstyrningen och decentraliseringen som 1990-talet förde med sig fick dock behålla 

sin form. I den nya läroplanen som började gälla läsåret 2011/2012 fanns bland annat 

förändrade behörighetskrav, två olika typer av gymnasieexamen, nya betygssteg och 

omstrukturerade och omskrivna program- och kursplaner4.  De nya reformerna gjordes från 

politiskt håll med motiveringen att ytterligare tydliggöra de mål och kunskapskrav som 

formulerats vid 1994 års utbildningsreformer (Prop. 2008/09:199). Utredningen Framtidsvägen 

– en reformerad gymnasieskola visade till exempel att kursplanerna haft så pass svävande 

formuleringar att det blivit otydliga för lärare att tolka (SOU 2008:27, s. 265-266). 2011 års 

reformer kan således i stora drag ses som en generell konkretisering av innehållet i många delar 

av läroplansförändringarna år 1994. Reformerna år 2011 är de senaste som gjorts och är till 

skrivande datum de som gäller för gymnasieskolan idag. 

För geografin innebar förändringarna år 2011 ett steg tillbaka. Från att ha varit ett 

obligatoriskt ämne för samtliga elever på samhällsvetenskapsprogrammet blev geografi 

återigen ett karaktärsämne inom de specifika inriktningarna Samhällsvetenskap på 

samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM) och Naturvetenskap och samhälle på 

naturvetenskapsprogrammet (NANAS). I och med omstruktureringen ändrade kurserna också 

namn och omfattning. Nu erbjuds Geografi 1 (100 poäng), 2 (100 poäng) och Geografiska 

informationssystem (100 poäng). Geografi 1 är alltså den kurs som är obligatorisk för de två 

inriktningarna SASAM och NANAS. Nytt är också betygsskalan A – F med stegen, A, B, C, 

D, E och F som ersätter det gamla systemet med MVG – IG (Prop. 2008/09:66). 

De senaste 20 åren har varit en tid av omfattande skolreformer. Den korta redogörelsen jag 

gjort har bara skrapat på ytan och behandlat delar av de förändringar som gjorts, nämligen de 

delar som direkt berör geografiämnet. I tabellen nedan ges en överblickbar sammanställning av 

dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Nu kallad ”ämnesplaner” i 2011 års läroplan. Av enkelhetens skull väljer att fortsätta kalla dem kursplaner i 
uppsatsen. 
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GEOGRAFI PÅ 
GYMNASIENIVÅ 

Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Kurser och omfattning Geografi A – 50 p 
Geografi B – 90 p 
 

Geografi A – 100p 
Geografi B – 50p 
Geografiska inf. – 50p 

Geografi 1 – 100 p 
Geografi 2 – 100 p 
Geografiska inf. – 100p 

Program Samhällsvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Samhällsvetenskapliga 
och 
Naturvetenskapliga 

Inriktningar med geografi 
som obligatorisk kurs 

SPEK läser Geo A 
SPSA läser Geo A + B 

Samtliga på 
Samhällsvetenskapliga 
programmet läser Geo 
A 

Endast SASAM och 
NANAS läser Geo 1 

Betygsskala IG – G – VG - MVG IG – G – VG – MVG  F – E – D – C – B – A  

 

Tabell 1. Sammanställning av geografiämnet på gymnasiet. 

 

I avsnittet Bakgrund har jag skapat den plattform från vilken jag längre fram i uppsatsen 

kommer diskutera och söka förstå hur geografiämnet förändrats under perioden från år 1994 

och framåt. Delarna i avsnittet har behandlat hur tidigare forskning ser uppsatsens centrala 

kunskapsobjekt geografi utifrån ämnets vetenskapliga utveckling och identitet både 

internationellt och i Sverige. Slutligen har jag skapat en historisk översikt av geografin som 

skolämne i den svenska gymnasieskolan. Följande avsnitt kommer att dyka djupare in i de 

teoretiska aspekterna av undervisningen i geografi. Det teoretiska avsnittet är därför uppdelat i 

en del som rör undervisningen och en del som rör geografi som vetenskapligt ämne. 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Didaktik och läroplansteori 

I uppsatsen syfte nämner jag att denna studie är ämnesdidaktisk med ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. För att förstå detta förhållningssätt behöver båda begrepp redas ut. Didaktik betyder 

undervisningslära. Didaktisk forskning handlar således om att skapa kunskap kring vad som 

påverkar undervisningen genom att analysera dess förutsättningar, genomförande och resultat 

(Lidegran & Broady, 2003, s. 20). Något förenklat kan man säga att detta görs genom att 

förhålla sig till de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför, det vill säga att identifiera 

undervisningens innehåll, metod och syfte. Detta illustreras ofta med hjälp av en tankemodell 

kallad ”den didaktiska triangeln” (Skolverket, 2015). 
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Figur 1. Den didaktiska triangeln, ett förenklat sätt att beskriva didaktiska grundfrågor. 

Källa: Skolverket, 2015, Didaktik – vad, hur och varför 

 

Inom det didaktiska kunskapsfältet går det att göra en rad uppdelningar och gränsdragningar. 

Exempelvis går det att skilja mellan didaktisk forskning i allmänhet, så kallad allmändidaktik, 

och didaktisk forskning som är relaterat till ett bestämt innehållsområde, så kallad 

ämnesdidaktik (Molin, 2006, s. 55). Då denna studie är inriktad på att specifikt analysera ämnet 

geografi i skolan så kombineras ämnesteori med didaktiskt teori, vilket således gör det möjligt 

att tala om den som ämnesdidaktisk. Lidegran & Broady menar att det som kännetecknar 

ämnesdidaktiskt arbete avgörs genom vilka verktyg forskaren använder i sin analys. Kriteriet 

de ställer på sådan forskning är därför att teorier, metoder och undersökningsinstrument hämtas 

från pedagogisk och didaktisk forskning när det egna ämnet studeras (Lidegran & Broady, 

2003, s. 20-21; Molin, 2006, s. 52).  

Inom den svenska didaktikforskningen (allmändidaktik såväl som ämnesdidaktik) 

identifierar den tidigare forskningen två huvudsakliga inriktningar. Den ena grundar sig i 

individers lärande och har influerats av kognitionspsykologin, medan den andra främst 

inspirerats av utbildningssociologin och fokuserar på undervisningsinnehållet. Den senare har 

kommit att kallas läroplansteoretisk didaktik (Molin, 2006, s. 52). Att exempelvis studera varför 

ett visst ämnesinnehåll väljs framför ett annat, eller att undersöka vilka ämneskunskaper som 

eftersträvas i läroplanstexter faller inom ramarna för läroplansteoretisk didaktik. Lindensjö & 

Lundgren (2000, kap. 1) poängterar att begreppet läroplan i svenska läroplansteoretiska studier 

används som ett vitt begrepp. Läroplan syftar i det här fallet inte bara till ett konkret politiskt 

styrdokument utan snarare till hela den uppfattning som varit styrande i skapandet av det. De 

jämför begreppet med engelskans curriculum5  (Lindensjö & Lundgren, 2000, kap. 1). 

Läroplansteori bygger alltså på grundtanken om att skolan formas av samhället som omger 

den. Detta betyder att de värderingar och kunskapsinnehåll skolan har i uppgift att förmedla 

också är format av samhället. Politiska styrdokument för skolan, texter så som läro- och 

kursplaner, är således ständigt föränderliga och bör förstås i kontext av olika sociala, 

ekonomiska och politiska åskådningar (Englund, 1997; Wahlström, 2015, s. 33). En av de mest 

kända svenska läroplansteoretikerna Tomas Englund ger en djupare förklaring när han skriver 

att: utbildningen och dess innehåll befinner sig i ett spänningsfält ytterst bestämt av sociala 

                                                 
5 Engelskan som också har ordet ”syllabus” som en benämning av den konkreta texten. 
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krafter i kamp. Det yttersta maktcentrumet är staten men det är också en ”uttolkningskamp” 

som förs på alla nivåer (1997, s. 130). De olika nivåerna Englund talar om är bland annat 

kommuner, friskolor, universitet med mera. På detta sätt argumenterar han för att läroplaner är 

kontingent, det vill säga något som inte på förhand är bestämt (ibid.). Det är i skuggan av detta 

övergripande synsätt som jag finner det relevant att undersöka de politiska texterna för 

geografiundervisningen i gymnasieskolan, varför jag utöver att kalla min studie 

ämnesdidaktiskt också betecknar den som läroplansteoretisk.  

 

Geografiämnets identitet 

I avsnittet ovan har jag redogjort för teorier om undervisning och lärande. Detta kan ses som en 

del av mina teoretiska infallsvinklar. Den andra delen hämtar jag ur vetenskapsområdet 

geografi, det vill säga geografi fristående skolan och utbildningsvetenskapen. Följande stycke 

syftar alltså till att ge en översikt av ämnet geografin genom att belysa dess teoretiska 

traditioner. Trots att denna del kan ses som fristående skolan har den betydelse i en didaktisk 

studie, eftersom att en viktig del av den didaktiska kompetens, enligt Englund (1997, s. 142), 

är att man känner till de historiska rötterna och den succesiva utvecklingen av ämnet man 

studerar. 

Ett fruktbart sätt att få grepp om ett ämnes historiska utveckling är att skapa teoretiska 

översikter. Både Englund (1997) och Molin (2006) har i sina studier valt att göra så och kallar 

sådana översikter för didaktiska typologier. Molins didaktiska typologier (2006, s. 199), som 

ur svensk synvinkel är den mest moderna översikten av skolgeografins syften, innehåll och 

metoder, har arbetats fram genom att studera geografiämnets teoretiska och historiska 

bakgrund. Hon har sedan använd dessa för att undersöka de val lärare gör. Den slutsats hon drar 

i sin studie är att lärares undervisningsval grundar sig i typologierna och att dessa i sin tur banar 

vägen för något hon kallar selektiva traditioner (ibid., s. 204). Hennes typologier är därför 

användbara utgångspunkter för att förstå hur geografi framställs i skolan.  

Jag har låtits inspireras av Molins typologier i min analys. Däremot kommer jag inte att 

använda mig av dessa som teoretisk utgångspunkt. Anledningen till att jag inte utgår från 

typologierna är att jag i denna uppsats undersöker hur geografi som ämne förändrats över tid. 

Min studie är alltså fokuserad på de teoretiska aspekterna av geografi och inte de praktiska 

situationer som till exempel kan uppstå i samband med geografiundervisning. Därför väljer jag 

istället att använda och kalla de geografiska teorier jag funnit i tidigare forskning för 

geografiska traditioner. Termen geografiska traditioner är lånad från engelskan där Pattison 

(1990) talar om four traditions of geography. I sin artikel med samma namn från 1964 (som 

senare ompublicerades 1990) identifierar Pattison fyra huvudinriktningar inom det geografiska 

vetenskapsfältet. Inriktningarna är konstruerade som idealtyper i det att de påvisar särskilda 

egenskaper och karaktärsdrag som utmärker varje tradition. Varje tradition har alltså ett 

huvudsakligt studieområde som representerar vad geografisk kunskap är. Pattison (1990, s. 

202) är dock noga med att påpeka att traditionerna nödvändigtvis inte behöver utesluta 

varandra. De fyra traditioner som Pattison för fram är: spatial tradition, area studies tradition, 

man-land tradition och earth science tradition. Nedan görs en sammanfattande beskrivning av 

deras huvudsakliga karaktärsdrag. Begreppen är översatta och presenteras nedkortade. De är 

således också något omarbetade av mig. 
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Den rumsliga traditionen är härstammar ur tidig västerländsk idéhistoria. Den handlar först 

och främst om att göra rumsliga analyser, det vill säga att studera jordytan genom mätningen 

av avstånd, rörelser och positioner för att se samband mellan dem. Detta har historiskt yttrat sig 

i form av dokumenterade seglingsavstånd, utpekandet av kustlinjer och landmärken och så 

vidare. Således var också geometri och läran om rörelser viktiga verktyg inom geografin under 

tidsperioden. Men det hjälpmedel som utan tvekan hör till denna tradition och som fortfarande 

idag är ett viktigt geografiskt verktyg är kartan. Geografins huvudsyfte i denna tradition är alltså 

att kategorisera och strukturera rumsliga aspekter av verkligheten genom kartläggning av 

jordytan. 

Den regionala traditionen framhålls ofta, likt den rumsliga, som en klassisk syn på geografi 

på grund av dess historiska ställning. Också denna tradition betraktar kartan som ett viktigt 

instrument för geografiska studier. Men till skillnad från den rumsliga traditionen intresserar 

sig inte regionalgeografi för platsers eller regioners positioner i förhållanden till annat. Istället 

ses dessa platser som enskilda enheter och den regionala traditionen söker känna till deras unika 

natur. Geografins huvudsyfte enligt den regionala traditionen är således att karaktärisera en 

plats (eller region) genom att studera dess egenskaper och särdrag. Traditionens vetenskapliga 

ansats är starkt beskrivande och har som Pattison (1990, s. 203) framställer det en nästintill 

allätande aptit för information. 

Den samhällsvetenskapliga traditionen sätter människan i centrum i sökandet av 

geografiska kunskaper. Här är en brännande punkt att förklara snarare än att beskriva samspelet 

människa-miljö. Åsikter om på vilket sätt dessa två korrelerar har över tid varierat inom 

traditionen. Tidiga anhängare tryckte starkt på naturens betydelse för mänsklig utveckling och 

antog ett så kallad naturdeterministiskt synsätt. Detta kom sedermera att utmanas av de som 

argumenterade för en motsatt sambandsriktning. Det senare synsättet blev vanligare i och med 

att debatten om miljöförstöring växte allt starkare under 1900-talets andra hälft. Oberoende av 

vilken ände man utgår från kan den samhällsvetenskapliga traditionen ses som tvärvetenskaplig 

eftersom att geografins huvudsyfte i denna tradition är att förstå relationen mellan människan 

och hens omgivning. Alltså att undersöka och förklara samband mellan hur människan påverkar 

naturen men också hur naturen har inverkan på människors val. 

Den naturvetenskapliga traditionen omfattar studiet av jordens geofysiska förhållanden. 

Det geografiska studieobjektet och kunskapsinnehållet i denna tradition spänner över allt från 

flodsystem, berggrunder, väder och klimat till atmosfäriska processer och studiet av jordens 

uppkomst med mera. För geografi vållar denna tradition dock ett paradoxalt problem. Då få 

bestrider den naturvetenskapliga relevansen i geografi eftersom det ytterst är det geofysiska 

som ger något att studera, är det samtidigt utanför geografers expertis att studera detta. 

Resultatet blir att geografi bara ytligt kan behandla det naturvetenskapliga varför synpunkter på 

naturvetenskapens ställning i geografi alltmer ifrågasätts. Detta sagt, menar de som förespråkar 

traditionen att naturvetenskap är en viktig del om geografin ska försvara sin beryktade ställning 

som det allomfattande ämnet. Sammanfattningsvis kan man inom traditionen tolka geografins 

huvudsyfte till att studera jordens naturvetenskapliga uppbyggnad. 

De fyra geografiska traditionerna är uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter. 
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Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Hittills i denna uppsats har jag redogjort för vilka delar jag funnit vara med att påverka hur en 

kursplan utformas. Redogörelsen kan sammanfattas i tre övergripande delar. 

Litteraturgenomgången har visat hur de historiska aspekterna liksom den vetenskapliga 

forskningen har varit med att dra gränser för hur och vad vi ser som geografi, däribland de 

geografiska traditioner som presenteras. Likaså har den sociala och politiska kontexten 

betydelse för vilka kunskaper och värderingar som geografiundervisningen ska förmedla. 

Tankebanan kan sammanfattas med figuren nedan. 

 
 

 

  

 

 

 

Figur 2. Sammanfattande tankemodell över hur kursplaner i geografi formas. 

 

 

METOD 

 

Avsnittet som följer går under rubriken metod. På grund av uppsatsens karaktär har jag valt att 

strukturera metoddelen i vad som kan förstås som två delar. Dels redogör jag för hur jag 

praktiskt gått tillväga i mitt arbete, det vill säga vilka urval och avgränsningar jag gjort. Den 

andra delen belyser mina metodologiska tillvägagångssätt. I detta stycke har jag bland annat 

valt att presentera mitt teoretiska analysverktyg som jag senare använder i analysen. 

Avslutningsvis reflekterar jag kort över mina metodval. 

 

Val av metod 

Denna studie har för avsikt att undersöka hur geografiämnet i den svenska skolan har förändrats 

över tid. Det finns flera tänkbara metoder och tillvägagångssätt för att göra detta. Då jag valt 

att fokusera studien på tre moment som enligt mig varit betydande i att forma skolpolitiken 

under de senaste 20 åren så blir ett naturligt steg i detta att undersöka och beskriva de politiska 

styrdokument som rör geografiundervisningen. Molin (2006) menar att en viktig del av den 

didaktiska forskningen är att kritiskt granska kursplaner och det innehåll som finns där. Vidare 

skriver hon att styrdokumentens texter innehåller det uppdrag lärarna har att genomföra och att 

det i dessa texter ryms: en hel värld av olika uppfattningar, traditioner och syften som i sin tur 

kan ges olika kontextuell och textuell inramning utifrån exempelvis ämnestraditioner (Molin, 

2006, s. 78). Ett fruktbart metodologiskt tillvägagångssätt är därför att använda sig av en 

textanalys i sådana studier (ibid.). 

KURSPLANER 

LÄROPLAN 

ÄMNESIDENTITET GEOGRAFISK 

FORSKNING 
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Textanalyser kan se olika ut men tar främst två former, den kvantitativa eller den 

kvalitativa. Beroende på vilka ansatser studier har och vad man vill få ut av en textanalys lämpar 

sig dessa olika bra. Kort beskrivet kan man säga att den kvantitativa textanalysen behandlar ett 

stort antal analysenheter. Detta för att kunna finna generaliserande resultat till det studerade 

forskningsproblemet. Den kvalitativa textanalysen syftar i motsats till den kvantitativa till att 

kritiskt lyfta fram det väsentliga innehållet i en text genom noggrann och intensiv läsning. 

Enklare uttryckt går det att säga att den kvalitativa textanalysen går ut på att skaffa sig en 

djupare förståelse för att på så sätt kunna tolka vad som döljer sig bakom en text, något som en 

kvantitativ textanalys inte gör då denna istället har generaliserande ambitioner (Esaiasson et al., 

2007, s. 237-239; Teorell & Svensson, 2007, s. 99-102). Med utgångspunkt i hur kvalitativ 

textanalys definieras inom vetenskaplig forskning samt Molins (2006) tolkning av didaktisk 

forskning anser jag den kvalitativa textanalysen vara den mest givande metoden för min studie. 

Detta blir alltså mitt huvudsakliga tillvägagångssätt i analysen av det empiriska materialet. 

 

Textanalys med diskursiv ansats 

Den form av kvalitativ textanalys som används i uppsatsen är inspirerad av Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Jag använder ordet ”inspirerad” eftersom att diskurs enligt Winther Jörgensen & 

Phillips (2000, s. 7) är ett begrepp som ofta används inom forskning utan att närmare bestämma 

vad det innebär. Detta har enligt författarna inneburit att begreppet blivit ganska oklart, kanske 

på grund av sin komplexitet. Men oftast rymmer diskursbegreppet en idé om att språket är 

socialt konstruerat, det vill säga skapat genom hur vi talar. Det blir därmed omöjligt att betrakta 

världen runt omkring oss utan några värderingar eftersom den ständigt skapas och återskapas 

genom språket vi använder för att tala om den. Exempelvis kan kunskap aldrig avspegla en 

entydig ”sann” verklighet enligt detta synsätt eftersom att kunskap inte på förhand är bestämt 

utan skapas. Istället bör kunskap ses som kontingent, det vill säga något som kunde ha varit 

annorlunda - och fortfarande kan bli annorlunda (Winther Jörgensson & Phillips, 2000, s. 62; 

Börjesson & Palm, 2007, s. 9-10). En kritisk diskursanalys går därmed ut på att kartlägga 

språkliga förhållanden i texter för att urskilja hur diskurser kan framträda och på så sätt forma 

våra uppfattningar av olika sociala och kulturella fenomen (Winther Jörgensson & Phillips, 

2000, s. 67). Blickar man tillbaks på de frågeställningar som denna uppsats har är det tydligt att 

delar ur den kritiska diskursanalysen passar väl in som metod för att besvara dessa och således 

också det övergripande syftet att studera geografiämnets förändring över tid. 

 

Empiriskt material - Urval och avgränsningar 

Urvalet av empiriskt material för att göra en analys av skolämnet geografis förändring över tid 

kan skilja sig beroende på vilken typ av förändring man söker studera. Det går till exempel att 

undersöka hur de som har ansvaret för undervisningen, det vill säga lärarna, upplever ämnets 

förändring. Ett annat sätt är att analysera hur de som är ytterst ansvariga för skolverksamheten, 

det vill säga kommuner och skolledare, tolkar och implementerar geografi i skolor för att se om 

detta förändrats över tid. Den förändring jag ämnar studera är den som uttryckligen går att 

urskilja i de politiska styrdokument över skolan som utfärdats på nationell nivå, det vill säga 

genom regering och riksdag. Dessa är bindande föreskrifter för all skolverksamhet och får 

därmed betydelse för samtliga undervisningssituationer och skolor runt om i hela Sverige. 
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Styrdokumenten reglerar skolan på en större skala genom skollagen och läroplanen, och i mer 

detaljerad form genom programmål och kursplaner. I kursplanerna finns formuleringar kring 

specifika syften och kunskapskrav för varje enskilt skolämne. Det är med andra ord i 

kursplanerna man påträffar ett ämnes karaktär. Av den anledningen är urvalet i denna studie 

begränsat till styrdokumentet kursplaner. 

En annan nödvändig avgränsning som görs är att undersökningen är fokuserad till 

gymnasieskolan. Det finns både praktiska och vetenskapliga anledningar till denna 

avgränsning. Eftersom jag själv studerar till att bli ämneslärare i geografi på gymnasienivå 

ledde min egen nyfikenhet mig till att vilja dyka in i studieområdet och vidga min förståelse av 

skolgeografin. På grund av uppsatsens omfattning var också en avgränsning till gymnasieskolan 

en rimlig precisering. Den andra anledningen är mer vetenskapligt förankrad då jag anser det 

vara av relevans att kasta ljus på en del av geografididaktiken som inte blivit behandlad av 

tidigare forskning sedan de nya läroplanerna implementerades år 2011 (jfr. Wennberg, 1990; 

Molin, 2006).  

Valet av de tre specifika tidpunkter 1994, 2000 och 2011 är inte godtycklig utan har en 

analytisk betydelse. 1994 var det år som geografi återintroducerades som ett eget ämne på 

gymnasienivå. Året markerar således en viktig förändring för geografi i den svenska 

gymnasieskolan och kan därför ses som ett så kallat formativt moment. Formativa moment är 

ett uttryck som ofta används inom samhällsvetenskaplig forskning för att tala om särskilda 

skeenden som bestämmer vägval för det studerade fenomenets framtida utveckling (Sundström, 

2003, s. 17-18). Momenten kännetecknas av att det vid ett särskilt tillfälle finns flera möjliga 

handlingsalternativ. När beslut fattats om ett visst handlingsalternativ blir detta sedan 

dominerande. Kursplanerna inom skolan kan på detta sätt förstås som formativa moment 

eftersom de blir avgörande vid fastställandet av ett skolämnes karaktär. Efter år 1994 har det 

funnits ytterligare två formativa moment för skolgeografin. År 2000 gjordes revideringar av 

1994 års kursplaner (utan att förändra läroplanen) och år 2011 gjordes de senaste 

utbildningspolitiska reformerna i form av läro- och kursplansförändringar. Förändringarna 

2011 är de som gäller än idag. 

Det empiriska material jag använder i min analys är sammanfattningsvis kursplanerna för 

geografi på gymnasienivå från år 1994 och framåt. I kursplanerna inkluderas ämnets syfte, 

kunskapsinnehåll och betygskriterier. Med följer också ett kommentarmaterial som är tänkt att 

ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom 

texterna i kursplanerna. I analysen granskar jag samtliga delar. För att undvika förvirringen 

över att kursplanerna i realitet är två men med en omarbetad version år 2000, har jag valt att 

benämna dem Kursplan 1994, Kursplan 2000 och Kursplan 2011. 

 

Analysverktyg och operationalisering 

Studier som handlar om att urskilja och tolka olika synsätt i texter omtalas oftast som 

beskrivande snarare än förklarande. För att en beskrivande studie inte ska tappa sin 

vetenskapliga udd genom att enbart referera till tidigare forskning, är ett kritiskt moment att 

kunna strukturera analysen (Teorell & Svensson, 2007, s. 22-24). Detta görs effektivt genom 

att systematisera undersökningen av det empiriska materialet i ett klassificeringsschema som är 

kopplat till någon form av teoretiskt konstruktion (Esaiasson et al., 2007, s. 155). Esaiasson et 
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al. (ibid.) menar på så sätt att ett klassificeringsschema väver ihop teori med empiri och fångar 

upp väsentliga aspekter av det samhällsfenomen som ska undersökas. 

I denna uppsats har jag valt att skapa ett klassificeringsschema, som följaktligen blir mitt 

analysverktyg. Avsikten är att analysverktyget ska ha två huvudfunktioner. Den ena funktionen 

är att understödja läsningen av de kursplaner jag undersöker genom att göra dem mer 

överblickbara. Den andra funktionen handlar om att analysverktyget blir användbart för att 

operationalisera de teoretiska begrepp som tidigare forskning identifierat (och som tas upp i 

denna uppsats). Det vill säga att analysverktyget hjälper till att överbrygga klyftan mellan de 

teoretiska utgångspunkter jag tar och det empiriska material jag analyserar. Enklare uttryckt 

”översätts” de teoretiska begreppen så att de kan förhålla sig till verkligheten (ibid., s. 156). 

Operationaliseringen blir alltså en nödvändighet för att kunna sammankoppla innehållet i 

kursplanerna till uppsatsens frågeställningar. 

Klassificeringsschemat är konstruerat genom att tolka de geografiska traditionerna6 i ljuset 

av didaktikens frågor om vad, hur och varför. Det bör nämnas att tolkningarna är gjorda av mig 

men till stor del bygger på vad jag kunnat utläsa av den tidigare forskningen. Jag är alltså väl 

medveten om att mina tolkningar inte är de enda möjliga och att det säkert går att utläsa 

alternativa, eller kompletterande, tolkningar av samma material. Sättet jag tolkar och 

operationaliserar didaktisk samt geografisk teori är inspirerad av Molin (2006), då hon på ett 

liknande sätt använt sina skapade typologier som en referensram för didaktiska diskussioner 

kring geografiundervisningens syften, innehåll och metoder. Didaktikens grundfrågor vad, hur 

och varför har i analysverktyget operationaliserats till innehåll och syfte då dessa är mer 

gångbara formuleringar när jag utför min textanalys av de politiska styrdokumenten. Den tredje 

grenen av didaktik, metod, kommer inte att förekomma i klassificeringsschemat. Detta på grund 

av att läroplansförändringarna år 1994 skiftade den statliga styrningen av skolan från en 

detaljstyrning till en målstyrning. Detta innebär i praktiken att kursplaner inte längre innehåller 

några formuleringar om vilka metoder lärare bör använda i sin undervisning. Istället ges lärarna 

ett frirum att själva utifrån ämnets syften och innehåll avgöra vilka undervisningsmetoder som 

lämpar sig bäst.  

Nedan i figur 4 visas klassificeringsschemat i en sammanfattande tabell. Med hjälp av 

klassificeringsschemat är alltså tanken att jag ”ställer frågor” till kursplanstexterna för att se om 

de kan besvara uppsatsens frågeställningar. Klassificeringen av de olika geografiska 

traditionerna är alltså inte tänkta som verklighetsbeskrivningar. De bör snarare ses som 

jämförelsepunkter för att studera och jämföra företeelser och synsätt som förekommer i 

verkligheten (Teorell & Svensson, 2007, s. 43). 

  

                                                 
6 Se avsnitt ”teoretiska utgångspunkter” i uppsatsen.  
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 Syfte Innehåll 

RUMSLIG TRADITION Att kartlägga jordytan, 
kategorisera och 
strukturera rumsliga 
förhållanden och 
mönster 

Studera och samla 
faktakunskaper och statistik, 
kartkunskaper, placering av 
städer/länder/kontinenter, 
landmärken, bergskedjor, 
vattendrag mm. 

REGIONAL TRADITION Att beskriva platser 
och regioner genom 
att kartlägga specifika 
särdrag och 
egenskaper  

Studera närmiljön, fältarbeten, 
exkursioner, lära sig så mycket 
som möjligt om sin omgivning 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIG 
TRADITION 

Att förstå relationen 
mellan människan och 
hens omgivning 
genom att studera 
orsakssamband 

Studera kulturella, sociala, 
ekonomiska, politiska, 
miljömässiga förhållanden, hur 
dessa är beroende och formar 
varandra 

NATURVETENSKAPLIG TRADITION Att beskriva och 
förklara jordens 
geofysiska 
uppbyggnad  

Studera naturvetenskapliga 
processer, fysisk och biologisk 
geografi 

 

Tabell 2. Klassificeringsschema över de geografiska traditionerna. 

 

Reflektioner över metodval 

Jag anser att det metodval jag gör är det mest gynnsamma för uppsatsens formulerade syfte och 

frågeställningar. Trots detta går det självklart att finna styrkor och svagheter i valet. En fördel 

med det urval jag har är att texterna är centrala förstahandskällor vilket gör trovärdigheten i 

dem svår att bestrida. Något som går att invända mot är huruvida reliabiliteten och validiteten 

i min undersökning är hög. Det vill säga att texttolkningarna jag gör följer samma struktur och 

analysverktyget jag utgår från mäter det som undersökningen avser mäta. Detta är dock ett 

problem som uppstår vid de flest samhällsvetenskapliga studier där resultatet bygger på 

tolkningar. Problemet blir mer eller mindre framträdande beroende på hur väl analysen görs. 

Förhoppningen är att mitt klassificeringsschema sammanlänkar de teoretiska utgångspunkter 

jag tar med de texter jag undersöker så att avståndet mellan teori och verklighet inte är för långt, 

och att studien trots att den är texttolkande fortfarande behåller hög validitet. Genom att 

begränsa undersökningen till endast läsningen av kursplaner hoppas jag också minska 

förekomsten av osystematiska fel när jag texttolkar, det vill säga att texterna behandlas lika 

vilket ger undersökningen hög reliabilitet (Esaiasson et al., 2007, kap. 4; Teorell & Svensson, 

2007, kap. 3). 

En annan sak som kan tyckas viktigt att uppmärksamma är det faktum att det inte bara är 

skolans kursplaner som bidrar till förändring av geografiämnet. Det är säkert möjligt att 

tillskrivas förändring i ämnet till exempelvis utbildningen av framtida lärare, förekomsten av 

nationella prov, samhällsutveckling och så vidare. Men återigen är den här uppsatsen av 
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förklarliga skäl begränsad i både tid och längd varför jag lämnar dessa möjliga 

orsaksförklaringar till andra som vill forska på ämnet.  

Slutligen hade det också, som nämn i stycket om empiriskt urval, varit möjligt att använda 

en annan metod för att undersöka förändringen av geografi över tid. Jag anser dock att en 

intervju av till exempel respondentkaraktär skulle skifta syfte och frågeställning till att 

undersöka upplevda förändringar istället för uttalade förändringar. Ett sådant metodval hade 

med andra ord ändrat uppsatsens karaktär avsevärt. 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

 

I linje med uppsatsens syfte om att undersöka hur skolämnet geografi förändrats över tid 

redovisar jag i följande resultatdel mitt empiriska material, nämligen innehållet i kursplan 1994, 

2000 och 2011. Resultatet i min undersökning är med andra ord framtaget genom att granska 

texterna i kursplanerna mot de fyra geografiska traditionerna med hjälp av mitt analysverktyg. 

Själva analysen handlar om att strukturera det resultat jag finner för att möjliggöra en jämförelse 

mellan respektive kursplan på ett överskådligt sätt. 

I följande del har jag därför valt att presentera resultatet efter teman kopplade till de 

geografiska traditionerna. Totalt presenteras resultatet i fyra teman där varje tema ämnar 

identifiera särdrag och egenskaper som karaktäriserar varje tradition. Jag väljer denna 

formulering eftersom resultatet visar tendenser till- och inte renodlade versioner av 

traditionerna då det i verkligheten är omöjligt att finna exakta uttryck för dessa. 

I slutet av varje tema görs en sammanfattning som visar hur pass förekommande de 

geografiska traditionerna är i kursplanerna med hjälp av en femgradig skala med stegen: 

frånvarande, något närvarande, närvarande, starkt närvarande eller dominerande. 

 

Tema 1 – Rumslig tradition 

Vid första anblick är det svårt att utläsa hur den rumsliga traditionen gör sig närvarande i 

kursplanerna. I den tidigaste kursplanen som studeras i denna uppsats, Kursplan 1994, är det 

inte förrän i syftesformuleringarnas sista tre meningar som ett tydligt uttryck för den rumsliga 

traditionen lyfts fram. I den står att:  

 

Geografisk teori berör främst frågor om närhet, avstånd och utrymme. Viktiga begrepp är plats, lokalisering 

utbredningen, region, rumslig interaktion och rumsliga förändringar. För geografisk analys och redovisning 

är kartan ett nödvändigt hjälpmedel. (Kursplan 1994, s. 33) 

 

Meningarna ter sig dock i jämförelse med den övriga syftesformuleringen i Kursplan 1994 som 

lösryckta. Innan detta stycke är det genom svåra tolkningar, och viss fantasi, som det är möjligt 

att finna textstycken som berör den rumsliga traditionen. Den inledande meningen i 

syftesformuleringen talar till exempel om att geografiämnet ska utveckla elevernas färdighet att 

självständigt söka och arbeta med geografisk information (ibid., s. 32). Detta skulle kunna ses 

i ljuset av geografins rumsliga tradition men då ingen ytterligare förklaring ges om vad 

geografisk information är, eller för den delen hur denna ska anskaffas, anser jag det vara 
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långsökt att se det som ett specifikt uttryck för den rumsliga traditionens betydelse inom 

skolgeografin. Andra textrader i Kursplan 1994 talar om att komplexa samband kan analyseras 

inom ämnet: till exempel urbanisering, jordens befolkningsutveckling och skillnader i välfärd i 

olika delar av världen och den snabbt ökande förbrukningen av jordens tillgångar (ibid., s. 32). 

Men att det citerade stycket hör till den rumsliga traditionen av geografi och inte till 

någon/några av de andra traditionerna är svårt att argumentera för. 

Istället är det i 2000 års förändringar av 1994 års kursplan som egenskaper ur den rumsliga 

traditionen får betydelse i undervisningen. I Kursplan 2000 står det bland annat att skolans 

geografiundervisning ska sträva efter att eleven: 

 

Utvecklar förmågan att arbeta med kartor och annan geografisk information, samla in, bedöma och bearbeta 

material, dra slutsatser och generalisera […]. […] hur de länkar samman platser och regioner och utvecklar 

förmågan att analysera komplicerade rumsliga samband och identifiera konsekvenserna av sådana 

samband. (Kursplan 2000, s. 61) 

 

I betygskriterierna för Kursplan 1994 och 2000 förekommer krav på kunskaper hos eleverna 

som kan kopplas till den rumsliga traditionen. Dessa är dock inte särskilt framträdande varken 

i 1994 eller 2000 års betygskriterier, då kunskapskraven i förhållande till andra är korta och 

mestadels ställer krav på elevernas förmåga att: utnyttja statistiskt material, kartor, geografiska 

informationssystem och dylikt (Kursplan 1994, s. 34, 36). 

Kursplan 2011 är den av de tre kursplanerna vari den rumsliga traditionen gör sig mest 

gällande. Det går att se tecken på den rumsliga traditionens betydelse för 

geografiundervisningen i kursplanens samtliga delar - syftesformuleringarna, innehållet och 

betygskriterierna. För att lyfta ut ett talande citat för detta synsätt räcker det med att läsa den 

inledande meningen i Kursplan 2011 (s. 1): Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans 

behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Att förstå sin 

omvärld och kunna orientera sig i den kan naturligtvis sammanfatta vad många vetenskaper 

eller skolämnen har för avsikt att göra. Men det är onekligen så att formuleringen anspelar på 

geografin som ett ämne vars uppgift är att strukturera och kartlägga rumsliga förhållanden. 

Detta är som bekant är ett synsätt ur den rumsliga traditionen. Ytterligare bevis på det här 

återfinns några rader längre ner i samma textavsnitt där betoning återigen läggs på att 

geografiundervisningen syftar till att beskriva och analysera rumsliga mönster och processer: 

  

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera rumslig data 

samt att formulera och visualisera resultat i form av texter, kartor, bilder, modeller, tabeller och diagram. 

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets behov av olika rumsliga data samt 

om hur stora informationsmängder kan hanteras med hjälp av digitala geografiska verktyg som geografiska 

informationssystem (GIS). (ibid.) 

  

Vid en jämförelse med de andra kursplanerna framstår det alltså redan i ämnets 

syftesformulering tydligt att Kursplan 2011 utöver att identifiera vikten av rumslig analys också 

ger konkreta motiv till vad geografisk data förväntas vara och varför det här en plats i 

undervisningen. En genomgång av betygskriterierna visar att det även här inkluderas specifika 
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uttryck som kan kopplas till den rumsliga traditionen då elever redan vid det lägsta betygssteget 

(E) för grundkursen Geografi 1 bland annat förväntas kunna beskriva grunderna i kartografi 

(ibid., s. 4). I kommentarmaterialet går det också att läsa att Kursplan 2011 har ett tydligare 

fokus på att eleverna lär sig med hjälp av GIS istället för om GIS. 

Det ska slutligen tilläggas att det från och med Kursplan 2000 skapades en andra valbar 

fördjupningskurs, utöver Geografi B, specifikt inriktad på geografiska informationssystem 

(GIS) och som gavs samma namn. Kursen levde sedan vidare i Kursplan 2011 där den också 

finns som valbar fördjupningskurs och fortfarande heter geografiska informationssystem.7 

 

Sammanfattande analys 

Den sammanfattande tolkningen jag gör är att den rumsliga traditionen fått en tydligare plats i 

den kursplan som är aktuell i dagens gymnasieskola, det vill säga Kursplan 2011. Den rumsliga 

traditionen har från att endast yttra sig i korta formuleringar i Kursplan 1994, gått till att i någon 

form finnas med i samtliga delar av Kursplan 2011 och där särskilda krav ställs på att alla elever 

som läser geografi under sin gymnasietid ska ha kunskaper om geografisk information. 

 

 

 Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Rumslig tradition SVAGT NÄRVARANDE NÄRVARANDE STARKT NÄRVARANDE 

Tabell 3. Sammanfattning av den rumsliga traditionen. 

 

Tema 2 – Regional tradition 

Likt rumslig tradition är det vid en översiktlig läsning av kursplanerna svårt att finna tecken 

som visar skolgeografi ur den regionala traditionen. Regional tradition tar som bekant 

utgångspunkt i studiet och beskrivningen av enskilda platsers specifika särdrag och egenskaper. 

I kursplanerna yttrar sig detta främst i de textstycken som talar om att geografiundervisningen 

ska stärka elevernas kunskaper om det lokala. I det är alla tre kursplaner överens. Det går 

däremot att se skillnader i hur kursplanerna motiverar nyttan med dessa kunskaper. I Kursplan 

1994 (s. 33) står det i syftesformuleringen att: Geografiämnet syftar till att skapa en regional 

identitet genom kunskaper om regionen, insikt om dess möjligheter och förståelse för dess 

särart.  

Kursplan 2000 (s. 60) bygger vidare på samma formulering genom att lägga till: Kunskaper 

om andra regioner i världen och insikter om det ömsesidiga beroendet mellan folk och länder 

ger som resultat en bättre balans mellan regional identitet och global förståelse och solidaritet.  

Kursplan 2011 fullföljer Kursplan 2000 tankesätt då syftestexten i den är tydlig med att 

beskrivningar och kunskaper om det lokala bara är en del av förståelsen för det globala. Till 

exempel står det att: Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar en global geografisk 

referensram där kunskaper om egen och andras livsmiljöer är en del (Kursplan 2011, s. 1). 

Samt att ämnet geografi ska ge eleverna möjligheter att utveckla: Kunskaper om företeelser i 

närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden (ibid.). 

                                                 
7 GIS-kursen är alltså den tredje och sista kursen som går att läsa på gymnasiet. Kursen läses av den 
anledningen i mycket begränsad utbredning och har inte fått något utrymme i min analys. 
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Den regionala traditionen är med andra ord väldigt svår att urskilja i kursplanerna då det 

som kan kopplas till traditionen, så som beskrivningar av närmiljö och det lokala, i stor 

utsträckning modifierats till att handla om hur regionala rumsliga förhållanden står i relation 

till andra faktorer i ett mer så kallat globalt helhetstänkande. Den kursplan som ändå håller kvar 

den regionala traditionen tydligast och så att säga ser ett värde i att studera det lokala för den 

regionala identitetens skull, är Kursplan 1994. Formuleringarna om ”det lokala” i denna 

kursplan ses inte i lika stor utsträckning i ljuset av det globala på samma sätt som i de andra två 

kursplanerna. 

Ännu mindre utrymme får den regionala traditionen i texterna som behandlar innehåll i 

undervisningen och betygskriterier. Här yttrar sig traditionen endast i de formuleringar som tar 

upp att elever ska kunna samla in och tolka geografisk information, där en del av detta bestäms 

vara mätningar och iakttagelser i fält. Fältarbete är som bekant en arbetsmetod som kan kopplas 

till regional tradition. Först i betygskriterierna för Kursplan 2011 (s. 4) hittar man ett särskilt 

krav på att eleverna ska kunna diskutera hur företeelser i närmiljön kan ha betydelse för andra 

platser och regioner. 

Betyder det här då att den regionala traditionen av geografi varit irrelevant för skolämnet 

geografi enda sedan det återintroducerades år 1994? Svaret är nej, åtminstone om man går på 

det som står i kommentarmaterialet där delar av innehållet kan kopplas till regionalgeografi. 

Kommentarmaterialet till Kursplan 1994 (s. 137) uppmärksammar till exempel att: […] 

modeller och avbildningar spelar stor roll för beskrivning och analys. Av samma skäl är träning 

i att göra egna fältobservationer och dra slutsatser därav av största betydelse. Exkursioner är 

nödvändiga. Ett till synes påtagligt tillkännagivande att beskrivningar av närmiljön är av stor 

betydelse för geografiämnet. Ett förhållningssätt som intressant nog inte klart och tydligt lyser 

igenom i kursplanens syfte, innehåll och betygskriterier. 

I kommentarmaterialet till Kursplan 2011 läggs dock ingen större vikt vid geografins 

beskrivande ansatser. Istället betonas gång på gång att all kunskap om det lokala ska leda till 

förståelse för hur sammanvävda och komplexa processer formar jordens olika livsmiljöer. 

 

Sammanfattande analys 

Den regionala traditionen av geografi är den tradition som är svårast att finna tecken för i de 

studerade kursplanstexterna. Detta framgår i min analys då uttryck som kan ses i ljuset av 

traditionen ofta vävs in i andra synsätt eller traditioner. På grund av den regionala traditionens 

beskrivande karaktär verkar det vara svårt för den att få fotfäste i någon av kursplanerna 

eftersom dessa är inriktade på att förmedla geografiämnet som det ämne som förklarar och 

synliggör samband och processer. 

 

 Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Regional tradition NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE 

Tabell 4. Sammanfattning av den regionala traditionen. 
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Tema 3 – Samhällsvetenskaplig tradition 

Den geografiska tradition som otvetydigt går att utläsa i alla tre kursplaner är den 

samhällsvetenskapliga traditionen. Detta hävdar jag på grund av att större delen av 

formuleringarna i texterna för syfte, innehåll, betygskriterier samt kommentarmaterial sätter 

människa, samhälle eller mänsklig aktivitet i centrum för undervisningen av geografi. Vid ett 

axplock av de olika kursplanernas inledande syftesformuleringar står det till exempel att: 

 

Utbildningen i ämnet geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor 

som rör människan och hennes omgivning […]. Numera är inte några områden på jorden självförsörjande. 

Människors ömsesidiga beroende i fråga om produktion och konsumtion, transporter och kontakter ökar 

successivt. (Kursplan 2000, s. 60) 

 

Den [geografiämnet]behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i 

olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets 

sårbarhet. (Kursplan 2011, s. 1) 

  

Vi människor spelar en alltmer framträdande roll som aktiva brukare och förändrare av jordytan. […] 

Studierna i geografi skall ge eleverna ökade kunskaper om såväl klimat som andra naturfaktorer som formar 

och förändrar naturlandskap samt ger insikter i hur människan med sina verksamheter ingriper i och 

påverkas av dessa faktorer. (Kursplan 1994, s. 32) 

 

Exemplen ovan visar den starka ställning människa – miljö perspektivet har, och har haft i 

styrdokumenten för skolgeografi under de senaste 20 åren. 

Icke desto mindre finns det skillnader i hur detta framställs och ändringar har gjorts i 

kursplanerna sedan år 1994. 

Kommentarmaterialet till Kursplan 2011 uppmärksammar det här genom att betona att 

kursplanen i jämförelse med tidigare kursplaner på ett tydligare sätt ska framställa geografi som 

ett sammanhållet ämne där natur- och kulturgeografi är sammanvävt och sambanden mellan 

människa, samhälle och miljö är i fokus. Ställningstagandet visar på många likheter med att se 

geografiämnet som en del av den samhällsvetenskapliga traditionen. Ämnets syftesformulering 

stärker detta synsätt då det står att: Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper om jorden som ett sammanflätat, föränderligt och komplext system 

(Kursplan 2011, s. 1). Även om det finns tecken på ett liknande ”helhetstänkande” för 

geografiundervisningen i de tidigare kursplanerna är inte detta lika uttalat. Jämför man till 

exempel det utdragna citatet ur Kursplan 2011 med citatet från Kursplan 1994 längre upp i 

stycket, ser man att det senare först och främst lägger fokus vid klimat och andra naturfaktorer 

för att sedan skriva om hur människan påverkar och påverkas av dessa. Enklare uttryckt så ter 

sig Kursplan 1994 ha utgångspunkten naturmänniska, medan Kursplan 2011 tydligare 

trycker på att undervisningen ska vara naturmänniska. 

Skillnaderna ska naturligtvis inte överdrivas. Återigen vill jag poängtera att den 

samhällsvetenskapliga traditionen gör sig gällande även i Kursplan 1994. Detta märks då 

begrepp som hållbar utveckling finns med redan här samt formuleringar om att eleverna 

utvecklar förmågan att reflektera över olika alternativ för resursanvändning (Kursplan 1994, s. 
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32). Kursplan 2000 (s. 61) tar ytterligare steg mot den samhällsvetenskapliga traditionen och 

bygger på formuleringarna om resursanvändning och hållbar utveckling med att skriva in 

begreppet ekologiskt tänkande. En annan förändring år 2000 är att kursmål från Geografi B i 

Kursplan 1994 omarbetas och lyfts fram redan i syftesformuleringarna för all 

geografiundervisning i Kursplan 2000. Till exempel skrivelser om att alla elever genom 

geografiundervisningen ska öva förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma konsekvenser 

av olika handlingsalternativ. Något som tidigare alltså bara varit ett krav för elever i 

fördjupningskursen Geografi B. Följande exempel är utdrag ur betygskriterierna för betyget G 

i kursen Geografi A år 1994: 

 

Eleven återger några faktorer av betydelse för ekonomiska aktiviteter och beskriver några samband mellan 

frågor som rör människans överlevnad, miljöpåverkan och resursknapphet. (Kursplan 1994, s. 34) 

 

Detta kan jämföras med motsvarande betygskriterier för Geografi A i Kursplan 2000: 

 

Eleven visar med exempel på samband mellan ökad resursförbrukning, omvandling av landskapet och 

miljöpåverkan och reflekterar över långsiktiga konsekvenser därav. (Kursplan 2000, s. 65) 

 

Exemplet visar på ett skifte mot en mer samhällsvetenskapligt inriktad geografi som alltså blev 

ännu tydligare i och med Kursplan 2011. 

Förutom de textstycken som handlar om resursanvändning, hållbar utveckling och 

miljöförstöring finns en rad andra tecken som visar på den samhällsvetenskapliga närvaron är i 

kursplanerna. Jag väljer av utrymmesskäl att sammanfatta vad som står i innehåll och 

betygskriterier. Det stäcker sig från att analysera levnadsvillkor genom 

befolkningsförändringar, förstå hur tekniska drivkrafter påverkar regioner genom produktion, 

transport och handel (Kursplan 1994 och 2000) – till att analysera betydelsen av migration, 

klimatförändringar och intressekonflikter sett ur perspektiv som kön, sexualitet och etnicitet 

(Kursplan 2011). 

 

Sammanfattande analys 

Analysen som gjorts visar att det utan tvekan är den samhällsvetenskapliga traditionen som är 

den mest framträdande i samtliga studerade kursplaner. Formuleringar som stödjer denna 

analys finns att hitta i texterna om geografiämnets syfte och innehåll såväl som i betygskriterier 

och kommentarmaterial. Det sammanfattande synsättet i dessa är att geografi är ett komplext 

ämne där undervisningen behöver sammanfläta alla delar som berör samhällets plats på jorden 

i ett föränderligt system. 

 

 Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Samhällsvetenskaplig 
tradition 

STARKT NÄRVARANDE DOMINERANDE DOMINERANDE 

Tabell 4. Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga traditionen. 
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Tema 4 – Naturvetenskaplig tradition 

Som jag redan varit inne på tidigare i analysen framhävs det i samtliga kursplaner att geografi 

bygger på naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig grund. Det finns tydliga tecken på att 

den naturvetenskapliga traditionen förekommer i kursplanerna då särskild tonvikt läggs vid 

naturvetenskapliga kunskaper. Både Kursplan 1994 och 2000 väljer att lyfta fram 

naturförhållandens betydelse och att studier i geografi ska ge eleverna ökade kunskaper om 

såväl klimat som andra naturfaktorer som formar och förändrar naturlandskapet (Kursplan 

1994, s. 32; Kursplan 2000, s. 60). Det naturvetenskapliga skrivs också fram i Kursplan 2011 

syfte men med formuleringen om att geografiundervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om jordens livsmiljöer, deras utveckling, föränderlighet, resurser och 

sårbarhet (Kursplan 2011, s. 1). Formuleringen är ett tecken på att det trots en enhetlighet i att 

se naturvetenskapen som en viktig del av geografiundervisningen, går att plocka ut distinkta 

skillnader i hur de olika kursplanerna identifierar syftet med att studera de naturvetenskapliga 

aspekterna av geografi. I kommentarmaterialet till Kursplan 1994 går det bland annat att läsa: 

 

Geografi handlar först och främst om den fysiska verkligheten; om konkreta förhållanden. […] Den 

inrymmer till exempel en rad studiefält där utgångspunkten är förhållanden och processer i naturen, och 

intresset riktas mot människans roll i landskapsförändringar. (Kursplan 1994, s. 137) 

 

Här skrivs det alltså fram att utgångspunkten i geografiundervisningen är processer i naturen. 

Längre ner i stycket förklaras det naturvetenskapliga i geografi ha en begreppslig vidd som 

omfattar stora delar av jordens natur: Landskap, natur- och kulturlandskap, är begrepp som i 

kursplanen används i en mycket vid bemärkelse och som även innefattar hav, havsbotten och 

atmosfär. Samma begreppsliga vidd har här också begreppet jordytan (ibid.). 

Intressant är att kommentarmaterialet radar upp naturgeografiska aspekter av dessa vida 

begrepp. Kursplan 2011 markerar på ett tydligare sätt att naturvetenskapliga kunskaper inom 

geografin inte kan studeras fristående mänsklig aktivitet. Denna ståndpunkt är inte specifikt 

utskriven i kursplanens syfte men i kommentarmaterialet från Kursplan 2011 går det att läsa: 

Begreppet livsmiljö har valts för att sätta människans möjligheter till liv och hållbar utveckling 

i centrum för ämnet (Kommentarmaterial 2011). Valet att använda begreppet livsmiljöer 

framför tidigare års begrepp natur- och kulturlandskap tycks alltså vara gjord med en medveten 

intention om att ändra sättet skolgeografin ska behandla naturvetenskapliga kunskaper. 

Tolkningen att synen på det naturvetenskapliga innehållet skiljer sig från 1994 års och 2011 års 

kursplaner är därmed rimlig att göra. 

Sättet att se naturvetenskapliga kunskaper ur ett samhällsperspektiv i skolgeografin speglas 

redan i förändringarna som gjordes år 2000. Texterna i Kursplan 2000 liknar i mångt och 

mycket de från år 1994 men med skillnaden att texterna lyfter fram nya begrepp som ytterligare 

tar steg från naturvetenskapliga traditioner inom geografin mot ett synsätt där de 

naturvetenskapliga kunskaperna ska ses i ljuset av människa-miljö. Ett nytt begrepp som 

introduceras är till exempel ekologiskt tänkande (Kursplan 2000, s.61).  

Vilka naturvetenskapliga kunskaper eleverna förväntas ha efter att ha gått kurserna finns 

att läsa i innehållet samt betygskriterierna. För Kursplan 1994 och 2000 förväntas till exempel 

elever:  
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ha kunskaper om geo-biosfärens olika delar såsom berggrund och jordar, vatten och luft, vegetation och 

topografi, som förutsättning för människans verksamhet samt att förstå innebörden av ändliga respektive 

förnybara naturresurser och kretslopp (Kursplan 1994, s.34; Kursplan 2000, s. 35). 

 

I Kursplan 2000 (s. 35) förväntas eleverna också: kunna redovisa och förstå endogena och 

exogena processer och hur dessa processer ger upphov till skilda typer av naturlandskap. Dessa 

kunskaper är obligatoriska för alla som läser Geografi A år 2000, det vill säga samtliga elever 

på Samhällsprogrammet. Kunskapskraven är dock inte nya utan återfinns redan i Kursplan 

1994, men då som en del av kursen Geografi B som bara är obligatoriskt för de elever som läser 

inriktningen SPSAM. 

Det naturvetenskapliga innehållet (i sin ”rena” form) i Kursplan 2011 är inte fördelat i olika 

punkter mellan olika kursen utan hittas i kursen Geografi 1 under en samlad punkt. Där står det 

att det centrala innehållet ska behandla: 

 

Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i 

mark, luft och vatten, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur 

och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och 

utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet. 

(Kursplan 2011, s. 3) 

 

Återigen går det år 2011 att urskilja tydliga förekomster av naturvetenskapligt innehåll i 

geografiundervisningen men detta är ständigt kopplat till samhället och mänsklig aktivitet. 

Bevis på det finns i betygskriterierna där det krävs att eleverna redogör för hur och varför 

geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskap (Kursplan 2011, s. 3). 

Det finns alltså inga specifika krav på att redogöra för särskilda faktakunskaper om 

naturvetenskapliga fenomen, utan endast att eleven ska ha så pass goda kunskaper att de kan 

förklara hur och varför processer skapat och förändrat natur- och kulturlandskap. Detta kräver 

naturligtvis kunskaper i naturgeografi men formuleringarna i betygskriterierna är intressant 

eftersom att dessa kan jämföras med betygskriterierna för Kursplan 1994. I dem är det ett uttalat 

krav vid varje betygsnivå att eleverna ska kunna visa att de har kunskaper om geo-biosfärens 

olika delar, exempelvis endogena och exogena processer (Kursplan 1994, s. 34, 36). 

 

Sammanfattande analys 

Efter analysen är min tolkning att den naturvetenskapliga traditionen är närvarande inom alla 

tre kursplaner. Hur pass framträdande och på vilket sätt skiljer sig dock mellan de olika 

tidpunkterna, där det i 1994 och 2000 års kursplan tydligare eftersträvas rena 

naturvetenskapliga kunskaper i jämförelse med 2011 års kursplan som mer uttalat väljer att 

lyfta fram naturens roll i relationen till samhället. 

 

 Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Naturvetenskaplig 
tradition 

NÄRVARANDE NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I analysen som gjorts synliggörs hur geografi som ämne i skolan har förändrats över tid. Innan 

jag går djupare in på en avslutande diskussion av resultatet följer först en sammanfattad tabell 

över förekomsten av de geografiska traditionerna i de tre kursplanerna. 

 

 Kursplan 1994 Kursplan 2000 Kursplan 2011 

Rumslig tradition SVAGT NÄRVARANDE NÄRVARANDE STARKT NÄRVARANDE 

Regional tradition NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE 

Samhällsvetenskaplig 
tradition 

STARKT NÄRVARANDE DOMINERANDE DOMINERANDE 

Naturvetenskaplig 
tradition 

NÄRVARANDE NÄRVARANDE SVAGT NÄRVARANDE 

Tabell 6. Sammanfattning av respektive traditions förekomst i kursplanerna. 

 

Som går att se är det den samhällsvetenskapliga traditionen av geografi som dominerar 

kursplanstexterna. Detta är anmärkningsvärt men kanske inte helt överraskande eftersom att 

geografiundervisningen ur ett människa-miljö perspektiv var en av, och kanske den främsta, 

anledningen till att geografi återintroducerades som ämne i gymnasieskolan år 1994. Men enligt 

vad jag har kommit fram till är det inte under Kursplan 1994 som samhällsvetenskaplig tradition 

är mest framträdande. Traditionen har snarare vuxit sig starkare med åren och det är i Kursplan 

2011 som traditionen har sin starkaste ställning. Detta är i linje med vad Turner (2002) menar 

då han skriver om en omstrukturering i ämnet mot geografi med starkare människa-miljö 

perspektiv. 

Den tradition som däremot fått en svagare ställning i och med läroplansreformerna år 2011 

är den naturvetenskapliga. En anledning till det här uppfattar jag vara att kursplanen blivit 

mycket tydligare med att geografi ska ägna sig åt det förklarande istället för det beskrivande. I 

samband med att eleverna lär sig naturvetenskapliga processer förväntas de alltid kunna koppla 

dessa till hur de är relevanta för mänskligheten, samhälle och individ istället för att bara känna 

till vad som karaktäriserar platser och regioner runt om i världen. 

 Det här går också hand i hand med att den regionala traditionen är betydligt svagare i 

Kursplan 2011 än i Kursplan 1994. I den tidigare kursplanen kan man till exempel läsa att 

geografiundervisningen ska skapa en regional identitet. Men sådana formuleringar försvinner 

mer och mer med tiden vilket enligt mig tyder på att det globala perspektivet fått ett framsäte i 

dagens geografiundervisning. Detta uppmärksammar också Molin (2006) när hon lyfter fram 

att globaliseringsprocesser gett ett nytt djup till geografiämnet. Hon menar bland annat att 

framtidens geografi är dynamisk där konsekvenser, etiska och moraliska frågor, social rättvisa 

med mera ska vara självklara delar av geografiundervisningen. 

En tradition som något oväntat verkar få en tydligare roll i framtidens geografiundervisning 

är den rumsliga. Vad det här beror på kan jag endast spekulera om. En tänkbar förklaring är att 

den teknik som idag finns tillgänglig möjliggör rumslig analys på ett sätt som inte tidigare varit 
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möjligt. Exempelvis skulle kombinationen av mer lättillgänglig geografisk information och 

elevers kunskaper inom IT och datoranvändning vara en möjlig förklaring till att författarna 

bakom Kursplan 2011 ser det som ett gyllene tillfälle för den rumsliga traditionen att växa. En 

annan tänkbar förklaring är att samhället idag i större utsträckning förlitar sig på geografisk 

information, varför elever anses behöva kunskap om hur detta framställs och används. 

När jag först bestämde mig för att undersöka skolgeografin förväntade jag mig skillnader 

mellan de olika kursplanerna. Främst på grund av att det gått 17 år mellan Kursplan 1994 och 

Kursplan 2011, men också för att geografi är ett ämne med många identiteter. Min undersökning 

har visat att det förekommer skillnader men till min förvåning finns det under denna tidsperiod 

en relativt enhetlig syn på vad undervisning i geografi ska syfta till. Som nämns ovan har alla 

tre kursplaner ett tydligt människa-miljö perspektiv. Det verkar med andra ord finnas en form 

av gemensam geografisk identitet mellan de olika kursplanerna och denna identitet tar 

utgångspunkt i den samhällsvetenskapliga traditionen av geografi, en identitet som befästs i och 

med Kursplan 2011. Ett tydligt tecken på att det skulle finnas en sådan identitet är att kravet på 

geografiundervisningen som tvärvetenskaplig ständigt lyfts fram. 

Att det verkar finnas en gemensam geografisk identitet i kursplanerna betyder däremot inte 

per automatik att lärare följer denna i faktiska undervisningssituationer. Molin & Grubbström 

(2013) visar att det råder en viss diskrepans mellan vad som är formulerat i styrdokumenten 

och vad lärare väljer att lägga tonvikt på i undervisningen. Kanske beror detta på att en 

gemensam geografisk identitet inte funnits länge nog i kursplanerna då det som står i Kursplan 

1994 fortfarande är relativt nytt, för att inte nämna innehållet i Kursplan 2011. 

Vad får då en geografisk identitet för betydelse för den framtida skolgeografin? Som jag 

ser det finns två alternativ. Det tvärvetenskapliga skulle kunna innebära ett alldeles för stort 

ansvar för ämnet vilket i sig skulle kunna urholka det. Ett annat, mer optimistiskt, alternativ 

skulle vara att den sammanhållna identiteten kring den samhällsvetenskapliga traditionen också 

kan betyda att ämnet står rustad för att fylla en plats i framtidens skola där samhället ställer allt 

större krav på att fostra elever för en hållbar utveckling. 

Något som jag av utrymmesmässiga skäl knappt berört i denna uppsats är i vilken 

omfattning geografiundervisning ges på gymnasienivå. Vilken poängmässig storlek kurserna 

har och för vilka elever geografi är ett obligatoriskt ämne har förstås betydelse för ämnets 

utveckling. I skiftet från Kursplan 1994 till Kursplan 2000 fick till exempel kursen Geografi A 

större utrymme samtidigt som den också blev obligatorisk för samtliga elever på det 

samhällsvetenskapliga programmet. I rådande läroplan erbjuds geografi återigen endast till 

specifika inriktningar. Förändringar av sådan sort kan naturligtvis också ge konsekvenser för 

ämnets karaktär. 

 

 

SLUTSATS 

Syftet med den här uppsatsen var att studera på vilket sätt skolämnet geografi har förändrats 

över tid genom att analysera hur geografiämnets identitet framträder i den svenska skolans 

geografiundervisning. Resultatet som framkommit i analysen av de tre kursplanerna Kursplan 

1994, Kursplan 2000 och Kursplan 2011 visar att det skett förändringar, bland annat skiljer sig 

framställningen av geografiämnets innehåll och kunskapskrav, men att det dominerande syftet 
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med geografiundervisningen ändå är att studera relationen mellan människa och miljö. Den 

geografiska identiteten i alla tre kursplaner kan därför kopplas till den samhällsvetenskapliga 

traditionen av geografi.  

I uppsatsen har jag studerat hur texterna i de statliga styrdokumenten kursplaner framställer 

ämnet geografi. Trots att dessa är de främsta riktlinjerna för vad innehållet i 

geografiundervisningen ska vara är de långt från att vara de enda komponenterna. Jag uppmanar 

därför framtida forskning att undersöka hur den sammanhållna identitet som jag kommer fram 

till att skolgeografin har, efterlevs i till exempel läromedel, lärarutbildningar eller i praktiska 

undervisningssituationer. 
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