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Förord 

Det är snart dags att sätta punkt för min forskarutbildning och en period i 
mitt liv som trots allt slit kan sammanfattas som stimulerande och utveck-
lande. Detta främst beroende på mötet med de människor som på olika sätt 
har varit delaktiga i mitt avhandlingsarbete.   

Christer Jonasson väckte idén hos mig att söka en doktorandtjänst vid lä-
rarutbildningen i Uppsala och fungerade under min första tid som doktorand 
även som min biträdande handledare. Tack Christer för idén, den visade sig 
vara fruktbar, och i detta sammanhang vill jag även tacka dåvarande Lärar-
utbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd som har finansierat 
min doktorandtjänst och därmed gjort det möjligt för mig att bedriva forskar-
studier.  

Min doktorandtid har fördelats mellan två institutioner vid Uppsala uni-
versitet. Vid Kulturgeografiska institutionen har jag bedrivit mina forskar-
studier och under min första tid som doktorand var Göran Hoppe min hand-
ledare. Vid Institutionen för lärarutbildning har min tid delats mellan att vara 
doktorand och metodiklektor. Under åren har ”mina” lärarkandidater och 
deras handledare ute på fältet utgjort den kritiska kunskapsmassa som jag 
funnit gemenskap med utifrån vårt gemensamma intresse – skolämnet geo-
grafi. Ett varmt tack vill jag rikta till mina lärarkandidater och deras handle-
dare för många intressanta och givande samtal. Till Donald Broady, som 
under en period var min biträdande handledare, vill jag också rikta ett stort 
tack för ditt engagemang och konstruktiva synpunkter på mitt arbete. 

Eftersom min avhandling är ämnesdidaktisk blev det en naturlig följd att 
Leif Östman, pedagog och didaktiker vid lärarutbildningen, alltmer tog över 
uppgiften som biträdande handledare och Jan Öhman, kulturgeograf, inträd-
de som huvudhandledare från kulturgeografiska institutionen. Leif, dig vill 
jag speciellt tacka för ditt helhjärtade stöd. Dina frågetecken och nästan oläs-
liga kommentarer i marginalen har tillsammans med din analytiska blick och 
kreativa förmåga uppmuntrat mig att fortsätta mitt arbete mot målet.   

Tack, Jan, för din säkra handledning, dina konstruktiva synpunkter och 
för många intressanta diskussioner utifrån ditt genuina intresse för ämnet 
geografi. Jag uppskattar speciellt att ditt sinne var öppet för olika perspektiv 
och infallsvinklar på ämnet geografi och didaktisk forskning. 

Förutom mina handledare finns det en grupp personer som jag vill rikta 
ett speciellt tack till och det är läsgruppen vid kulturgeografiska institutio-



 10 

nen. I denna har Hans Aldskogius, Kjell Haraldsson, Roger Andersson och 
Lennart Strömqvist ingått. 

Margareta och Lars Wolf som representerar avhandlingens båda delar, 
geografi och didaktik, vill jag tacka för synpunkter på text och innehåll. Ett 
särskilt tack vill jag rikta till Niclas Månsson som kritiskt granskat och dis-
kuterat mina texter och med en outtröttlig målmedvetenhet läste och kom-
menterade mitt slutmanus. Tack Niclas för ditt engagemang. Ett stort tack 
även till Lena Borgström som i de sista skälvande minuterna tog på sig upp-
giften att ansvara för den engelska översättningen. 

Sist men inte minst vill jag rikta ett tack till mina arbetskamrater på ILU, 
till mina vänner som envist frågat när jag ska bli klar … och naturligtvis till 
mina nära och kära som alltid uppmuntrat mig och stått mig bi, utan er hade 
det inte varit möjligt att genomföra detta avhandlingsarbete. 

 
 
 
Uppsala i april 2006 
 
Lena Molin 
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KAPITEL 1 
Inledning 

Som Pajalabo låg man i lä, det slogs fast från början. I kartboken kom Skåne 
först, tryckt i en extra stor skala, fullständigt nerlusat med röda streck som 
betydde landsvägar och svarta prickar som betydde samhällen. Därefter kom 
de andra landskapen i normal skala, allt längre norrut ju längre man bläddra-
de. Och allra sist kom Norra Norrland, tryckt i extra liten skala för att få 
plats, och ändå fanns där knappt några streck eller prickar alls. Nästan allra 
högst upp på kartan låg Pajala, omgivet av brunfärgad tundra, och det var där 
vi bodde. Bläddrade man tillbaka såg man att Skåne var lika stort till ytan 
som hela Norra Norrland, fastän grönfärgat av helvetesbördig jordbruksmark. 
Det tog många år innan jag genomskådade skalsystemet och insåg att Skåne, 
hela vårt sydligaste landskap från kant till kant, skulle få plats mellan Hapa-
randa och Boden. 

Vi fick lära oss Kinnekulle, höjd 306 meter över havet. Men inte ett ord 
om Käymävaara, höjd 348. Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan 
eller vad de nu hette, fyra kolossala floder som avvattnade det sydsvenska 
höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon. Jag blev tvungen att 
stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken. Små skogsåar som 
knappt ens skulle dugit till bäckflottning. Kaunisjoki eller Liviöjoki, större än 
så var de inte.  

(Mikael Niemi (2000): Populärmusik från Vittula, s. 47)  

Text och mening 
Att författarens självbild av Norrland och norrlänningar ”som lidande av en 
identitetsmässig brist” formades av skolans undervisning, bland annat i geo-
grafi, var det nog ingen, allra minst hans lärare, som anade. Den förmedlade 
skolkunskapen, i det här fallet med hjälp av en kartbok, betraktades säkerli-
gen som objektiv kunskap och som sådan i avsaknad av synliga värden. Ett 
förhärskande synsätt var under 1950- och 1960-talen att kunskapen som 
presenterades i skolan skulle vara fri från värden och ge en objektiv bild av 
världen. Kunskapssynen som låg till grund för de skolreformer som genom-
fördes under 1960-talet grundade sig på den logiska empirismen som vid den 
här tiden dominerade föreställningen om vad vetenskaplig kunskap var (Eng-
lund 1986b). Denna objektivistiska kunskapssyn förbisåg dock att kunskap 
utvecklas i ett socialt sammanhang där både särskilda perspektiv och värde-
ringar finns, synliga eller osynliga (Säljö 2000). 
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I skolans undervisning har läromedel en dominerande och sällan ifrågasatt 
roll. Under lång tid beslutade staten om vilka läromedel som fick användas i 
skolan.  Denna kontroll övergick så småningom till rekommendationer när 
Statens Institut för Läromedelsinformation (SIL) inrättades år 1973 och som 
till sin uppgift hade att granska objektiviteten i olika läromedel. SIL avskaf-
fades den 1 juli 1991. Efter detta datum finns ingen instans eller myndighet 
som har till uppgift att kontrollera, granska eller rekommendera läromedel. 
En uppgift för SIL var till exempel att granska hur andra länder och kulturer 
skildrades i text och bild (Greklandsbilden i svenska läromedel, 1988:2, 
Samerna i svenska läromedel, 1990:2). Läromedelsnämnden konstaterade att 
läromedlens framställning av andra länder och kulturer var klart otillfreds-
ställande och lade ansvaret på läromedelsförlagen att ändra på detta förhål-
lande. De grundskoleläromedel i geografi som granskades av SIL, ansågs ge 
en föråldrad, ensidig och fragmentarisk bild av olika länder och kulturer. En 
bild som, enligt Borgström (1986), i högsta grad leder till fördomar och 
motverkar ett interkulturellt synsätt. Olsson (1986), som i sin forskning 
granskat kultursynen i svenska geografiläroböcker under perioden 1870–
1985, har funnit att läromedlen istället för att förmedla ny kunskap många 
gånger förmedlat fördomar och felaktigheter och därmed bidragit till att ce-
mentera en felaktig bild av människor och kulturer i olika länder. Palmberg 
(1981, 1987, 2000) har konstaterat att detta gäller speciellt bilden av Afrika 
såsom den formats av läromedel utgivna både före och efter 1985. Selander 
(1990) har funnit liknande tendensiösa beskrivningar i deras studie av främ-
lingsfientlighet och rasism i svenska läromedel. 

Läromedel inte bara påverkar och formar elevernas omvärldsuppfattning, 
de kan också utestänga elevernas egen erfarenhet från undervisningen (SOU 
1996:22). Flera studier visar att läromedel till stor del styr lärarnas planering, 
uppläggning och genomförande av undervisningen. I geografi har bland an-
nat Wennberg (1990) och Holmén & Anderberg (1993) konstaterat detta. 
Forskning om läromedelstexter, deras språk, stil, funktion, innebörd och 
sociala betydelse har ökat i betydelse, och under senare år har även bilder 
och illustrationers betydelse för lärandet uppmärksammats (Olsson 1986, 
Selander 1988, 1991, Östman 1995, Tornberg 2000, Bronäs 2000, Westlin 
2000, von Wright 1998). Enligt Selander (1991) förenas pedagogiska texter i 
sin reproducerande funktion, det vill säga att fostra blivande medborgare 
genom förmedling av en viss samhällelig kunskap.   

Att ett förmedlat faktainnehåll, skriftligt såväl som muntligt, går hand i 
hand med ett värdeinnehåll, medvetet eller omedvetet, är något som upp-
märksammats inom den didaktiska forskningen. Exempelvis så diskuterar 
Gudmunsdottir m.fl. (1997) en lärares ämnesdidaktiska kunskaper som be-
stående av två komponenter, ämnesuppfattning och ämnesinnehåll. Lärarens 
uppfattning av ämnet avspeglas i dels lärarens prioritering av undervis-
ningsmoment, dels lärarens värdeorientering i ämnet. Dessa två föreställ-
ningar utgör en grund för vilken typ av historia, fysik eller geografi som 
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eleverna får lära sig. Olika ämnesuppfattningar legitimerar eller utesluter 
olika val av ämnesinnehåll och metod, och det faktainnehåll som till sist 
presenteras för eleven representerar både synliga och osynliga värden. Vilka 
olika typer av mening som läraren via sin undervisning förmedlar i klass-
rummet finns det ingen mall eller inget schema som svarar mot. Valet av 
innehåll som den enskilde läraren i varje undervisningssituation ställs inför 
påverkas av en rad bakomliggande faktorer som exempelvis individuella 
tolkningar, skolkulturer, ämnestraditioner och syften. Undervisningens inne-
håll blir därmed ett intressant kunskapsobjekt då undervisning i detta avse-
ende även kan ses som en social handling (Englund 1997). Denna sociala 
handling, som har en moralisk innebörd, får moraliska konsekvenser då un-
dervisning i grunden handlar om att erbjuda mening (Östman 1995).  

Hur eleverna tar emot, tolkar och omformar dessa meningserbjudanden 
till egen kunskap beror till stor del på i vilket sammanhang som kunskapen 
presenteras (Säljö 2000). Att studier av kartboken, geografers självklara och 
mest använda verktyg, uttrycker en rad osynliga värden visar till exempel 
Mikael Niemis ovan citerade tolkning och omformning av skolkunskap till 
en egen verklighet.  

Skolans samhälleliga uppgift 
Den senaste läroplansreformen uppdrar åt lärarna att transformera läropla-
nens värdegrund till de enskilda ämnena. Läraren skall i sin ämnesundervis-
ning presentera ett medvetet värdeinnehåll utifrån den gällande läroplanen, 
Lpo 94 och Lpf 94, som fastslår att det offentliga skolväsendet vilar på de-
mokratins grund och att ett av skolans viktigaste syfte är att överföra demo-
kratiska värden till eleverna.1 Dessa värden formuleras som 
”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med 
svaga och utsatta […]” ( Lpo 94, s. 5). Denna uppgift som ålagts skolan kan 
sammanfattas i begreppet demokratisk fostran och kan spåras tillbaka till 
skolreformerna 1918/19. Skolans medborgarfostrande roll betonas då för 
första gången i olika styrdokument och ett nytt ämne introduceras på skol-
schemat, medborgarkunskap. Syftet med ämnet var att ge eleverna nödvän-
diga kunskaper för att utvecklas till demokratiska medborgare. Ämnets inne-
håll förändrades i takt med samhället och kom genom läroplansreformerna 
på 1960-talet att byta namn till samhällskunskap.  

Efterkrigstidens samhällsdebatt präglades till stora delar av krigets konse-
kvenser, och 1946 års Skolkommission fastslog alla barns rätt till lika möj-
ligheter och skolans roll som fostrare av demokratiska människor. Fyrtiota-

                               
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) anpassades 1998 till att också omfat-
ta förskoleklassen och fritidshemmet: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet (Lpo 94/98). 
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lets och femtiotalets skoldebatt i Sverige speglade en skarp motsättning mel-
lan skolans vidgade roll som fostrare och den traditionella skolans mer snävt 
kunskapsförmedlande uppgifter (Englund 1986). Enligt SOU 1992:94 finns  
ingen motsättning mellan skolans kunskapsuppdrag och dess fostrans- och 
personlighetsutvecklande uppgifter. Med fostran avser läroplanskommittén 
värdeöverföring, det vill säga skapande av värden och värderingar. Skolan 
har dessutom under lång tid tilldelats nya uppgifter. En rad samhälleliga 
problem har pedagogiserats och överförts till skolan för hantering och lös-
ning. 

Om det idag råder ett samförstånd vad det gäller skolans uppgift att de-
mokratiskt fostra eleven är det mer ifrågasatt att skolan, enligt läroplanen, 
skall gestalta och förmedla dessa värden ”[i] överensstämmelse med den etik 
som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism […]” (Lpo 94, 
s. 5). Piltz (1992) argumenterar i linje med denna viljeyttring medan Sigurd-
son (1995) problematiserar skrivningen och ställer sig frågan om vad som 
här menas med etik och vilken etik som skolan egentligen ska stödja. Utifrån 
tre moralfilosofiers (företrädare för liberalism, kommunitarism och postmo-
dernism) syn på etik, diskuterar Sigurdson vilka konsekvenser de olika filo-
sofiernas ståndpunkt får för synen på demokratisk fostran och pedagogik i 
skolan.  

Frågan är vems eller vilkas tolkningar och värden det är som skall gälla. 
Enligt Läroplanskommittén har hela skolan en etisk och moralisk uppgift: 
”de grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för 
alla givna. De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas” (SOU 
1992:94, s. 111). Läroplanen kan ses både som ett kulturdokument som av-
speglar det samhälle och den tid som det skrivs i och ett politiskt dokument 
innehållande en rad kompromisser. Men trots dessa kompromisser uttrycker 
texten en stark politisk viljeyttring som enligt Englund (1997) och Säfström 
& Östman (1999) får konsekvenser med avseende på moralisk handling. 
Skolan är en plats där samhällets värdekonflikter speglas.  

Läroplan och kursplan i fokus 
Läroplanen och dess politiska text skiljer sig från kursplanerna som oftast är 
skrivna av ämneskunniga personer utifrån en svensk skolämnestradition. 
Med läroplansreformen 1994 följde ett nytt styrsystem, mål- och resultat-
styrning, som innebar stora förändringar av kursplanernas utformning. De 
skulle nu skrivas korta, distinkta och vara utvärderingsbara och ange mål och 
innehåll istället för som tidigare riktlinjer och arbetsformer. Nya kursplaner 
skrevs i samtliga ämnen enligt Läroplanskommitténs direktiv till kursplane-
grupperna. Uppdraget innebar bland annat att respektive ämne skulle relate-
ras till läroplanens övergripande mål. Kunskap om hur man transformerar 
läroplanens övergripande mål till innehåll i ämnet saknades dock i flera av 
kursplanegrupperna, främst inom de samhällsorienterande ämnena (Englund 
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1996). Kursplanerna blev som en konsekvens av detta essentialistiska, mini-
varianter av de vetenskapliga disciplinerna. Englunds (1996) fråga om inne-
hållet i de nya kursplanerna verkligen förmedlade läroplanens intentioner 
gällande exempelvis demokratisk fostran blir i detta sammanhang relevant.  

Vid den översyn av kursplanerna som Skolverket startade hösten 1998 var 
det relationen mellan läroplan och kursplan som sattes i fokus. Uppdraget till 
de så kallade ämnesexperter som anlitades inför revideringen var konkret.2 
En tydligare form angavs med gemensamma rubriker, kortare och mer di-
stinkta texter, där alla anvisningar om ämnesstoff och metod skulle rensas 
bort. Innehållet i kursplanerna skulle tydligare än tidigare relateras till det 
övergripande målet för skolan, den samhälleliga uppgiften. Relationen skulle 
även avspeglas i betygskriterierna (tre nivåer) som samtidigt kompletterades 
med kriteriet för betyget Mycket Väl Godkänd (MVG). De reviderade kurs-
planerna trädde i kraft höstterminen år 2000. 

Den enskilde lärarens uppgift i den nya mål- och resultatstyrda skolan 
(Lpo 94/Lpf 94) har förändrats från att genomföra undervisningen i enlighet 
med de moment- och metodanvisningar som tidigare funnits angivna i kurs-
planerna till att tolka de kunskapsmål som nu uttrycks som ”mål att sträva 
mot” och ”mål att uppnå”. Eftersom de nya kursplanerna saknar anvisningar 
om ämnesstoff och metod, är det lärarens professionalism, i form av ämnes-
teoretiska och didaktiska kunskaper, som lyfts fram och synliggörs genom 
det lokala frirummet (SOU 1992:94). Frirummet är enligt Skolverket 
(2000b) decentraliseringens yttersta uttryck. Tanken är att läraren tillsam-
mans med sina elever beslutar om ämnesinnehåll och arbetsmetod(er) för att 
uppnå de föreskrivna kunskapsmålen och i ett senare skede mäter kvaliteten i 
elevernas prestationer uttryckt i betygskriterier.  

Englund (1996) menar att utformningen av de mål- och resultatstyrda 
styrdokumenten kan ses som en utmaning för den didaktiska forskningen. 
Vetenskapliga analyser av det innehåll, ämnesinnehåll såväl som värdeinne-
håll, som skolan arbetar med, gestaltar och representerar har ökat i betydelse. 
Det har under senare år presenterats flera vetenskapliga arbeten utifrån den-
na utgångspunkt om olika ämnen i skolan (Englund 1986b, Östman 1995, 
Tornberg 2000, Hjälmeskog 2000, Westlin 2000). Inom ramen för olika 
Skolverksprojekt har innehåll och meningsskapande stått i fokus (Skolverket 
1993, Skolverket 1998a, 1998b, Skolverket 1999a, 1999e, Skolverket 2004a, 
2004b). Utbildningsdepartementet och Skolverket har de senaste åren ge-
nomfört och publicerat ett flertal utvärderingar av olika värdegrundsprojekt 
och redovisat resultatet av det intensifierade arbetet under Värdegrundsåret 
1999 (Skolverket 1999b, 1999c, Utbildningsdepartementet 2000a, 2000b, 

                               
2 Som skolverksexpert ansvarade jag för revideringen av kursplanen i ämnet samhällskunskap 
för den obligatoriska skolan och var delansvarig för revideringen av den gemensamma kurs-
planen i de samhällsorienterande ämnena för den obligatoriska skolan samt deltog i arbetet 
med revideringen av kursplanen i ämnet samhällskunskap för den frivilliga skolan.  
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2000c, 2000d, Zackari & Modigh 2000). Resultaten från ovanstående veten-
skapliga arbeten och utvärderingar visar i flera fall att utfallet av skolans 
undervisning inte alltid överensstämmer med de skrivna intentionerna i läro-
planer och kursplaner. Skolorna tycks i många fall sakna redskap för att ar-
beta med och värdera värdegrunds- och demokratifrågor i undervisningen 
(Lindgren 2003).  

Avhandlingens syfte  
Avhandlingen har inspirerats av de nya styrdokumentens utformning och de 
möjligheter som ges när det gäller att diskutera skolämnenas innehåll, och i 
detta arbete skolämnet geografi. Frirummet skapar ett stort utrymme för den 
undervisande läraren att välja ämnesinnehåll och metod. Det innebär att det 
inte längre finns någon mall för hur exempelvis geografiundervisningen ska 
bedrivas och vad en kurs ska innehålla.  

Den senaste läroplanen (Lpo 94/Lpf 94) slår fast att det offentliga skolvä-
sendet vilar på demokratins grund och att verksamheten i skolan ska utfor-
mas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. I enlighet med sko-
lans värdegrund framhålls i de nuvarande styrdokumenten de globala frågor-
na om en rättvis fördelning av resurserna i världen och om förhållandet mel-
lan rika och fattiga länder ur ett solidaritets- och rättviseperspektiv som 
särskilt viktiga. Detta perspektiv sägs utgöra en viktig värdegrund för sko-
lans undervisning i globala frågor (SOU 1992:94, s. 92, Lpo 94/Lpf 94). 
Andra viktiga fostransfrågor som anges är människans omsorg om vår ge-
mensamma miljö och det ökade kravet på förmåga till samarbete och ett 
solidariskt handlande som till exempel en ökad invandring ställer. 

För geografer är rummet ett centralt begrepp och de fostransfrågor som 
nämns ovan, både som generella samhällsinfluenser och skolans ambitioner, 
är i högsta grad rumsliga frågor. Det handlar i stor utsträckning om geogra-
fins moraliska dimension där geografiskt ämnesstoff sammankopplas med 
värden som social rättvisa, solidaritet, jämlikhet och hållbar utveckling, frå-
gor som kräver moraliska överväganden och ställningstaganden.3  
Synen på nämnda frågor har förändrats kraftigt över tiden, från kolonialistisk 
råvaurexploatering och nationalromantisk naturskyddsdebatt i seklets början 
till dagens diskussion om globalisering, tids- och rumskomprimering, cent-
rum-periferirelationer och hållbar utveckling.  

Historiskt sett finns det nära samband mellan skolämnena och de veten-
skapliga disciplinerna. Att skolämnet geografi och det vetenskapliga ämnet 
geografi, som i Sverige uppdelas i kultur- och naturgeografi, under senare år 

                               
3 I avhandlingen görs ingen åtskillnad mellan "etik" och "moral", som enligt Tännsjö (2000, s. 
21-22) uttrycker samma mening, nämligen sedvana, det vill säga hur människan lever och bör 
leva med varandra.  
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har kommit att utvecklas åt olika håll och i olika grad gör det inte mindre 
intressant att relatera detta arbete till studiet av vetenskapens roll i formandet 
av skolans och samhällets syn på ovanstående frågor.  

Skolans politiska uppdrag är att utbilda och fostra demokratiska medbor-
gare och skolämnenas främsta syfte är att bidra till realiseringen av läropla-
nens mål, som är överordnade kursplanernas. En uppgift som innebär att 
skolans identitetsskapande uppgifter bör diskuteras samtidigt med dess roll 
som kunskapsförmedlare. Detta är vad min avhandling, Rum, frirum och 
moral, i grunden handlar om och min avsikt är att analysera lärares tolkning 
av frirummet och därmed vilket ämnesstoff som lärare själva väljer för att 
koppla läroplanens mål via kursplanerna till den praktiska undervisningen i 
skolämnet geografi. Förståelsen av detta innehållsval utgör avhandlingens 
övergripande syfte. 

Avhandlingens syfte besvaras och diskuteras genom en empirisk kart-
läggning av geografilärares innehållsval, utifrån 81 stycken observationer av 
geografilektioner på gymnasienivå och efterföljande samtal med lärarkandi-
dater och deras handledare, och en teoretisk reflektion baserad på resultaten 
av en läroplanshistorisk analys och en textanalys av läroböcker i geografi.  
Studien är ämnesdidaktisk, dvs. den kombinerar ämnesteori med didaktisk 
teori, och hämtar sina analysverktyg från den läroplansteoretiska didaktik-
forskningen. 

Disposition av innehåll 
Avhandlingen består av nio kapitel. I det inledande kapitlet har avhandling-
ens studieobjekt introducerats och studiens syfte presenterats. I det följande 
kapitlet, kapitel två, tecknas den ämnesteoretiska bakgrund mot vilken jag 
senare ska diskutera och söka förstå geografilärares innehållsval. Bakgrun-
den består av tre delar där geografi är det centrala kunskapsobjektet och dis-
kuteras utifrån ämnets vetenskapliga utveckling och identitet, ämnets status 
och plats i skolan och geografins geografi där likheter och olikheter söks i ett 
internationellt perspektiv. 

Kapitel tre syftar till att introducera didaktik som vetenskaplig disciplin 
och främst den läroplansteoretiska didaktikforskningen varifrån jag hämtar 
inspiration och analysverktyg till min ämnesdidaktiska studie. Inom traditio-
nen har läroplanshistoriska, utbildningsfilosofiska samt textanalytiska per-
spektiv utvecklats och forskningsinriktningen karakteriseras av att skoläm-
nenas innehåll betraktas som kontingent vilket medför att analyser av mot-
stridiga och möjliga uppfattningar om det rätta innehållet blir fruktbara och 
intressanta.  

I kapitel fyra redovisas val och tillämpning av metod. I detta sammanhang 
diskuteras också de kunskapsteoretiska perspektiv som avhandlingen vilar på 
och de metodologiska överväganden som gjorts utifrån dessa perspektiv. 



 18 

Resultatet från en läroplanshistorisk studie redovisas i kapitel fem och sex 
där skolämnet geografi analyseras ur tre sammanhängande aspekter; skol-
ämnet geografi som uttryck för politisk styrning, skolämnet geografi och 
dess historiska och sociala bestämning, och skolämnet geografi i relation till 
den vetenskapliga disciplinen. Genom denna analys kartläggs dels hur och 
av vilka krafter som innehållet i skolans geografiundervisning har utformats 
och förändrats över tid, dels resultatet av denna process som synliggörs i 
form av geografiämnets selektiva traditioner. Analysen bygger på läsning av 
auktoritativa texter och syftet är att kartlägga skolämnet geografi och dess 
varierande val av innehåll över tid.  

I kapitel sju redovisas resultatet från den praktiknära forskning som jag 
utfört under min tid som doktorand (80 %) och metodiklektor (20 %) vid 
Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. Studien bygger på 81 
stycken lektionsobservationer och samtal med blivande geografilärare och 
deras handledare på gymnasieskolor under läsåren 1997/98–2004/05. Här 
presenteras och diskuteras hur geografiämnet gestaltas i klassrummet utifrån 
de innehållsval som görs av den enskilde läraren.  

Ett resultat som mina observationer visar är att läroboken är en viktig käl-
la för lärares val av innehåll. Det leder fram till nästa kapitel, kapitel åtta, där 
resultatet från en textanalys av läromedel i geografi presenteras och diskute-
ras.  

I avhandlingens avslutande kapitel, kapitel nio, sammanfattas studien i 
form av en didaktisk typologi för skolämnet geografi och avhandlingens 
syfte diskuteras utifrån denna typologi.  Frågan om varför specifika ämnes-
innehåll legitimeras eller exkluderas leder till en problematisering av lärares 
val innehåll i förhållande till demokratiska värden. Avhandlingen avslutas 
med en engelsk sammanfattning. 
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KAPITEL 2 
Geografi och geografiämnet 

Syftet med följande ämnesteoretiska genomgång är att utveckla en förståelse 
för avhandlingens kunskapsobjekt. Kapitlet är omfångsrikt och indelas i tre 
avsnitt som vart och ett diskuterar tre teman som i avhandlingen är starkt 
relaterade till varandra. De tre delarna behandlar i tur och ordning; Geografi 
– ett sammanhållet ämne men konkret uppdelat, Geografi som lärdomsämne 
och Geografins geografi, där en internationell utblick och jämförelse av sko-
lans geografiundervisning tecknas. Syftet med varje del presenteras under 
respektive rubrik. 

Geografi - ett sammanhållet ämne men konkret uppdelat 
I vad består geografiämnets kärna, är en inomvetenskaplig frågeställning 
som funnits med genom geografiämnets hela historia och den är fortfarande 
aktuell. Exempelvis minns den svenska geografen Gunnar Arpi (1974, s. 
115) denna pågående diskussion: ”Under hela min medvetna geografitid, 
alltså från 1937, har det inom ämnet och institutionen förts en stillsam dis-
kussion om ämnets identitet.” Denna, som Arpi betecknar ”stillsamma dis-
kussion” om ämnets identitet ledde i Sverige tidigt fram till en konkret upp-
delning av geografiämnet i två vetenskapliga discipliner. Vid universitetet i 
Uppsala delades, i början av året 1949, den geografiska professuren upp i en 
naturgeografisk och en kulturgeografisk professur. Även institutionellt fort-
satte uppdelningen av ämnet och i början av 1950-talet delades det samman-
hållna geografiämnet i två discipliner, en kulturgeografisk del som från bör-
jan kom att tillhöra humanistisk fakultet och senare samhällsvetenskaplig 
fakultet och en naturgeografisk tillhörande naturvetenskaplig fakultet.4 Inom 
loppet av några år var det sammanhållna ämnet geografi ett uppdelat ämne 
vid samtliga universitet i Sverige utom i ett avseende och det var utbildning-
en av blivande geografilärare. Detta förhållande kom i förlängningen att 

                               
4 De två disciplinerna kan ha olika fakultets- och institutionstillhörighet vid olika universitet.  
Idag finns t. ex. inte naturgeografi som ett eget ämne vid Uppsala universitet utan ingår i 
Institutionen för geovetenskaper inom programmet för ”Miljö- och landskapsdynamik” i det 
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.  
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betyda att geografiutbildningen inom institutionerna delades upp och avskil-
de blivande lärare från utbildningen av kultur- respektive naturgeografer och 
forskare. Det var inte enbart själva utbildningen som delades, även de som 
undervisade inom de olika inriktningarna indelades i lärare och forskare 
(Pred 1984). Även efter den institutionella delningen har diskussionen inom 
universitetsvärlden om det sammanhållna ämnets vara eller inte vara fortsatt. 
I flera länder, exempelvis Finland, har aldrig någon delning genomförts, där 
är ämnet geografi fortfarande en sammanhållen akademisk disciplin (Vartia-
inen 1994). Åsikterna går isär, men i Sverige har ämnets båda delar fortfa-
rande olika fakultetstillhörigheter och det är det delade ämnet som överlevt 
och expanderat var för sig. Något som framförallt beror på en specialiserad 
och framgångsrik forskning såväl inom kulturgeografin som inom naturgeo-
grafin. Argumenten för eller emot en delad vetenskaplig disciplin grundar 
sig främst på den enskilde ämnesföreträdarens åsikt om ämnets identitet. En 
tydlig gräns går mellan de som anser att geografiämnet har ett eget studieob-
jekt eller om ämnet är ett perspektiv som i princip kan studera vilket feno-
men som helst. 

En faktor som starkt påverkar kunskapsinnehållet i skolans undervisning 
är skolämnenas relation till de bakomliggande vetenskapliga disciplinerna. I 
Sverige är relationen mellan skolämnet geografi, som är ett sammanhållet 
ämne, och geografi som vetenskap, som består av två vetenskapliga discipli-
ner, minst sagt komplicerat.  

Vid några institutioner i Sverige erbjuds kurser i det sammanhållna ämnet 
geografi. Geografi som ett sammanhållet ämne kan då, utifrån hur vi idag 
klassificerar de vetenskapliga disciplinerna, beskrivas som ett tvärvetenskap-
ligt ämne som innehåller ämnesstoff från två skilda vetenskapliga kunskaps-
områden, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Enligt principen om de 
enskilda universitetsinstitutionernas beslutanderätt om innehållet i de kurser 
som erbjuds kan ämnesinnehållet i exempelvis geografi skilja sig markant 
mellan olika institutioner. Ett ”klassiskt” innehåll när det gäller utbildning i 
det sammanhållna ämnet geografi vid svenska universitet är en inledande 
kurs i naturgeografi som byggs på med en kulturgeografisk kurs och avslutas 
med en kurs i regionalgeografi.   

Följande avsnitt beskriver kortfattat geografiämnets vetenskapliga fram-
växt i termer av ämnets traditioner. Utifrån denna historiska bakgrundsteck-
ning diskuteras sedan olika ståndpunkter om geografiämnets identitet. Denna 
historiska översikt utgör en central grund för det fortsatta arbetet om skol-
ämnet geografi där jag bland annat söker förstå de innehållsval som dagens 
gymnasielärare i geografi klargör i sin undervisning. 

Geografi som vetenskaplig disciplin konstitueras  
Vid svenska universitet är, som tidigare nämnts, det vetenskapliga ämnet 
geografi sedan mitten av 1900-talet inte längre ett sammanhållet ämne utan 



 21

konkret uppdelat i två discipliner utom när det gäller utbildningen av blivan-
de lärare i geografi. Denna åtskillnad mellan olika studentgrupper vad det 
gäller ämnets karaktär och innehåll kan delvis förklaras utifrån geografins 
dubbla uppgift, som bildningsämne såväl som dess allmänbildande uppgift. 
Geografins innehåll har under hela sin historia uppfattats som attraktivt, 
estetiskt lockande och/eller emotionellt tillfredsställande såväl för en utom-
akademisk publik som en vetenskaplig lekmannapublik och kan i enlighet 
med Hards (1982) definition betecknas som en folkvetenskap (Vartiainen 
1994, s. 63). Det är både den allmänbildande uppgiften och ämnets samhäl-
leliga nyttoaspekt som drivit den inomvetenskapliga utvecklingen framåt 
enligt Vartiainen.5 

Det var just geografins attraktiva innehåll som lockade män utanför uni-
versitetsvärlden när de första geografiska sällskapen etablerades i Europa i 
början av 1800-talet: Paris (1821), Berlin (1821), London (1830). Känne-
tecknande för den geografi som utövades var att endast en liten del av geo-
grafin grundade sig på vetenskap och få geografer var vetenskapsmän. Säll-
skapens främsta syfte var att initiera och finansiera de upptäcktsresor och 
geografiska expeditioner som i förlängningen gav förutsättningarna för ko-
lonialismen och den världsomspännande handelns framväxt. Anledningen 
till att geografiska sällskap grundades runt om i världen under 1800-talet kan 
sökas hos den då dominerande ideologin i Europa, nationalismen, som enligt 
Vartiainen (1994) utgör geografins ideologiska ursprung. Nationalismen och 
dess intressenter, det vill säga representanter från affärsvärlden, militären 
och diplomatkåren, deltog utifrån sina egna syften vid de första internatio-
nella geografiska konferenserna – däremot saknades geografer.  

”Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi” (SSAG) grundades år 
1877, femton år före den förste svensk, Sven Hedin (upptäcktsresande och 
författare till läroboken Från pol till pol), som uppnådde doktorsgrad i geo-
grafi år 1892 i Tyskland och tjugo år innan den första professuren i geografi 
inrättades vid Lunds universitet 1897 (H.H. von Schwerin 1897–1912). Någ-
ra år senare följde flera lärosäten efter och inrättade professorsstolar: Uppsa-
la (1901), Göteborg (1905) och Stockholm (1909). Totalt fanns det fyra pro-
fessorer i geografi 1910 (Helmfrid, 1999, s. 21).  

Bildandet av SSAG kan ses som startskottet på det vetenskapliga ämnets 
konstituering, vars institutionaliseringsperiod som vetenskaplig disciplin kan 
förläggas till perioden åren 1880–1920.6 Grunden till SSAG var Antropolo-

                               
5Att geografins innehåll intresserar en bred och skiftande publik exemplifierar Vartiainen 
(1994) med tidsskriften National Geographic som är den mest lästa tidsskriften i hela världen. 
6 Sällskapet startade samtidigt utgivning av en periodisk skrift, Ymer, som länge var det enda 
forumet för geografisk debatt i Sverige. Ymer gavs ut som periodisk skrift (fyra nummer per 
år) fram till år 1966 och därefter som årsbok. År 1919 startar SSAG att ge ut en renodlad 
facktidskrift, Geografiska Annaler, som från år 1965 ges ut i två versioner; Serie A som vän-
der sig till naturgeografer och Serie B för kulturgeografer 
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giska sällskapet som bildats i mars 1873 av drygt tjugotalet medlemmar.7 
Vid decembermötet år 1877 beslutade sig sällskapet för att i fortsättningen 
namnändras till Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi och delas i 
två sektioner, en antropologisk och en geografisk. Medlemsantalet växte 
snabbt och år 1881 bestod sällskapet av 686 medlemmar. Av dessa var 258 
akademiker, varav 63 professorer. Officerarna var 126 till antalet, 52 av le-
damöterna bar adliga titlar och 11 kvinnor fanns som medlemmar (Ljung-
ström 2004, s. 29). Vid ombildningen 1877 fylldes den geografiska sektio-
nen enligt Ljungström (2004) med representanter för ”Vegafärden” under 
ledning av A. E. Nordenskiöld som länge var den förste och den mest kände 
forskningsresanden i Sverige (som med tiden kom att utmanas av Sven He-
din). Det innebar att naturgeografin redan från start kom att dominera inom 
ett sällskap som hade svårt att konsekvent skilja på vad som var geografiskt 
och antropologiskt material.  

Sällskapets identitet var källa till många diskussioner och kom så små-
ningom att splittra sällskapet när arkeologer, etnografer och fysiska antropo-
loger blev helt undanträngda av geologer och geografer (Ljungström 2004, s. 
67). Sällskapet, som hade startat som en exklusiv forskarsammanslutning, 
blev med det vidgade intresset för ”geografi i allmänhet” en mer publiktill-
vänd krets. Det framgår främst av urvalet av de artiklar som publicerades i 
sällskapets tidskrift Ymer. Ljungström (2004, s. 67) som studerat SSAG och 
innehållet i dess tidskrift anser att intresset försköts från ”den ursprungliga 
(antropologiska) forskningen till ett intresse för geografi som i stort sett var 
synonymt med upptäcktsresor, inte minst de afrikanska, och med polarforsk-
ning.” Detta är också förklaringen till att det bland militärer fanns ett stort 
intresse för sällskapet då de genom sin karriär fått tillfälle att bli mycket 
beresta.  

Om sällskapets identitet ständigt var en källa till argumentation fanns det 
ytterligare en skiljelinje som diskuterades och det var den mellan de resande 
vetenskapsmännen (det s.k. Humboldska idealet) eller upptäcktsresande, och 
länsstolsforskarna, även kallade skrivbordsforskare eller museiforskare. Skil-
jelinjen mellan fältarbetet å ena sidan och museet och laboratoriet å andra 
sidan var skarp och visade sig exempelvis genom att Sven Hedins status som 
resande vetenskapsman diskuteras livligt. Hur forskning skulle bedrivas, 
genom fältarbete eller via museiforskning var en konflikt som aldrig kunde 
lösas i samtalsform. Däremot löstes konflikten genom en ”kupp” där en 
grupp forskare som förespråkade idealet av museiforskning försökte återge 
SSAG och Ymer dess forna exklusivitet genom att byta ut redaktören. ”Ju 
tråkigare, desto bättre” blev den nya parollen vad det gällde innehållet i de 
artiklar som fortsättningsvis skulle publiceras (Ljungström 2004, s. 69). 

                               
7 Uppgifterna om SSAG är hämtade från Ljungström (2004): Oscariansk antropologi. Etno-
grafi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal. Gidlunds förlag. 
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Kuppmakarna lyckades dock inte till fullo med sin avsikt då tidskriftens 
karaktär var vida omtyckt. 

Anmärkningsvärt var att år 1881, då medlemsantalet i SSAG som ovan 
nämnts markant hade ökat till 686 personer varav 258 akademiker, fanns en 
ny grupp medlemmar som räknades till akademikerna och det var läroverks-
lärare. Det är intressant ur flera synvinklar: dels att denna nya grupp av läro-
verkslärare inräknades som akademiker, dels deras geografiska spridning 
över landet. SSAG:s medlemsökning, som från början varit en ren Stock-
holmsangelägenhet, visar på den omfattande utbyggnaden av det svenska 
skolsystemet som genomfördes från mitten av 1800-talet och framåt. En 
utbyggnad som i sin tur medförde att fler läroverkslärare behövde utbildas 
vid universiteten. I anvisningarna till lärarutbildningen fanns krav på geogra-
fiska kunskaper och lärarutbildningens kunskapskrav blev i sin tur ledande 
för skolan (Lundgren 1979, s. 62 ). Att geografiska kunskaper ingick i lärar-
utbildning kan tillskrivas de starka nationalistiska strömningarna som fanns 
inom landet. Att stärka identiteten med fosterlandet var något som kom att 
ingå i de allmänna grunderna för undervisningen och gällde skolan i allmän-
het och dubbelämnet historia och geografi i synnerhet. Det var framför allt 
det intellektuella Sverige som fylldes med starka fosterlandskänslor och 
skolans fostransuppdrag påverkades kraftigt (Lundgren 1983, s. 53). Med 
denna efterfrågan på lärare i geografi som kunde stärka den nationella identi-
teten ute på läroverken höjdes ämnets status vid universitetet vilket resulte-
rade i att en självständig disciplin inrättades. 

Geografi – ett ämne med starka traditioner 
Av ovanstående framgår att geografin vann sin status som akademisk disci-
plin genom att skolämnet stärkte och befäste sin ställning som ett av skolans 
viktigaste ämne ifrån mitten av 1800-talet och framåt. När geografin konsti-
tueras som en självständig vetenskaplig disciplin vid universiteten i Sverige 
bygger kunskapsinnehållet på starka traditioner framvuxna sedan antiken. 
Det finns flera geografer som har tagit sig an uppgiften att beskriva det ve-
tenskapliga ämnets historiska utveckling och identitet. Exempelvis Pattison 
(1964), Graves (1979), Johnston (1983), Haggett (1972), Holt-Jensen (1981, 
1988) och Turner (2002). Samtliga författare redovisar en relativt samstäm-
mig syn på de traditioner och det innehåll som anses bärande i ämnets histo-
ria.  Min kortfattade redovisning av ämnets vetenskapliga utveckling bygger 
på Pattison (1964) som väljer att diskutera ämnesutvecklingen i termer av 
traditioner. Enligt Pattison dominerade följande fyra traditioner utvecklingen 
inom ämnet från antiken och fram till mitten av 1900-talet; The Spatial Tra-
dition – den rumsliga traditionen, Earth Science Tradition – den naturgeo-
grafiska traditionen Man-Land Tradition – människa-miljö traditionen och 
Area Studies Tradition – den regionala traditionen.  
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Graves (1979) bygger på Pattisons fyra traditioner med en femte tradition 
som han benämner critical human geography paradigm eller den kritiska 
geografin, en forskningsinriktning som lyckas etablera sig på 1970-talet och 
enligt Graves står för ett paradigmskifte inom geografin. Enligt Graves avser 
skiftet den omsvängning inom ämnet som påbörjades under 1970-talet mot 
en kritisk-radikal geografi med humanistiska inslag. Forskningsinriktningen, 
som bygger på kritisk teori och inrymmer flera grenar, har som gemensam 
utgångspunkt att granska strukturerna i samhället och därigenom blottlägga 
osynliga maktstrukturer i syfte att driva fram samhälleliga och sociala för-
ändringar.  

Geografiämnets fem traditioner avspeglar både den inomvetenskapliga 
utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort. Det är främst inom traditio-
nerna som ämnesutvecklingen ägt rum och vid olika tidsperioder har tyngd-
punkten förskjutits mellan och inom traditionerna. Nya sätt att tänka, förkla-
ra och teoretisera har förändrat forskningsinriktningar och val av forsknings-
objekt. Utifrån tre grundläggande geografiska begrepp rum, plats och region 
kommer följande text att illustrera den inomvetenskapliga utvecklingen inom 
och mellan traditionerna. Utvecklingen av begreppen har gått från en ren 
beskrivande uppgift inom den rumsliga traditionen till att idag ses som red-
skap för att analysera sammanhang, något som exempelvis kännetecknar 
tvärvetenskaplig forskning, och de används inom många discipliner. Exem-
pelvis introducerades begreppet region först inom den rumsliga traditionen 
för att senare utvecklas till en egen tradition, den regionala traditionen, där 
studiet av den unika, idiografiska, regionen från början avgränsades utifrån 
naturförhållanden men som idag övergått till att ses som en ekonomisk, poli-
tisk eller kulturell angelägenhet.  

Studiet av rummet har av tradition gällt själva utbredningen av fysiska ob-
jekt och företeelser. Redan under antiken grundlades geografins arbetssätt 
och uttrycksform. Konkret berättar de två grekiska orden ge, som betyder 
jord, och grafein, som betyder skriva, om vad den vetenskapliga disciplinen 
geografi i sitt enklaste utförande handlar om, en beskrivning och kartlägg-
ning av jordytan. Genom insamlandet av empiri i fält utvidgades kunskapen 
om jorden och nedtecknades i form av kartor, geografers centrala hjälpmedel 
för beskrivning och analys. Geografin under antiken var väl så insiktsfull 
och redan då hade jordens omkrets räknats fram och ett geografiskt gradnät 
konstruerats och med hjälp av detta kunde man lägesbestämma platser på 
jordytan. Flera av dessa kunskaper föll under medeltiden i glömska men 
återuppväcktes i och med de geografiska upptäckternas tidevarv.  

Denna kartläggning och beskrivning av jordytan som karakteriserar den 
rumsliga traditionen bidrog samtidigt till utvidgade kunskaper om jordens 
naturgivna processer, den naturgeografiska traditionen, som utvecklades 
parallellt (Pattison 1964). Dessa två traditioner dominerade ämnet ända fram 
till början av 1800-talet då Alexander von Humboldt (1769–1859) och Karl 
Ritter (1779–1859) utvecklade geografin till en självständig vetenskap. Både 
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von Humboldt och Ritter arbetade utifrån ett induktivt angreppssätt, de sam-
lade och systematiserade empiriska data för att genom detta fastställa lag-
bundenheter och förklaringar, teoribildningen kom som ett resultat av iaktta-
gelser i verkligheten. Med von Humboldt och Ritter växte den regionala 
traditionen fram och båda företrädde en geografi där den enskilda regionens 
särart betonades. (Karl Ritter började även identifiera och beskriva männi-
skorna i de enskilda regionerna efter hudfärg genom att använda epitetet 
vita, svarta, gula och röda folk.) Både von Humboldt, som främst var natur-
geograf, och Ritter, som mer företrädde ett kulturgeografiskt synsätt, ansåg 
att naturens lagar var överordnade människan och att det var i naturens lagar 
som förklaringar till utvecklingen skall sökas men ytterst var det Guds lagar 
som styrde.  

När von Humboldt och Ritter avlider år 1859 avslutas den period som 
även kallats den ”klassiska” inom geografin. Darwins utvecklingslära Origin 
of Species, som publiceras samma år påverkar även geografin som blir starkt 
naturvetenskapligt inriktad och den geografiska forskningen fokuseras på att 
finna naturlagar. Åsikten om att naturens lagar var överordnade människan, 
naturdeterminism, kom att få en stor betydelse för den framtida utvecklingen 
inom flera områden. Inom geografin började människa-miljö traditionen 
träda fram och under senare delen av 1800-talet tolkades studier inom denna 
tradition utifrån en sträng deterministisk hållning där naturförutsättningarna 
ansågs vara av avgörande betydelse för människans utveckling. Naturdeter-
ministiska förklaringar inom geografin blev vanliga, exempelvis att klimatet 
skulle ha en gynnsam eller ogynnsam effekt på vissa regioners ekonomiska 
framgång. Genom naturdeterminismens genombrott kom den naturgeogra-
fiska traditionen att helt dominera inom disciplinen (Pattison 1964). Geogra-
fin övergick från att vara en ideografisk vetenskap till att bli en nomotetisk, 
generellt lagsökande vetenskap och den induktiva forskningen ersattes med 
ett hypotetiskt-deduktivt angrepssätt. Ett angreppssätt som kom att karakteri-
sera geografin som vetenskap under senare delen av 1800-talet (Holt-Jensen 
1981).   

Det naturdeterministiska synsättet ersattes senare av uppfattningen att det 
råder ett dialektiskt förhållande mellan människa och miljö – naturen sätter 
gränser för människans agerande men människan påverkar och agerar inom 
dessa gränser. Ett synsätt som blev grundläggande för den franska regional-
geografiska skolans framväxt vilken gav kulturgeografin en egen identitet 
(Holt-Jensen 1981). Geografens uppgift blev nu att med ett historiskt per-
spektiv ge en helhetssyn av en regions uppbyggnad och funktion utifrån 
såväl natur- som kulturgeografiska förhållanden. Det generella lagsökandet 
inom geografin upphörde till förmån för en idiografisk vetenskap med ett 
induktivt angreppssätt. Fältarbete som metod lyftes fram och därmed också 
fältarbetarens kunskap om och känsla för den region som han eller hon be-
sökt. Utifrån det nya synsättet växte en humanistisk tradition fram inom 
geografin. Paul Vidal de la Blache (1845–1918) kom att företräda den vanli-
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gaste synen på geografins kärna under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, nämligen regionalgeografin (Holt-Jensen 1981).   

Det är nu i början av 1900-talet som kulturgeografin vinner terräng inom 
ämnet, främst på grund av de omvärldsförändringar som sker och sätter fo-
kus på nya frågor i samhället, exempelvis demokratiprocessen, industrialis-
men och den expanderande världshandeln. Samtidigt som ämnet inriktades 
allt mer på specifikt naturgeografiska eller samhällsgeografiska studier växte 
kritiken mot regionalgeografin, den dominerande uppfattningen om ämnets 
identitet sedan von Humboldt och Ritter introducerade traditionen.  

Att ämnets identitet uppfattades som regionalgeografi var något som ti-
digt diskuterades bland geografer, men det kom att dröja ända fram till andra 
världskrigets slut innan synen på geografi och geografisk forskning föränd-
rades. Den kritik som så småningom riktades mot regionalgeografin som 
vetenskap hade flera inslag: regionalgeografin ansågs som ovetenskaplig 
därför att den alltför ofta ägnade sig åt enbart uppräkning av olika faktorer i 
en region, någon syntes sammanställdes sällan och den hade inte sin ut-
gångspunkt i någon problemställning eller frågeformulering. Wennberg 
(1990, s. 52) uttrycker det så här: 

”Under 1950-talets omsvängning av kulturgeografin misskrediterades regio-
nalgeografi som forskningsgren därför att så många samverkande faktorer är 
inblandade, att en vetenskaplig prövning av hypoteser om samband ansågs 
outförbar; den blev intuitiv.”  

 
De geografer som företrädde åsikten om att geografiämnet hade ett eget stu-
dieobjekt att studera hämtade stöd för sin uppfattning från den tyske filoso-
fen Immanuel Kant (1724–1804). Det var Kant som utarbetade den filosofis-
ka indelningen av olika kunskapsområden i vetenskapliga discipliner. Kants 
indelningsgrund byggde på ämnenas centrala studieobjekt och han klassifi-
cerade vetenskaperna utifrån deras empiriska kunskapsområde; logisk klassi-
ficering utifrån de studerade företeelsernas art eller fysisk utifrån de studera-
de företeelsernas placering i tid och rum. Den logiska klassificeringen ligger 
till grund för de systematiska vetenskaperna och den fysiska klassificeringen 
till syntesvetenskaperna dit historia (kronologisk vetenskap) och geografi 
(korologisk vetenskap) räknas. En konsekvens av Kants indelning blev just 
att geografins identitet tolkades som studiet av regionala synteser (Wennberg 
1990, Turner 2002). En tolkning som från mitten av 1900-talet ifrågasattes 
allt kraftigare av geografer som stod för en annan åsikt, nämligen den att 
ämnet var ett perspektiv som kan studera i princip vilket fenomen som helst. 
Det traditionella sättet att studera rummets struktur utmanades och övergavs 
av geografer som i stället övergick till att studera rumsliga relationer. Studier 
av olika samhällsprocesser var det som intresserade den nya generationen av 
forskare. Stora datamängder samlades in och sorterades för att skapa lagbun-
denheter i rummet och över tid (spatial science). Den nya geografin, den 
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positivistiska geografin eller den kvantitativa geografin som den nya inrikt-
ningen har kallats, blev populär framförallt i USA under 1950- och 1960-
talen. En av de ledande geograferna i utvecklingen av den kvantitativa geo-
grafin, David Harvey blev också en av de första geograferna som senare 
kritiserade forskningsinriktningen. Kritiken han riktade mot den positivistis-
ka forskningen var dess empirism, studiet av delarna i stället för helheten, 
tron på objektivitet och neutralitet och strävan efter att försöka formulera 
universella lagar. Slutsatsen för den geografiska forskningen blev att rummet 
i sig inte kan ge förklaringar till rumslig organisation och kritikerna efterfrå-
gade istället en samhällsrelevant forskning som lyfte fram människan som en 
handlande och ansvarig individ. Utifrån sin kritik introducerade Harvey 
(1973) ett nytt tänkande inom geografin vilket tillförde ytterligare en dimen-
sion i studiet av rummet, att ett objekts rumslighet endast existerar i relation 
till ett annat eller andra objekt (relational space). Det är en tolkning som 
senare har kommit att intressera företrädare för andra vetenskapliga discipli-
ner och då främst för studier inom de socialt konstruerade kategorierna kön, 
klass och etnicitet. Även det rumsliga begreppet plats har utvecklats från att 
först definieras som en avgränsad del av rummet för att idag användas mer 
som en relation mellan form och känsla (sence of place).  

Harvey övergav den kvantitativa geografin för att istället ägna sig åt den 
kritiska geografin. Utifrån de omvärldsförändringar som skedde under 1970-
talet ansåg Harvey (1973) att geografer borde intressera sig mer för de väx-
ande världsproblemen som exempelvis storstadstillväxt, fattigdom, orättvis 
fördelning och miljöförstöring. Utvecklingen av den femte traditionen, criti-
cal human geography paradigm eller den kritiska geografin, innebar inte 
enbart en radikal omvärdering av regionalgeografin och den positivistiska 
nya geografin utan framförallt att antalet specialinriktningar inom forskning-
en ökade snabbt. Denna utveckling skedde så snabbt och var så oförutsägbar 
så att Gustafsson (1986, s. 65), som använder sig av Johnston (1979) för att 
sammanfatta geografiämnets historia, betecknar den inomvetenskapliga ut-
vecklingen att gå ”mot en oöverskådlig differentiering”. Denna mångfald av 
forskningsinriktningar inom disciplinen möjliggjordes främst genom att äm-
nets identitet omformulerats. Allt fler geografer lämnade ståndpunkten att 
geografiämnet hade ett eget studieobjekt att studera och definierade ämnet 
som ett perspektiv som kunde studera i princip vilket fenomen som helst. 

I och med att ämnets identitet omformulerades började samhällsveten-
skapliga teorier och metoder att användas även inom geografisk forskning. I 
den mångfald av forskningsinriktningar som berikat den vetenskapliga disci-
plinen sedan 1970-talet och framåt kan två motsägelsefulla spår karakterisera 
den geografiska forskningen.  Det ena spåret går mot en fördjupning och 
specialisering i smala nischområden som bland annat visar sig i ett antal 
enfrågerörelser som växer fram. Inom det andra spåret växer en ny holistisk 
syn på vetenskap fram som kan exemplifieras med humanekologin som åter 
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knyter ihop de båda delarna natur och kultur inom människa- miljö traditio-
nen.  

Idag ses den senare traditionen återigen som central inom ämnet (Turner 
2002). Det är framförallt miljöproblematiken, som upptäcktes och uppmärk-
sammades som ett internationellt problem under 1970-talet, som har lyft 
fram det sammanhållna ämnet geografi och dess styrka att genomlysa pro-
blemen utifrån både samhälls- och naturvetenskapliga synsätt. Human-
ekologi är en ny forskningsgren som hämtat sitt studieobjekt från människa-
miljö traditionen och studerar just samspelet mellan människan och hennes 
omgivning. Med ”omgivning” avser humanekologer idag såväl den sociokul-
turella miljön som den naturgivna miljön. Ämnet fokuserar på orsakerna till 
dagens miljöproblem och analyserar hur dessa samspelar med samhälleliga 
problem som fattigdom, ojämlikhet och en icke långsiktig hållbar utveckling, 
främst när det gäller energianvändning. Humanekologin är till sin karaktär 
tvärvetenskaplig och företräder ett arbetssätt där man söker överbrygga de 
traditionella ämnesgränserna. Den helhetssyn som förespråkas av företrädare 
inom ämnet har ökat intresset för integrerad forskning exempelvis kring 
miljöfrågor. Markanvändning, resursfördelning och kulturlandskapsfrågor 
har blivit andra aktuella områden för den geografiska forskningen inom 
människa-miljö traditionen.  

Själv saknar jag ett sammanfattande namn på en forskningsinriktning som 
utvecklats inom den kritiska geografin och som jag anser, även den, initieras 
med David Harveys (1973) krav på en samhällsrelevant och kritisk forskning 
och utvecklas snabbt under 1990-talet i enlighet med rådande samhällsför-
hållanden och perspektivförskjutningar. Globaliseringsprocessen, som på 
allvar tar fart under 1980-talet, får konsekvenser för både människan och 
miljön, konsekvenser som forskarsamhället har varit med om att skapa men 
som nu blir svåra att med hjälp av forskning förklara och åtgärda. Komplexi-
teten i problematiken leder till att intresset för vetenskaperna filosofi och etik 
ökar. Inom geografin diskuteras exempelvis fördelningen av världens resur-
ser, solidaritet, social rättvisa och en långsiktig hållbar utveckling utifrån 
etiska och moraliska perspektiv. Geografi kombineras med begrepp som 
etik, moral och social rättvisa. En ny geografisk tidsskrift, Ethics, Place and 
Environment, med inriktning mot etik och rumsliga frågor startade 1998, och 
ett antal nya forskargrupper har vuxit fram med intresse för geografi och 
etik, exempelvis ”Values, Ethics, and Justice Specialty Group of the Associ-
ation of American Geographers” och ”The Society for Philosophy and Geo-
graphy”. Intresset för geografins moraliska dimension ökar och geografer 
från hela världen deltar i den vetenskapliga diskussionen med talande titlar 
som Geography and Social Justice, Justice, Nature & the Geography of 
Difference, Geography and Etichs, Etichs and a World of Difference.  
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Svensk kulturgeografisk forskning skjuter fart 
När geografi som vetenskaplig disciplin institutionaliserades i Sverige mel-
lan åren 1880-1920 vill jag påstå att ämnesutvecklingen följde övriga Euro-
pa. 1800-talet avslutades med en stark dominans av den naturgeografiska 
traditionen, de nationalistiska idealen var centrala och regionalgeografin var 
på framväxt. De artiklar som publicerades i Ymer under perioden bekräftar 
inriktningen på geografin, det är först efter sekelskiftet som artiklar med ett 
kulturgeografiskt ämnesstoff publiceras. Det kulturgeografiska ämnesstoffet 
synliggörs inom regionalgeografiska arbeten och beskriver bebyggelse, be-
folkning, sysselsättning och kultur.  Den svenska regionalgeografins utveck-
ling kom vid denna tidpunkt att främst präglas av Helge Nelson, professor i 
geografi vid Lunds universitet 1916-1947, och hans historiska intresse. En-
ligt Nelson var det inte tillräckligt att förklara en regions unikum endast ut-
ifrån en nutida beskrivning, det behövdes även kännedom om regionens 
historiska framväxt. Hur en idealiskt utformad regionalgeografisk studie 
borde byggas upp redovisade Helge Nelson i sin studie En bergslagsbygd: 

”För mig är idealet för en geografisk behandling af en bygd att nå fram till 
den helhetssyn, för hvilken de naturliga och historiskt verksamma faktorerna 
smälta ihop, och låta bygden framstå som resultatet af deras skiftande och i 
varandra ingripande spel.” (Nelson 1913, s. 280.) 

 
Nelsons synsätt, att det inte räckte att nöja sig med rent deskriptiva studier 
av en region, något som enligt Nelson var ovetenskapligt, var en kritik mot 
regionalgeografin som allt fler geografer framförde. Den massiva kritiken 
medförde en försvagning av den regionala traditionen och en utveckling av 
geografi som vetenskap mot något annat än studiet av regionala synteser 
startar. En utveckling som enligt Asheim (1994) skiljer sig markant mellan 
Sverige och de övriga nordiska länderna. Asheim som studerat och jämfört 
geografiutvecklingen i de nordiska länderna anser att det framförallt var den 
planeringsinriktade kulturgeografin som bidrog till ämnets utveckling. Ut-
ifrån denna slutsats anser Asheim (1994, s. 19) att det är möjligt att utifrån 
två forskares synsätt karakterisera den vetenskapliga utvecklingen inom äm-
net i Sverige. Den ena är William William-Olsson, professor i ekonomisk 
historia vid Handelshögskolan i Stockholm och den andra är Torsten Häger-
strand, professor i kulturgeografi vid Lunds universitet.  

Jag vill komplettera Asheims urval med ytterligare en person, Gerd Ene-
quist, som år 1949 utsågs till professor i kulturgeografi med ekonomisk in-
riktning vid Uppsala universitet. För övrigt den första kvinnliga professorn 
vid Uppsala universitet. Valet av Gerd Enequist var uppseendeväckande i 
sig, dels för att hon var kvinna men utnämnandet pekade också mot framti-
den – ett nytt synsätt på ämnets identitet var på väg att växa fram. Tidigt 
hade Gerd Enequist valt ett kulturgeografiskt perspektiv på sina studier och 
definierade sin syn på ämnets identitet utifrån ämnets studieobjekt som en-



 30 

ligt Gerd Enequist var landskapet såsom det formats av människan, dvs. 
kulturlandskapet (Wennberg 1990, s. 106). Hennes egen avhandling Nedre 
Luledalens byar (1937) var kulturgeografisk och behandlade framförallt ett 
nytt framväxande studieobjekt inom geografin – ekonomisk geografi. Det är 
först på 1920-talet som artiklar i ekonomisk geografi publiceras i Ymer och 
hennes avhandling visar att hon tidigt anammat denna nya vetenskapliga 
inriktning (Ljungström 2004, s. 39). Genom sin installationsföreläsning un-
der rubriken ”Geografins bidrag till samhällsvetenskaperna” visar Gerd Ene-
quist återigen sin öppenhet mot nya idéer och hon förutsåg redan då den 
framtida utvecklingen inom ämnet som ett närmande till andra samhällsve-
tenskaper (Öhman 1994). 

Att den ekonomiska geografin växer fram, och stärker sin betydelse och 
position inom ämnet efter 1920-talet, kan kopplas samman med de stora 
omvärldsförändringar som samtidigt sker: första världskriget, depression, 
andra världskriget, ländernas återuppbyggnad, världshandelns snabba ök-
ning, transportutveckling och demokratins framväxt. Att Sverige inte kom att 
drabbas så svårt av den stora depressionen, som startade i USA 1929, kan 
delvis förklaras med den svenska regeringens målmedvetna satsningar på 
samhällsbyggande efter Keynes ekonomiska modell. Satsningar på infra-
struktur och bostäder i stor skala initierades med hjälp av statliga medel och 
en intensifierad urbanisering kunde skönjas. Denna statliga satsning, som 
markant skilde sig från de övriga Nordiska länderna, medförde att intresset 
för samhällsplanering och efterfrågan på samhällsplanerare ökade i Sverige.  

Denna efterfrågan medförde i sin tur att den svenska geografin tidigt ut-
vecklades i en ny riktning och kan enligt Vartiainen (1994) redan från 1930-
talet karakteriseras som en samhällsvetenskap. För den vetenskapliga disci-
plinen innebar denna utveckling en stark expansion och en ökad specialise-
ring. Genom en starkare samhällsgeografisk forskning med inriktning mot 
rumslig analys splittrades det sammanhållna ämnet geografi definitivt och 
utvecklades åt olika håll. När ämnet exempelvis delades år 1949 vid Uppsala 
universitet markerades samtidigt en ny profil inom ämnet genom att tillsätta 
en professor i kulturgeografi med ekonomisk inriktning. Den moderna eko-
nomiska geografin växte fram sedan kulturgeografin blev ett eget ämne. 
Grunden fanns redan och en tydlig markering av ämnets inriktning vid uni-
versiteten var att det inrättades flera nya professurer i ekonomisk geografi 
(Öhman 1994). 

Den tidiga utvecklingen mot en planeringsorienterad, teoretisk kulturgeo-
grafi, var anledningen till att traditionell regionalgeografi aldrig kom att 
dominera vid svenska kulturgeografiska institutioner utom i ett avseende: 
”Enda undantaget var utbildningen av geografilärare där regionalgeografi 
utgjorde ett huvudinslag” (Asheim 1994, s. 19). Vad denna differentierade 
syn på ämnets identitet beroende på utövare och mottagare betytt för den 
svenska skolgeografin är en frågeställning som diskuteras senare i avhand-



 31

lingen. Jag lämnar frågan tillsvidare för att återkomma till den senare i kapi-
tel åtta. 

Utvecklingen av den planeringsorienterade kulturgeografin med företrä-
dare som William William-Olsson och den teoretiska kulturgeografin med 
Torsten Hägerstrand som främste företrädare väckte stor uppmärksamhet 
såväl inom som utanför ämnet. William-Olssons (1937, 1941) banbrytande 
studier gällande Stockholms inre differentiering var nomotetiska och basera-
de sig på ett deduktivt-teoretiskt sätt att resonera (Asheim 1994, s. 19). Jäm-
fört med samtidens internationella geografiuppfattning, som var regional-
geografi, avvek William-Olssons studier markant när det gällde utformning-
en av en geografisk studie. Torsten Hägerstrand kom senare att bli den 
främste företrädaren för nya tankar och forskningsfrågor inom kulturgeogra-
fin och var också först i Sverige att disputera på ett arbete som anslöt sig till 
den nya kvantitativa geografin. Redan i inledningen till sin avhandling ar-
gumenterar Hägerstrand (1953) mot regionalgeografi och fysisk determinism 
och förordar istället en systematisk geografi där regioner användes som ana-
lytiska enheter för att studera och diskutera olika samhällsförändringar. Tor-
sten Hägerstrands avhandling Innovations-förloppet ur korologisk synpunkt 
visade hur innovationer inom jordbruket sprids och själva diffusionsproces-
sen återgavs i kartform. Den kvantitativa geografin kom dock aldrig att få 
något stort inflytande inom den svenska geografin främst beroende på den 
expanderande samhällsplaneringen inföll under samma period. Samhälls-
geografin ersatte regionalgeografin med studier bland annat av tätorter och 
geografer kom att delta i olika utredningar som behandlade urbaniseringen 
och dess konsekvenser. Lundaskolan, som växte fram i kretsen runt Häger-
strand, företrädde den nya samhällsgeografin med banbrytande studier gäl-
lande specifika regioner, bosättningsmönster och migration. Den nya sam-
hällsgeografin hämtade sina impulser från tidiga geografiska modellbyggare 
och från andra samhällsvetenskaper, särskilt de ekonomiska. Klassisk eko-
nomisk lokaliseringsteori med arbeten av von Thünen, Weber, Lösch och 
Christaller gav geografer ett nytt verktyg, modeller med hög generalise-
ringsgrad, för att lyfta blicken från de unika fall som tidigare studerats.  
Mot slutet av 1960-talet dominerades den samhällsvetenskapliga delen av 
geografisk forskning av rumslig analys och frågor som rörde glesbygd, urba-
nisering, transporter och strukturförändringar. Inom forskningen riktas fokus 
mot den samhällsgeografi och ekonomisk geografi där människans påverkan 
på samhällets förändringar studeras. Det refereras sällan till den odelade 
geografins ämnesuppfattning; likaså finns en klar linje gentemot naturgeo-
grafiskt inriktade studier (Öhman 1994, s. 87).   

Den tillämpade forskningen blev allt vanligare och med den växte kultur-
geografins betydelse inom samhällsplaneringen. Kulturgeografer fanns såväl 
inom den disciplinära utvecklingen som anställda inom myndigheter, för-
valtningar och utredningar. Exempelvis så användes Christallers centralorts-
teori som planeringsunderlag inför den stora kommunreformen som påbörja-
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des år 1952, då antalet kommuner i landet reducerades från ca 2 500 till ca 
280, under en period av trettio år. Kulturgeografer får genom detta erkän-
nande ett växande inflytande på statliga utredningar och rapporter, speciellt 
vad det gällde industrilokalisering, regional utveckling, urbanisering och 
strukturomvandling i näringslivet (Öhman 1994, s. 89). År 1970 är det dags 
igen för geografisk forskning om regional utveckling att få genomslag inom 
samhällsplaneringen. Det sker genom ett förslag från Expertgruppen för 
forskning om regional utveckling (ERU) som presenterar ett förslag till ett 
nytt ortssystem som byggde på rank-size rule, en teori om städers och tätor-
ters inbördes storleksrelation.  

Kulturgeografer fann i högre grad än andra discipliner ämnets identitet 
genom framväxten av den moderna samhällsplaneringen från 1960-talet och 
en stor del av 1970-talet (Vartiainen 1994, s.64). Det var ämnets nyttoaspekt 
som efterfrågades och geografer bidrog med teoretisk kunskap till nytta för 
samhällets planering utan någon tanke på det teoretiska innehållet och bidra-
get. Detta bristande intresse för ämnesteori bidrog till att kulturgeografer 
hämtade forskningsmetoder som sociologer, statsvetare, statistiker och eko-
nomer använde (Öhman 1994, s. 93). En som tidigt kritiserade den egna 
disciplinens bristande förståelse för sitt samhällsvetenskapliga uppdrag var 
Gunnar Olsson som även lyfte fram problemen av en alltför stor samman-
flätning med maktens företrädare i samhället. Olsson kritiserade kulturgeo-
grafernas forskningsobjekt, forskningsmetod samt resultaten av den plane-
ringsinriktade kulturgeografin som var helt beroende av strukturella föränd-
ringar i samhället, bland annat urbanisering och tillväxten av den offentliga 
sektorn. Konflikten mellan den fria forskningen vid universiteten och sam-
hällsplaneringens ideologi och praktiska utförande framträdde tydligt i mit-
ten av 1970-talet.  Kritikerna förespråkade en mer livaktig ämnesteoretisk 
forskning och vetenskaplig prövning av forskningsobjekt och metod (Öhman 
1994, s. 94). Den kritiska geografin anammades även av svenska samhälls-
geografer och nya forskningsinriktningar växte fram.  
I svenska forskningsöversikter, av exempelvis Åquist (1994) och Helmfrid 
(1999) saknas uppmärksamhet på det som jag i mitt arbete vill fokusera på, 
nämligen forskning som lyfter fram och synliggör ett värdeinnehåll, geogra-
fins moraliska dimension. Den nationella utvärderingen av kulturgeografisk 
forskning i Sverige, under perioden 1989–1996, som initierades av HSFR, 
presenterar det svenska fältet i sju breda områden: historisk, ekonomisk, 
socialgeografi, utvecklings- och miljögeografi, geografi och planering samt 
de projekt som utmynnade i Sveriges National Atlas (Öhngren (red.) 1999, s. 
59–105). Pågående forskning och forskare inom varje fält presenteras. Den 
svenska genusforskningen, en forskningsgren som idag har en av få kvinnli-
ga professorer, Gunnel Forsberg, får ett litet utrymme. I HSFR:s genomgång 
sorteras genusforskning in under social geografi där också befolknings-, 
bostads- och arbetsmarknadsfrågor ingår. Även forskning om det svenska 
välfärdssystemet i relation till migration, etniska frågor och arbetsmarknad 
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finns representerad under fältet. Trots vidden inom det svenska forsknings-
fältet vill jag dock påstå att enskilda forskare och forskargrupper kan förenas 
i sitt intresse av värdefrågor men denna inriktning är inte synliggjord i de 
forskningsöversikter som jag läst. 

Frågan om ämnets identitet 
Om vi återvänder till där vi startade – till frågan om ämnets identitet – så 
väljer jag att återkomma till diskussionen i och med 1970-talet då den nya 
traditionen framträder, den kritiska geografin. Det är en intressant period 
som tar sin början inom kulturgeografin, en snabb inomvetenskaplig utveck-
ling startar med hjälp av teorier och metoder från andra samhällvetenskapli-
ga discipliner. Att ämnets identitet var lika med regionalgeografi hade över-
getts av många ämnesföreträdare men trots den bitande kritik som regional-
geografin utsatts för både i bemärkelsen att vara tråkig men framförallt ove-
tenskaplig menade, och fortfarande menar, många ämnesföreträdare att 
regionalgeografi är ämnets identitet. Framförallt när det gäller utbildningen 
av blivande lärare i geografi eftersom skolgeografins kärna fortfarande anses 
höra hemma inom den regionala traditionen. 

Gunnar Arpi (1974, s. 110) väljer att diskutera frågan om ämnets identitet 
i termerna av regional och systematisk geografi. Geografi indelas enligt Arpi 
(1974) i systematisk geografi eller allmän geografi och regionalgeografi. 
Den systematiska eller allmänna geografin delas i sin tur upp i naturgeografi 
och kulturgeografi, som i sin tur delas in i olika undergrupper. Enligt Arpi så 
utgör regionalgeografin en allsidig presentation av länder eller andra områ-
den och utgår ”från de naturgeografiska dragen som klimat, jordmån och 
mineraltillgångar som bakgrundsfaktorer och beskriver sedan områdets eko-
nomiska geografi, befolkningsfördelning och bebyggelse” (Arpi, 1974, s. 
110). Arpis bedömning är att regionalgeografin anses både som tråkig att 
läsa och bedriva. Det är istället den systematiska geografin som ”tar upp och 
fördjupar någon sektor i ämnet” som lockat geografer till forskning och ut-
veckling. Skälen till denna attraktion är enligt Arpi att den systematiska geo-
grafin ”ger tillfälle till fördjupning, till specialisering och till nya kombina-
tioner – och den kräver mindre allround-förmåga” (Arpi, 1974, s. 111). Det 
var inom den systematiska geografin som nya intressanta forskningsinrikt-
ningar hade initierats och de byggde på teorier och metoder som lånats från 
andra samhällvetenskapliga discipliner. Det var denna teori- och metodut-
veckling inom ämnet som Arpi (1974) pekade ut som det intressantaste fältet 
inom pågående och framtida kulturgeografisk forskning. Samtida med Arpi 
(1974) fanns två yngre kollegor, Gunnar Olsson och Hans Aldskogius, som 
båda intresserade sig för denna teori- och metodutveckling inom ämnet. 

Aldskogius (1974, s. 117) diskuterar sin syn på ämnets identitet i samma 
skrift som Arpi (1974) och han utgår i sin text från två dominerande metodo-
logiska traditioner inom geografisk forskning, den ekologiska traditionen 
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respektive den korologiska traditionen.8 Det finns enligt Aldskogius en nära 
anknytning mellan detta begreppspar och paret regional respektive systema-
tisk geografi. Den ekologiska traditionen kan enligt Aldskogius karakterise-
ras som den regionala syntesens tradition där ”[i]ntresset knyts då framför 
allt till den rumsliga integration  mellan människa och miljön som har sin 
grund i vertikala bindningar mellan olika faktorer i ett lokalt eller regionalt 
verksamhetssystem” (s. 118). Den korologiska traditionen återfinns inom 
ramen för den systematiska geografin som i Aldskogius samtid var inriktat 
på att analysera rumsliga mönster i dess mer abstrakta form exempelvis rela-
tivt läge, form, riktning och avstånd (spatial analysis). Enligt Aldskogius 
(1974) så utgör analysens tonvikt, oavsett om det gäller människor, bebyg-
gelseenheter eller ekonomiska aktiviteter som bildar de rumsliga mönstren 
”[…] de horisontella bindningarna mellan objekten i fördelningen” (s. 119).   

Den kvantitativa geografin sökte bland annat geometriska egenskaper hos 
de objekt som undersöktes och den korologiska analysen karakteriserades av 
en stakare tonvikt på abstraktion och generalisering. Den kritik som riktades 
mot denna positivistiska vetenskapssyn, som dominerade under 1950- och 
1960-talen, gällde framförallt att forskningen betonade existerande rumsliga 
strukturer utan att diskutera de processer som skapar och förändrar struktu-
rerna.  

Kritiken resulterade i att forskarna i stället börjat fokusera på de processer 
som utspelas inom de rumsliga strukturernas ram vilket i sin tur betydde en 
metodologisk orientering mot beteendevetenskaplig teori och metodik. Aktö-
rerna, deras information och värderingar blev intressanta för beslutsfattande. 
Det var, enligt Aldskogius, genom denna kritik som det ekologiska perspek-
tivet upplevde en renässans i början av 1970-talet. Inom det ekologiska per-
spektivet rymdes, enligt Aldskogius definition ”[…] i princip alla studier av 
de ömsesidiga relationerna mellan grupper av människor och deras fysiska 
och sociala omgivning” (s. 124). Det var just denna ”människans påverkan 
på den fysiska miljön” som Aldskogius såg framför sig som ett expansivt 
forskningsområde inom geografin eftersom geografer redan hade ett etable-
rat intresse och en värdefull metodologisk tradition inom detta område. Man, 
space och environment var tre övergripande temata inom den framtida 
forskningen ansåg Aldskogius (något som senare har visat sig stämma över-
ens med utvecklingen). Ett problem som Aldskogius lyfter fram i denna 
framtidsvision var uppdelningen och därmed upplösningen av forsknings-
kontakt mellan kultur- och naturgeografin. När det gäller det tvärvetenskap-
liga samarbete som Aldskogius tecknade som allt mer intressant beskrev han 
förhållandet mellan de två geografiämnena som komplicerat. Han ansåg det 
angeläget att stärka kontakterna mellan ämnena men trodde att detta främst 
skulle ske på individnivå och inte mellan institutionerna.  

                               
8 Korologi betyder läran om rummet. 
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Aldskogius tidiga teckning av utvecklingen inom ämnet går igen i Tur-
ners (2002) text, trettio år senare, där han diskuterar ämnets identitet genom 
att gå tillbaka till Kants indelning av vetenskapen utifrån studieobjektet och 
frågar sig om geografiämnet har ett eget studieobjekt eller inte. Under den 
talande rubriken ”Contested Identities” diskuterar Turner (2002) frågan om 
geografiämnets kärna där han mejslar ut de två skilda uppfattningar som 
enligt honom växelvis dominerat genom ämnets historia. Den tradition som 
anser att geografin har ett eget objekt att studera – geografi som the human 
environment subject – dominerade enligt Turner det vetenskapliga ämnet 
geografi fram till 1950-talet. Enligt den andra uppfattningen, som enligt 
Turner har dominerat under senare delen av 1900-talet, har geografi som 
vetenskap inget eget studieobjekt utan är ett perspektiv – ett spatialt-
korologiskt perspektiv – som kan studera i princip vad som helst. Turner 
(2002) pläderar i sin text för att ge den ekologiska traditionen en starkare 
ställning, som han anser fört en slumrande tillvaro under andra halvan av 
1900-talet, då han ser geografiämnets nuvarande ställning som hotad i ett 
universitetssystem där nya och framförallt tvärvetenskapliga ämnen etable-
ras. Aldskogius framtidsscenario om det ekologiska perspektivet som ett 
expansivt forskningsområde kom alltså inte att infrias helt enligt Turner. Kan 
orsaken till detta sökas hos den problematiska relation som Aldskogius teck-
nade mellan natur- och kulturgeografer? Eller är det definitionen av vilken 
forskning som ryms inom Aldskogius och Turners båda traditioner som på-
visar det motsägelsefulla? Eller beror det på i vilken del av världen forskaren 
har sin referenspunkt? En möjlighet att lösa upp knuten är att använda sig av 
Haggett (1972) som beskriver tre traditioner/metoder som bärande inom 
ämnet; spatial analysis, ecological analysis (man/land relationships) och 
regional complex analysis. Den rumsliga analysen, som används inom den 
rumsliga traditionen, utmärks då av synsättet att ämnet är ett perspektiv som 
kan studera i princip vad som helst. Ett perspektiv som gjorde den kritiska 
geografin möjlig. Den ekologiska analysen hör hemma inom människa-miljö 
traditionen som idag karakteriseras av ett tvärvetenskapligt angreppssätt med 
humanekologin som ny forskningsinriktning. Den regionala analysen åter-
finns fortfarande främst inom den regionala traditionen där definitionen av 
begreppet region har utökats och därmed möjliggjort studier av regionen 
som en ekonomisk, politisk eller kulturell angelägenhet.  

Om Turner skulle lyckas i sitt försök att stärka geografi som the human 
environment subject skulle detta möjligtvis kunna stärka det sammanhållna 
ämnet geografi som i Sverige fortfarande vilar på den tidigare tolkningen av 
geografi som studiet av regionala synteser, trots den kritik som anförts mot 
regionalgeografin både i bemärkelsen att vara tråkig men framförallt oveten-
skaplig. I Sverige är relationen mellan de två vetenskapliga disciplinerna och 
skolämnet geografi idag problematiskt då det inom forskningen saknas in-
tresse för det sammanhållna ämnet. Något som även Pred (1984), Wennberg 
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(1990), Holmén & Anderberg (1993) och Asheim (1994) konstaterar i sina 
studier.  

Geografins institutionella sammanhang 
Att det var skolämnets stärkta position, den allmänbildande uppgiften, som 
drev det akademiska ämnet mot en självständig disciplin är ett förhållande 
som inte är unikt för Sverige, utan kan jämföras med exempelvis Storbritan-
nien (MacKinder, H.J. 1887, Goodson 1987) och våra nordiska grannländer 
(Vartiainen, 1994).9 Relationen mellan den vetenskapliga disciplinen och 
skolämnet har dock utvecklats på olika sätt i nämnda länder. I Storbritannien 
finns idag starka band mellan skolgeografin och universitetsämnet, ett för-
hållande som inte känns igen i Sverige.  

I Sverige utvecklades skolämnet och universitetsämnet parallellt under 
nästan hundra år, från mitten av 1800-talet och fram till 1950-talet, framför-
allt beroende på de täta relationer som fanns mellan skolämnet och universi-
tetsämnet. I flera fall utbildades lärare i geografi för att undervisa på lärover-
ken som efter några år rekryterades till universiteten som lärare och forskare. 
Efter uppdelningen av den vetenskapliga disciplinen, vars nya discipliner 
kom att tillhöra två olika fakulteter, tappade skolämnet geografi så småning-
om kontakten med utvecklingen inom ämnets båda delar. Innehållet i utbild-
ningen av blivande lärare i geografi fortsatte som tidigare att domineras av 
regionalgeografi. Brytningen mellan skolgeografin och universitetsdiscipli-
nen skedde åren efter att geografiämnet uppnått sin historiskt starkaste ställ-
ning som skolämne. Det var på gymnasiets allmänna linje där geografi 1953 
inrättades som ett huvudämne (Olsson 1986, s. 58).  

Det tidigare avsnittet, ”Geografi – ett sammanhållet ämne men konkret 
uppdelat” syftade till att ge en bild över den inomvetenskapliga utvecklingen 
av ämnet och som en följd av denna utveckling diskutera geografiämnets 
identitet. Relationen mellan den vetenskapliga disciplinen och skolämnet kan 
vara av avgörande betydelse för kunskapsinnehållet i skolans undervisning. I 
den följande texten ligger fokus på denna relation och de konsekvenser för 
skolämnet som delningen av den vetenskapliga disciplinen och senare gym-
nasieämnet resulterade i. Texten börjar med att ge läsaren en överskådlig 
bild av skolgeografins organisering över tid. Innehållet i geografiundervis-
ningen diskuteras inte i någon större utsträckning i denna text utan får en 
utförlig genomgång i avhandlingens kapitel fem och sex.  

                               
9 För fortsatt läsning rekommenderas MacKinder (1887) och Goodson (1987) som i en socio-
historisk ansats beskriver hur skolämnet geografi vuxit fram i Storbritannien och bidragit till 
det vetenskapliga ämnets framväxt.  
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Skolgeografins rumsliga organisation 
Geografi har som bildningsämne en lång tradition med ett tidigt kunskapsin-
nehåll inom astronomi, geometri och matematik, senare som dubbelämne 
med historia och som ett uppdelat ämne mellan samhällskunskap och natur-
kunskap. Redan i undervisningen av de sju fria konsterna under medeltiden 
återfinns ett geografiskt kunskapsstoff. Läroämnena indelades då i trivium 
(grammatik, retorik, dialektik) och qvadrivium (artimetik, geometri, astro-
nomi, musik) och de ansågs vara en förutsättning för fortsatta studier i teolo-
gi. Det var främst inom geometrin som de geografiska kunskaperna tillägna-
des. Världskartan och jordens form och storlek hörde till innehållet (Brandell 
1945).  

Under 1600-talet byggdes Sveriges skolväsende ut och differentierades. 
När förordningen om gymnasier och trivialskolor inrättades år 1620 fortsatte 
talet sju att utgöra indelningsgrund för såväl ämnen som lektorer. Det var 
lektorerna i matematik som skulle ansvara för att lära ut kunskaper i astro-
nomi, kyrklig tideräkning och geografi (Brandell 1945, s. 73).  

Geografins långa tradition som ett bildningsämne bidrog till att geografis-
ka kunskaper stärkte sin närvaro inom det svenska utbildningssystemet. 
Geografi ordnades tillsammans med historia in på schemat och återfanns 
som ett etablerat dubbelämne i den framväxande folkskolan från slutet av 
1700-talet. I realskolans, gymnasiets och lycéets alla klasser, ringar och kret-
sar var dubbelämnet historia och geografi etablerat i mitten av 1800-talet 
(Brandell, 1945). Ett bekymmer var att få lärare var utbildade i ämnet. Ut-
bildningen av geografilärare ägde rum vid ämnesinstitutionerna vid universi-
teten och även vid universiteten var ämnet under lång tid ett biämne till hi-
storia. Det rådde ett stort missnöje i landet över att så många icke-geografer 
fick undervisa i ämnet och att ämnet hade en svagare ställning än historia 
och biologi (Olsson 1986).    

Det var nu inte endast geografins långa tradition som bildningsämne som 
bidrog till att geografiämnet stärkte sin plats inom utbildningsväsendet. En 
annan faktor som gynnade ämnet geografi var de starka nationalistiska 
strömningarna som skjutit fart i och med förlusten av Finland år 1809 och 
kom att stärkas ytterligare nästan hundra år senare i och med unionsupplös-
ningen med Norge. Det var framförallt det intellektuella Sverige som fylldes 
med starka fosterlandskänslor och skolan påverkades kraftigt (Lundgren 
1983, s. 53). Ett medel att stärka elevernas identitet med fosterlandet var 
genom undervisning i dubbelämnet historia/geografi där den fysiska och 
politiska geografin dominerade. Ytterligare en faktor, var geografiämnets 
pedagogiska möjligheter, som enligt MacKinder (1887) och Goodson (1987) 
rankas som den viktigaste när det gäller ämnets status i skolan. Många lärare 
ansåg att ämnesstoffet gick att presentera på ett pedagogiskt intressant sätt 
och var lätt att lära ut.  Därmed vann ämnet snabbt lärarnas förtjusning. Runt 
sekelskiftet hade både skolämnet och universitetsämnet stärkt sin självstän-
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dighet och geografi betraktades som ett givet ämne inom hela utbildningssy-
stemet. 

Ämnet behöll sin självständighet genom alla skolreformer från slutet av 
1800-talet och fram till 1960-talet då nya läroplansreformer för både grund-
skolan (Lgr 62) och gymnasieskolan (Lgy 65) genomfördes. Läroplansre-
formerna innebar en stor omvälvning av det svenska utbildningssystemet. 
Gränserna mellan de traditionella ämnena suddades allt mer ut och medbor-
garkompetens betonades. För geografins räkning innebar detta en dramatisk 
förändring som medförde att skolämnet geografi delades på gymnasiet (Lgy 
65). Det naturgeografiska kunskapsinnehållet fördes över till det nya ämnet 
naturkunskap, och det kulturgeografiska kunskapsinnehållet kom att ingå i 
det nya ämnet samhällskunskap (tidigare benämnt medborgarkunskap). 
Även i grundskolan introducerades det nya ämnet samhällskunskap men där 
förblev geografi ett enskilt ämne. Geografin kom ändå att beröras kraftigt, 
även inom grundskolan, dels vad det gällde ämnets avgränsning och dels 
utrymmet i timplanen.  

Inom grundskolan har dock det sammanhållna ämnet geografi dominerat 
med undantag av de år som Lgr 80 (1980–1994) var gällande och idén om 
blockämnen genomfördes. Samtliga orienteringsämnen indelades och lästes 
då som två blockämnen (samhällsorienterande ämnen, SO, och naturoriente-
rande ämnen, NO).  

Läroplansreformen 1994 (Lpo 94) innebar för grundskolans del att de en-
skilda ämnenas ställnings stärktes genom att indelningen i blockämnen blev 
ett valbart alternativ för läraren. På gymnasieskolan (Lpf 94) återinfördes det 
sammanhållna ämnet geografi som ett karaktärsämne på ett av sexton natio-
nella program, det samhällsvetenskapliga programmet. Förväntningarna på 
ämnet var stora, framförallt vad det gällde miljöfrågornas behandling ur ett 
tvärvetenskapligt perspektiv. 

En konsekvens av den tillbakagång för skolämnet geografi, som lä-
roplansreformerna under 1960-talet innebar, såväl inom grundskolan som 
gymnasieskolan, var upplösningen mellan skolämnet geografi och den geo-
grafiska forskningen. Lärarna blev allt mindre ämnesspecialister och i en 
växande utsträckning undervisade lärare i samhällskunskap utan utbildning i 
geografi. En annan konsekvens enligt Wennberg (1990) var att företrädare 
för ämnet geografi på universitetet blev allt sällsyntare som författare till 
läroplaner, kursplaner och läromedel. 

Brytningspunkter i symbiosen  
Beslutet om delningen av skolämnet geografi på gymnasiet medförde en 
intensiv diskussion bland landets geografer. Diskussionen, där både företrä-
dare för ämnet på gymnasienivå och universitetsnivå deltar, går att följa i 
Geografiska Notiser (GN). Argumenten för och emot en delning av skoläm-
net tydliggör frågan om ämnets identitet. Indelningen av geografiämnet i 
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regionalgeografi och allmän geografi eller systematisk geografi framstår 
tydligt i argumenteringen. En argumentering som känns igen inför beslutet 
om uppdelningen av den vetenskapliga disciplinen. Beslut som kan ses som 
brytningspunkter mellan skolgeografin och universitetsgeografin i Sverige.  

Enligt Arpi (1974) var det orimliga kravet på geografernas allroundkun-
skap som fällde avgörandet när den vetenskapliga disciplinen delades i Upp-
sala. Arpi menade att det blev omöjligt att kräva den bredd som fordrades av 
professorerna för att de i sin meritering och undervisning skulle kunna före-
träda ämnets båda hälfter, den naturvetenskapliga och den humanistiska. 
Men, påpekar Arpi, när det gäller utbildningen av lärare inom blockämnet 
geografi bildade de båda disciplinerna en gemensam institutionsgrupp. De 
blivande lärarna i geografi fortsatte att utbildas i regionalgeografi. Även 
Asheim (1994, s. 19) har uppmärksammat detta förhållande och menar att 
den traditionella regionalgeografin aldrig kom att dominera vid svenska kul-
turgeografiska institutioner utom när det gällde utbildningen av geografilära-
re. Där utgjorde regionalgeografin ett huvudinslag. Ett förhållande som i 
förlängningen kom att betyda att geografiutbildningen inom institutionerna 
delades upp och avskilde blivande lärare från utbildningen av forskare och 
samhällsplanerare. Det var inte enbart själva utbildningen som delades, även 
de som undervisade inom de olika inriktningarna uppdelades i lärare och 
forskare. Pred (1984) som studerat geografiutbildningen i Sverige kritiserade 
kraftigt denna tydliga uppdelning av studenter och undervisande lärare och 
forskare och menade att grundutbildningen hade tagits om hand av ”[…] less 
qualified and innovative persons with quite damaging effects on the acade-
mic progress of the subject” (Pred 1984, s. 181). Konsekvenserna av denna 
konstruktion uppmärksammades i Wennbergs (1990) studie som konstatera-
de: ”Även om Preds bild kan vara alltför kritiskt svartvit väcks misstanken 
att blivande geografilärare från 1950-talet och framåt inte fått ämnets struk-
tur och nya paradigm betonade på ett sätt som väckt deras medvetenhet och 
intresse för dem. Samma intryck ger mina lärarintervjuer.” (Wennberg 1990, 
s. 110.) 

Konsekvenser av geografiämnets delning 
En konsekvens av att den vetenskapliga disciplinen delades blev att utbild-
ningen av geografilärare tappade kontakten med forskningsutvecklingen 
inom ämnets båda delar. De senaste årens forskning har helt enkelt inte be-
rört skolämnets kunskapsinnehåll. Enligt Holmén & Anderberg (1993) får 
den låga ambitionsnivå som kännetecknat grundskolans geografi följdverk-
ningar genom hela skolsystemet såsom låg utbildningsnivå på lärarna, lägre 
status för ämnet, elevernas geografikunskaper konserveras och så även synen 
på ämnet: ”Man har främst byggt vidare på skolgeografins tidigare traditio-
ner vars gradvisa förnyelse berott mer på impulser från läromedels- och lä-
roplansförfattare än från universitetsforskningen.” (s. 47.) Dessa visar sig 
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bland annat i en stagnation av innehållet i skolämnet geografi. Kursplanerna 
i grundskolans geografi, Timplaner och huvudmoment 1951 (ToH 1951), 
ToH 1955, Lgr 62 och Lgr 69 skiljer sig inte nämnvärt från varandra och 
målformuleringarna är nästan identiska. Grundskolans senare kursplaner har 
i stort sett byggt vidare på Lgr 62 med påbyggnad av olika problemområden 
som befolkningsexplosionen, u-länder och på senare år miljöfrågor. Tyngd-
punkten utgörs fortfarande av traditionell regionalgeografi där människa-
miljöaspekterna betonas och med den inarbetade gången från nära till fjär-
ran. Hembygden på lågstadiet, Sverige och Europa på mellanstadiet och 
världen på högstadiet.  

Att regionalgeografin dominerade i grundskolan kan söka sin förklaring i 
hur geografikurserna på universiteten har varit uppbyggda. Blivande geogra-
filärares kursinnehåll har till största delen bestått av regionalgeografi, fram-
för allt när det gällt utbildningen av lärare för mellan- och högstadiet 
(Wennberg 1990, s. 109.) Det traditionella upplägget på geografikurserna – 
att alltid starta med det naturgeografiska blocket – medförde enligt Wenn-
berg (1990) att geografikurserna fick en naturdeterministisk prägel. Detta 
tillsammans med att den regionalgeografiska litteratur som användes på uni-
versiteten som kurslitteratur förstärkte denna naturdeterministiska uppfatt-
ning eftersom även litteraturen alltid startade med naturgeografi eller geolo-
gi: ”Ett exempel på implicit förmedling av grundsyn är den som förmedlas 
av regionallitteratur. Om denna enligt äldre mönster alltid beskriver natur-
faktorer först, därefter näringsliv osv, så ger redan arrangemanget ett intryck 
av naturdeterminism.” (Wennberg 1990, s. 104.) Regionalgeografin har un-
der åren fått en mer problematiserande karaktär men kan fortfarande uppfat-
tas som naturdeterministisk. Enligt Wennberg (1990) beror detta främst på 
läromedlens stagnation vad det gäller utformning av innehållet.  

En annan konsekvens som uppstod när geografiämnet delades på gymna-
siet var att andelen utbildade geografilärare sjönk och lärare undervisade i 
samhällskunskap utan någon som helst utbildning i geografi. Enligt Wenn-
berg (1990) fanns det år 1988 ca 2 500 högstadielärare med utbildning i geo-
grafi och ca 1 000 lärare utan utbildning i geografi. Av de utbildade hade ett 
fåtal mer än 20 poäng i ämnet. En orsak till denna låga utbildningsnivå var 
den bestämmelse som infördes 1969 som sa att geografi inte kunde vara 
huvudämne i någon ämneskombination för blivande lärare utan endast ett så 
kallat tredjeämne. Lärarutbildningens betydelse för ämnesinstitutionerna i 
form av antalet studenter sjönk samtidigt med bestämmelsens införande och 
därmed tappades även intresset för att diskutera didaktiska frågor och kurs-
innehåll på universitetsnivå. Denna låga utbildningsnivå kan antas ha bidra-
git till avsaknaden av en didaktisk diskussion i Sverige. Samarbetet mellan 
skolämnet och den vetenskapliga disciplinen är svag för att inte säga för-
sumbar. Det samarbete som har skett och sker idag äger rum mellan några få 
företrädare för universiteten, organiserade i Geografilärarnas Riksförbund, 
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och läromedelsförlag. En pågående didaktisk diskussion om skolämnets (och 
universitetsämnets) innehållsfrågor saknas i Sverige.  

Att ämnet återuppstod på gymnasieskolan i och med läroplansreformen 
1994 (Lpf 94) får vi nog tacka samhällsdebatten för som fördes under 1980-
talet och som till stor del präglades av den nyupptäckta miljöproblematiken. 
Beslutet om att återinföra ämnet fattades av riksdagen på grundval av de 
motioner som betonade det sammanhållna ämnet geografi och dess förmåga 
att se miljö- och naturresursproblem ur ett mer integrerat perspektiv (se ut-
förligare diskussion om detta i avhandlingens kapitel sex). 

Ämnets plats i gymnasieskolan hotas åter under hösten 2005. Nu gäller 
det inte en uppdelning av ämnesstoff som tidigare, utan ämnet föreslås bytas 
ut mot ett nytt skolämne – ”Hållbar utveckling”. Förslaget som presenteras 
av Skolverket, är tänkt att träda i kraft från hösten 2007, väcker kraftiga pro-
tester från geografer runt om i landet. I början av året 2006 uttalar sig skol-
ministern i media och hans uppfattning är att ett fungerande skolämne inte 
bör bytas ut. Regeringen går på skolministerns linje och beslut fattas den 
tredje februari 2006. Geografi kvarstår som ett karaktärsämne inom gymna-
sieskolans samhällsvetenskapliga program och geografer runt om i landet 
kan andas ut. 

Geografins geografi 
Mikael Niemis egen tolkning av skolans geografiundervisning, som jag in-
ledningsvis citerade, pekar på att elevens meningsskapande inte alltid sam-
manfaller med lärarens och undervisningens intentioner. Att det dock finns 
en geografins geografi kan vi ana av det meningsskapande som författaren 
skildrar utifrån skolans undervisning i geografi. De flesta länder i världen 
har, liksom Sverige, stora regionala skillnader inom landets gränser. Skillna-
der som kan beskrivas med hjälp av ett antal natur- och/eller kulturgeogra-
fiska faktorer som klimat, berggrund, växtlighet, ekonomisk utvecklingsnivå, 
utbildningsnivå, arbetslöshet, industrialiseringsgrad, urbant eller ruralt och 
så vidare. Regionala skillnader som i realiteten kan uppfattas, både av män-
niskor inom landet som utanför landets gränser. Finns det en geografins geo-
grafi och hur låter sig då geografins geografi beskrivas är en fråga som bely-
ses i den följande texten. 

Jag kommer inte att studera elevens eventuella meningsskapande utifrån 
Niemis exempel, däremot kan förutsättningarna för elevernas meningsska-
pande diskuteras genom geografiundervisningens innehåll. Syftet med föl-
jande avsnitt är därför att söka likheter och skillnader när det gäller skolgeo-
grafins innehåll i ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv. Tex-
ten bygger på en genomgång av tidigare forskning inom skolämnet geografi i 
Sverige, resultatet från en internationell undersökning om skolgeografins 
innehåll och utförande samt resultatet från en sökning gällande publicerad 
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forskning från år 1990 och framåt som behandlar skolgeografins innehålls-
fråga med fokus på ämnets värdeinnehåll.  

Avsnittet startar med en genomgång av tidigare forskning inom Sverige 
när det gäller skolämnet geografi. Det finns endast två avhandlingar skrivna 
inom fältet, det är Lena Olsson (1986) som disputerade i historia på kultur-
synen i svenska geografiläroböcker 1870–1985 och Gösta Wennberg (1990) 
som disputerade i pedagogik med en studie om skolämnet geografi. Wenn-
bergs (1990) studie innehåller, förutom en undersökning utförd bland grund-
skolor i Uppsala kommun, en jämförelse mellan Sverige, Storbritannien och 
Västtyskland när det gäller skolgeografins utveckling under 1960- och 1970-
talen. Wennberg konstaterar att det finns märkbara skillnader mellan länder-
na något som han menar avspeglar en nationell kontext vad det gäller exem-
pelvis personkonstellationer och ämnesföreningar. 

Efter genomgången av svensk forskning flyttas fokus utåt i rummet och 
resultatet av en enkätundersökning, som söker svar på hur skolans geografi-
undervisning ser ut i ett internationellt perspektiv i mitten av 1990-talet, 
redovisas. Enkätundersökningen är genomförd av Commission on Geo-
graphical Education, avdelningen för utbildningsfrågor inom den Internatio-
nella geografiunionen (IGU). Redovisningen av enkätundersökningens resul-
tat utgår från de didaktiska frågorna Varför, Vad och Hur, och syftar till att 
tydliggöra de geografiska likheter och skillnader som undersökningen pekar 
på. En sammanfattande diskussion avslutar detta avsnitt om geografins geo-
grafi. 

Tidigare svensk forskning inom skolämnet geografi 
Den ämnesdidaktiska traditionen i Sverige har varit svag och diskussionen 
inom geografin obetydlig när det gäller skolgeografins innehållsfrågor. 
Wennberg (1990) jämför Västtyskland, Storbritannien och USA och konsta-
terar att i dessa länder fanns och fortfarande finns en stark ämnesdidaktisk 
tradition. Den internationella didaktikvågen med innehållsfrågor i centrum 
som startade under 1950-talet nådde aldrig Sverige. Ett resultat av intresset 
för innehållsfrågor formade i USA ”the curriculum reform movement”. I 
Storbritannien kom det rådgivande Schools Council att inrättas 1964 och för 
Västtysklands del ses konferensen i Tübingen 1951 som ett startskott.10 Detta 
intresse för innehållsfrågor resulterade i att när regionalgeografin så små-
ningom övergavs till förmån för den systematiska geografin är också orsa-
kerna olika mellan de nämnda länderna. Införandet av den systematiska geo-
grafin i Sverige berodde enligt Wennberg inte på någon konsekvent förd 
ämnesdidaktisk diskussion. Annorlunda var det i Västtyskland och Storbri-
tannien där Wennberg (1990, s. 65) beskriver detta förlopp som en ”[…] 
dramatisk förändringsprocess där den regionala uppläggningen mer eller 
                               
10 För en mer omfattande beskrivning; se Wennberg, 1990, s. 44-46. 



 43

mindre helt övergavs i läroplaner och läromedel.” Att svenska pedagoger vid 
denna tidpunkt inte uppmärksammade didaktiska frågor anser Wennberg 
bero på att under 1960-talet dominerades den pedagogiska forskningen av 
studier av arbetsformer, utvärderingsproblem och undervisningsteknologi. 
Under 1970-talet stod dialogpedagogiken, som ansågs utveckla elevens per-
sonlighet, självuppfattning och kreativitet, i centrum. I sitt avslutande kapitel 
drar Wennberg följande slutsatser: 

”De olika inriktningar skolgeografin fick under 1960- och 1970-talen i Stor-
britannien, Västtyskland och Sverige visar klart hur den nationella kontexten 
spelar in. Inom denna kontext gav personkonstellationer, ämnesföreningar 
med deras olika status och traditioner, inflytanden från geografidisciplinen, 
skolsystemen och från pedagogiska strömningar distinkt olika utveckling och 
struktur åt ämnet.” (Wennberg 1990, s. 182.) 

 
I Sverige är det viktigaste forumet för didaktisk diskussion Geografilärarnas 
Förening (senare Riksförening) som bildades 1933 och föreningens tidskrift 
Geografiska Notiser. Enligt Wennberg (1990) innehöll de första tre årgång-
arna ett antal artiklar med ett didaktiskt perspektiv på skolgeografins inne-
håll, förklaringsmodeller och metodik. Perioden 1943–1950 återkom artiklar 
som diskuterade ämnets ställning i skolan, bristen på utbildade geografilära-
re och krav på mer utrymme för beskrivningar av Sveriges geografi och då 
främst det svenska näringslivet. I och med geografiämnets delning år 1965 
på gymnasieskolan minskades intresset för innehållsfrågor och vetenskapliga 
debattinlägg saknas. Även efter ämnets renässans inom gymnasieskolan, 
1994, har den didaktiska diskussionen inte något självklart forum, inte ens i 
Geografiska Notiser.  

Wennberg (1990) har också studerat den politiska styrningen av skoläm-
net geografi via läroplaner och kursplaner. Resultatet av hans studie, som är 
utförd våren 1981 på 14 högstadieskolor inom Uppsala kommun samt 
Olandsskolan i Alunda och Turebergsskolan i Sollentuna, visar att läropla-
nen inte är ett dokument som lärarna känner väl till eller som man använder 
sig av för att planera undervisningen. Läroplanen spelar praktiskt tagen ing-
en roll som stöd för kursplanering. Lärarna förutsätter att läroboksförfattarna 
har tolkat läroplanen när de skriver läromedlen och läroboken ersätter därför 
läroplanen som styrmedel vid planeringen av kursen.  

Trots att läroboken utgjorde ett starkt styrmedel för kursplanering och ut-
formning av undervisningen studerade de intervjuade lärarna emellertid inte 
läroboken ingående, menar Wennberg, utan de flesta ögnade igenom nya 
läromedel eller läste dem allteftersom terminen framskred. Av lärarna som 
besvarat enkätfrågan ”Vad menar du med kursen i geografi?” svarar 42 % 
”Läroboken” och 18 % svarar ”Läroboken + egna idéer”. På frågan ”En sam-
vetsfråga – läser du igenom en ny bok före höstterminen? Eller läser du bo-
ken allteftersom kursen framskrider?” svarar 52 % ”Ögnar igenom” och 24 
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% ”Allteftersom”. När Wennberg fördjupade sin undersökning och intervju-
ade de lärare som deltagit i den tidigare enkäten stod det klart att för de icke 
utbildade lärarna i geografi var läroboken den viktigaste källan för att orien-
tera sig i ämnet. Wennberg fastslår utifrån sin undersökning att: 

”[…] lärarna sällan granskar läromedlet utifrån någon slags genomtänkt di-
daktisk syn på geografiämnet. Därmed är det inte sagt att de inte kan ha en 
intuitiv syn på sin geografiundervisning som är personlig och nyanserad. Vad 
jag menar är att de knappast har en medvetet formulerad grundsyn.” (Wenn-
berg 1990, s. 166.) 

 
Även Holmén & Anderberg (1993) visar i sin undersökning att lärobokens 
roll är större än de först trodde och vad lärarna medgav. Deras slutsats blir 
därför att det är viktigt att skolan tillhandahåller goda läroböcker som: 

”Läroboken måste vara klar i sin framställning, lättfattlig, saklig och tillförlit-
lig. Den måste sträva efter att ge relevanta kunskaper med tydliga begrepps-
definitioner och bredd i perspektiven med avseende på de områden som be-
handlas och inte komma med förenklade resonemang och tveksamma ”san-
ningar”.” (s. 132.) 

Lena Olsson (1986), som studerat kultursynen i svenska geografiläroböcker 
1870–1985, anser att läromedlen i geografi cementerat föråldrade och felak-
tiga bilder av folk och länder. Alltför sällan tillförs texterna ny kunskap. Ett 
exempel inom skolgeografin på att läromedel kan bidra till att diskursiva 
praktiker konserveras är Ernst Carlson och hans långa gärning som lärome-
delsförfattare vilken har påverkat generationer av svenskar och deras syn på 
ämnet geografi. Ernst Carlson (1854–1909) var historiker och geograf men 
inte minst läromedelsförfattare. Hans läroböcker, som ofta kallades Carlsons 
Geografi, dominerade marknaden från 1887 och långt in på 1940-talet (Ols-
son 1986). Carlson ansåg att geografi var naturvetenskap och framställning-
en var också starkt naturdeterministiskt. Naturdeterminismen kom, inte all-
deles förvånande utifrån ovanstående framställning, att spela en stor roll i 
geografiundervisningen från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 
1950-talet.  

Två andra studier av senare datum, Strandberg (1994) och Ojanne (1999), 
gäller elevers och blivande lärares geografisyn. Strandbergs (1994) under-
sökning utfördes i Skånes gymnasieskolor där 577 elever tillfrågades skrift-
ligt om sina synpunkter på geografi. Resultatet visar att eleverna associerade 
geografi med länderkunskap och namngeografi. Ojanne (1999) visar i sin 
undersökning vid lärarutbildningen i Kristianstad att blivande 1–7-lärares 
geografiuppfattning i de flesta avseenden går tillbaka till 1919 års styrdoku-
ment. Namngeografi, främmande länder, regionalgeografi och naturgeografi 
är vanliga svar när geografiämnets innehåll ska beskrivas.  
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Utifrån ovanstående studier går det inte att dra några långtgående slutsat-
ser om geografins geografi inom landet. Ingen av de redovisade studierna 
har syftat till att undersöka geografiundervisningens skillnader och likheter 
mellan regioner och skolor. Men utifrån en läsning av de olika studierna kan 
ändock vissa slutsatser dras. Likheterna består i ett nedslående resultat när 
det gäller utvecklingen av innehållsfrågor inom geografiämnet som kan an-
ses ha stagnerat. Detta bidrar i sin tur till att en traditionell syn på geografins 
innehållsfrågor dröjer sig kvar inte enbart hos våra elever utan även för bli-
vande och verksamma lärare. Resultaten pekar också på att de politiska styr-
dokumenten inte påverkar planeringen av undervisningen och att läromedel i 
hög grad bidrar till att cementera och bibehålla föråldrade och ovetenskapli-
ga strukturer.  

Internationell utblick 
Efter att tagit del av den begränsade forskning som hittills utförts och redo-
visats i Sverige vad det gäller skolgeografins innehåll och utförande går jag 
vidare och undersöker hur geografiundervisningen utformas internationellt. 
För att diskutera likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv an-
vänder jag resultatet från en enkätundersökning besvarad av geografer från 
38 länder runt om i världen. Undersökningen är genomförd av Commission 
on Geographical Education, en särskild avdelning för utbildningsfrågor 
inom den Internationella geografiunionen (IGU). Commission on Geo-
graphical Education, har bland annat publicerat International Charter on 
Geographical Education (1992) och där slagit fast att ”geographical educa-
tion is indispensable to the development of responsible and active citizens in 
the present and future world”.  

Efter den världskongress som IGU anordnade i Haag, 1996, publicerades 
två antologier som båda innehåller bidrag som diskuterades vid kongressen. I 
dessa publikationer finns artikelförfattare från stora delar av världen. Här 
kan man främst läsa om vad som händer inom geografiundervisningen i 
USA, Storbritannien, Tyskland, Australien, Frankrike och Nederländerna 
men bidrag återfinns också från Kina, Singapore, Ryssland, Hong Kong, 
Zambia, Polen, Chile, Slovenien, Tunisien och Japan. Sverige finns dock 
inte representerat i dessa antalogier. 

I den ena av antologierna presenteras resultatet av en omfattande enkät-
undersökning bestående av 450 frågor som sändes ut till 72 länder runt om i 
världen.11 Geografer från 38 länder besvarade enkäten. Trots ett stort bortfall 
har jag valt att använda undersökningen då resultatet trots allt kan ge en in-
dikation på intressanta likheter och skillnader världen över när det gäller 
geografiundervisningen innehåll och utförande.  

                               
11 Enkäten finns publicerad i IGU Commission on geographical education’s Newsletter No. 
31. 
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Haubrich (1996) som sammanfattat svaren anser att det är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att ge någon generell bild över den geografiutbildning 
som bedrivs utan att det just finns en geografins geografi som varierar mel-
lan länderna. Det finns även exempel på länder där den geografiska profilen 
skiljer sig åt mellan enskilda skolor och universitet. Det är lättare att få en 
överblick i de länder som har en centralisering av läroplansarbetet. Men ge-
nerellt för samtliga deltagande länder gäller följande: Inom ”primary educa-
tion” konstateras att geografiundervisningen oftast sker integrerat och att 
majoriteten av lärarna inte har någon utbildning i geografi. Det finns ett land 
som skiljer sig från de övriga, Storbritannien, där geografi är ett självständigt 
ämne även på denna nivå och där lärarna har en organisation ”The Geo-
graphical Association” som även ger ut tidskriften Primary Geographer som 
stöd för undervisningen. På nivån ”secondary stage I” finns en stor variation 
mellan olika länders geografiundervisning – geografi kan vara ett självstän-
digt ämne, ett integrerat ämne eller saknas på schemat. De flesta lärarna som 
undervisar på denna nivå har studerat ämnet på universitet. Det är först på 
”secondary stage II” som ett självständigt geografiämne dominerar i enkät-
svaren, men då som valbart, och valt av mindre än hälften av de studerande. 
I stort sett samtliga lärare har själva läst ämnet på universitetet. De flesta 
länder kämpar med att producera ett basmaterial i geografi för elever på ”se-
nior high schools” och det finns modeller och moduler framtagna för geogra-
fi på ”secondary stage II” (International Baccalaureate, Geografi Project, 
m.m.). Det är endast Frankrike som har obligatorisk examen i geografi i 
slutet av ”secondary stage I” (Collège) och  ”secondary stage II” (Lycée, 
Baccalaureate). 

När det gäller innehållet på samtliga nivåer i geografiundervisningen va-
rierar den kraftigt men ett regionalgeografiskt perspektiv dominerar. Under-
visningen består främst av förmedling av saklig och objektiv kunskap följt 
av begreppsinlärning och färdighetsträning. Inslag om attityder, ställningsta-
gande och handlingsberedskap vad avser exempelvis sociala rättvisefrågor 
förekommer sällan. I kursplanerna dominerar syftet att stärka den nationella 
identiteten vilket medför att internationell och global solidaritet sällan 
nämns. Skrivningar om fred, interkulturella frågor och genus saknas i stort 
sett. Miljöfrågor har en starkare ställning än utvecklingsfrågor men ingetdera 
temat är särskilt framträdande. Det är förläsningar och arbete med kartor 
som dominerar lektionsaktiviteterna, och individuella uppgifter ges oftare än 
grupparbeten. Fältstudier, spel, experiment och mentala kartor utgör en för-
svinnande liten del av lektionsinnehållet och gör att geografiämnet enligt 
Haubrich (1996) förlorar sin karakteristiska profil. Läroböcker, atlas och 
svarta tavlan har en stark position i klassrumsundervisningen. Dataprogram, 
satellitbilder, traditionella filmer och videos saknas i allmänhet och IT an-
vänds endast i ett fåtal skolor i de industrialiserade länderna.  

Utbildningen av geografilärare domineras av metodundervisning, regio-
nalgeografi och allmän geografi. Lektionsplanering, metodik, media och 
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utvärdering har en stark ställning. Mänskliga rättigheter har en svag ställning 
till skillnad från förståelse för natur och kultur, miljöskydd och hållbar ut-
veckling. En utveckling, som flera påpekat som negativ, är att den allmänna 
utbildningen i geografi på många håll skiljts från den geografiutbildning som 
erbjuds blivande lärare. Några länder har därför startat samarbete mellan 
forskare, geografilärare och lärare inom skolan som ska arbeta för en kvalita-
tiv förbättring av utbildningen för blivande lärare.  Exempelvis sker ett om-
fattande samarbete mellan det vetenskapliga ämnet och skolämnet genom 
”Council of British Geographers” och ”Alfred-Wegener-Conference in Ger-
many”. 

Geografisk didaktisk forskning har nyligen initierats i ett flertal länder 
men speciella universitetsstolar saknas för dessa forskare.  Aktionsforskning 
saknas helt. Forskningen karakteriseras främst av empiriska och kvalitativa 
metoder men även kvantitativa, humanistiska och hermeneutiska metoder 
förekommer, om än sparsamt. IGU-kommissionen arbetar för att stärka ut-
bildningsforskningen och har, förutom att man publicerat vetenskaplig litte-
ratur, nyligen startat sin första internationella vetenskapliga tidskrift inom 
området, International research in Geographical and Environmental Educa-
tion (IRGEE). Kommissionen pekar vidare på vikten av fortsatt och utökad 
forskning. I framtiden antar kommissionen att det kommer att ske en för-
stärkning av de filosofiska aspekterna på geografiämnet.  

Sammanfattningsvis konstaterar Haubrich (1996) att det finns många 
skillnader men också likheter världen över när det gäller geografiutbildning 
inom skolans olika nivåer. Ett exempel på en kraftig tillbakagång för ämnet 
är Polen där antalet lektionstimmar i skolan per vecka har minskat från 16 
till 12. I Canada har ”educational geographers” vid universiteten nästan rade-
rats ut; antalet minskade från 25 stycken till 3 personer. Samtidigt har fram-
steg gjorts. Så till exempel har ämnet blivit ett självständigt skolämne genom 
läroplansreformen 1988 i Storbritannien, genom opinionsrörelser i USA och 
Japan och genom demokratiseringen i Ryssland och Sydafrika. Ett annat 
positivt resultat som visat sig är att de flesta länder trots allt har en pågående 
utveckling av geografiutbildningen. Vad gäller utvecklingen inom ämnet i 
Storbritannien vill jag peka på betydelsen av det politiska beslut, 1988 Edu-
cation Reform Act, som innebar att geografi kom att tas upp som ett skoläm-
ne i den nationella läroplanen (English National Curriculum/ English Geo-
graphy National Curriculum). Det aktiva samarbetet mellan företrädare för 
det vetenskapliga ämnet och skolämnet inom ”Council of British Geo-
graphers” är ett resultat av detta beslut. Samarbetet har bland annat resulterat 
i en kontinuitet när det gäller konferens- och seminarieverksamhet, fortbild-
ning av lärare och gemensamma läromedelsprojekt. Rawling (2001) har ut-
förligt beskrivit detta samarbete och den utveckling som pågått inom skol-
ämnet under de senaste tjugo åren och som Rawling till stor del anser beror 
på nationella utbildningspolitiska beslut.  
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Ett framväxande kunskapsområde inom skolgeografin 
Geografins geografi i ett internationellt perspektiv kan beskrivas som enhet-
lig vad det gäller frågor om ämnets legitimitet, innehåll och utförande. Det 
råder en världsomspännande samstämmighet om svaret på dessa frågor. Det 
dominerande syftet med skolämnet geografi är enligt genomgångna studier 
att stärka den nationella identiteten. En konsekvens av detta visar sig i att 
exempelvis frågor om internationell och global solidaritet till stora delar 
saknas i undervisningen. Geografiämnets folkbildande uppgift sätter fortfa-
rande sina tydliga avtryck på ämnesföreträdarnas uppfattning om innehållet i 
skolans geografiundervisning. Regionalgeografi med tillhörande namngeo-
grafi är det som dominerar. En förändring som påvisas i undersökningen 
utförd av Commission on Geographical Education, jämfört med ett decenni-
um tillbaka, är att de flesta länder redovisar en pågående diskussion när det 
gäller geografiundervisningens innehållsfrågor. Ett förhållande som i sin tur 
bland annat medfört att den filosofiska dimensionen av geografiämnet är 
under utveckling och väcker ett allt större intresse. I ett fåtal länder finns ett 
omfattande samarbete mellan företrädare för skolämnet och den vetenskapli-
ga disciplinen men det behöver inte självklart medföra en utveckling av 
skolgeografins innehållsfrågor när det gäller exempelvis den filosofiska di-
mensionen. 

Storbritannien utskiljer sig i undersökningen genom ett omfattande sam-
arbete mellan företrädare för den vetenskapliga disciplinen och skolämnet 
geografi. Trots detta omfattande samarbete anser kritiska röster att innehålls-
frågan inte diskuteras utan tas för given. Exempelvis kritiserar Fien (1999) 
innehållet i Storbritanniens nationella läroplan i geografi och anser att den 
inomgeografiska diskussionen har präglats av ”issues of disciplinary chauvi-
nism” och därmed helt missat diskussionerna om utbildningsideologi. Något 
som enligt författaren präglat diskussionerna när det gäller exempelvis ut-
bildning i samhällskunskap och miljökunskap. Fien (1999) ställer i sin arti-
kel liberalism och konservatism emot kritisk teori samt diskuterar vilka kon-
sekvenser de olika ideologierna får för utbildningens innehåll. Han ser lära-
ren som en agent för läroplansförändringar och visar på olika möjligheter för 
läraren att använda kritisk geografi i undervisningen. Andra som kritiserat 
innehållvalet i den brittiska skolgeografin är Hopkin (2001) som i sin artikel 
presenterar en undersökning av läromedel i geografi, som ingår i English 
Geography National Curriculum. Han undersöker konsekvenserna av läro-
medelsförfattarnas framställning av platsers lokalisering och valet av de 
platser som beskrivs. Även Mc Partland (2001) har analyserat ett populärt 
läromedel som gäller migrationsstudier och används på Key Stage 3-nivå i 
England och Wales. Hans studie fokuserar på migration och hur detta äm-
nesområde framställs vad det avser värdeinnehåll. Författaren konstaterar att 
läromedlet kan sägas representera ett synsätt på migration som utesluter mo-
raliska dilemman och därmed moraliska diskussioner. Här drar författaren 
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paralleller till den rådande diskursen inom skolämnet geografi i Storbritanni-
en och anser att det är här man ska söka orsaken till en i stort sett total av-
saknad av etiska och moraliska aspekter i geografiundervisningen. 

Som jag tidigare nämnt pekade trenden, enligt Commission on Geo-
graphical Education (1996), mot ett ökat intresse för filosofiska frågor inom 
ämnet. Efter en inventering av de artiklar som publicerats från 1990 och 
framåt i International Research in Geographical and Environmental Educa-
tion (IRGEE) och Journal of Geography in Higher Education kan jag in-
stämma i denna iakttagelse. Det är i dessa tidsskrifter som jag funnit ett fåtal 
artiklar, förutom de som redovisats ovan, som diskuterar geografiämnets 
moraliska dimension såväl i skolan som på universitetsnivå. 

  Det tidigaste bidraget är ett paper som presenterades under IGU-
kongressen 1996 av en australiensisk geograf, Iain Hay (1996), med rubriken 
”Making moral imaginations. Teaching ethics in geography”. Artikeln inne-
håller en programförklaring för ett tänkt forskningsprojekt där elever i geo-
grafi ska arbeta med cases som innehåller etiska problem och därigenom 
tränas och motiveras att problematisera, argumentera och ta ställning i svåra 
frågor. Hay (2001) återkommer som skribent i IRGEE där han diskuterar den 
kritiska geografins möjligheter att skapa engagemang och handlingskraft hos 
elever. Flera artiklar som publicerats i IRGEE har det gemensamma att de 
efterlyser en geografiundervisning som bygger på den kritiska geografins 
frågeställningar. Två lärare som har utvecklat en universitetskurs som inne-
håller kritisk geografi, Mary Curran och Susan M. Roberts (2001), diskuterar 
svårigheter de ställts inför när de undervisat om olikheter (Dilemmas of Dif-
ference) som automatiskt leder till etiska dilemman när det gäller frågor om 
globala orättvisor och ojämlika relationer. Peace (2001) menar att det finns 
en stark koppling mellan kritisk geografi och diskussionen om social rättvisa 
och Morgan (2002) kombinerar den kritiska geografins frågor med postmo-
derna frågor (difference) och diskuterar vilka konsekvenser de får för den 
pedagogiska metoden. Han översätter även den teoretiska diskussionen till 
ett konkret exempel från urbangeografin där han visar hur postmoderna idéer 
kan komma till uttryck i undervisningen. Hernando (1998) påpekar vikten av 
att synliggöra och lyfta fram olika värden som exempelvis rättvisa och soli-
daritet i det geografiska ämnesinnehåll som presenteras såväl i skolans un-
dervisning som i den utbildning som blivande lärare i geografi genomgår. I 
IRGEE 2002:1 kan nämnas tre artiklar som behandlar olika etiska perspektiv 
på miljöundervisningen i skolan med inriktning mot hållbar utveckling; 
O’Toole (2002), Rolston (2002), Oyem (2002).  

Syftet med avsnittet om geografins geografi var att söka likheter och 
skillnader när det gällde skolgeografins innehåll i ett nationellt såväl som ett 
internationellt perspektiv. Jämförelsen visar att innehållet i skolans geografi-
undervisning bygger på starka traditioner inom ämnet, främst den regionala 
traditionen, med fokus på det egna landet i syfte att skapa en nationell identi-
tet. Konsekvensen av detta innehållsval är bland annat att studiet av kom-
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plexa globala frågor utelämnas, frågor som karakteriseras av ett innehåll där 
exempelvis demokrati, social rättvisa, genus, etnicitet och en långsiktig håll-
bar utveckling kan diskuteras.  

En problematik som allt mer uppmärksammas och som belyses i genom-
gången är att utbildningen till blivande lärare i geografi i många länder av-
skiljs från övrig utbildning inom universiteten. När det gäller innehållsfrågan 
innebär detta att blivande lärare främst får sin utbildning inom den regionala 
traditionen och de missar på så sätt den moderna inomvetenskapliga utveck-
lingen. För att avhjälpa detta förhållande har några länder startat samarbete 
mellan forskare, geografilärare vid universiteten och lärare inom skolan i 
syfte att arbeta för en kvalitativ förbättring av innehållet i skolans geografi-
undervisning. Storbritannien är ett exempel på ett land där ett omfattande 
samarbete pågår.  Men å andra sidan utgör ett nationellt forum ingen garanti 
för en diskussion där det geografiska ämnesstoffet kopplas samman med 
exempelvis ett värdeinnehåll, något som Fien (1999), Hopkin (2001) och Mc 
Partland (2001) diskuterar. Dock kan det konstateras att ett allt större intres-
se för geografins moraliska dimension är på väg att växa fram internationellt 
inom geografiutbildningen både vad det gäller universitetsämnet och skol-
ämnet.   

Summering 
I detta kapitel har jag tecknat den bakgrund mot vilken jag senare ska disku-
tera och söka förstå geografilärares innehållsval. Bakgrunden består av tre 
delar där geografi är det centrala kunskapsobjektet och diskuteras utifrån 
ämnets vetenskapliga utveckling och identitet, ämnets status och plats i sko-
lan och geografins geografi. 

I det första avsnittet beskrivs geografiämnets vetenskapliga utveckling ut-
ifrån fem ämnestraditioner: The Spatial Tradition – den rumsliga traditionen, 
Earth Science Tradition – den naturgeografiska traditionen, Man-Land Tra-
dition – människa-miljö traditionen, Area Studies Tradition – den regionala 
traditionen och Critical human geography paradigm – den kritiska geogra-
fin. Tyngdpunkten inom och mellan traditionerna har förflyttats över tid och 
i det första avsnittet visar jag även att diskussionen om geografiämnets iden-
titet är en i högsta grad levande och pågående diskussion. I Sverige resulterar 
den inomvetenskapliga diskussionen om ämnets identitet tidigt i en uppdel-
ning av det sammanhållna ämnet geografi i två discipliner, natur- och kul-
turgeografi. Argumenten för och emot en delning av den vetenskapliga di-
sciplinen tydliggör frågan om ämnets identitet. Har ämnet ett eget studieob-
jekt eller är ämnet ett perspektiv som kan studera i princip vilket fenomen 
som helst? Det finns en skarp skiljelinje mellan de två ståndpunkterna vilket 
bland annat åskådliggörs av de teorier och metoder som geografer väljer att 
arbeta utifrån. De geografer som ansåg att ämnet var ett perspektiv stärktes i 
och med den disciplinära uppdelningen av geografiämnet och forskningen 
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inom den systematiska geografin fick en snabb utveckling till skillnad från 
den regionala geografin där forskningsintresset helt stagnerade. 

Att forskningsintresset för den regionala geografin avstannar får förödan-
de konsekvenser för skolämnet geografi som vilar på den regionalgeografis-
ka traditionen. Ämnets status och plats i skolan försvagas, innehållet stagne-
rar och med den nya gymnasieskolan 1965 delas geografiämnet upp och 
fördelas mellan de nya ämnena naturkunskap och samhällskunskap. Denna 
utveckling försvagar skolämnet ytterligare, innehållet konserveras, så även 
utbildningen av blivande geografilärare som intresserar allt färre studenter 
vilket i sin tur leder till att outbildade lärare i allt större utsträckning undervi-
sar i geografi. Geografiämnets renässans på gymnasieskolan hösten 1994 
kan ses mot ljuset av miljöfrågans allt större betydelse i samhällsdebatten, att 
Sveriges engagemang i det internationella miljösamtalet är tydligt och att 
intresset för tvärvetenskaplig forskning växer. Ämnet har dock problem att 
försvara sin status och plats på gymnasiet vilket visar sig hösten 2005 då 
Skolverket föreslår att geografi byts ut mot ett nytt skolämne som benämns 
Hållbar utveckling.  

Den internationella utblicken visar bland annat att syftet med geografiun-
dervisningen i skolan är främst att stärka den nationella identiteten vilket i 
sin tur medför att undervisningen missar frågor om exempelvis global soli-
daritet. En jämförelse mellan det svenska skolämnet och den internationella 
utblicken visar inga anmärkningsvärda skillnader gällande innehåll och me-
tod. Genomgången av geografins geografi visar att intresset för geografins 
filosofiska dimension ökar och allt fler artikelförfattare i internationella tid-
skrifter diskuterar det traditionella innehållet i undervisningen och de konse-
kvenser detta givna innehåll kan få för exempelvis elevernas meningsska-
pande. 

I Sverige har relationen mellan skolämnet och den vetenskapliga discipli-
nen påverkats av den inomvetenskapliga uppdelningen av ämnet och i av-
handlingens avslutande del har jag för avsikt att problematisera denna rela-
tion i termer av skolämnet geografi, identitet och legitimitet.  

I nästa kapitel presenteras didaktik som forskningsinriktning och främst 
den didaktiska tradition, läroplansteoretisk didaktik, varifrån jag hämtar 
mina analysverktyg. 
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KAPITEL 3 
Geografididaktik i ett läroplansteoretiskt 
perspektiv 

Som jag nämnde inledningsvis är min avhandling en ämnesdidaktisk studie 
av skolämnet geografi. Ett ämnesdidaktiskt arbete karakteriseras av att det 
berör flera vetenskapliga kunskapsområden. Det är verktyget som forskaren 
använder i sin analys som avgör om forskningen är ämnesdidaktisk eller inte 
anser Broady som menar att kriteriet för ämnesdidaktisk forskning är att 
teorier, metoder och undersökningsinstrument hämtas från pedagogisk och 
didaktisk forskning när det egna ämnet studeras (Lidegran & Broady, 2003, 
s. 20). Inom ämnesdidaktiken kombineras ämnesteori, pedagogisk och di-
daktisk teori i syfte att problematisera och skapa kunskap om undervisning-
ens och lärandets innehåll. Det innebär att ämnesdidaktikern lever i ett in-
tressant spänningsfält mellan flera olika aktörer, ämnesföreträdaren, pedago-
gen, ämnesdidaktikern som var och en representerar olika synsätt och per-
spektiv. 

Det föregående kapitlet ”Geografi och geografiämnet” syftade till att in-
troducera den ämnesteoriska bakgrund som utgör basen för hela studien. 
Detta kapitel ”Geografididaktik i ett läroplansteoretiskt perspektiv” syftar till 
att introducera didaktisk forskning och specifikt den läroplansteoretiska di-
daktikforskningen då det är från denna forskningsinriktning som studiens 
analysverktyg hämtas.   

Under de senaste dryga två decennierna har den svenska didaktikforsk-
ningen i huvudsak bestått av två forskningsinriktningar. Den ena inriktning-
en fokuserar på individers lärande och är en kognitionspsykologiskt inspire-
rad forskning som influerats av såväl den fenomenografiska metodologin 
som konstruktivismen och den sociokulturellt influerade didaktikforskning-
en. Den andra inriktningen, läroplansteoretisk didaktik, är främst inspirerad 
av utbildningssociologi och fokuserar på undervisningsinnehållet och ur-
valsprocesser av detta innehåll, exempelvis varför ett visst innehåll i geografi 
väljs framför ett annat. Inom inriktningen har läroplanshistoriska, utbild-
ningsfilosofiska samt textanalytiska perspektiv utvecklats utifrån en strävan 
att identifiera och beskriva olika undervisningstraditioner och vilka värde-
ringar och synsätt som återfinns inom dessa. Det är framförallt den senare 
forskningsinriktningen som den följande översikten aktualiserar.  
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Kapitlet startar med en genomgång där olika idéer om begreppet didaktik 
introduceras. Här tydliggörs kopplingen mellan två dominerande definitioner 
av begreppet didaktik och framväxten av de båda forskningsinriktningarna. I 
genomgången särskiljs inomvetenskapliga och utbildningspolitiska defini-
tioner av begreppet didaktik. Sedan följer en kort introduktion av den lä-
roplansteoretiska forskningens framväxt vilken avslutas med en presentation 
av två analysverktyg som används inom den läroplansteoretiska forskningen, 
utbildningsfilosofier och didaktiska typologier, som båda kan användas för 
att diskutera olika innehållsval konsekvenserna av dessa.  

Idéer om didaktik 
Det var främst för att möta behovet av pedagogisk utbildning av ämneslärare 
som pedagogik blev ett självständigt ämne vid Sveriges universitet i början 
av 1900-talet. De första pedagogikprofessurerna inrättades, i Uppsala år 
1910 och Lund år 1912, under en tid när viktiga utredningar om folkunder-
visningen och folkskollärarutbildningen pågick. Parallellt med utbyggnaden 
av det offentliga skolväsendet växte pedagogikämnet i omfång, bredd och 
djup.12  

I Sverige föds en självständig didaktisk forskning först på 1980-talet och 
begreppet didaktik blir alltmer vanligt förekommande i pedagogiska sam-
manhang (Kroksmark 1987). Det som bland annat initierade intresset för 
didaktik som vetenskap var kravet på att lärarutbildningarna skulle forsk-
ningsanknytas och vetenskapliggöras (Lärare för skola i utveckling, LUT 
74). Men det är först med regeringens proposition 1984/85:122 om en ny 
lärarutbildning för grundskolan som den didaktiska diskussionen tar fart.  
Propositionen behandlade centrala frågor för lärares yrkesverksamhet och 
för första gången betonades vikten av att blivande lärare skulle utbildas i 
didaktik.  

Ytterligare en orsak till det ökade intresset för didaktik var att de tidigare 
pedagogiska banden med USA och England, där didaktikbegreppet användes 
i betydelsen av metod, började försvagas och att blicken istället vändes 
främst mot Tyskland där ett systematiskt utvecklat forsknings- och utveck-
lingsprogram inom didaktikfältet pågått under många år (Hopmann 1997). I 
detta sammanhang bör nämnas Wolfgang Klafki (1965) som tillhör den tys-
ka bildningsteoretiska didaktiken och fortfarande räknas som det mest bety-
delsefulla namnet inom tysk didaktik.13 Hans text från 1958 ”Didaktische 

                               
12 För den som är intresserad av en fylligare översikt gällande pedagogisk forskning i Sverige 
hänvisas till en granskning av den pedagogiska forskningen i landet på uppdrag av det Huma-
nistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Resultatet av granskningen presente-
ras i rapporten An evaluation of Swedish research in education (Rosengren & Öhngren 1997). 
13 Se Broady (1992) och Klafkis betydelse för den svenska läroplansreformen år 1994. 
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Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung” har sedan publiceringen an-
vänts inom den tyska lärarutbildningen (Hopmann 1997, s. 208). 

Som en följd av det ökade intresset för didaktik och kopplingen till den 
tyska didaktiken har innebörden av begreppet didaktik i Sverige förändrats 
från att vara synonym till undervisning till att idag avgränsas som en veten-
skaplig deldisciplin. Vad denna disciplin ska syssla med har tolkats olika 
beroende på olika företrädares didaktiksyn där skiljelinjen exempelvis skurit 
mellan innehåll och metod. De två forskningsinriktningar som vuxit fram 
kan ses som en parallell till två tidiga definitionsinriktningar, den ena inrikt-
ningen betonade de didaktiska frågorna Vad och Hur och den andra Varför- 
och Vad-frågorna.  

Idag har de olika synsätten närmat sig varandra bland annat genom Säljös 
(2002) forskning om det sociokulturella lärandet och Östmans (2003) studie 
som förenar ansatser inom lärandeforskning och läroplansteoretisk forsk-
ning.14  Samtidigt har floran av forskningsansatser utökats bland annat med 
ett antal prefix, t.ex. miljödidaktik (Sandell & Öhman & Östman 2003). 

Den didaktikforskning som pågår idag kan ses mot ljuset av den utveck-
ling som skett genom inrättandet av utbildningsvetenskap, ett eget veten-
skapsområde med uppgift att svara för forskning inom lärarutbildningsområ-
det. Förslaget med ett eget vetenskapsområde väcktes i Lärarutbildnings-
kommitténs betänkande Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan 
och utveckling (SOU 1999:63, s. 270) och genomfördes i samband med 
övergången till den nya lärarutbildningen hösten 2001.  

Inomvetenskapliga definitioner av begreppet didaktik 
Efter en konferens, anordnad av UHÄ (Universitets- och högskoleämbetet), 
publicerades i Marton (1986) ett antal bidrag från olika forskare där olika 
synsätt på didaktik presenterades. Enligt Martons (1986) egen definition av 
pedagogik och didaktik kan de pedagogiska vetenskaperna som forsknings-
område sägas omfatta studier som avser att kasta ljus över pedagogiska fe-
nomen, det vill säga fostran, undervisning och utbildning. Inom pedagogiken 
kan didaktik avgränsas mot andra specialiseringar genom att det är undervis-
ningens innehåll som lyfts fram och spelar en central roll och att det handlar 
om att åstadkomma avsedda inlärnings- eller undervisningseffekter. Didaktik 
kan med andra ord sägas behandla dels vad man försöker att lära ut i skolan, 
dels hur man gör det.  

Detta innebär, enligt Marton, en tudelning av det didaktiska kunskapsfäl-
tet i frågor som avser val av innehåll – undervisningens Vad-fråga och frågor 
som avser behandlingen av innehåll – undervisningens Hur-fråga. Man kan 

                               
14 Se Östman, Leif (red.) (2003): Erfarenhet och situation i handling – en rapport från projek-
tet Lärande i naturvetenskap och teknik. Pedagogisk forskning i Uppsala 148. Uppsala Uni-
versitet: Pedagogiska institutionen. 



 55

säga att det går en skiljegräns mellan en läroplansteoretisk och en undervis-
nings-metodisk komponent. Marton ger ett generellt exempel på Hur-frågan 
genom frågan om progressionens riktning i undervisningen. En accepterad 
ståndpunkt är att gå från det konkreta till det abstrakta, men denna princip 
har senare ifrågasatts och med hjälp av forskning har det påvisats att metodi-
ken borde vara omvänd – att gå från det abstrakta till det konkreta. Didakti-
kens Vad-fråga har Lundgren (1979) studerat genom att analysera dess eko-
nomiska, sociala och politiska ramar vilka bland annat begränsar möjlighe-
terna till val av innehåll.  

Den andra tudelningen gäller enligt Marton skillnaden mellan frågor som 
äger allmän giltighet, exempelvis de som Lundgren studerar, och frågor som 
är relaterade till ett bestämt innehållsområde där Marton exemplifierar med 
Englunds (1986) forskning gällande skolämnet samhällskunskap. Frågor 
som är relaterade till ett visst bestämt innehållsområde benämner Marton 
fackdidaktik och frågor som äger allmän giltighet för allmändidaktik. Äm-
nesdidaktik är ytterligare ett begrepp som beskriver ett kunskapsområde 
inom didaktiken.  

Martons definition av fackdidaktik, som hänför sig till innehållsligt av-
gränsbara skol- och kunskapsområden, är till stor del identiskt med ämnesdi-
daktik. Dock vill Marton här utvidga definitionen så att den också omfattar 
innehållsligt avgränsbara fält av kunskaper och färdigheter som inte är defi-
nierade som ämnen eller discipliner. Som exempel på detta nämner Marton 
stadiedidaktik, temaorganiserade studier och läsning av blockämnen. Marton 
skriver vidare att förhållandet mellan ämnesteori, allmändidaktik och fackdi-
daktik bör kännetecknas av ett flöde av idéer, teorier och studier som går i 
olika riktningar. Allmändidaktik och ämnesteori är inte överordnad fackdi-
daktiken men kunskap om dessa är nödvändig och utgör en förutsättning för 
fackdidaktisk forskning. Martons lansering av termen fackdidaktik var en 
reaktion på den betoning av ämnesdidaktik som skrevs fram av LUT 74 i 
betänkandet Lärare för skola i utveckling (SOU 1978:86, s. 209). Enligt 
Marton var syftet att motverka en negligering av didaktikens Hur-fråga. Att 
fokuseringen på ämnesdidaktik kom att uppfattas som problematisk av flera 
pedagoger och lärarutbildare kan illustreras med hjälp av Harbo & Kroks-
mark (1986, s. 108): ”En alltför stark fokusering av didaktiken i ämnesdidak-
tiska termer skulle av allt att döma på sikt få den effekten att allmändidakti-
ken, och särskilt allmändidaktikens metodsida, hur-frågorna, helt skulle för-
svinna ur lärarutbildningen.” Författarna föredrog istället användandet av 
begreppet fackdidaktik.  

Det finns även andra åsikter om hur begreppet didaktik ska definieras. En 
snävare definition av begreppet utesluter Hur-frågan som då anses höra till 
metodiken. En vidare definition av didaktik innebär att även Varför-frågan 
ska inrymmas. Varför-frågan blir viktig om man avser att diskutera de mål 
som man vill uppnå genom ämnet ifråga och ger dessutom ämnet legitimitet. 
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Att låta didaktikbegreppet inbegripa Varför-frågan är vanligt när ett lä-
roplansteoretiskt perspektiv anläggs på det didaktiska fältet. (Englund 1991). 

Englund (1991) pekar även på tudelningen mellan didaktik som forsk-
ningsfält och som kunskapsområde. Undervisningens innehåll är fokus för 
båda men inom didaktiken som kunskapsområde ställs enbart frågorna Vad? 
och Hur? Ämnesteorin ansvarar för Vad-frågan och metodiken för Hur-
frågan. När det gäller didaktiken som forskningsfält är det Varför- och Vad-
frågorna som engagerar den läroplansteoretiska forskningen medan Hur-
frågans vetenskapliga hemvist återfunnits hos fenomenografin (Englund 
1991).  

Utbildningspolitiska didaktikdefinitioner 
Genom 1977 års högskolereform, vars beslutsunderlag var Lärare för skola i 
utveckling (LUT 74), knöts lärarutbildningen i Sverige till universiteten, en 
reform som syftade till att göra lärarutbildningen mer forskningsanknuten. 
Med denna utredning infördes begreppet didaktik i det politiska språket. I 
utredningen sägs det att man vill komma bort från en snäv ämnesmetodisk 
forskning och istället införa ämnesdidaktik som är tänkt att bland annat rela-
tera till frågor om skolämnenas betydelse för den personliga utvecklingen i 
ett kulturellt sammanhang och deras ställning i läroplaner (SOU 1978:86, s. 
209).    

I regeringens proposition 1984/85:100 uttrycks behovet att stärka den 
”utbildningsmetodiska/fackdidaktiska forskningen” (s. 16) och i följande 
proposition (1984/85:122) om lärarutbildning för grundskolan anvisades 
medel för fackdidaktisk forskning vid universiteten. Propositionen bifölls 
och didaktik blev genom detta erkännande även en politiskt accepterad egen 
forskningsinriktning inom utbildningsforskningen. I propositionen angavs att 
läraren behövde, jämsides med sina ämnesstudier, ”utbildas i didaktik dvs i 
frågor kring val av stoff i undervisningen samt hur stoffet görs begripligt för 
eleven och sätts in i ett sammanhang som eleven förstår och har erfarenhet 
av. Analys och val av läromedel ingår som en del av utbildningen i detta 
avseende” (s. 11). Genom propositionens betoning på utbildning i didaktik 
för blivande lärare tar den didaktiska forskningen fart. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) tillsatte under hösten 1985 en 
utredning som skulle komma med förslag till hur den utbildningsmetodis-
ka/fackdidaktiska forskningen kunde stärkas. I utredningens förslag (UHÄ 
1986:7) framgår det att didaktisk forskning ska  innefatta såväl allmändidak-
tik som fackdidaktik men någon definition av innebörden i dessa begrepp 
återfinns inte. Senare under året publicerades en rapport som berörde den 
nya lärarutbildningen (UHÄ 1986:32) men här återfinns varken begreppet 
fackdidaktik eller allmändidaktik. Våren 1988 presenterar UHÄ Utbild-
ningsplan för grundskollärarlinjen (UHÄ 1988-05-31) där begreppet didak-
tik används men utan något förtydligande. Däremot sägs att grundstenarna i 
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lärarutbildningen ska utgöras av ämnesstudier, pedagogik, metodik och prak-
tik, som tillsammans ska utgöra en helhet. Det är inom ämnesstudierna som 
de didaktiska inslagen hör hemma och enligt utbildningsplanen kräver detta 
en nära samverkan mellan ämnesinstitutionerna och dem som ansvarar för 
pedagogik, metodik och praktik.  

Att begreppet didaktik kom att tolkas olika vid landets lärarutbildningar, 
ett resultat av den förvirring som visat sig i de politiska skrivningarna, av-
speglades även i de lokala kursplanerna. I en utvärdering av den nya grund-
skollärarutbildningen En likvärdig lärarutbildning? beskrevs detta förhål-
lande:  

”Begreppet didaktik används för att markera en kvalitetsmedvetenhet med 
avseende på såväl yrkesinriktning som forskningsanknytning, men när det 
gäller att bestämma vilken kvalitet, vilken yrkesinriktning och vilken forsk-
ningsanknytning som eftersträvas och hur detta skall kunna behandlas i un-
dervisningen så är gemenskapen förmodligen betydligt mindre.” (UHÄ 
1991:8, s. 75.)  

 
Utvärderingen resulterade även i en slutrapport (UHÄ 1992:21) där lärosäte-
nas olika lösningar när det gällde den didaktiska inriktningen av ämnesstudi-
erna diskuterades. Ett sätt som tillämpats var att de didaktiska studierna om-
fattade en viss poängandel och genomfördes av metodiklärare. Några lä-
rosäten hade löst de didaktiska inslagen med att de ämneskompetenta lärarna 
förväntades ge ämnesstudierna en didaktisk inriktning, som då inte har varit 
synlig vare sig i poängandel, kursplan eller resurstilldelning. Genomgående, 
konstaterar slutrapporten, hade de olika lösningarna en mycket svag anknyt-
ning till didaktisk vetenskap och forskning och didaktiken förlorade därige-
nom sin egentliga kärna och reducerades till enbart ämnesmetodik. För att 
förändra detta ”förfuskande” av didaktikinslagen ansåg arbetsgruppen att det 
var viktigt att bygga vidare på de vetenskapligt skolade ämnesföreträdarna 
och vidga deras kompetens med didaktisk kunskap.  

I en ny utvärdering av grundskollärarutbildningen (HSV 1996:1R) som 
beställts från högskoleverket (som nu ersatt UHÄ) fick begreppet didaktik en 
mycket utförlig och problematiserande behandling. I rapporten som be-
nämndes Grundskollärarlinjen 1995 konstaterades att det behövdes en ökad 
didaktisering av lärarutbildningen. Den noterade vidare ett motsatsförhållan-
de mellan ämnesdidaktik, som den akademiska världen representerar, och 
lärarkunskap med en lång seminarietradition bakom sig och där praktiken 
utgör en grund och läroplanen en norm. En möjlig väg att överbrygga denna 
motsättning var genom allmändidaktiken, ansågs det i rapporten.  

Samtidigt som denna utvärdering ägde rum tillsattes ytterligare en utred-
ning rörande lärarutbildningen i landet. Utbildningsdepartementen listade tio 
punkter som skulle undersökas och didaktiken fanns under en av punkterna: 
”Didaktiken: Sambandet mellan ämneskunskaper, metodik, pedagogik och 
praktik.” (Ds 1996:16, s. 10) Rapporten Lärarutbildning i förändring (1996) 
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ansåg att lärarnas didaktiska kompetens måste höjas och att kompetensen till 
stor del borde bestå i att tolka målangivelser i styrdokumenten och utifrån 
detta välja och utveckla ämnesinnehåll, organisation, arbetssätt och utvärde-
ring av elevernas kunskaper (en kompetens som kan ses i ljuset av att en 
mål- och resultatstyrd skola infördes från hösten 1994).  Rapporten diskute-
rade inte didaktisk kunskap för lärarutbildare speciellt men framhöll däremot 
behovet av forskarutbildning för lärarutbildare och lyfte fram ämnesdidakti-
ken som en väg att förstärka forskningsintresset för skolfrågor ute på ämnes-
institutionerna. Medan Grundskollärarlinjen 1995 ansåg att lärarutbildning-
ens vetenskapliga bas behövde stärkas i didaktisk riktning framstår Lärarut-
bildning i förändring som mer skeptisk till denna utveckling. Den senare 
rapporten ansåg att den didaktiska forskningen så gott som uteslutande rela-
terar sig till pedagogisk teoribildning och ser en fara i en teoretiserande di-
daktik, som inte har någon eller liten anknytning till den praktiska undervis-
ningen.  

I den senaste utredningen om lärarutbildningen i landet Att lära och leda 
(SOU 1999:63) diskuteras didaktikbegreppet ur flera perspektiv. Behovet av 
didaktisk kompetens hos lärare påpekas och ett nytt vetenskapsområde, ut-
bildningsvetenskap, föreslås inrättas. Inom det nya vetenskapsområdet repre-
senterar den didaktiska forskningen endast ett sätt att nå lärarutbildningens 
forskningsanknytning. Kommittén instämmer i behovet av lärarutbildningens 
didaktisering (enligt HSV 1996:1R) men påpekar samtidigt vikten av att 
didaktiken inte ska vara för teoretisk utan upplevas som relevant i förhållan-
de till den kommande yrkesutövningen och därigenom vara konkret och 
praktiskt utformad.  

Utredningen lyfter även fram universitetsämnets didaktik och diskuterar 
vad kunskap är och hur man ser på begreppet lärande.15 Vad det gäller frågan 
om att läraren ska förmedla ett givet kunskapsinnehåll anser kommittén att 
detta är uteslutet, istället ska kunskap sökas genom frågeställningar och lära-
rens roll blir därigenom handledarens som förutsätter insikt i lärandets vill-
kor: 

I ämnesstudierna skall studenterna utveckla kunskaper såväl i som om ämnet, 
dvs aktivt arbeta med kunskapsbildning. Kunskap om lärande i och om ämnet 
skall ses som en central del av ämnets didaktik. Denna kunskap berör frågor 
om lärandets ramar, organisation och process. Det gäller såväl universitets-
ämnets som skolämnets didaktik. Kunskapen uppmärksammar lärandets vill-
kor, förutsättningar och behov. Den utgår från att varje form av organiserad 
läroprocess bygger på ett antal val. Det gäller t.ex. vad man skall undervisa 
om (dvs vilket stoff/innehåll), hur stoffet skall sekvenseras och organiseras, 
vilken/vilka undervisnings-metod/er som skall användas. Hur de olika valen 
genomförs påverkas av samhälleliga och historiska betingelser. (SOU 
1999:63, s. 88.)  

                               
15 För fortsatt läsning kan rekommenderas Ekmans (2000) rapport Att undersöka det pedago-
giska frirummet där ett antal ämnesdidaktiska projekt vid Uppsala universitet presenteras.  
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Genom Lärarutbildningskommitténs förslag att etablera ett eget vetenskaps-
område, utbildningsvetenskap, med nya fasta forskningsresurser med inrikt-
ning mot lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och lärande i arbets-
livet kom intresset för skolforskning åter att väckas (s. 270). Förslaget ska 
ses mot bakgrund av den svaga vetenskapliga basen i lärarutbildningen och 
avsaknaden av egna forskningsresurser (Grundskollärarutbildningen 1995. 
En utvärdering). I SOU 1999:63 anges att de blivande lärarnas didaktiska 
utbildning ska vara konkret och praktiskt utformad, och i enlighet med denna 
skrivning skapas begreppet praxisnära forskning. Kännetecknande för prax-
isnära forskning är att den bedrivs och utvecklas i nära anslutning till de 
professionella verksamheterna inom det utbildningsvetenskapliga fältet.16  

Med de nya möjligheterna till forskningsanknytning för blivande och 
verksamma lärare hoppas man höja statusen för lärarutbildning inom hög-
skolan, i skolväsendet och i samhället i övrigt (SOU 1999:63).17 En annan 
effekt som utredarna tror på är att lärarnas delaktighet och engagemang i 
utvecklingen av skolan ska växa med ökade möjligheter till egen forskning. I 
Sverige har innehållsfrågor under hela skolhistorien lämnats över till politis-
ka skrivningar och beslut. De svenska lärarna kan utifrån detta förhållande 
betraktas som enbart executive, verkställande av politiska skrivningar och 
beslut.  

I propositionen En förnyad lärarutbildning (1999/2000:135) som följde 
på utredningen föreslås en ny struktur bestående av tre så kallade utbild-
ningsområden: ett allmänt utbildningsområde med de lärargemensamma 
momenten, inriktningar som anger lärarexamens profil samt specialiseringar 
som kan vara en fördjupning eller breddning av tidigare studier. För att ut-
bildningen ska få en väsentligt utökad vetenskaplig bas förordas kraftigt 
förstärkta resurser till en kommitté för utbildningsvetenskap inom det tidiga-
re föreslagna Vetenskapsrådet. Forskningen inom lärarutbildningsområdet 
måste stärkas enligt propositionen: ”Det gäller all utbildningsvetenskaplig 
forskning, såväl den som avser generella frågor om lärares yrkeskunskap 
som den ämnesdidaktiska forskningen.” (s. 16.) Enligt propositionen finns 
en grundkompetens som alla lärare förväntas ha utvecklat under sin lärarut-
bildning och dit räknas didaktisk kompetens. I propositionen talas det väldigt 
lite om didaktik, däremot återkommer man ofta till ämnesdidaktiken. Det är 
inom inriktningsstudierna som frågor om ämnesinnehållet ska stå i fokus och 
det är angeläget att expandera ämnesdidaktiken och att ämnets struktur görs 
relevant för läraryrket, anser regeringen som samtidigt påpekar att den äm-
nesdidaktiska forskningen inte är särskilt omfattande. Universiteten och hög-

                               
16 För utförligare diskussion se Carlgren, Ingrid m.fl. (2003): Forskning av denna världen – 
praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets rapportserie 2. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 
17 Regeringen beslutade senare, i enlighet med betänkandet, att särskilt satsa på utbildningsve-
tenskaplig forskning under åren 2001–2003 (senare förlängt fram till 2005) genom att tillsätta 
en Utbildningsvetenskaplig kommitté under Vetenskapsrådets ansvar. 
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skolorna måste ta ett större ansvar för att stärka den vetenskapliga grunden 
för sina lärarutbildningar anser regeringen. Det är främst ämnesinstitutioner-
na med undervisning inom lärarutbildningen som ”i betydligt högre ut-
sträckning” bör beakta behovet av ämnesdidaktisk forskning. I detta sam-
manhang definieras även ämnesdidaktisk forskning som forskning ”som 
ställer frågor om hur det kunskapsstoff och de teorier som utvecklas inom de 
akademiska disciplinerna kan förmedlas och studeras i olika pedagogiska 
miljöer och som problematiserar relationen mellan akademisk disciplin och 
skolämne.” (s. 40.)  

Formerandet av det nyetablerade vetenskapsområdet utbildningsvetenskap 
pågår för fullt och vilken forskning som kan definieras som utbildningsve-
tenskap diskuteras livligt. Diskussionen gäller inte minst vilka ansökningar 
som ska anses vara utbildningsvetenskap och därmed ha möjlighet att tillde-
las medel från Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.  En 
kommitté som jämförelsevis tilldelades en stor summa pengar att fördela till 
utbildningsvetenskaplig forskning (16 mkr/2001, 68 mkr/2002 och 106 
mkr/2003).18  

En nyligen publicerad utredning av Lundgren & Fransson (2003), initie-
rad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, ger en bred bild 
om vad utbildningsvetenskap kan vara. Här ses didaktik som en av många 
möjliga forskningsinriktningar om utbildning. Den utbildningsvetenskapliga 
fakultetsnämnden vid Uppsala universitet19 hade redan tidigare definierat 
utbildningsvetenskap som ett brett vetenskapsområde: 

UVF-nämnden väljer att se utbildningsvetenskap som en bred samlingsbe-
nämning för den forskning inom en rad olika ämnen i högskolan som ägnas – 
eller skulle kunna ägnas – åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och 
lärande. Åtminstone i princip har utbildningsvetenskap därmed en plats vid 
universitetets alla vetenskapsområden, fakulteter och institutioner, och är på 
samma gång – med sitt uttalade fokus på skola och samhälle – djupt engage-
rad i en praktik utanför universitetet. (Program för forskning och forskarut-
bildning vid Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2002-2004, Forsk-
ningsprogram 2002-03-26, reviderat 2002-04-25, s. 6.) 
 

Som vi kan se av denna genomgång har begreppet didaktik i utbildningspoli-
tiska texter iklätts olika skepnader och använts i skiftande sammanhang i 
flera utredningar utan någon närmare förklaring eller definition. Tolknings-
företräde har getts åt projektledare eller medverkande personer i utredningar 
och utvärderingar oftast utan någon längre eller problematiserande diskus-
                               
18 Hur Vetenskapsrådets stöd till utbildningsvetenskaplig forskning påverkat det utbildnings-
vetenskapliga forskningsområdet redovisas i SOU 2005:31. 
19 Fakultetsnämnden inrättades den 1 juli 2001 i samband med att den nya lärarutbildningen 
startade.  Hösten 2002 beslöt utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsutskott att 
låta företa en inventering av utbildningsvetenskaplig forskning vid Uppsala universitet. Resul-
tatet presenteras i Lidegran & Broady (2003): Forskning och forskarutbildning av utbild-
ningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Uppsala universitet. Rapport 2003:2.  
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sion om begreppets skiftande karaktär. Likaså har de enskilda lärarutbild-
ningarna tolkningsföreträde när det gäller utformningen av utbildningens 
innehåll och skrivningar i kursplanerna.  

Hösten 2001 startade en ny lärarutbildning vid Lärarhögskolorna i Sveri-
ge som bygger på tankarna i Att lära och leda (SOU 1999:63). Av texten 
ovan har det framgått att tidigare utredningar uttryckt missnöje över att inne-
hållet i didaktikundervisningen för blivande lärare varit av olika karaktär och 
generellt saknat ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och mer liknat 
ämnesmetodik. Hur innehållet i betänkandet har tolkats vid landets lärarut-
bildningar kan avläsas i de lokala kursplanerna.20 Inom lärarutbildningen vid 
Uppsala universitet tolkades skrivningarna i Att lära och leda (SOU 
1999:63) bokstavstroget vilket resulterade i att ansvaret för den ämnesdidak-
tiska utbildningen av blivande lärare flyttades från institutionen för lärarut-
bildning till respektive ämnesinstitution. 

Läroplansteoretisk forskning 
I Sverige startar den läroplansteoretiska forskningen med Urban Dahllöf 
(1960, 1967, 1978) och utvecklandet av ramfaktorteorin som påvisar att och 
hur statliga beslut påverkade undervisningsprocessen. Läroplan används 
inom denna tradition som ett vitt begrepp och omfattar utbildningspolitikens 
nationella nivå ner till den praktiska nivån – klassrumsundervisningen. Ram-
faktorteorin eller ramfaktorteoretiskt tänkande (ett begrepp som Dahllöf 
själv använder sig av) kom senare att utvecklas och fördjupas bland annat 
genom Kallós & Lundgren (1979) som påverkades av den nya utbildnings-
sociologin där skolan kom att analyseras som en institution för reproduktion.  

Lundgren såg den läroplansteoretiska forskningen som en möjlighet att 
granska konsekvenserna av politiska beslut samt att kritiskt värdera den bak-
omliggande kontext vari besluten tillkommer. Läroplansteorins centrala stu-
dieobjekt definierar Lundgren som den styrning av en påverkansprocess som 
en läroplan innebär och vilka former av kontroll denna styrning erfordrar 
(1983, s. 17). Den påverkansprocess som avses gäller den samhälleliga fost-
ran i stort och termen läroplan används här i en vid betydelse för att beteckna 
inte bara ett konkret styrinstrument utan hela den uppfattning som varit sty-
rande. Lundgren jämför det svenska begreppet läroplan, som har en konkret 
betydelse, med det engelska begreppet ”curriculum”, som har en vidare in-
nebörd21: ”’Curriculum’ avser inte bara ett konkret dokument, (jfr termen 
syllabus) utan också hela den filosofi och de föreställningar som finns bak-
om en konkret läroplan.” (1983, s. 21.)  

                               
20 För ytterligare läsning hänvisas till Högskoleverkets (2005) utvärdering av den nya lärarut-
bildningen under år 2000. Rapporten publiceras i tre delar. 
21 Curriculum används även inom tysk läroplansforskning (Lundgren 1983, s. 21). 
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De bakomliggande principer som finns bakom varje läroplan och som le-
gitimerar undervisningens mål, innehåll och metod benämner Lundgren lä-
roplanskod. Från folkskolans införande och framåt urskiljer Lundgren fyra 
läroplanskoder som alla representerar olika syn på kunskapsvärdering och 
undervisningsorganisation: den klassiska, den moraliska, den realistiska och 
den rationella. Englund (1986b) kompletterade senare dessa fyra läroplans-
koder med ytterligare en, den medborgerliga. 

Den pedagogiska forskningen styrdes länge av uppfattningen att det fanns 
objektiva reproduktionsvillkor och att skolämnena och deras innehåll var 
något givet. Englund (1986b) kom att flytta fokus från likheter till olikheter, 
vad det gällde just mål, innehåll och metod. Utgångspunkten i Englunds 
forskning var begreppet läroplanskod som modifierades, och skilda uttolk-
ningar, konceptioner, inom en kod introducerades. Med detta synsätt ersatte 
Englund legitimations- och reproduktionsperspektivet med ett historiskt 
baserat förändringsperspektiv där utbildning och innehåll uppfattas som en 
ständig kamp mellan olika sociala krafter vars föränderliga styrkeförhållan-
den kan analyseras. Därmed hade ett specifikt synsätt på innehåll utvecklats 
och istället för ett skolämnes innehåll, som Wennbergs (1990) studie är ett 
exempel på, är kunskapsobjektet en relation som preciseras som ett socialisa-
tionsinnehåll, exempelvis individ-samhälle, individ-natur, individ-teknik, 
individ-media, och hur denna relation uttrycks i det utbildningsinnehåll som 
utgör analysobjekt.  

I Englunds (1986b) egen studie analyseras denna ständiga kamp mellan 
olika krafter i samhället och hur utfallet av kampen påverkar skolans utbild-
ningsinnehåll. Det är relationen individ-samhälle som är i fokus när Englund 
undersöker hur den svenska skolans medborgerliga utbildning utformades 
under 1900-talet, företrädelsevis inom ämnena medborgarkunskap och sam-
hällskunskap. Argumentet för hans fokusering på det samhällsorienterande 
innehållet är: ”[…] att spänningsfältet mellan utbildningens socialt integre-
rande och förändrande (progressiva) aspekter antas koncentreras inom ramen 
för skolans samhällsorientering” (Englund 1986b, s. 15). Englund anser att 
med skolreformerna 1918/19 fastställdes fyra så kallade determinanter för 
innehållet i skolans medborgerliga utbildning utifrån den då rådande sam-
hällsordningen. Med determinanter avser Englund grundläggande bestäm-
ningar för undervisningsinnehållet, i det här fallet vad det gäller skolans 
samhällsorientering (Englund 1986b, s. 15). De fyra determinanterna som 
även senare är av avgörande betydelse för det samhällsorienterande innehål-
let är samhörighetsfostran, en vetenskaplig bas, objektivitetsprincipen och 
befästande av den rådande samhälleliga ekonomiska organisationen. Eng-
lund analyserar över tid hur dessa determinanter har formerats och hur det 
samhällsorienterande innehållet därmed förändrats.  

Englund delar, utifrån sin analys, in 1900-talet i tre olika perioder som ka-
rakteriseras i termer av tre skilda metadiskurser eller utbildningskonceptio-
ner och som utbildningshistoriskt förankras i tre tidsperioder. Konceptioner-
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na är inte enbart begränsade till de specifika tidsperioder då de är mer eller 
mindre dominerande. Den patriarkaliska konceptionen kan exempelvis även 
skönjas i 1990-talets skolpolitik.  
 
 
 
Tabell 1. Några aspekter som återfinns i de tre konceptionerna: 
 
 
Konceptioner:  

 
Patriarkalistisk 
Skolan som fostrare av 
bestämda värden.  
Från 1800-talets slut till 
1927 års skolreform. 

 
Vetenskapligt-rationell 
Skolan som expertbase-
rad kunskapsöverförare.  
Från andra världskrigets 
slutskede till grundskole-
reformen 1962. 
 

 
Demokratisk 
Skolan som kritiskt 
medborgaraktiverande.  
Från 1960-talet till 
nutid. 
 

Samhälle-individ-aspekter    

Demokratibegrepp:  Formellt Funktionalistiskt Participatorist 
Samhällsbild:  Samhället som organism Samhället som marknad Samhället som uttryck 

för rättigheter 
Vetenskapssyn och ratio-
nalitetsbas 

   

Vetenskapssyn: Idealistisk Positivistisk-empirisk Pluralistisk neoprag-
matisk 

Rationalitetsbas: Värde-rationalitet  Teknologisk rationalitet Kommunikativ ratio-
nalitet 

Samhälle - skola    
Den offentliga utbildning-
ens syfte: 

Nationell medborgarfost-
ran (karaktärsfostran) 

Arbetsmarknadsförbere-
delse 

Förberedelse för 
demokratisk participa-
tion 

Utbildningsfilosofier Massutbildning-
reformpedagogik 
Elitutbildning- perennia-
lism 

Progressi-
vism/essentialism 

Rekonstruktivism 
 

Högstatusämnen: Kristendom, historia Matematik, naturveten-
skapliga ämnen, språk 

Samhällsorienterade 
ämnen 

Politikbegrepp, föreställ-
ning av social ordning 

Konstitutionellt, konflik-
ter underordnade det 
nationella intresset 

Apolitiskt, ämnesbasera-
de studier relaterade till 
ekonomisk utveckling 

Politisk bildning, 
betoning av konflikt 
perspektiv 

Dominerande aktivitet Indoktrinering/inlärning Inlärning/arbete Samtal/lärande 

Källa: Egen bearbetning av Englund (1991) 
 
Englunds forskning gäller som tidigare nämnts de samhällsvetenskapliga 
ämnena, främst samhällskunskap och till viss del även historia men hans 
resultat och analysmodell kan appliceras på hela skolans verksamhet och 
innehåll. En studie som bygger vidare på Englunds forskningsresultat när det 
gäller de naturvetenskapliga ämnena är Östman (1995), som tar sin utgångs-
punkt i relationen individ-natur och påvisar att olika sätt att se på vad som 
räknas som No-utbildning leder till skilda meningserbjudanden med konse-
kvenser för lärande och handlingsberedskap. Östman går ytterligare ett steg, 
från meningserbjudande och dess konsekvenser till andra typer av meningar 
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som skapas i utbildningen och kallar dessa för följemeningar. Enligt Östman 
har dessa följemeningar minst lika stor påverkan på elevernas utveckling och 
framtida handlingar som de vetenskapliga meningar som erbjuds. Något som 
även Broady (1981) konstaterade i sin studie Den dolda läroplanen. 

Kunskapsobjektet i Östmans studie är således de följemeningar som ska-
pas i No-utbildningen och förutsättningarna för skapandet av dessa analyse-
ras i termer av ideologi och selektiva traditioner.22  De följemeningar som 
Östman valt är synen på naturen, människans relation till naturen och indi-
videns roll i samhället. I studien påvisar Östman ”den naturorienterande 
utbildningens moraliska och politiska dimension i termer av vilken miljömo-
ral och handlingsdisposition som de studerande erbjuds (möter) i naturorien-
terande utbildning under 80-talet, samt förutsättningarna för dessa erbjudan-
den” (s. 16). 

Det specifika för den läroplansteoretiska forskningsgren som Englund och 
Östman har utvecklat är att skolämnenas innehåll betraktas som kontingent, 
icke på förhand givet, vilket öppnar upp för analyser av olika uppfattningar 
om det rätta sättet att bedriva exempelvis undervisning i geografi. 

Utbildningsfilosofier som analysverktyg 
Englund (1986b) och Östman (1995) använder utbildningsfilosofier som 
analysverktyg i sina studier. Englund liknar utbildningsfilosofierna vid nyck-
lar som öppnar möjligheten till analys av olika uppfattningar om exempelvis 
hur skolans verksamhet skall byggas upp och olika ämnens roll, innehåll och 
status. Nedan presenteras kort de olika utbildningsfilosofierna och deras 
påverkan på de svenska läroplanerna.23  

Som grund för de olika utbildningsfilosofierna ligger reformpedagogiken, 
vars rötter kan spåras till upplysningens idévärld och kom att framträda mot 
slutet av 1800-talet i den industrialiserade delen av världen. Reformpedago-
giken är nära sammanbunden med den svenska utbildningens historia och 
betingades av förändrade samhälleliga förhållanden. I reformpedagogiken 
sattes det enskilda barnet i centrum och undervisningens innehåll anpassades 
till elevens olika utvecklingsstadier. Det fanns två riktningar inom reformpe-
dagogiken, en individcentrerad pedagogisk rörelse vars inriktning var mot de 
övre skikten i samhället och som i Sverige företräddes av Ellen Key. Den 
andra riktningen, socialpedagogiken, utvecklades till stora delar i Tyskland 
och såg istället samhörighetsfostran som viktig. Det var i USA som de ut-

                               
22 I not 23 förklarar Östman (1995, s. 23) att det hade varit möjligt att inkludera ämnet geogra-
fi, framförallt naturgeografi, i hans analyser eftersom ett av hans kunskapsobjekt utgörs av 
människans relation till naturen. 
23 Avsnittet om utbildningsfilosofier bygger på Englund (1986b) kap 7 och Östman (1995). 
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bildningsfilosofiska idéerna senare utvecklades, främst beroende på frånvaro 
av en feodal tradition och närvaro av en omfattande invandring.  

Att vetenskapens roll utmanats, ifrågasatts och diskuterats och av vissa 
forskare omvärderats gäller också inom utbildningsfilosofin. Den senaste 
inriktningen av utbildningsfilosofier, rekonstruktivismen, har växt fram 
främst som en kritik av progressivismen och dess avsaknad av en social väl-
färdsteori. Progressivismen kan karakteriseras utifrån sin nära kontakt med 
samhällsutvecklingens krav och ett samhälle som kännetecknas av politisk 
demokrati, industrialism och vetenskap och teknik. Skolan ska, utifrån ele-
vens egen utveckling, anpassa och utbilda eleverna till det föränderliga sam-
hället och forma sociala varelser i harmoni med samhällets utveckling. En av 
progressivismens företrädare, John Dewey (1916/1966) utgick från barnets 
eget intresse och använde sig av ett undersökande arbetssätt, ”learning by 
doing”. Denna utbildningsfilosofi kom tidigt att få ett stort genomslag i det 
amerikanska utbildningsväsendet men i efterkrigstidens USA kom progres-
sivismen att kritiseras från flera håll och anklagades för att ha bidragit till 
bristfällig vetenskaplig utbildning i den amerikanska skolan. I efterkrigsti-
dens Tyskland kom progressivismen däremot att spela en framträdande roll i 
uppbyggandet av det nya utbildningssystemet som skedde under överinseen-
de av ockupationsmakten USA (Bronäs 2000). 

Enligt rekonstruktivismen ska arbetet i skolan alltid relateras till sam-
hällsutvecklingens mål och även behandla konfliktfyllda och kontroversiella 
frågor. Att kritiskt granska det omgivande samhället är utgångspunkt för 
arbetet i skolan och ”reflective inquiry” förespråkas som undervisningsme-
tod. Rekonstruktivismen stärker de samhällsorienterande ämnenas roll i sko-
lan och betonar samtalets roll för att blottlägga skilda perspektiv och därige-
nom ge eleven möjlighet att välja egna ställningstaganden som grundar sig 
på olika argument.24 Inom den demokratiska utbildningskonceptionen ses 
skolan som medborgarförberedande och siktar mot elevens framtida roll i 
samhället. Detta är också en bärande idé inom rekonstruktivismen som anser 
att skolans innehåll alltid ska relateras till elevernas framtida roll som sam-
hällsmedborgare och beslutsfattare. 

Till skillnad från rekonstruktivismens syn på skolan som medborgarförbe-
redande ser både progressivismen och essentialismen skolan som underord-
nad samhällsutvecklingen. Essentialismen som baseras på den vetenskapliga 
utvecklingen anser att skolans utbildning ska bygga på det vetenskapligt 
prövade. Relationen mellan de vetenskapliga disciplinerna och de traditio-
nella skolämnena måste stärkas och läraren ska utöva ett auktoritärt inlär-
ningssätt. Skolämnena ses som minivarianter av vetenskapliga discipliner. 
Essentialismen är över tid skolans dominerande tradition. Perennialismen 
som är förankrad i humanistisk kultur betonar de eviga frågorna och kritise-

                               
24 Samtalet som dominerande aktivitet karakteriserar en av tre metadiskurser, den demokratis-
ka utbildningskonceptionen, som skolans innehåll har och kan inordnas i (Englund 1986b). 
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rar tanken om utbildningens kortsiktiga anpassning till den ekonomiska till-
växtens krav och förordar istället ett klassiskt bildningsideal där skolans 
främsta uppgift är att förmedla ett kulturarv.  Essentialismen och perennia-
lismen är båda ense om att skolan skall överföra den sanna kunskapen ut-
ifrån vetenskap respektive klassisk bildning men lämnar inget utrymme för 
att diskutera skolans roll som värdeförmedlare. 

Utifrån de olika utbildningsfilosofiernas idéer och tankar kan läroplaner 
karakteriseras som perenna (kännetecknande för den lärda latinskolan), es-
sentiella (formar skolämnena som minivarianter av de vetenskapliga disci-
plinerna och kännetecknar det svenska läroverket från mitten av 1800-talet 
och framåt), progressiva (organiserar kunskapsinnehållet i teman och helhe-
ter som bygger på elevens världsbild och behov, kännetecknande för den 
svenska grundskolans läroplaner, främst Lgr 80) eller socialkonstruktionis-
tiska (kännetecknas av en vilja att förändra samhället i riktning mot demo-
krati och ökad jämlikhet. Idéer från denna läroplan återfinns hos den svenska 
grundskolans läroplaner men ingen karakteriseras av detta tänkande enligt 
Englund (1986b).  

Didaktiska typologier 
Utifrån utgångspunkten att läroplanernas och kursplanernas texter är kom-
promisser vilka ger möjlighet till olika uttolkningar kan olika variationer av 
ett utbildningsinnehåll, såväl existerande alternativ som potentiellt möjliga, 
användas för att skapa översikter av de enskilda skolämnenas olika syften, 
innehåll och metoder, så kallade didaktiska typologier. Englund (1997) me-
nar att en uppgift för den didaktiska forskningen är att utveckla didaktiska 
typologier inom varje skolämne. Typologierna kan exempelvis användas 
som utgångspunkt för att diskutera olika innehållsval och de meningserbju-
danden som blir konsekvenserna av dessa val.  

Historia 
För historieämnet har Jensen (1978) utarbetat en didaktisk typologi som 
bygger på Wolfgang Klafkis (1963) didaktiska studier.25 Klafki, som tar sin 
utgångspunkt i undervisningens innehåll, finner två olika traditioner inom 
historieämnet, den ena utgår från materialet och innehållet och den andra 
från eleven. Utifrån denna indelning formulerar Jensen först två undervis-
ningsteorier i historia som utgår från materialet och innehållet, den objekti-
vistiska och den klassiska. Inom den objektivistiska teorin ryms inget pro-
blematiserande av innehåll, historien presenteras med hjälp av auktoriteter 
och skolämnet vilar på den vetenskapliga disciplinen. Undervisningen be-
                               
25 Hämtat från Englund (1986b) 
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skrivs som saklig och värderingsfri. Inom den klassiska teorin är nationell 
fostran i centrum, ämnesstoffet förändras mycket långsamt och konserveras 
med tiden. Berättelser om olika historiska personligheter (läs kungar) domi-
nerar undervisningen.  

Den undervisningsteori som utgår från eleven benämns den formala och 
indelas i en funktionell och metodisk del. Inom den funktionella undervis-
ningen väljs innehållet utifrån ett psykologiskt kriterium och den metodiska 
undervisningen har till uppgift att öva elevernas kritiska förmåga där den 
källkritiska metoden utgör modellen. Ytterligare en undervisningsteori, som 
innehåller delar av de tidigare, ses som en syntes och höjer sig över de andra, 
benämner Jensen den kategoriala. Enligt detta synsätt är historia ett sam-
hällsorienterande ämne och fokuserar sig därmed på dynamiken och plura-
lismen i samhällsutvecklingen. Den skiljer sig därmed klart från den tradi-
tionella historieundervisningen som enligt Jensen domineras av harmoni, 
objektivitet och konfliktlöshet.  

Samhällskunskap 
Historieämnet är det ämne som traditionellt har haft den högsta statusen av 
de samhällsvetenskapliga ämnena i skolan.26 Ämnet har under hela skolhisto-
rien strävat efter sin självständighet men räknas in under de samhällsoriente-
rade ämnena i skolan. För so-ämnena finns en amerikansk studie där under-
visningen av ”social studies” har granskats i ett historiskt perspektiv 
(Barr/Barth/Shermis 1980). Studien urskiljer tre traditioner inom ”social 
studies” där medborgarfostransmodellen är den klart dominerande i ett histo-
riskt perspektiv. Läraren försöker då förmedla en bestämd uppfattning om 
medborgarskapets innebörd och denna uppfattning får ej ifrågasättas. Kriti-
ken mot modellen är att den passiviserar eleven till att enbart vara mottagare. 
Inom den andra traditionen undervisas ”social studies” utifrån en vetenskap-
lig grund och då baseras undervisningen på de olika samhällsvetenskaperna 
och deras vetenskapliga begrepp. Eleverna ska enligt denna modell uppfost-
ras till aktiva och kritiska medborgare. Metoden är att ge eleverna fakta och 
analytiska redskap för att kunna fatta egna beslut och ta ställning i politiska 
och etiska frågeställningar. Inom den tredje traditionen ”reflective inquiry” 
är just elevens förmåga att ta ställning och fatta egna beslut det centrala men 
till skillnad från den tidigare modellen så är det från elevens egen problem-
formulering som studierna utgår.   

Englund har i sin studie av ämnet samhällskunskap i den svenska skolhi-
storien utformat en femfaldig typologi utifrån det svenska samhällskun-
skapsämnets syfte, innehåll och arbetssätt:  
 

                               
26 Hämtat från Englund (1986) 
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1. ”Traditionellt värdebaserad medborgarfostran (nationellt 
fostrande, lydnadsinriktad) med en koncentrisk undervis-
ningsprincip 

2. Ekonomi- och (arbets-)marknadsförberedande medborgar-
fostran för ett snabbt föränderligt samhälle med individuell 
kompetens i centrum 

3. Förberedelse för aktivt medborgardeltagande genom kritiska 
institutionella betraktelser och framhävande av ett konflikt-
perspektiv. 

4. Samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap – med de 
bakomliggande akademiska disciplinerna som grundläggande 
referenspunkt 

5. Problemorienterad undervisning grundad på studenternas er-
farenheter.” (Englund 1997, s. 140.) 

 
Englund (1997) menar att dessa fem typologier inte på något vis gör anspråk 
på att vara de enda rådande men att syftet med att teckna typologier är att de 
kan tjäna som utgångspunkt i didaktiska diskussioner och påvisa att olika 
modeller för undervisning i samhällskunskap faktiskt också medför olika 
slags erbjudanden i undervisningen. Typologierna är enligt Englund exempel 
på forskningsresultat som kan användas för att bygga upp didaktik som 
forskningsfält och kunskapsområde, dvs. praxisfält och därmed fungera som 
ett möte mellan forskning, praktiskt verksamma lärare och lärarutbildare. 

Naturorienterande ämnen 
Östman (1995) har i sin studie av naturorienterande ämnen visat att No-
undervisningen utgått från två olika syften, ämnesfokus, som No-utbildning 
kan inriktas mot, Introduktion i naturvetenskap fokus och Lära av naturve-
tenskap fokus.27 Introduktion i naturvetenskap har som syfte att lära stude-
rande naturvetenskapliga begrepp och relationer mellan begreppen. Vilka 
begrepp som väljs ut bestäms av den hierarkiska strukturen hos moderdisci-
plinen och ses som logiska startpunkter för att lära sig en kunskapsstruktur 
inom ämnet. Genom förfarandet uppfattas innehållet som objektivt, under-
visningen blir avhumaniserad och den moraliska dimensionen osynlig. En 
konsekvens av detta ämnesfokus blir att naturen instrumentaliseras och redu-
ceras endast till ett verktyg för människans egna syften. Lära av naturveten-
skap fokus syftar till att förklara och hantera samhälleliga och vardagliga 
situationer där människan interagerar med naturen. Valet av vilka naturve-
tenskapliga kunskaper och begrepp som ska läras ut bestäms inte av den 
bakomliggande vetenskapliga kunskapsstrukturen utan av syftet att belysa 
och förklara hur människans relation till naturen ser ut eller bör se ut.  

                               
27 Hämtat från den australiensiske forskaren Fensham, 1988 (Östman 1995, s. 41). 
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För att kunna analysera skillnader mellan olika undervisningstraditioner 
kombinerar Östman (1995) ämnesfokus med olika kunskapsemfaser.28 I en 
kunskapsemfas uttrycks skälet till varför eleven (eller studenten) ska lära sig 
ett visst innehåll. Roberts (1988) har funnit sju olika kunskapsemfaser under 
de senaste sjuttio åren i nordamerikansk naturorienterande utbildning. Samt-
liga sju kunskapsemfaser kan spåras vid analyser av läroplaner och lärome-
del. Det är möjligt att nya kommer att skapas och det är endast ett fåtal som 
under olika tidsperioder anses företräda den rätta naturorienterade undervis-
ningen. De första fyra kontexterna är av inomvetenskaplig karaktär och be-
handlar hur naturvetenskaplig kunskap uppstår eller dess karaktär (Östmans 
översättning);  
 

• Vetenskapens intellektuella process innebär att begrepp och 
teorier förklaras och bevisas med hjälp av experiment eller 
demonstrationer.  

• Den Rätta förklaringen visar eleverna kunskapernas objekti-
vitet genom att hänvisa till att det är naturvetenskapsmän som 
har skapat dem. 

• Den Vetenskapliga metoden betyder att eleverna ska lära sig 
de rätta färdigheterna som ligger till grund för skapandet av 
naturvetenskapliga kunskaper. 

• Den Säkra grunden betyder att eleverna ska lära sig att na-
turvetenskapliga kunskaper är logiskt och kumulativt upp-
byggda. 

 
De återstående tre kunskapsemfaserna fokuserar på helt andra aspekter än de 
inomvetenskapliga: 
 

• Vardagsemfas, eleverna ska förstå och hantera vardagliga fe-
nomen och händelser med hjälp av naturvetenskapliga kun-
skaper. 

• Naturvetenskap, normer och beslut, eleverna ska kunna rela-
tera naturvetenskapliga förklaringar till moraliska problem i 
samhället och kunna argumentera för ett ställningstagande 
med hjälp av naturvetenskapliga argument.  

• Förstå sig själv, eleven ska uppnå en förståelse för hur 
hon/han tänker. 

 
Östman (1995, s. 182) menar att det finns en inbördes relation och hierarki 
mellan ämnesfokus och kunskapsemfas där ämnesfokus utgör den primära 
kategorin. Det innebär att val av ämnesfokus automatiskt begränsar val av 
kunskapsemfaser. Relationerna åskådliggörs i en didaktisk typologi för no-
utbildning där tre övergripande modeller presenteras: den Disciplinära, den 
Tillämpade och den Miljömoraliska modellen (Östman 1995, s. 183). En 
grund för kategoriseringen utgörs av utbildningsfilosofierna vilka Östman 
                               
28 Hämtat från den kanadensiske forskaren Roberts studier, 1988, 1994 (Östman 1995, s. 42). 
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använder även i en senare studie där den svenska skolans miljöundervisning 
analyseras och kategoriseras.29 I denna studie får ett antal lärare ta ställning 
till olika beskrivningar av miljöundervisning och jämföra beskrivningarna 
med sin egen miljöundervisning. Beskrivningarna har konstruerats utifrån 
”[…] en logisk kombination av olika sätt att se på miljöproblematiken och 
olika utbildningsfilosofiska uppfattningar” (Sandell & Öhman & Östman 
2003, s. 133.) Resultatet av studien är att den svenska skolans miljöunder-
visning kan sammanfattas i tre miljöundervisningstraditioner vilkas benäm-
ning har bestämts utifrån sina olika inriktningar: Faktabaserad miljöunder-
visning, Normerande miljöundervisning och Undervisning om hållbar ut-
veckling. 

Summering 
Det här kapitlet syftade till att introducera didaktik som vetenskaplig disci-
plin och främst den läroplansteoretiskt influerade didaktiken varifrån jag 
hämtar inspiration och analysverktyg till min ämnesdidaktiska studie. Äm-
nesdidaktisk forskning förutsätter inte enbart gedigna ämnesteoretiska kun-
skaper utan även kunskaper inom den pedagogiska och didaktiska forskning-
en då ett kriterium för ämnesdidaktisk forskning är att teorier, metoder och 
undersökningsinstrument ska hämtas från pedagogisk och didaktisk forsk-
ning när det egna ämnet studeras (Lidegran & Broady, 2003, s. 20). Ett äm-
nesdidaktiskt arbete karakteriseras sålunda av att det berör flera vetenskapli-
ga kunskapsområden utifrån sitt syfte att problematisera och skapa kunskap 
om undervisningens och lärandets innehåll. 

I min studie hämtar jag som sagt inspiration och verktyg från den lä-
roplansteoretiska forskningen och det som gör denna forskningsinriktning 
intressant för en ämnesdidaktisk studie är den specifika utgångspunkt som 
den läroplansteoretiska forskningen företräder, att skolämnenas innehåll 
betraktas som kontingent, icke på förhand givet, vilket öppnar upp för analy-
ser av motstridiga och möjliga uppfattningar om det rätta innehållet.  

Den kunskap och de verktyg som jag främst tar med mig från detta kapitel 
är hur denna analys kan utföras, vilka verktyg som kan användas, hur resul-
taten från analysen kan presenteras och beskrivas så att möjlighet ges att 
utifrån ett forskningsbaserat resultat diskutera ett innehåll som under lång tid 
i skolans historia tagits för givet.  

I nästa kapitel redovisar jag de metodologiska och kunskapsteoretiska 
överväganden som mitt avhandlingsarbete bygger på. 

 
 
 
                               
29 För en beskrivning av kartläggningen och dess resultat hänvisas till Skolverket (2002) 
Hållbar utveckling i skolan. 
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KAPITEL 4 
Metodologiska och kunskapsteoretiska 
överväganden 

Avhandlingens empiri har vuxit fram genom den forskning som jag påbörja-
de hösten 1997. Det är utifrån Kvales (1997) metafor om forskaren som re-
senär jag har arbetat med att samla in mitt material: 

”Intervjuaren-resenären vandrar genom landskapet och inleder samtal med de 
personer han träffar på. Resenären utforskar landskapets många regioner och 
strövar fritt omkring, i okänt territorium eller efter en karta. Resenären kan 
också medvetet söka upp specifika platser eller ämnen genom att följa en me-
tod, med den ursprungliga grekiska innebörden: ”en väg som leder till må-
let”. Intervjuaren vandrar runt med de lokala invånarna, ställer frågor som får 
dem att berätta historier om sina livsvärldar, samtalar med dem, i den ur-
sprungliga latinska innebörden av konversation: ”vandra tillsamman med”.” 
(Kvale 1997, s. 12.) 
 

Jag har valt att inte ströva fritt i ”landskapet” utan följa en metod som är 
relaterat till mitt syfte och de teoretiska perspektiv och begrepp som avhand-
lingen vilar på. Basen för att diskutera innehållet i nutida geografiundervis-
ning är den ämnesteoretiska genomgången och resultatet från en läroplanshi-
storisk analys som presenteras i nästa kapitel. För att nå så mycket kunskap 
som möjligt om geografiundervisningens innehåll jämförs resultatet från 
textläsningen med den praktiska verkligheten, undervisningen i klassrum-
met. Genom observationer av geografilektioner på gymnasienivå och samtal 
med lärarkandidater och deras handledare har delar av min empiri samlats in. 
Materialet finns arkiverat för varje årskull lärarkandidater. Utifrån den äm-
nesteoretiska genomgången, den läroplanshistoriska analysen, lärarkandida-
ternas seminarieuppgifter, observationer av geografilektioner på gymnasiet 
och samtal med lärarkandidater och handledare analyseras text och kontext i 
nutida geografiundervisning såsom det framträder i mitt insamlade material.  

I den följande texten kommer jag att diskutera mitt val att arbeta inom det 
kvalitativa metodfältet. Jag kommer vidare att redogöra för de kunskapsteo-
retiska perspektiv som utgör grunden för hela arbetet. Kapitlet avslutas med 
en genomgång av de olika tekniker inom kvalitativ metod som använts och 
en beskrivning över hur jag tillämpat dem i mitt arbete när det gäller insam-
ling och tolkning av materialet.  
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Val av metod 
Verktygen i avhandlingsarbetet har varit olika arbetssätt inom kvalitativ 
metod. Ytterst är detta val relaterat till avhandlingens syfte och de frågeställ-
ningar som arbetet har att belysa, men också de perspektiv som arbetet vilar 
på har medfört teoretiska och metodiska överväganden. Teknikerna som jag 
arbetar med och kombinerar är läroplanshistorisk analys, observation och 
kvalitativa samtal. 

Min doktorandtjänst i so-ämnenas didaktik med inriktning mot geografi, 
vid Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet, har varit 
uppdelad mellan undervisning (20%) och forskning (80%). Inom min under-
visningsdel har jag bland annat ansvarat för att utbilda blivande gymnasielä-
rare i geografi. Lärarkandidaterna har (i regel) sina ämnesstudier klara när de 
genomför det sista och avslutande året inom utbildningen, det praktiskt pe-
dagogiska året (40 poäng). ”Mina” lärarkandidater i geografi möter jag dels 
inom den teoretiska kursen i geografiämnets didaktik/metodik (5 poäng) som 
löper som en strimma under hela det avslutande året, dels under vad som 
benämns skolförlagd utbildning (sfu), en kurs under höstterminen (5 poäng) 
och en under vårterminen (5 poäng).30 Min uppgift som metodiklektor har, 
under den skolförlagda utbildningen, varit att besöka kandidaterna på deras 
praktikskolor och där avlyssna ett lektionstillfälle varje termin. Detta upp-
drag öppnade möjligheten för mig att utföra min studie av geografilärarnas 
innehållsval nära den enskilda individen.  

Kvalitativ metod utmärks inte enbart av närhet till källan utan lämpar sig 
väl när studiens ansats är att söka uppnå en djupare förståelse för det feno-
men som studeras och därmed även en kunskap om det sammanhang som 
fenomenet ingår i. Mitt intresse av helheter har inneburit att jag arbetar med 
två metodnivåer i analysen vilket i sin tur medfört att olika tekniker inom 
kvalitativ metod använts. Enligt Holme & Solvang (1991) kan avhandling-
ens två metodnivåer benämnas systemprincipen och aktörsprincipen.  

I avhandlingsarbetet kombineras didaktik som forskningsfält och didaktik 
som praktikfält. Avhandlingens grundläggande studie, den läroplanshistoris-
ka analysen, syftar till att kartlägga skolans ideologiska styrning vad gäller 
hur utbildningens mål, innehåll och resultat formulerats över tid med fokus 
på skolämnet geografi. Analysen utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv 
(Englund 1986/97) och, som jag tidigare nämnt, ett vidgat läroplansbegrepp 
(Lundgren 1983). Resultatet från den läroplanshistoriska analysen används i 
nästa fas för att tolka observationerna.  

Med hjälp av observationer och kvalitativa samtal analyseras om och hur 
utbildningsmålen styr skolans undervisningsinnehåll när det gäller skolämnet 
                               
30 Det är den ”gamla” Gymnasielärarutbildningen 180/220 poäng som avses. Den nya lärarut-
bildningen som startade höstterminen 2001 saknar ämnesdidaktiska kurser. Vid universitetet i 
Uppsala är det numera respektive ämnesinstitution som ska erbjuda ämnesdidaktik inom 
ramen för de ämneskurser som lärarstuderande väljer. 
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geografi. Här ligger fokus på de enskilda aktörerna, lärarna. Enligt Holme & 
Solvang (1991, s. 46) uppstår på denna metodnivå en dialektisk process mel-
lan forskaren och aktörerna där det skapas möjligheter för nya uppfattningar 
och en kunskapstillväxt som omfattar samtliga deltagare. Det är denna pro-
cess som möjliggör en djupare och mer helhetsinriktad uppfattning om det 
studerade fenomenet. I det här fallet gymnasielärare i geografi och deras 
innehållsval. 

Vetenskaplighet och objektivitet  
Att välja kvalitativ metod innebär en strävan mot en fördjupad förståelse för 
det studerade fenomenet prioriteras framför resultatets generella giltighet. En 
vanlig kritik mot denna typ av forskning är just att ifrågasätta studiens relia-
bilitet och externa validitet, det vill säga om undersökningen utförts på ett 
tillförlitligt sätt och om resultaten är giltiga utanför den undersökta situatio-
nen. Jag är medveten om de svagheter som kvalitativ metod inrymmer och 
för att ge mina forskningsresultat giltighet har jag använt mig av de rekom-
mendationer som finns för att göra arbetet så tillförlitligt som möjligt. Det 
gäller analysens sammanhang och fruktbarhet, genomskinligheten i avhand-
lingstexten och användningen av forskningsresultatet (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000, s. 122–123). 

Den design som jag valt att arbeta med innebär att jag under hela arbetet 
pendlat mellan sökning av källor, textläsning, fallstudier, analys, tolkning 
och skrivande. Specifikt är att tolkningen pågår genom hela arbetet och inte 
är reserverat för något specifikt stadium i forskningsprocessen (Holme & 
Solvang, 1991, s. 33). Att kritiskt granska kräver distans till texter och ob-
servationer. Ett problem som uppstår med detta arbetssätt är att jag som kri-
tisk granskare är färgad av min egen samtid och utgör samtidigt en del av 
den kultur som jag analyserar. För att hantera denna problematik har min 
läsning och mina observationer hela tiden varit relaterade till själva syftet 
med min studie. Avhandlingstexten reser inga anspråk på att läsas som uni-
versalistiska eller eviga sanningar utan ska ses som en av flera möjliga re-
presentationer av det som studerats. Winther Jörgensen & Phillips (2000, s. 
111) diskuterar problematiken med detta förhållningssätt under begreppet 
reflexivitet, det vill säga frågan om var man själv befinner sig i relation till 
de aktörer som studeras och till vetenskaplig diskurs.  

Enligt Habermas (1969, 1996) präglas ett vetenskapligt arbete alltid av de 
värderingar som forskaren bär på och att detta är en fördel då kunskap och 
intresse har ett nära samband. Habermas ståndpunkt är att en värderingsfri 
och objektiv samhällsvetenskap varken är eftersträvansvärd eller möjlig. Det 
är dock viktigt, säger Habermas, om forskaren vill göra anspråk på veten-
skaplighet, att klargöra vad dessa värderingar innebär. Samhällsforskarens 
funktion går enligt Habermas inte att avskiljas från det samhälle som forska-
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ren verkar i. I enlighet med ovanstående tänkesätt går jag vidare med att 
redovisa de perspektiv på kunskap, undervisning och val av ämnesinnehåll 
som mitt avhandlingsarbete vilar på.  

Kunskap är en social konstruktion 
Frågan om vad kunskap är tillhör de eviga filosofiska frågorna och har ge-
nom historien besvarats på många olika sätt av sin samtid. Diskussionen om 
kunskapens innersta väsen grundlades av Platon som skiljde sann och säker 
kunskap (episteme) från enbart tyckande eller att ha en åsikt (doxa). Aristo-
teles utvidgade diskussionen och delade kunskapen i tre delar (en teoretisk 
och två praktiska) som var och en var knuten till olika verksamheter. Den 
teoretiska kunskapen står för det undersökande och reflekterande i livet 
(episteme). Den praktiska kunskapen knyts dels till hantverk och skapande 
verksamheter (techne), dels till det etiska och politiska livet (fronesis) (Rus-
sell 1957). Denna klassiska indelning av kunskap äger fortfarande sin giltig-
het. I modern tid har den vetenskapliga och teoretiska kunskapen prioriterats 
och den praktiska kunskapen har tilldelats en underordnad ställning. Denna 
prioritering har präglat hela det västerländska utbildningssystemets framväxt 
och rangordnat inte enbart kunskapen som sådan utan även de människor 
som arbetat med teoretisk visavi praktisk kunskap (Gustavsson 2002). 

Att den teoretiska kunskapen är en mänsklig konstruktion för att göra 
världen begriplig medför att kunskapen inte kan sägas vara sann eller osann 
och den kan därmed heller inte betraktas som beständig. Kunskapernas histo-
riska föränderlighet påvisar i stället att vetenskapliga ”sanningar” uppstått i 
specifika sammanhang och under speciella omständigheter. Vad som betrak-
tades som sann kunskap bara för några år sedan kan ses som högst osannolik 
idag och helt förkastad i framtiden. Eftersom samhället ständigt förändras, 
förändras även synen på vilka kunskaper som en gång var viktiga, de som 
idag är nödvändiga och de som i framtiden kommer att krävas.  

Med det moderna samhällets utveckling och konsekvenserna därav har in-
tresset för kunskapsbegreppets innehåll åter väckts till liv (Castells 1996, 
1997, 1998). Kunskap kan sägas beskriva den strävan som finns inom varje 
människa, inte bara att överleva utan även att få ett bättre liv. Vad är då ett 
bättre liv? Det finns inget enhetligt svar på frågan men genom undersök-
ningen Voices of the poor (2000, 2000, 2002) där mer än 30 000 fattiga män-
niskor från 60 länder i Syd intervjuades framstod begreppet värdighet som 
ett nyckelbegrepp.31 Att få leva sitt liv med värdighet var det som prioritera-
des högst av flest intervjupersoner i fattiga länder. Brist på värdighet kan 

                               
31 Undersökningen initierades av Världsbanken och resultatet sammanställdes och utgjorde 
underlag för Världsbankens årliga rapport World Development Report vars tema 
2000/2001var "Attacking Poverty". Hela undersökningen publicerades i tre volymer: Can 
Anyone Hear Us? (2000), Crying Out for Change (2000), From Many Lands (2002). 
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framförallt relateras till fördelningsfrågan där brist på resurser leder till fat-
tigdom, ohälsa, brist på kunskap och social orättvisa. Ett förhållande som 
åskådliggörs genom teorin om fattigdomens onda cirkel (Barke & O’Hare 
1991). 

Hur kan vi då öka den sociala rättvisan i samhället? Genom två viktiga 
faktorer, utbildning och demokrati, är John Deweys (1916/1966) svar.  De-
wey ansåg att en av vetenskapens stora uppgifter var att bidra till skapandet 
av ett demokratiskt samhälle.32 Deweys tankar om att forskning bör bidra till 
en förbättring av de samhälleliga förhållandena, speciellt för utsatta grupper i 
samhället, utvecklades vidare inom exempelvis socialpsykologin och inom 
den regionala utvecklingsteorin (Friedmann & Weaver 1979). Denna åsikt 
kom under många år att leva i skymundan av den dominerande kunskapssyn 
som växte fram under 1950- och 1960-talen, nämligen den logiska empiris-
men som företrädde en objektivistisk kunskapssyn (Kuhn 1962). Det var 
inom den positivistiska vetenskapen som denna kunskapssyn odlades. Kun-
skap skulle grundas på empirisk observation och det var studiet av delarna 
som skulle leda fram till generaliserbar kunskap i form av universella lagar. 
En vetenskaplig metod, gemensam för samtliga discipliner, förespråkades 
och som förebild framhölls fysiken i betydelse av den mest framstående och 
mogna disciplinen. Vetenskap skulle enligt denna uppfattning vara neutral 
och objektiv i förhållande till individ, samhälle, etik och politik, dessutom 
ansågs forskningsresultatet som oberoende av den enskilde forskaren.  Den-
na objektivistiska kunskapssyn har under ganska lång tid ifrågasatts och 
kritikerna har bland annat menat att det är angeläget att föra in normativa 
etiska ställningstaganden. Något som hävdas idag av forskare inom olika 
vetenskapliga discipliner, exempelvis Amartya Sen (1993) som kombinerar 
ekonomisk vetenskap och etik i sin forskning. Sen har bland annat påvisat att 
det är den ojämlika fördelningen av grundläggande resurser och förfogande-
rättigheter samt bristen på demokratiska rättigheter hos de sämst ställda i 
samhället som bland annat gör svältkatastrofer möjliga.  

Det är den samhällsutveckling som ägt rum under de (tre) senaste decen-
nierna, konsekvenserna därutav och komplexiteten i de samhälleliga problem 
som uppstått som föranlett allt fler forskare att hävda att det behövs nya syn-
sätt och samarbete över vetenskapsgränser för att lösa komplexa problem i 
samhället (Harvey 1996, 2000, Smith 1994, 2000, von Wright 1991, Sen 
1993, Castells 1996, 1997, 1998).  

Trots att det framväxande moderna samhället ofta benämns kunskaps-
samhälle har just kunskapen tagits för given som oproblematisk och ett lik-
hetstecken har satts mellan vetenskap och förnuft, ett likhetstecken som med 
framgång ifrågasatts och diskuterats av von Wright (1991). Med en objektiv 
och neutral kunskapssyn, fri från värden och etiska ställningstaganden an-

                               
32 Se exempelvis John Deweys (1927) verk The Public and its Problems som format grund-
tankarna bakom den deliberativa demokratin. 
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sågs utbildning länge vara en form av konsumtion. I samband med att fors-
kare inom nationalekonomin (i början av 1970-talet) började betrakta kun-
skap som en viktig och grundläggande produktionsfaktor omvärderades kun-
skap till att bli en produktiv investering (Knox & Agnew 1994). Idag visar 
olika forskningsrapporter att produktionsfaktorn kunskap tycks vara den 
enda faktor som man kan sätta in nästan hur mycket som helst av, utan att 
dess positiva effekt på tillväxten avtar. Av avgörande betydelse för den eko-
nomiska tillväxten har även demokrati visat sig att vara. Utbildning och de-
mokrati anses idag utgöra de mest fundamentala förutsättningarna för eko-
nomisk och hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och hälsa (Sen 1993). 
Den procentuella förändringen av BNP har länge utgjort ett mått på ett lands 
ekonomiska tillväxt. Med den förändrade synen på kunskap som en viktig 
investering för ett lands tillväxt har nya mått utvecklats. Sen har för Världs-
bankens räkning utvecklat måttet HDI (Human Development Index) som 
väger in kvalitativa faktorer, bland annat utbildningsnivå. 

Undervisning är en social handling  
Det ökade intresset för värdefrågor kan ses mot bakgrunden av vår allt mer 
komplexa verklighet. Även skolans kunskapsuppdrag har förändrats och 
omfattar idag frågor om värden, moral och kunskapens konsekvenser och har 
blivit allt mer komplext i takt med samhällets förändringar och högt ställda 
förväntningar på skolans möjligheter till socialisation av det uppväxande 
släktet. Politikerna har länge insett skolans möjligheter att fostra barn och 
ungdomar och har under lång tid tilldelat skolan nya uppgifter. Flera samhäl-
leliga problem har pedagogiserats och överförts till skolan för hantering och 
lösning (SOU 1992:94). Skolans kunskapsförmedlande uppgift inbegriper 
därför numera (Lpo 94/Lpf 94) inte endast fostran utan även personlighets-
utvecklande uppgifter.  

Innebörden och meningen med skolans fostrande och identitetsskapande 
uppgifter kommer i detta avhandlingsarbete att diskuteras samtidigt med 
dess roll som kunskapsförmedlare. En utgångspunkt för denna diskussion är 
att undervisning ska ses som en social handling som pågår och formas i ett 
sammanhang. Skolan är samhällets viktigaste institution för en medveten 
socialisation av det uppväxande släktet. Anledningen till detta är att skolan 
fostrar ännu ej formade och mogna människor under en mycket lång tid i 
deras liv, från förskola till gymnasium och högskola. Den karaktärsdaning 
som skolan ska ge sägs ju också vara för livet. Under inflytande av skolan 
formas bland annat barns och ungdomars förutsättningar för ett solidariskt 
tänkande och ett framtida deltagande i det demokratiska samhället. Detta 
sker under förutsättningar vars ramar innefattar en skolplikt som även inbe-
griper ojämlika förhållanden utifrån kön, klass, etnicitet, ras och sexualitet 
(Colnerud & Thornberg, 2003). 
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En av sociologins klassiska tänkare, Durkheim (1922/1956), hävdade att 
utbildning innebär att äldre generationer överför rådande värden och normer 
till de yngre generationerna. Att den överförda kunskapen uppfattas som 
objektiv och sann av sin samtid, beror enligt Durkheim på att det är den do-
minerande, den kollektiva uppfattningen i samhället som överförs. Durk-
heims teori, som bygger på att samhället för sin egen överlevnad måste re-
producera kollektiva värderingar, bortsåg från att det inte alltid råder kon-
sensus i samhället. Detta var något som efterföljande sociologer utvecklade 
och Durkheims teorier om utbildning och socialisation kom istället att ses 
utifrån ett konfliktperspektiv.  

De kunskaper och värden som skolan idag ska förmedla är inte på något 
sätt givna.  Det pågår en maktkamp i samhället mellan olika individer och 
intressegrupper om vem eller vilka som äger rätten till tolkningsföreträde 
och beslutar om den rådande ordningen och därmed också om vilka normer 
och värderingar som ska överföras och utvecklas genom utbildningssystemet 
till nästa generation. En läroplan är som tidigare nämnts ett resultat av en 
politisk kompromiss och som ett kulturdokument starkt präglat av det sam-
hälle den verkar i. Om skolan ska spegla samhället eller framstå som en för-
ändrande dynamisk kraft är en fråga som i hög grad hänger samman med 
utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen. Det statiska samhället 
innebar ett självklart kulturarv till nästa generation där Gud och fäderneslan-
det representerade vad som ansågs vara samhällets omistliga värden (Lund-
gren 1983). De har idag, i skolans styrdokument, ersatts av demokratisk fost-
ran där skolan förväntas överföra och gestalta läroplanens intentioner bland 
annat i betydelsen av individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 
och ansvarstagande (Lpo 94/Lpf 94). Denna förväntan på skolans fostrande 
roll påvisar att skolans samhälleliga uppgift har blivit allt viktigare, samtidigt 
som den blivit allt mer omfattande och komplex. Informationsteknologin har 
medfört ett ofantligt och snabbt informationsflöde som bland annat bidrar till 
ständigt nya värderingar och identitetsfrågor som speglas i skolan. Det som 
varit självklara livsmönster och värden för tidigare generationer ifrågasätts 
nu och förkastas av yngre generationer där allt fler elever är bärare av olika 
kulturella koder. Med det mångkulturella samhälle och den mångkulturella 
skola som vi idag har ifrågasätter flera forskare om det är möjligt att formu-
lera en gemensam värdegrund som alla elever kan identifiera sig med (Col-
nerud & Thornberg, 2003). 

Skolan kan ses som en arena för dagsaktuella krav och strider som ut-
kämpas mellan olika intressegrupperingar i samhället, vilket resulterar i att 
skolan hela tiden tilldelas en rad nya uppgifter utan något tydligt identifier-
bart pedagogiskt motiv. För att väcka en medvetenhet om skolans innehåll 
och uppgift behövs enligt Broady (1992) kunskap om bildningstänkandets 
historia. I läroplanskommitténs (SOU 1992:94) definition av bildning syftar 
begreppet på kunskapstillägnelse som en del av elevens personlighet. Med 
bildningsuppdraget följer att vissa kvaliteter i lärandet blir viktigare än andra 
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och skolans kunskapsförmedlande uppgift vävs numera inte endast ihop med 
fostran utan inbegriper även personlighetsutvecklande uppgifter. Enligt 
Klafki (1997, s. 215) är bildningens syfte att utveckla den enskilda indivi-
dens självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. Vidare anser 
Klafki att det är didaktikens roll att undersöka om och i så fall varför dessa 
fostransmål inte kan förverkligas samt att utveckla pedagogiska processer 
som skulle kunna förverkliga dem. 

Skolämnenas innehåll är inte givet 
Den didaktiska forskningen framstår ur ovanstående perspektiv som allt 
viktigare genom att skolans innehåll medvetandegörs, ifrågasätts och disku-
teras. Englund (1996) menar att det finns en viktig uppgift för den didaktiska 
forskningen och det är att kritiskt granska kursplanerna och det innehåll som 
finns där. Genom den nya mål- och resultatstyrningen anammades en pro-
duktorientering som innebar en fokusering på innehållsfrågorna. Målen i 
kursplanerna skrivs nu på ett sätt som mer än tidigare möjliggör en inne-
hållsdiskussion: ”Genom att skolans förväntade ’produkter’ formuleras är 
det också möjligt att offentligt diskutera: Varför just dessa produkter?” (Eng-
lund, 1996, s. 223). 

Styrdokumentens texter innehåller ett uppdrag som lärarna har att genom-
föra. I tidigare läroplaner har det formulerats mycket detaljerade anvisningar 
till lärarna vad det gäller ämnesstoff och metod men genom läroplansrefor-
men 1994 och införandet av frirummet stärkte lärarna sitt tolkningsföreträde. 
Nu har lärarens ämnesuppfattning en avgörande betydelse för valet av det 
ämnesinnehåll och tillika det värdeinnehåll som till sist presenteras för ele-
verna (Gudmunsdottir m.fl., 1997). Lärarens val av innehåll påverkas av 
flera bakomliggande orsaker där starka traditioner inom ett ämne är en viktig 
faktor.  

Inom den pragmatiska läroplansteoretiska forskningstraditionen betraktas 
undervisningens innehåll som ett socialt, moraliskt och politiskt problem och 
utgångspunkten är att skolämnenas innehåll är kontingent, icke på förhand 
givet (Englund 2000a). Varje skolämne anses istället representera en mängd 
olika uppfattningar om innehåll, tolkningar, traditioner och syften, eller som 
Englund (1997, s. 121) beskriver det ”(…) att bakom varje rubrik ryms en 
hel värld av skilda uppfattningar, traditioner och syften som i sin tur kan ges 
olika kontextuell och textuell inramning utifrån exempelvis ämnestradition.”  

Ämnestraditioner är framvuxna ur historien och speglar specifika uppfatt-
ningar om bland annat innehåll, syfte och utförande. Dessa specifika upp-
fattningar om innehåll och utförande kan enligt Östman (1995, s. 65) ses 
som ideologiskt sedimenterade regler för val av innehåll, så kallade selektiva 
traditioner. Selektiva därför att just selektiviteten sätts i fokus när det gäller 
innehållet över tid. I studien används begreppet selektiva traditioner som ett 
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teoretiskt verktyg.33 Begreppet introducerades inom den svenska didaktik-
forskningen av Englund (1986b) via Raymond Williams (1973, s. 3) som 
beskriver selektiva traditioner enligt följande: 

”(…) that which, within the terms of an effective dominant culture, is always 
passed on as ’the tradition’, ’the significant past’. But always the selectivity 
is the point; the way in which from a whole possible area of past and present, 
certain meanings and practices are chosen for emphasis, certain other mean-
ings and practices are neglected and excluded.”   
 

Enligt Östman (1995, s. 65) är diskurser inom skolämnena styrda av dessa 
selektiva traditioner. En diskurs kan innehålla flera olika selektiva traditio-
ner. Diskurserna karakteriseras av olika värden och synsätt, till exempel 
olika ideologier, kunskapssyner och i grunden olika människosyner och 
konkurrerar med varandra. Detta gör det möjligt att problematisera utbild-
ningens såväl teoretiska som praktiska innehåll (Cherryholmes 1988).  

I följande text redovisas hur jag har tillämpat de metoder som jag valt att 
arbeta med för att finna geografiämnets selektiva traditioner. Något som 
utgör förutsättning för att senare kunna problematisera och diskutera geogra-
fiundervisningens nutida innehåll. 

Tillämpning av metod 
Frirummet har skapat ett stort utrymme för den undervisande läraren att välja 
ämnesinnehåll och metod (Lindensjö & Lundgren 2000, s. 25). Det innebär 
att det inte längre finns någon mall för hur exempelvis geografiundervis-
ningen ska bedrivas och vad en kurs ska innehålla. Det är den möjlighet som 
frirummet skapar som väckt mitt intresse och som mitt avhandlingsarbete 
koncentreras mot. Hur tolkar geografilärarna de nya kursplanerna? Vilket 
innehåll fyller man kurserna med? Vilka bakomliggande faktorer påverkar 
den enskilde lärarens val av ämnesstoff? Hur kombinerar lärarna geografiskt 
ämnesstoff med demokratisk fostran? Vilken mening erbjuds eleverna i un-
dervisningen? Fostras eleverna till eget ställningstagande i exempelvis vär-
degrundsfrågor genom undervisningen i geografi? För att besvara dessa frå-
gor har ett antal fallstudier utförts. Nedan följer en beskrivning av studiens 
urval och det tillvägagångssätt som använts. 

                               
33 Hämtat från Englund (1986) och Östman (1995). Begreppet används i slutbetänkandet från 
Gymnasiekommittén 2000 (SOU 2002:120): Åtta vägar till kunskap. En ny struktur för gym-
nasieskolan.  
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Urval 
Den undersökta perioden sträcker sig mellan läsåren 1997/98–2004/05 under 
vilken tid jag har ansvarat för 49 blivande gymnasielärares didaktikutbild-
ning i geografi. Det är dessa studenter som jag har besökt och observerat vid 
81 tillfällen (8 studenter har gått endast 1 termin på ILU, två praktikbesök 
har inte kunna genomföras på grund av att studenten valde att göra sin prak-
tik i sin hemstad, två besök har inte genomförts på grund av sjukdom och 
fyra studenter har inte kunnat erbjudas praktikhandledare i geografi, vid fyra 
tillfällen har studenterna som varit på parpraktik valt att dela på lektionernas 
genomförande).34 De flesta av besöken har sträckt sig över mer än en lektion 
(45 min) då ämnet oftast läggs ut som dubbeltimmar eller mer på schemat. 

Under de 81 lektionsbesöken har jag mött och samtalat med totalt 37 
handledare. Dessa handledare har arbetat på 19 gymnasieskolor, varav två på 
komvux. De gymnasieskolor och de geografilärare som jag besökt och sam-
talat med återfinns, med något undantag, inom ett geografiskt avgränsat om-
råde, Uppsala län med intill liggande kommuner. Ett område som inom den 
nya lärarutbildningen benämns som det verksamhetsförlagda utbildningsom-
rådet (vfu-området) och där representanter från lärarutbildningen i Uppsala, 
kommunerna och de enskilda skolorna tillsammans arbetar med att praktik-
placera lärarkandidaterna. Det innebär att jag inte har kunnat påverka urvalet 
av lärarkandidater, gymnasieskolor och handledare som finns med i min 
studie.  

De besökta gymnasieskolorna återfinns i storstadskommuner, kommuner 
av mellanstadsstorlek och landsortskommuner.  

Fallstudier med hjälp av observation och samtal 
En fallstudie definieras enligt Stensmo (2002, s. 68) som ”en studie av en 
instans – person, grupp, organisation, samhälle – i handling.” Mina fallstu-
dier utgörs av de lektionsbesök jag i egenskap av metodiklektor utfört under 
min tid som doktorand vid ILU. Det är ”mina” lärarkandidater som tillsam-
mans med sina handledare utgör mitt urval. Fallstudierna avser en avgränsad 
pedagogisk situation, en geografilektion på gymnasiet, och är därmed väl 
lämpade för jämförelser (Stensmo 2002).   

Fallstudier är kontextuella, det utvalda objektet studeras på plats, i sitt na-
turliga sammanhang. I studien används detta medvetet då jag avser att bland 
annat studera om det bland lärarna existerar olika sätt att kontextualisera och 
därmed ge likartat ämnesinnehåll olika slags mening.   

                               
34 se Tabell s. 165, denna avhandling. 
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Observation 
Jag har valt att använda icke-deltagande observation för att analysera hur 
geografiundervisningens ämnesinnehåll och värdeinnehåll gestaltas och 
därmed också vilka meningserbjudanden som skapas i det vardagliga klass-
rumsarbetet. Observationen har varit öppen eller direkt, vilket innebär att de 
observerade vet att de blir observerade och vad som är syftet.  Vidare har 
observationen varit strukturerad på så sätt att vissa aktiviteter på förhand 
varit utvalda för observation. Det är blivande och verksamma lärares upp-
fattning av geografiämnets syfte, innehåll och metod som analyseras. Under 
varje observation har en skriftlig dokumentation skett. Dessa anteckningar 
finns sparade tillsammans med lärarkandidatens skriftliga beskrivning av 
lektionens syfte och genomförande. 

Observation som metod är explorerande, vilket betyder att jag har varit in-
tresserad av att nå en bred insikt i och en helhetsförståelse av vad som ge-
staltas i klassrummet. De observerade, lärarkandidaterna, har studerats i sitt 
sociala sammanhang, under lektioner, vilket också möjliggör en helhetsför-
ståelse. Resultatet från den läroplanshistoriska analysen (se nedan) används 
för att bygga en analytisk ram som ligger till grund för en klassificering och 
presentation av mina observationer och för analys och tolkning av materialet. 
När observation används som metod är det enligt Bell (1995) av största vikt 
att forskaren tidigt under projektet studerar vad andra skrivit för att bli insatt 
i ämnet och därigenom ha kunskap utöver vad som observeras och genom 
detta ha bättre förutsättningar för att tolka informationen.  

Observation som metod är ett bra sätt att få information om vad som fak-
tiskt sker. Observationer kan berätta vad människor gör och inte gör vilket 
inte nödvändigtvis är det samma som vad människor säger att de gör (Bell, 
1995). Svagheten är att människors beteende kan förändras när de vet att de 
är observerade och det kan därför vara svårt att bedöma hur detta påverkar 
resultaten. En annan svaghet är att resultaten inte kan generaliseras och över-
föras till andra situationer. Trots detta anser jag att fördelarna överväger. 

Kvalitativ intervju i samtalsform 
Efter varje observationstillfälle har jag samtalat med lärarkandidaten och 
handledaren om lektionens syfte, innehåll och utförande. Kvale (1997) me-
nar att en intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Samtalet är 
inte bara en empirisk metod utan kan också kunskapsteoretiskt uppfattas som 
ett grundläggande sätt att finna kunskap på. I den kvalitativa forskningsin-
tervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, ett utbyte av syn-
punkter mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse 
(Kvale, 1997). En fördel med samtalet är att samtalspartnerna, i det här fallet 
lärarkandidaten och handledaren, inte tvingas in i ett bestämt tänkesätt utan 
kan uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett betydligt friare sätt.  
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Kvale (1997) diskuterar tolv aspekter av den kvalitativa forskningsinter-
vjuns förståelseform. Samtliga aspekter är viktiga, men jag har i mitt arbete 
främst tagit fasta på tre av dessa: fokusering, förändring och positiv upple-
velse. Anledningen till denna prioritering är att samtalet förutom ett analy-
tiskt syfte även har ett konstruktivt syfte. Samtalet syftar till att medvetande-
göra lärarkandidaten om hans eller hennes egen roll i undervisningssituatio-
nen och dess betydelse för elevers lärande. 

När det gäller fokusering har jag inför observationerna och i de efterföl-
jande samtalen valt ett antal teman att arbeta utifrån. Denna fokusering har 
varit till stor hjälp framförallt när det gäller observationsanteckningarna som 
senare legat till grund för det efterföljande samtalet och det omfattande ana-
lysarbetet.  

Förändring har varit en annan aspekt i arbetet. Det har varit ett väldigt in-
tressant arbete att få följa lärarkandidaternas pedagogiska utveckling under 
ett läsår. Förändringen har varit påtaglig när det gäller lärarkandidaternas 
insikt, medvetenhet och konsekvenser av denna medvetenhet när det gäller 
skolan som en pedagogisk arbetsplats. Men det handlar även om den föränd-
ring av mina egna värderingar och min egen kunskap som har varit en natur-
lig följd av åren som doktorand och arbetet med avhandlingen.  

Den tredje aspekten som jag tagit fasta på är den positiva upplevelsen. En 
kvalitetsförhöjning utgår oftast från en sådan. För att nå en kvalitativ föränd-
ring av lärarkandidatens kunskap och vilja till förändring måste det efterföl-
jande samtalet upplevas positivt. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa 
forskningsintervjun, väl genomförd, kan vara en ovanlig och berikande upp-
levelse för intervjupersonen. Det är vad jag i varje samtal har strävat efter. 
Samtidigt delar jag Kvales uppfattning att det i praktiken är svårt att avsluta 
en kvalitativ forskningsintervju; den intervjuade vill oftast fortsätta dialogen 
och ytterligare diskutera de teman som behandlats. Anledningen till detta 
säger Kvale (1997) ”är att det inte sker varje dag att en annan person under 
en lång tid visar lyhördhet och intresse och i möjligaste mån försöker få ens 
upplevelser av och uppfattning om ett ämne.” 

Mall för observationernas och samtalens genomförande 
Nedan följer en kort redogörelse över observationernas och samtalens ge-
nomförande.  

Före lektionen – intentionen har varit att träffa kandidaten ca 30 minuter 
före lektionstillfället. Vi samtalar då om den lektion som jag ska observera. 
Lärarkandidaten har till uppgift att både skriftligt och muntligt presentera 
syftet med den lektion som jag kommer att observera, vilken/vilka metoder 
som används för att uppnå syftet och den kontext som lektionen ingår i.35 Det 
optimala är att lärarkandidaten skickar denna information till mig före besö-
                               
35 Dokumenten återfinns i mitt insamlade material och används som underlag till Kapitel 7. 
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ket så att jag kan förbereda mig och ställa frågor. Det har inte alltid fungerat, 
vid några tillfällen har jag fått informationen vid samtalet före lektionen. 
Någon student har inte skrivit ner denna information, studenten har då fått i 
uppgift att skicka den senare. Undantagslöst har alla lärarkandidater skriftligt 
eller muntligt presenterat ett syfte med den lektion som ska observeras. Det 
är uppfyllelsen av detta syfte som utgör det övergripande temat i det samtal 
som vi har haft efter avslutad lektion.  

Under lektionen – Lärarkandidaterna har i god tid före den första prakti-
ken informerats om vad som kommer att hända under praktikbesöken för att 
i möjligaste mån mildra den oro som vederbörande kan känna inför lektio-
nen. Jag berättar om min placering i klassrummet, att jag observerar under 
tystnad och för löpande anteckningar, att anteckningarna beskriver lektio-
nens genomförande och ligger till grund för det samtal som studenten, hand-
ledaren och jag deltar i efter avslutad lektion. Med några få undantag har 
handledaren deltagit i samtalet både före och efter lektionen. Höstterminens 
anteckningar ligger som grund för vårterminens samtal där jämförelser görs 
och lärarkandidatens utveckling som pedagog diskuteras. Dessa lektionsan-
teckningar utgör mina observationsprotokoll. 

Efter lektionen – Direkt efter avslutad lektion möts vi, lärarkandidaten, 
handledaren och jag, för ett samtal. Handledaren som har mer erfarenhet av 
lärarkandidatens hantverksskicklighet är en viktig part i detta samtal. Sam-
talstiden har varierat mellan 1.5 – 2 tim. Samtalet har upplevts som mycket 
positivt då samtliga tre parter förenas av ett gemensamt intresse, skolämnet 
geografi. Samtalet är uppbyggt runt tre teman som diskuteras i förhållande 
till lektionens syfte: 
 
1. Ämnesval/Ämnesinnehåll/Ämneskunskaper/Kunskapssyn 
2. Metod/Kommunikation/Elevaktivitet/Elevsyn/Människosyn 
3. Social kompetens/Ledarskap/Pedagogisk grundsyn 
 
För att tolka och diskutera resultaten från mina observationer och samtal 
använder jag resultatet från en läroplanshistorisk analys som syftar till att 
kartlägga skolans ideologiska styrning, det vill säga hur utbildningens mål, 
innehåll och resultat formulerats över tid med fokus på skolämnet geografi. 

En Läroplanshistorisk analys 
Genom att analysera skolämnet geografi ur tre sammanhängande aspekter, 
skolämnet geografi som uttryck för politisk styrning, skolämnet geografi och 
dess historiska och sociala bestämning och skolämnet geografi i relation till 
den vetenskapliga disciplinen, kartläggs dels hur och av vilka krafter som 
innehållet i skolans geografiundervisning har utformats och förändrats över 
tid, dels resultatet av denna process som synliggörs i form av geografiämnets 
selektiva traditioner. 
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Studien bygger på analys av texter där skolans styrdokument såväl som 
olika föreställningar som finns bakom dessa styrdokument har studerats. 
Studieobjektet utgörs av läroplaner och pedagogiskt riktningsgivande texter, 
så kallade styrdokument, för grundskola och gymnasium från början av 
1800-talet och fram till idag. Andra auktoritativa texter som analyseras är 
offentliga utredningar, utvärderingar av skolans arbete samt ämnesdidaktiska 
studier, geografilärarnas interna diskussion och debatt i facktidskrifter och 
läromedel. Geografernas interna diskussion har jag främst hämtat ur Geogra-
fiska Notiser där innehållet i samtliga nummer från det att utgivningen star-
tade år 1943 och fram till 2004:2 har undersökts.  

Det första steget för att kunna genomföra den läroplanshistoriska analysen 
var att utföra en inventering av vad som tidigare publicerats vad det gäller 
skolämnet geografi i Sverige. De texter som valts ut för att ingå i studien kan 
betraktas som förmedlare av olika ståndpunkter beträffande vad som ses som 
den ”rätta” geografiundervisningen i skolan vad det gäller såväl ämnesinnehåll 
som värdeinnehåll. Läsningen av de auktoritativa texterna är syftesrelaterad 
och fokuserar på de innehållsliga (textuella och kontextuella) förutsättningarna 
för elevernas demokratifostran genom skolans undervisning i geografi.  

Jag har främst använt mig av primärkällor då det gäller offentliga doku-
ment och läromedel men också sekundärkällor till exempel Englund (1986b) 
och Östman (1995) som i olika avseenden analyserat och diskuterat mina 
primärkällor. Jag har då jämfört mina egna resultat med sekundärkällornas.  

Med studiet av dessa texter över tid är ambitionen att identifiera såväl 
geografiundervisningens tänkbara innehåll som dess faktiska val av innehåll 
under olika tider. Den svenska skolhistorien utgör en provkarta på olika 
skolreformer och läroplansreformer som har avlöst varandra. Skälen till re-
formerna har oftast snarare varit politiska och sociala än pedagogiska. Da-
gens utbildningssystem är resultatet av en lång historisk process som speglar 
olika politiska ideologier, utbildningsfilosofier och åsikter om utbildning. 
Det historiska arvet lever vidare genom läroplanstexterna och påverkar nuti-
da läroplansskrivningar i stor utsträckning. Med hjälp av historiska exempel 
ur texterna är tanken att åskådliggöra för geografiämnets legitimitet och in-
nehåll betydelsefulla och avgörande skrivningar. Läsningen utgår från de 
politiska texterna som i nästa steg jämförs med andra offentliga dokument 
och samtida läromedelstexter. Det har varit av särskilt intresse att söka ana-
lysera om den förändrade styrningen av skolans verksamhet får någon bety-
delse för innehållet i skolans geografiundervisning. 

De tre analysaspekterna särskiljs inte i resultatredovisningen som är struk-
turerad i kronologisk ordning under en gemensam huvudrubrik som täcker 
både grundskolan och gymnasieskolan. Tidsmässigt har jag valt att stanna 
upp vid och fördjupa mig vid de reformer i den svenska skolhistorien som 
inneburit stora förändringar för skolämnet geografi. Arbetet som sträcker sig 
över en lång tidsperiod kan därmed inte göra anspråk på fullständighet. Ton-
vikten ligger på 1990-talets läroplansreformer.  
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Textanalys av läromedel 
Som ett komplement till den läroplanshistoriska analysen analyserar jag ett 
antal slumpvis utvalda geografiböcker som representerar de tre tidsperioder-
na.  Läromedelsanalysen som sträcker sig över en lång tidsperiod, från bör-
jan av 1900-talet och fram till idag, ställer inga anspråk på att vara heltäck-
ande med avseende på antalet läroböcker, olika årskurser eller texternas om-
fattning.  

När textanalytiska metoder används för att exempelvis analysera lärobo-
kens möjligheter till att erbjuda mening är begreppet diskurs centralt. Be-
greppet som introducerades av Foucault används idag i olika sammanhang 
och med olika betydelser, i grunden avser begreppet att fånga regelbunden-
heter i text och kommunikation. Enligt Östman (1995) bildar flera selektiva 
traditioner tillsammans en diskurs och inom varje diskurs kan det rymmas en 
mängd konkurrerande och parallellt existerande diskurser. Stor betydelse för 
spridningen av en diskurs får enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) 
olika aktörers status och Cherryholmes (1988) menar att läromedel har hög 
status i och med att läromedelstexter betraktas som auktoritativa. Det är ut-
ifrån innehållet i en diskurs som Östman (1995, s. 28) påvisar att följeme-
ningar växer fram. Av betydelse för följemeningarna är inte enbart det som 
uttrycks utan av lika stor betydelse ses det som inte uttrycks.  

Summering 
Valet av kvalitativ metod utgår från att mitt syfte är att söka förståelse för ett 
fenomen, hur lärare tolkar skolans styrdokument, hur denna tolkning kom-
mer till uttryck i val av ämnesinnehåll och hur detta innehåll relateras till 
skolans övergripande uppdrag att forma demokratiska medborgare. Ett sätt 
att nå förståelse för samtiden är att söka sig bakåt i tiden och anlägga ett 
historiskt perspektiv på nutida innehållsval. Det är den läroplanshistoriska 
analysens funktion. Men för att mina resultat ska bli så tillförlitliga som möj-
ligt har jag valt att komplettera den läroplanshistoriska analysen med text-
analys av läroböcker i geografi och ett antal fallstudier som utförs med hjälp 
av observation och kvalitativa samtal. Tillsammans bildar de olika kvalitati-
va teknikerna, som kännetecknas av att de analyserar två olika metodnivåer, 
en helhet som hjälper mig att förstå och besvara mitt syfte. I det följande 
kapitlet redovisas resultatet från den läroplanshistoriska analysen. 
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KAPITEL 5 
En Läroplanshistorisk analys, del I  

I detta och nästföljande kapitel redovisas resultatet från den läroplanshisto-
riska analysen där skolämnet geografi kartläggs och beskrivs utifrån tre 
aspekter; skolämnet geografi som uttryck för politisk styrning, skolämnet 
geografi och dess historiska och sociala bestämning och skolämnet geografi i 
relation till den vetenskapliga disciplinen. Med hjälp av denna kartläggning 
synliggörs dels hur och av vilka krafter innehållet i skolans geografiunder-
visning har utformats och förändrats över tid, dels resultatet av denna pro-
cess där geografiämnets selektiva traditioner kommer att ta form.  

Resultatredovisningen indelas i tre perioder; 1840–1945, 1945–1990, 
1990–2005. Periodiseringen är bestämd utifrån de utbildningspolitiska för-
ändringar som leder till betydelsefulla konsekvenser för organisationen av 
skolämnet geografi.  

Den första perioden startar med beslutet om den obligatoriska folkskolan 
år 1842 och fortsätter över sekelskiftet och skolreformerna 1918/19 och fram 
till 1940-talet. I den obligatoriska folkskolan infördes geografi från början 
som ett dubbelämne tillsammans med historia. Geografiämnets status stärk-
tes, både i skolan och vid universiteten, genom skolväsendets utbyggnad och 
de starka nationalistiska strömningar som fanns i landet. En ökad efterfrågan 
på lärare till läroverken bidrog starkt till att ämnet inrättades som en själv-
ständig vetenskaplig disciplin vid universiteten. Den andra reformperioden 
sträcker sig från andra världskrigets slut och drygt tre decennier framåt. 
Skolreformerna i början av 1960-talet innebar att geografiämnet etablerades 
som ett av fyra samhällsorienterande ämnen (so-ämnen) inom den nya 
grundskolan (Lgr 62), men på det nya gymnasiet (Lgy 65) delades ämnet 
upp och försvann som självständigt ämne. Med Lgr 80 genomfördes en om-
organisering av vissa skolämnen till blockämnen och en gemensam kursplan 
infördes för de samhällsorienterande ämnena (där geografi ingick) respektive 
de naturorienterande ämnena.  

Redovisningen av de första två perioderna avslutas med en kort samman-
fattning före övergången till period tre som redovisas i kapitel sex. I sam-
manfattningen redovisas vad som står för handen vid ingången till den avslu-
tande perioden. Avsikten med detta upplägg är att tydliggöra de första två 
periodernas avvikande karaktär då de i vissa skeenden bygger på sekundär-
källor och att det främsta syftet med den historiska analysen är att skapa en 
relief till analysen av den tredje perioden från 1990 och framåt.  
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Den första perioden ca 1840 – 1940 
Skolan som fostrare av bestämda värden 
Under den första perioden grundläggs det svenska utbildningssystemet som 
så småningom kommer att omfatta samtliga barn i landet, med undantag av 
samerna och romerna.36 Utbildningssystemets viktigaste styrinstrument ut-
gjordes av den kontroll som utövades av kyrkans företrädare. Utbildningen 
var direkt underordnad religionen och genom husförhören upprätthölls och 
legitimerades den rådande ordningen i samhället (Lundgren 1979), en ord-
ning och ett samhällssystem som började ifrågasättas av allt fler. Den svens-
ka regeringsformen 1809, som skrevs som ett svar på Franska revolutionen 
1789, visar tydliga tecken på den oro som började sprida sig i de breda folk-
lagren, problem som både statsmakten och kyrkan uppmärksammade. Under 
1800-talet växer exempelvis antalet samhällskritiska svenska författare med 
August Strindberg i spetsen. Att kritiken mot samhällsordningen spreds med 
hjälp av det tryckta ordet blev ett problem för statsmakten eftersom det 
svenska folket redan kunde läsa tillföljd av de förordningar som infördes 
före Reformationen. Det blev nu viktigt att försäkra sig om vilken text folket 
läste. Ett sätt att kontrollera detta var genom att inrätta en obligatorisk folk-
skola för alla. Beslutet kom 1842 och mötte stort motstånd. Med den obliga-
toriska skolan följde en efterfrågan på utbildade lärare och i varje stiftsstad 
inrättades lärarseminarier. Lärarseminariets anspråk på kunskap blev i reali-
teten folkskolans läroplan. En läroplan som byggde på att fostra, lära elever-
na veta hut, utifrån kunskap om Gud och fosterlandet. Att läsa kunde de 
flesta eleverna innan de började skolan. Att återskapa och bevara samhälleli-
ga värden blev istället skolans främsta syfte. Med folkskolans införande 
institutionaliserades den moraliska läroplanskoden som uteslutande avsåg 
samhällets lägre klasser (Lundgren 1979). Värdeinnehållet uttryckte klart 
kravet på underklassens underkastelse av såväl Gud och hans företrädare på 
jorden, prästerna, som Fäderneslandet och dess företrädare, samhällets över-
klass. 

Det religiöst patriarkala samhället bar på ett tydligt könsmönster där 
kvinnan helt underordnades mannen. Som kvinna uppbar man inga rättighe-
ter i samhället, endast skyldigheter. Under den första perioden kan lä-
roplansmönstret ur ett könsdidaktiskt perspektiv beskrivas som utpräglat 
patriarkaliskt. Det var bevisligen en skola för alla barn oavsett kön men i 
skolans rum rådde inte enbart en strikt uppdelning i en pojk- och flicksida 
(efter ordningen i kyrkorummet). Det fanns även andra uppdelningar mellan 
könen som inte framträdde lika synligt, exempelvis uppfattningen om vad 
som flickor respektive pojkar skulle lära sig och vilken framtida användning 
de skulle ha av kunskapen:  
                               
36 Jag har främst använt mig av Richardson (1994), Ohrlander (1981) och Lundgren 
(1979/1983) när det gäller framställningen om svensk skolhistoria. 
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”Vad behöva väl fattiga torpares- och inhysehjons flickebarn lära sig skriv-
ning, quatuor species, historia, geografi och, vad som bleve värst, försvarlig 
färdighet i svenska språkets rättskrivning […] För flickorna i allmänhet räck-
er kristendom och läsning. Deras uppgift är ju att bli goda, nyttiga och from-
ma husmödrar.” (Svenska Folkskolans historia, Del 2: Lagstadgad svensk 
skola, s. 281.) 

En starkt centralstyrd skola 
I ett historiskt perspektiv har den svenska skolan varit starkt centralstyrd och 
styrdokumentens omfång har successivt ökat. I den folkskola som växte fram 
under 1800-talet hade lärarna formellt sett stor frihet att utforma undervis-
ningen som de ville eftersom det inte fanns någon egentlig läroplan. I den 
folkskolestadga som antogs 1842 framgår de kunskapsfordringar som gällde 
för blivande lärare. Dessa kunskapskrav kom i realiteten att bli folkskolans 
kursplan. Här anges att lärarna, förutom gudsfruktan och sedlig vandel, skul-
le besitta fullgiltig insikt och ådagalagd färdighet bland annat i fysisk och 
politisk geografi och fäderneslandets historia (Lundgren 1983, s. 64). 

Reellt sett hade lärarna dock en mycket begränsad frihet eftersom skolan 
sågs som en lokal angelägenhet och stod under stark kontroll från kyrkan 
(Richardson 1994). Folkskolan var starkt kopplad till prästerskapet och det 
religiöst patriarkala samhället och fick från början funktionen som fattigsko-
la med religiös och moralisk fostran som sin främsta uppgift. Gud och Fä-
derneslandet utgjorde dess grunder och moralträning inom den lutherska 
tros- och moraluppfattningen kombinerades med kunskap om Fäderneslandet 
(Lundgren 1983, s. 65). 

Ansvaret för folkskolans inrättande och genomförande lades på varje 
stadsförsamling och socken i landet. Tidigare hade ansvaret för folkunder-
visningen ålagts kyrkan (1686 års kyrkolag), överflyttats till föräldrar och 
förmyndare (1723 års förordning) för att till sist slås fast som principen om 
statens yttersta ansvar (1842 års folkskolestadga). Folkskolestadgan var inte 
enkel för stadsförsamlingarna och socknarna att genomföra, det fanns ett 
kompakt motstånd ute i landet, från prästerna och aristokratin till den breda 
allmänheten, mot den obligatoriska skolan och det saknades både drivande 
krafter och utbildade lärare. Lärare var i bästa fall klockaren som oftast var 
läs- och skrivkunnig men eftersom skolans ansvar rymdes inom fattigvården 
var det också vanligt att fattighjon ansvarade för undervisningen i folksko-
lan. Resultatet visade sig i en kraftig geografisk differentiering inom landet 
vad det gällde undervisningens kvalité och genomförande.  

För att utjämna olikheterna i skolundervisningen och dessutom försöka 
motverka att ett stort antal elever slutade skolan för tidigt ökade den centrala 
styrningen successivt och statliga normalplaner utarbetades för rikets skolor. 
Sverige var på väg att industrialiseras och kraven på utbildning i samhället 
ökade (Richardson 1994). De första normalplanerna gavs ut år 1878 och 
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1889 och innehöll anvisningar om indelning av årskurser, kursplaner, en typ 
av lokal arbetsplan och läsordning för varje skola. De tidigaste styrdokumen-
ten hade sin tyngdpunkt i organisationsfrågor, skolform och läsordning. De 
hade dessutom innehållsmoment inom varje ämne och anvisningar om i vil-
ken ordning momenten skulle inordnas. Syftet med undervisningen angavs 
däremot inte och det fanns få allmänna anvisningar. 

Begreppet normalplan förändrades till undervisningsplan i och med 1919 
års undervisningsplan för hela riket. Den kom att gälla ända fram till år 
1955. En viktig skillnad jämfört med tidigare planer var att det nu införts ett 
övergripande mål för varje skolämne. Syftet med 1919 års undervisningsplan 
var dels att skapa en samordning i skolans arbete, dels att förändra arbetssät-
tet, och den innehöll utförliga direktiv angående undervisningens utförande. 
Samordningen kom till uttryck bland annat genom sammanslagning av äm-
nen och ”sovring av ovidkommande och fragmentariska kunskaper som ofta 
meddelades barnen i notisform” (Ohrlander 1981, s. 57). Räkning och geo-
metri slogs samman och geografi och naturkunnighet ersattes av hembygds-
undervisning från det tredje året. Barnens hembygd skulle utgöra ramen för 
innehållet i undervisningen. Läroplanen gav också utförliga metodiska an-
visningar som bland annat visade på möjligheter till fördjupning av arbets-
sättet, att övningsämnena förbands med de teoretiska ämnena och undervis-
ningen anpassades efter barnets mognad och nivå (Brandell 1945). 1919 års 
undervisningsplan var ett viktigt dokument som visade på framgång för 
folkupplysningens vänner men som också framkallade hätska kampanjer mot 
genomförandet. Det som upprörde känslorna mest var att det ändrade arbets-
sättet uppfattades som lyxuppfostran av barnen och att kristendomsundervis-
ningen fick mindre plats än tidigare, endast två timmar i veckan. Dessutom 
avskaffade undervisningsplanen katekesläsningen i dess gamla form, något 
som vållade stridigheter under hela 1920-talet. Agitationen emot denna lyx-
uppfostran var särskilt stark i höger- och bondekretsar (Ohrlander 1981, s. 
60).    

Förgrundsgestalt och reformivrare för demokratins genombrott på skolans 
område var folkskolläraren och socialdemokraten Värner Rydén som 1917 
utsetts till ecklesiastikminister i den Edénska ministären (Ohrlander 1981, s. 
56). 1919 års undervisningsplan var den första demokratiskt grundade läropla-
nen och ett dokument av sin tid. Den infördes parallellt med den politiska de-
mokratins införande i Sverige och visade att utbildningssystemet allt mer kom 
att påverkas av politiska ideologier. Den avspeglade även ett nytt pedagogiskt 
tänkande. Skolans verksamhet skulle styras utifrån barnens behov och utveck-
ling och inte som tidigare utifrån vetenskapens struktur. Utvecklingen i sam-
hället påverkade också synen på skolans verksamhet och innehåll. Allt fler 
ställde sig bakom uppfattningen att kunskap var en nödvändighet för den fort-
satta utvecklingen i samhället (Lundgren 1983, s. 57). Kunskap började få ett 
värde för allt fler yrkesgrupper och skolreformerna 1918/19 skapade nya för-
utsättningar för skolan och dess samhällsfostrande roll. De båda skolformerna 
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folkskola och fortsättningsskola knöts till varandra och uppfostran till med-
borgerlig duglighet såväl som arbetsduglighet stod i centrum. Innehållet på-
verkades av att majoriteten av eleverna skulle komma att tillhöra arbetarklas-
sen. Till exempel beskrevs att syftet med det nya ämnet hembygdskunskap, 
som geografiämnet kom att tillhöra, var ”att bringa barnet i omedelbar berör-
ing med verkligheten” och att ”sätta skolarbetet i förbindelse med det praktis-
ka arbetslivet genom ett stort inslag av arbetsövningar” (Folkundervisnings-
kommitténs (1906-14) betänkande IV, s. 59). 

Att bibehålla och stärka den rådande samhällsordningen hade länge varit 
en uppgift för utbildningssystemet. Läroverken och den högre utbildningen 
var förbehållna unga män i det ledande och beslutande skiktet i samhället till 
skillnad från folkundervisningen som uteslutande avsåg samhällets lägre 
klasser. Men även i överklassens utbildning framträdde fostransaspekten 
tydligt. År 1933 beskrevs till exempel syftet med geografiundervisningen på 
gymnasiet/läroverket med följande ordalydelse: ”Sin uppgift som etisk och 
medborgerlig bildningsfaktor fyller geografien genom att frammana vördnad 
för natur och arbete, en sund känsla för det egna landets värde och utveck-
lingsmöjligheter samt en vidsynt uppskattning av andra folk.” (Metodiska 
anvisningar […] 1935, s. 117.) Texten ligger helt i linje med 1930-talets 
folkhemstanke och den svenska modellens framväxt som skedde i enlighet 
med de tankar som bland annat statsministern Per Albin Hansson (även kal-
lad landsfader) och paret Alva och Gunnar Myrdal uttryckte. 

Skolämnet geografi stärker sin ställning 
För folkskolans del infördes ämnet geografi i slutet av 1700-talet tillsam-
mans med svensk historia, lagkunskap, skrivning och räkning.  Att ämnet 
geografi redan tidigt hörde till skolans kärnämnen kan illustreras med hjälp 
av ett citat från den diskussion som föregick beslutet om den obligatoriska 
folkskolan år 1842: 

”Herrarna i utskotten må gärna tala granna saker om upplysning och bildning 
och om nödvändigheten att inse sina plikter och uppfylla sin bestämmelse 
och om historia och geografi som medel därtill. Vi däremot bör tänka på vad 
som är möjligt och skona den fattige. Jag tänker, att mycket hederligt folk le-
vat och dött i Sverige, som levat sin världe rätt väl igenom och uppfylla sina 
plikter så bra som många herremän, utan att varken varit skrivkunniga eller 
läst historia och geografi. Och jag tänker det kan väl gå an ävenså hädanef-
ter.” (Svenska Folkskolans historia, Del 2: Lagstadgad svensk skola, s. 299.) 

Utbyggnaden av det svenska skolväsendet gynnade skolämnet geografi som 
infördes i allt fler årskurser och med ett utökat timtal. En annan faktor som 
gynnade ämnet geografi var de starka nationalistiska strömningarna som på 
allvar skjutit fart i och med förlusten av Finland år 1809. Det var framförallt 
det intellektuella Sverige som fylldes med starka fosterlandskänslor (Lund-
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gren 1983, s. 53). Skolan påverkades kraftigt: att stärka identiteten med fos-
terlandet ingick i de allmänna grunderna för undervisningen och gällde sko-
lan i allmänhet och skolämnena historia och geografi i synnerhet.  

I 1820 års Skolordning återfinns ämnet geografi för de lägsta klasserna 
inom dubbelämnet historia/geografi. Att ämnet var ett dubbelämne med hi-
storia påverkade det geografiska innehållet. Det är den historiska eller poli-
tiska geografin som återfinns i skolordningstexterna. Självständigt ämne blev 
geografin först från år 1895 i de fem lägre klasserna men kvarstod som dub-
belämne i de högre klasserna fram till år 1909 då läroverksreformen samma 
år medförde att det självständiga ämnet geografi infördes även på gymnasie-
nivå. Geografiämnets stärkta ställning i skolan medförde i sin tur en efterfrå-
gan på utbildade geografilärare, en efterfrågan som ökade kraftigt när geo-
grafiämnet introducerades på läroverket. Enligt Olsson (1986) som hänvisar 
till artiklar i Pedagogisk tidskrift och Ymer, rådde ett stort missnöje i landet 
över att så många icke-geografer fick undervisa i ämnet och att ämnet hade 
en svagare ställning än historia och biologi. 

Att utbilda lärare till läroverken runt om i landet var en uppgift för uni-
versiteten. Den ökade efterfrågan på lärare till läroverken ledde i sin tur till 
en statushöjning också för universitetsämnet. Geografiämnet som länge hade 
varit ett biämne till historia även vid universiteten nådde nu en självständig 
position och den första professuren i geografi inrättades år 1897 vid Lunds 
universitet.  

Regionalgeografi med dominans av naturgeografi 
Den historiska eller politiska geografin kompletterades snart med den fysiska 
geografin genom att regionalgeografin, som behandlar både den fysiska och 
den politiska geografin, successivt infördes i skolans styrdokument under 
åren 1873–1878. Det var främst Alexander von Humboldts (1769–1859) 
studier i naturvetenskaplig riktning och Karl Ritters (1779–1859) regionala 
studier som låg till grund för ett liknande upplägg av geografiundervisningen 
i skolan. Båda var naturdeterminister och hävdade att naturens lagar var 
överordnade människans och att det är i naturens lagar som förklaringar till 
utvecklingen ska sökas (Holt-Jensen 1988).  

Skolämnets regionalgeografiska innehåll fick snabbt en kraftig slagsida 
mot den fysiska, den naturvetenskapliga, delen av ämnet. Olsson (1986) som 
studerat kultursynen i geografiböcker, konstaterar att: ”Ritters sätt att presen-
tera olika kulturområden kom att dominera kursplanerna för de lägre klas-
serna under 1800-talet och under första hälften av 1900-talet. Ritter skapade 
en modell för den regionalgeografiska undervisningen.” (s. 70.) I Ritters 
tolkning av regionalgeografi betonades enskilda regioners särart, och det var 
även Ritter som började identifiera och beskriva människor efter hudfärg 
genom att använda epitetet vita, svarta, gula och röda folk: ”von Humboldts 
bok om Kuba, som utgavs 1856, kan tillsammans med Ritters Erdkunde utan 
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överdrift sägas bilda mönster för (senare tiders) regionalgeografiska verk, 
med omfattande avsnitt om naturgeografi, klimat, befolkning, näringsliv, 
handel och samfärdsel.” (Hassbring 1981, s. 11.) 

Inom naturvetenskapen var naturdeterminism det förhärskande synsättet 
vilket också tydligt präglar det geografiska innehållet. Från slutet av 1800-
talet och fram till grundskolereformen 1962 (Lgr 62) speglas ett naturdeter-
ministiskt synsätt i kursplaner och anvisningar. Tydligast framgår det av 
läroböckernas texter som under hela perioden karakteriseras av regionalgeo-
grafi med slagsida mot naturgeografi och ett naturdeterministiskt tänkande. 
Läroboken Skolgeografi, skriven av historikern och geografen Ernst Carlson 
(1854–1909), var den lärobok som dominerade marknaden från 1887 och 
ända in på 1940-talet. Läroboken gavs ut i flera upplagor och kom populärt 
att kallas Carlsons Geografi. Ernst Carlson redovisade sin egen geografisyn, 
både som skolämne och som vetenskap, i en artikel publicerad i Ymer 1890 
(omtryckt i samma skrift 1977). Carlsons åsikt var att geografi tillhörde na-
turvetenskaperna, dock med humanistiska inslag, och att den fysiska fram-
ställningen alltid skulle bilda utgångspunkt i framställningen. I Carlsons 
Geografi behandlades samtliga länder i världen efter samma mönster dvs 
beskrivningen startade med de naturgeografiska förutsättningarna. Naturde-
terministiska förklaringar inom geografin har exempelvis varit att ett gynn-
samt klimat skulle kunna förklara vissa regioners ekonomiska framgång, 
likaså att vissa regioner har släpat efter i utvecklingen på grund av klimatet. 
Dessa förenklade förklaringar spelade länge en stor roll inom skolgeografin. 
Montesquies klimatlära är ett exempel på ett vetenskapligt arbete som bidrog 
till ett naturdeterministiskt synsätt. De svenska skoleleverna fick bland annat 
lära sig att se på de naturgivna faktorerna på följande sätt: ”Ett lands afstånd 
från ekvatorn är väsentligen bestämmande för dess klimat och återverkar i 
hög grad både på produktionsförmågan och inbyggarnas karaktär.” (Carlson 
1900, s. 5.) 

Även inom det vetenskapliga ämnet dominerade regionalgeografi, natur-
geografi och naturdeterminism från slutet av 1800-talet och framåt. Men 
redan runt sekelskiftet hade det inom det vetenskapliga ämnet vuxit fram två 
inriktningar med olika ståndpunkter. Det nya synsättet poängterade, istället 
för naturgivna faktorer och ett deduktivt angreppssätt, betydelsen av kultu-
rella och historiska aspekter i studier som handlade om bland annat befolk-
ningsfördelning och migration. Denna regionalgeografiska gren hade possi-
bilismen som grund och arbetade utifrån ett induktivt angreppssätt. Det nya 
vetenskapliga synsättet inom regionalgeografin vann terräng både i skolans 
kursplaner och i läroböckernas texter. Det avspeglades främst genom att de 
kulturgeografiska delarna fick ett ökat utrymme. Men orsakssammanhanget 
mellan natur och kultur kvarstod. Det naturdeterministiska synsättet var ock-
så grundläggande för de – vad vi idag skulle benämna – rasistiska värdering-
ar som återfinns i läroböckernas texter. Jag återkommer till det i den lärome-
delsanalys som presenteras i kapitel åtta. 
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Viktiga geografiska kunskaper 
Vilka geografiska kunskaper som ansågs viktiga kan man få en uppfattning 
om utifrån de kunskapskrav en elev som sökte inträde till läroverket i mitten 
av 1800-talet ställdes inför. Läroverken, där gymnasiet var en del, utgjorde 
en förberedelseskola för universiteten och utbildningen styrdes av universite-
tens önskemål om förkunskaper. För att komma in på läroverket krävdes, 
enligt 1856 års stadga, uppfyllande av vissa kunskapskrav som inte omfatta-
de geografi men däremot att ”kunna rent och flytande läsa innantill såväl 
svensk som latinsk stil, inhämtat kristendomskunskap enligt Luthers lilla 
Katekes, skriva läslig latinsk stil och kunna räkna addition, subtraktion och 
väl kunna multiplikationstabellen” (SFS 1856:52, s. 11) 

Från år 1869 höjdes minimiåldern för tillträde till läroverken från nio år 
till tio år och kunskapskraven utökades. Eleven avkrävdes nu även geogra-
fiska kunskaper som bestod i att översiktligt redogöra för Sveriges, Norges 
och Danmarks geografi. Prövning i de geografiska kunskaperna omfattade 
under åren 1869–1927 också att förstå och kunna använda en karta. För öv-
rigt varierade kraven på kunskaper om Sveriges, Norges och Danmarks geo-
grafi; kännedom om Skandinavien, närmare kunskap om Götaland, Svealand 
och Norrland, för att till sist endast avse hembygdens natur och arbetsliv. 
Med 1919 års undervisningsplan överfördes för övrigt de geografiska mo-
menten i folkskolan till det nya ämnet hembygdskunskap.  

Kunskapskraven vid prövningen stämmer väl överens med innehållet i 
undervisningen.  Geografins uppgift var att ge eleverna kunskap om världens 
länder, en kunskap som kan jämföras med tyska skolans Länderkunde.37 
Undervisningen kännetecknas av en stereotyp genomgång av olika regioner i 
världen med avseende på läge, storlek, befolkning, naturförhållanden, natur-
tillgångar, näringar och städer. Läroböckerna behandlade det geografiska 
innehållet efter samma mönster. Ett citat ur Wennberg (1990) beskriver den 
struktur som dåtidens läroböcker, utan undantag, är uppbyggda efter: ”Fram-
ställningen är beskrivande. Uppställningen är stereotyp: storlek, läge, natur-
beskaffenhet, näringar, inbyggare, städer är den vanligaste sekvensen. Mo-
dellen för detta är den tyska Länderkundeprincipen.” (Wennberg 1990, s. 
124.)  

Det finns en tydlig koppling mellan stora omvärldsförändringar, som ex-
empelvis unionsupplösningen och de båda världskrigens politiska och eko-
nomiska konsekvenser, och vilka länder och regioner som framhålls i styr-
dokumenten. Både under och efter den svensk-norska unionen (1814–1905) 
spirade nationalismen i Sverige. Att stärka det egna landets identitet och 
position var därmed en viktig uppgift för samtliga ämnen i skolan. I anvis-
ningarna till 1820 års skolordning var det först och främst Fäderneslandet, 
Norge och Europas övriga stater som skulle studeras. I 1859 års anvisningar 
                               
37 Den tyska skolans länderkunde kan jämföras med den brittiska motsvarigheten caps and 
bay som länge dominerade geografiundervisningen i England (Goodson 1987).  
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hade världsbilden vidgats och omfattade nu även Danmark och grunddragen 
av de övriga världsdelarnas geografi. Den världsbild som geografiämnet 
förmedlade via läromedlen stämmer väl överens med gällande styrdokument 
och strömningar som fanns i landet under perioden. I exempelvis Geografi 
för folkskolan (Almquist, N:r 1, 1905) upptas nästan hela boken av en fakta-
genomgång av Europa, som här benämns ”Första Världsdelen”, där Sverige 
får största delen av sidantalet.  

Enligt anvisningarna för realskolan (1906) och gymnasiet (1909) skulle 
undervisningen i geografi ge en bild av jordytan och viktigast var Sverige 
och övriga Europa:  

”Sammanfattande översikt av den allmänna geografin; i anslutning därtill de 
viktigaste kulturländernas, företrädelsevis Sveriges geografi översiktligt be-
handlad, med särskilt framhållande av befolknings- och samhällsförhållan-
den, näringsliv, samfärds-medel och kolonialväsen.” (Undervisningsplan för 
realskolan. 1906 års kursplan för realskolans avslutningsklass.) 

 
Uttrycket ”viktigare kulturländer” återkommer genom åren, redan i 1859 års 
anvisningar används uttrycket. I 1947 års anvisningar för allmänna lärover-
ket preciserades detta uttryck till att gälla ”Storbritannien, Frankrike, Tysk-
land, Italien, USA samt Japan med tillhörande kolonier” (Metodiska anvis-
ningar […] 1947, s. 121).  

Ett annat tydligt samband som framträder är den förändring av innehållet i 
kursplanerna som avspeglar industrialismens framväxt och med den världs-
handelns ökande betydelse. Dessa omvärldsförändringar bidrar till att de 
kulturgeografiska momenten utökas i kursplanerna samtidigt som betydelsen 
av den ekonomiska geografin växer i takt med samhällsutvecklingen. Den 
internationella handeln utvidgas och begreppet ”världsproduktion” används 
för första gången i kursplanen för gymnasiets avslutningsklass år 1928. And-
ra moment som ingick i avslutningsklassens kursplan var:  

”Jordens naturliga produktions- och näringsgeografiska områden, världspro-
duktion och världssamfärdsel. Jordens folkslag, folktäthet och kulturkretsar. 
Kolonialväldena. Sveriges ekonomiska geografi, särskilt sedd i dess samband 
med övriga världens.” (Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet. 
1928 års kursplan för gymnasiets avslutningsklass.) 

Metodfrågor som behållit sin aktualitet 
En jämförelse mellan dåtid och nutid gällande geografiska verktyg och me-
toder uppvisar många likheter men få skillnader. Metodfrågor som funnits 
med från början av 1800-talet är knutna till exempelvis kartkunskap, namn-
geografi, laborativa inslag och abstraktionsnivå. Att kunna läsa och förstå en 
karta har sedan de första anvisningarna skrevs till 1820 års Skolordning varit 
ett krav som sedan dess följt med undervisningen i geografi. Det finns en 
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ganska utförlig information om hur de sakkunniga anser att geografiunder-
visningen ska gå till: ”Hufvudsaken är att meddela barnet de första grundbe-
greppen af Jordklotets naturliga beskrifning;” (Anwisningar och Råd till 
Lärare […] 1820). Vidare diskuteras hur jordgloben skulle användas i un-
dervisningen. Enligt anvisningarna skulle den introduceras först i de högre 
klasserna eftersom uppfattningen var att små barn föreställde sig jorden som 
en platt skiva. Därför skulle det vara lättare att lära de lägre klasserna geo-
grafi utifrån de plankartor som fanns. Att ämnet geografi var svårt men nöd-
vändigt stod tidigt klart, liksom att även flickor kunde lära sig geografi men i 
långsammare takt än pojkarna. I de första årgångarna av Geografiska Noti-
ser, utgivningen startar 1943, diskuterades nivå- och arbetstaktsdifferentie-
ring och att flickor behöver en långsammare arbetstakt för att lära sig geo-
grafi! 

Ett livligt diskussionsämne inom skolgeografin, och för övrigt det första 
ämnet som debatterades i GN, var behovet av namngeografi och hur kartan 
skulle användas i undervisningen. Många geografer framförde farhågan att 
en försämrad undervisning i namngeografi skulle leda till en kunskapsbrist 
som hotade allmänbildningen. Motargument var att mer intresseväckande 
arbetsformer behövdes där kartan kunde vara det viktigaste redskapet. Redan 
i anvisningarna till 1820 års skolordning påpekades brister inom geografiun-
dervisningen som delvis berodde på avsaknad av material men främst på att 
undervisningen till största delen bestod av namnkunskap. I 1872 års betän-
kande återkommer kritiken mot namnkunskap som anses vara ett missbruk i 
och med att det överlastar elevernas minne med obetydliga och överflödiga 
detaljer. Lärarna uppmanades i stället att begränsa namn- och detaljuppgifter 
i sin undervisning. Den Skolkommission som tillsattes år 1946 var av samma 
åsikt:  

”En viktig uppgift för undervisningen i geografi och historia är att lära ele-
verna, hur de vid behov skall kunna ta reda på fakta, som de inte har möjlig-
het att bevara i minnet. Lyckas undervisningen på denna punkt, kan man tillå-
ta både en avprutning på vissa slag av minneskunskap och en mera ensidig 
fördjupning på skilda områden efter varje elevs intresse.” (SOU 1948:27, s. 
84.)  

 
Kritiken mot namnkunskap och inlärning av detaljuppgifter fortsatte. Lgr 62 
anger att lösryckta kunskaper av encyklopedisk art har ringa värde: ”Först 
insatta i sitt historiska, samhälleliga och naturvetenskapliga sammanhang 
tjänar de sitt egentliga ändamål och bidrar till att eleverna får en så rikt facet-
terad helhetsbild som möjligt av jorden av i dag” (Lgr 62, s. 267). Att kunna 
sätta in kunskaperna i ett större sammanhang var viktigare och den så kalla-
de förhörsmetoden ansågs redan i 1872 års betänkande resultera i ”ett sla-
viskt och andelöst inpräglande af den begagnade lärobokens innehåll” (Un-
derdånigt Betänkande och Förslag […] 1872, s. 84). I stället betonades 
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komparativa moment, resonerande undervisning och främjandet av själv-
verksamhet både vad det gällde individualisering och grupparbete.  

Det som uppfattades som nytt och innovativt i läroplanerna på 1960-talet 
hittar jag redan i skrivningarna från 1800-talet. Att kunna hämta information 
från statistiska källor ansågs vara en grundläggande färdighet redan under 
1800-talet, och tabeller och tabellbilagor ingick i läroböckerna. Konkretion 
och åskådlighet betonades tidigt. Det undervisningsmaterial som fanns till 
hands och som gällde under 1800-talet var ”kopparstick, målningar och natu-
raliesamlingar” (Anwisningar och Råd till Lärare […] 1820, s. 36-42). Att 
relatera undervisningen till verkligheten utanför skolan är inte heller något 
nytt. Exkursioner, museibesök och att utgå från elevens nära och kända om-
givning har sedan början av 1800-talet, varit aktuellt i anvisningarna. I Lgr 
62 poängterades att undervisningen skulle anpassas till elevens ålder och 
utgå från elevernas egna iakttagelser. Att läraren skulle utgå från barnens 
närmaste omgivning var något som betonades redan i den undervisningsplan 
som kom år 1859. 

Den andra perioden 1940 – 1990 
Skolreformer som sociala rättvisereformer  
Tiden efter andra världskriget utmärks av omfattande samhällsförändringar 
som i sin tur leder fram till en förändrad syn på kunskapsproduktion inom 
samhällsvetenskaperna. Kunskap skulle nu vara generaliserbar och söka 
universella lagar. Positivismen blev det nya vetenskapsidealet. Fysikens 
vetenskapliga metod lyftes fram. Vetenskapen skulle vara neutral och objek-
tiv och dess resultat oberoende av forskaren. 

Fyrtiotalets och femtiotalets skolpolitiska debatt präglades av en kraftig 
motsättning mellan de som förespråkade skolans möjligheter till fostran och 
personlighetsutveckling och de som stod för den traditionella skolans snävt 
kunskapsförmedlande uppgifter. Debatten startades av 1946 års skolkom-
mission (SOU 1948:27)  som i ljuset av krigets konsekvenser såg skolans 
roll att fostra demokratiska människor. Kunskap var ett vaccin mot andliga 
farsoter, enligt kommissionen som hade en stor tilltro till vetenskapens möj-
ligheter att lösa samhälleliga problem. Den kunskap som nu skulle förmedlas 
av skolan skulle vara helt fri från värden och ge en faktisk och objektiv bild 
av verkligheten. 

Vid seklets början fanns två parallella skolsystem och frågan om skolvä-
sendet skulle vara uppdelat på så sätt eller förenat i en enhetsskola, domine-
rade skoldebatten under många år. Under andra världskriget tillsattes en 
expertkommitté, 1940 års skolutredning, som utförde en omfattande kart-
läggning av skolans verksamhet men den kunde inte enas om hur skolväsen-
det skulle organiseras. Redan innan kommitténs slutbetänkande hade kommit 
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började en ny parlamentarisk kommission sitt arbete, 1946 års skolkommis-
sion, vars förste ordförande var dåvarande ecklesiastikministern Tage Erlan-
der. Dess slutbetänkande från 1948, där skolans förutsättningar, omvärld, 
mål och bildningsideal analyseras, kom att lägga grunden för en ny svensk 
skolpolitik, en skolpolitik som till stora delar var färgad av andra världskri-
gets erfarenhet av fascism och nazism (Englund 1986b). Tage Erlander be-
skriver i sina memoarer de tankar som låg till grund för en ändring av skol-
systemet, från ett parallellsystem till en enhetlig skola för alla: 

”Denna splittring [parallellsystemet] innebar inte bara att hela systemet var 
svåröverskådligt. Den medförde också att det fanns stora olikheter mellan ut-
bildningen för barn på samma åldersnivå. Det kanske inte i och för sig hade 
varit så bekymmersamt, eftersom det kan vara en fördel att olika skolor kan 
få utforma sin undervisning ganska fritt. Det allvarliga var att denna organi-
satoriska splittring dolde ett gemensamt drag. Skolsystemet fungerade i stort 
sett som ett klassamhälle i miniatyr.” (Erlander 1973, s. 233.) 

 
Det var de sociala och politiska skälen som segrade när riksdagen år 1950 
fattade beslutet om en gemensam och sammanhållen nioårig skola, Enhets-
skolan, och det följande decenniet präglades av stora förändringar inom ut-
bildningsväsendet.  Skolöverstyrelsen (SÖ) ålades ansvaret att utarbeta pro-
visoriska Timplaner och Huvudmoment (ToH 1951) för enhetsskolans för-
söksverksamhet och 1955 kom en undervisningsplan för rikets folkskolor 
(ToH 1955) som avlöste 1919 års undervisningsplan.  

Det var den nya synen på skolans möjligheter att förmedla objektiv kun-
skap och fostra demokratiska medborgare som låg till grund för de skolre-
former som genomfördes under 1960-talet.38 I flera avseenden var de nyska-
pande och andades framtidsoptimism. Så till exempel var det alla barns lika 
rätt till utbildning och ett uttalat behov av utbildade människor i yrkeslivet 
(Törnqvist 1986) som låg till grund för de utredningar och skolreformer som 
resulterade i en obligatorisk nioårig grundskola 1962 (Lgr 62). Liksom sam-
hällsomvandlingen i slutet av 1800-talet krävde nu omvandlingen av indu-
strin utbildad arbetskraft och på samma sätt som vid införandet av en obliga-
torisk folkskola föregicks införandet av en enhetsskola av en lång och tidvis 
stormig diskussion. Motiven bakom skolreformerna var inte enbart pedago-
giska utan främst sociala och politiska och reformerna uppfattades av många 
just som sociala rättvisereformer (Englund 1986b).  

Miljöskildringen blir skolgeografins viktigaste uppgift 
Sveriges första läroplan introducerades i och med genomförandet av den 
obligatoriska grundskolan (Lgr 62) och bestod av Mål och riktlinjer, All-

                               
38 Det var den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 62, som efter några år ersattes av Lgr 69 
och för gymnasieskolans del genomfördes Lgy 65 som ersattes av Lgy 70. 



 98 

männa anvisningar för skolans verksamhet, Timplaner och Kursplaner med 
anvisningar och kommentarer. Läroplansreformen, som hade utretts i över 
tjugo år, ökade markant antalet ungdomar och anställda i utbildningssyste-
met. Detta påkallade ett allt större intresse för skolans styrning, juridiskt, 
ekonomiskt, politiskt och ideologiskt. Läroplanen från 1962 är ett omfattan-
de och detaljrikt dokument. En orsak till detta är som sagt det ökade intresset 
för styrningen av skolan, en annan att det saknades utbildade lärare till den 
nya grundskolan.39 Tanken var nämligen att noggranna ”Kursplaner med 
anvisningar och kommentarer” skulle hjälpa lärarna med den konkreta un-
dervisningen.  

Den juridiska styrningen avspeglas i lagstiftning, regelsystem och timpla-
ner. Framförallt är det de detaljerade timplanerna som diskuteras i de samti-
da dokument som jag läst. Även lärarutbildningen och lärarnas möjliga äm-
neskombinationer styrdes utifrån gällande timplan. Den ekonomiska styr-
ningen av skolan stärktes genom statsbidrag till kommunerna. Detta för att 
om möjligt ge förutsättningar till en likvärdig utbildning över hela landet. 
Den ideologiska styrningen synliggörs i de värdemål som återfinns i den 
allmänna texten där också elevens inflytande på skolarbetet diskuteras (Lgr 
62). Jämfört med tidigare och senare läroplansreformer var kontroll och ut-
värdering av skolarbetet i 1960-talets utbildningssystem den svagaste styr-
ningsmekanismen. Fram till 1958 hade kyrkan ansvarat för kontrollen över 
skolan genom att kyrkoherden alltid fungerade som skolstyrelsens ordföran-
de. Nu försvann kyrkan som kontrollinstrument och utvärderingen av sko-
lans arbete utgjordes främst av det nya betygssystemet som byggde på en 
femgradig skala, styrd av en så kallad normalfördelningskurva. Som hjälp 
till betygssättningen utarbetades standardprov i olika ämnen där riktvärden 
för normalfördelningen fastställdes. 

Det var inte enbart skolans styrning som förändrades, även innehållet på-
verkades. Ett nytt skolämne introducerades, samhällskunskap, och gränserna 
mellan de traditionella ämnena försvagades då natur- och samhällsoriente-
rande ämnesblock infördes. Ämnet samhällskunskap hade grundlagts i 1919 
års undervisningsplan som hembygdskunskap. Hembygdskunskap omvand-
lades till medborgarkunskap genom skolreformen 1927 och kom nu att 
benämnas samhällskunskap. Enligt Englund (1986b) markerade införandet 
av det nya skolämnet en betoning av medborgarkompetens såväl vad det 
gällde det politiska som det ekonomiska livet. Tillsammans med historia, 
religion och samhällskunskap bildade geografi det samhällsorienterande 
ämnesblocket (so-blocket).  

När det gäller det geografiska innehållet i kursplanerna skiljer det sig inte 
nämnvärt från de timmar och huvudmoment (ToH) som etablerades 1951 
och (ToH) 1955 (som båda bygger på 1919 års undervisningsplan) och mål-

                               
39 Om detta berättar lärare i Ivor F. Goodson och Ulf Numan (2003) Livshistoria och profes-
sionsutveckling. Berättelser om lärares liv och arbete.  
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formuleringarna är i stort sett identiska. Kursplanerna kännetecknas av en 
beskrivande regionalgeografi innehållande encyklopedisk länderkunskap och 
tydlig naturdeterminism. Under 1950-talet diskuteras skolgeografin i Geo-
grafiska Notiser men det är främst metodfrågor som aktualiseras. Det finns 
dock några geografer som diskuterar innehållet i kursplanerna. Det är mål-
formuleringarna i kursplanen för geografi i ToH 1951 som väckt kritiken. 
Exempelvis kritiserar Folke Lägnert (1952, 1953) den tydliga naturdetermi-
nism som framträder i kursplanen. Lägnert kritiserar kursplaneförfattaren för 
det antagna sambandet mellan natur och kultur.40     

Gunnar Johnsson (1955) hänvisar till Lägnerts tidigare kritik och instäm-
mer när det gäller formuleringarna i ToH 1955. Här argumenterar Johnsson 
med hjälp av den utveckling som skett inom det vetenskapliga ämnet. Han 
pekar på nya forskningsfält som är oberoende av naturfaktorn och hänvisar 
till Hägerstrands nya teoribildningar. Dessa argument förkastar seminarie-
lektorn Lennart Dalén (1955) som anser att detta är alldeles för höga mål för 
skolgeografin. Det är den deskriptiva geografin som det är skolans uppgift 
att förmedla och detta utifrån elevens nivå och förmåga.  

Författare till kursplanen för geografi i Lgr 62 var just Lennart Dalén. 
Trots att Dalén var väl förtrogen med utvecklingen av det vetenskapliga 
ämnet förmedlar kursplanen en traditionell syn på ämnet.41 Hans åsikt om 
skolgeografins uppgift som en beskrivande regionalgeografi slår igenom och 
innehållet i den nya kursplanen känns igen från de föregående. Det innebär 
att geografins viktigaste uppgift är att förmedla ett antal representativa mil-
jöbilder där människan och hennes levnadsförhållanden belyses: 

”Miljöskildringen framstår som den elementära geografiundervisningens vik-
tigaste uppgift. Den bör innebära en i görligaste mån åskådlig och levande 
beskrivning av platser, områden, länder eller regioner. Dessa bör väljas så, att 
skildringarna i form av en exempelsamling ger en tillräckligt mångsidig och 
riktig bild av betydelsefulla geografiska miljöer på vår jord.” (Lgr 62, s. 265.)  

 
Det var inte bara ett nytt ämne och nya ämnesblock som infördes med Lgr 
62. En viktig utgångspunkt i den nya grundskolan var att anpassa skolans 
innehåll till elevens utvecklingsnivå. I anvisningarna till ”Skolans inre arbe-
te” påpekades vikten av att bedriva undervisning på rätt nivå: ”En intresse-
väckande och stimulerande undervisning, som eleverna uppfattar som me-
ningsfull och som är avpassad efter deras utvecklingsstadium och förmåga, 

                               
40 Författare till kursplanen för geografi i ToH 1951 var läroverksadjunkten fil dr Yngve 
Nilsson. 
41 Författare till kursplanen för geografi i ToH 1955 var fil dr Lennart Dalén. Tolv år efter sin 
disputation (1935) anställdes han som lärarutbildare (1947–1975), först vid folkskolesemina-
riet och senare (från 1956) vid lärarhögskolan i Stockholm. Dalén var även sakkunnig i 1950-
talets skolutredningar. (Wennberg 1990, s. 136.) Lennart Dalén (1962) utarbetade den s.k. 
Denvermetoden som har haft stor spridning bland skolgeografer och som fortfarande används 
i undervisningen.  
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hindrar i regel orostendenser i klassen.” (Lgr 62, s.33.) Under rubriken ”An-
visningar och kommentarer” gällande geografiämnets innehåll anges att stof-
fet ska anpassas till elevernas ålder: 

”Med hänsyn till det rika stoff, som geografiämnet erbjuder, är det varken 
lämpligt eller möjligt att utforma grundskolans undervisning till en systema-
tisk regional- eller allmängeografisk genomgång av hela världen. I stället får 
man inrikta sig på att genom ett lämpligt stoffurval söka ge eleverna en så 
god bild som möjligt med hänsyn till deras åldersmässiga förutsättningar.  En 
fördjupning inom valda områden är västentligare än en omfattande men ytlig 
orientering.” (Lgr 62, s. 265.) 
 

Det finns även anvisningar om hur läraren ska gå tillväga vid själva urvalet av 
miljöer beroende på stadium. När det gäller mellanstadiet så ska urvalet av 
miljöbilder koncentreras till ”särskilt intresseväckande och geografiskt väl 
avgränsade miljöer” (s. 265). För högstadiets del är det ”en karakterisering av 
större regioner och statsgrupper, varvid allmänna naturgeografiska och kultur-
geografiska aspekter mera får träda i förgrunden” (s. 265) som gäller. Ett annat 
urvalskriterium är elevernas egna iakttagelser. Läraren anmodas att i ”större 
utsträckning anknyta till aktuella händelser och företeelser i samhället och 
söka skapa ett studieintresse med utgångspunkt i dessa” (s. 266). 

Det finns en tydlig förbindelse mellan läroplanens krav på att anpassa 
studierna till elevernas utvecklingsnivå och den livliga metoddiskussion som 
återfinns i GN i början av 1960-talet. Lövgren & Swedberg (GN 1963:3, s. 
102) poängterar vikten av att ta med eleverna ut i omgivningarna och disku-
terar skillnaden mellan ”papegojkunskaper eller självsyn”. Deras slutsats är 
att eleverna ”kan läsa geografiboken men inte läsa av den geografiska verk-
ligheten”. Metodiklektorer vid olika lärarhögskolor diskuterar i flera inlägg 
hur de utifrån läroplanens nya krav ska kunna svara för utvecklingen av geo-
grafimetodiken. Inspiration hämtas från brittisk och tysk geografimetodik 
där det nya var exemplariskt lärande, ”sample studies” och ”case studies” 
(Lövgren 1962 a, b).  

Gösta Wennberg, metodiklektor i Uppsala, vände sig emot arbetsuppgif-
ter i form av fylleriövningar som enbart gav detaljkunskaper. I stället visade 
han med hjälp av konkreta exempel hur man kunde strukturera det geogra-
fiska stoffet på ett intresseväckande sätt. Wennberg förespråkade metoder 
som ”casestudies” och användandet av motsatspar som centrum/periferi 
(Wennberg 1965 b). 

När dialogpedagogiken senare fick sitt genomslag efterlyste Wennberg en 
debatt i GN mellan ämnesföreträdare och pedagoger. Ett inlägg som publice-
rades i GN var Behrens (1978) kritik mot det han kallade ett grodperspektiv, 
det vill säga att undervisningen skulle utgå från elevens perspektiv. Behrens 
ansåg att eleven saknade förkunskaper att anknyta till och att detta synsätt 
inom undervisningen skulle få ödesdigra konsekvenser för hela det svenska 
folket. 
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Debatten om geografiämnets delning  
Gymnasiereformen Lgy 65 kom att innebära stora förändringar för ämnet 
geografi. Gymnasiereformen 1965 hade föregåtts av en rad reformer (1909, 
1927, 1933, 1956, 1962, 1964 och senare 1971) som stegvis raderade ut lä-
roverket, realskolan, gamla gymnasiet, tekniska gymnasiet, handelsgymnasi-
et, yrkesskolan och fackskolan till förmån för det nya gymnasiet (Lgy 65). 
Även på det nya gymnasiet betonades medborgarkompetens vilket ledde till 
att ämnet samhällskunskap infördes på schemat. Detta medförde en drama-
tisk förändring för geografin, som delades upp i en kulturgeografisk och en 
naturgeografisk del och helt försvann från schemat som självständigt ämne. 
Det naturgeografiska stoffet slogs samman med det nya blockämnet natur-
kunskap och de kulturgeografiska momenten kom att ingå i det nya block-
ämnet samhällskunskap. Det politiska beslutet att geografiämnet skulle delas 
på gymnasiet hade föregåtts av flera utredningar och omfattande protester 
från ämnesföreträdare runt om i landet. 

Gymnasieutredningens (GU) betänkande, Ett nytt gymnasium (SOU 
1963:42), som låg till grund för den nya gymnasieskolan (Lgy 65), byggde 
delvis på undersökningar där man vänt sig till representanter för det omgi-
vande samhället för att utröna olika ämnens samhällsnytta. När det gällde 
skolämnet geografi hade en avnämarundersökning visat att det inte fanns 
tillräckligt stort avnämarunderlag (universitet, näringsliv och förvaltningar) 
för att det skulle kunna motivera att ämnet geografi separat upptogs på tim-
planen. GU:s förslag innebar att det geografiska stoffet skulle ingå i det nya 
integrationsämnet samhällskunskap. Det betonades att de ingående momen-
ten inte fick bli ämnen i ämnet utan istället skulle det ges utrymme för integ-
ration och övergripande analys och problemutredning. GU ansåg att geogra-
fins ställning avsevärt förbättrades genom det nya förslaget. Nu skulle samt-
liga elever få bedriva obligatoriska studier i geografiska moment till skillnad 
från tidigare då geografi endast hade funnits på gymnasiets allmänna gren 
och på handelsgymnasiet. Detta påstående kom att debatteras livligt bland 
geografer, främst i Geografiska Notiser (GN) men också i Skolvärlden 
(32/1963) och Ymer (1963).  

Medlemmarna i Geografilärarnas Riksförening (GN 1963:4) diskuterade 
den annalkande gymnasiereformen och ansåg att gällande kursplan i geografi 
var ”utan tvivel i behov av en genomgripande revision både med avseende 
på innehåll och förekomst på olika gymnasielinjer.” Torsten Hägerstrand, 
ordförande i Geografilärarnas Riksförening, skrev som svar på gymnasieut-
redningens förslag att det inom geografiämnet saknats nytänkande och att 
ämnets innehåll länge varit i behov av en revision. Hägerstrand ansåg vidare 
att det var positivt att läroplansförslaget innehöll stora delar geografiskt 
stoff, men han saknade den geografiska metoden och jämförde förslaget med 
”operationen som lyckades men patienten dog”. Gymnasieutredningen hade 
kunnat bespara sig arbetet med att söka ett nytt ämne eftersom de egenskaper 
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de sökte redan fanns inom ämnet geografi, tvärvetenskapligt och integreran-
de, något som i framtiden skulle komma att efterfrågas. Hägerstrand avsluta-
de sitt inlägg med att fråga: ”Varför har man inte velat behålla geografiäm-
nets identitet om nu det geografiska stoffet till fullo accepterats?” (GN 
1963:4, s. 165). Även professor Gunnar Hoppe gav uttryck för en kritisk 
inställning till GU:s förslag om en uppdelning av ämnet geografi och ansåg 
att argumenten för att överföra det kulturgeografiska stoffet till det nya äm-
net samhällskunskap likväl kunde anföras för att behålla ämnet geografi (GN 
1963:4, s. 166).  

Flera geografer var dock positiva till GU:s förslag att dela ämnet på gym-
nasiet. Folke Lägnert ansåg att oron för geografins ställning i det nya gym-
nasiet var obefogad. Istället påpekade han att kulturgeografin hade fått ett 
stort utrymme, upp till 60 %, inom det nya ämnet samhällskunskap. Därmed 
skulle det även finnas tid för fördjupning av de geografiska aspekterna. Det 
som oroade Lägnert mer än delningen av geografiämnet var namnet på det 
nya integrationsämnet – samhällskunskap. Det skulle lätt kunna missuppfat-
tas och misstolkas eftersom det redan fanns ett ämne som hette samhällskun-
skap på grundskolan parallellt med det självständiga ämnet geografi. Lägnert 
föreslog att ämnet istället borde heta samhällsvetenskap (GN 1963:4, s. 155–
158). 

Vad geografiämnet borde innehålla enligt geografer 
I GN 1964:1 presenterades Geografilärarnas Riksförenings remissvar över 
gymnasieutredningens betänkande, Ett nytt gymnasium (SOU 1963:42) och 
Läroplan för gymnasiet (SOU 1963:54), undertecknat av Torsten Häger-
strand i egenskap av ordförande. Föreningen behandlade de delar av försla-
get som angick undervisningen i geografiska moment samt de därav berörda 
lärarnas tjänstgörings- och utbildningsförhållanden. Svaret på remissen be-
står av tre delar. Den första delen granskar geografiska moment i de nya 
storämnena. Den andra delen ger argument för att geografi av ämnesteoretis-
ka och praktiska skäl bör återställas som självständigt ämne med egen un-
dervisningsprofil. Den tredje delen behandlar lärarfrågan och påvisar de 
pedagogiska, utbildningsmässiga och ekonomiska fördelar som kan vinnas 
med ett självständigt geografiämne. Riksföreningen anser att GU:s förslag 
innebär:  

”[…] att man klyver det enda existerande läroämne, som sedan gammalt just 
utmärkts av en omfattande och för studiernas bedrivande nödvändig integra-
tion av natur- och kulturvetenskapligt stoff. I detta ämnes ställe föreslår man 
en ny, men i denna utsträckning oprövad integration i andra riktningar. För-
slaget är så radikalt och medför så många svåröverskådliga konsekvenser, att 
Riksföreningen måste uttala sin stora förvåning över att nykonstruktionerna 
inte blivit föremål för särskild utredning och att deras för- och nackdelar i 
olika avseenden knappast ens diskuteras i betänkandet.”  (GN 1964:1, s. 4.) 
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Sammanfattningsvis yrkade riksföreningen i sitt remissvar på att det blivan-
de gymnasiets kursplaner skulle revideras med avseende på sitt innehåll av 
geografisk realkunskap och metod, att ett fristående geografiämne skulle 
behållas, att ett nytt ämne, geovetenskap, skulle införas, att lärarutbildningen 
för gymnasiet skulle göras trappstegsformad och att de redan utbildade lä-
rarna inte skulle tvingas till en omskolning. 

För att få en överskådlig bild av geografiundervisningen i olika årskurser 
och stadier, från grundskolan till gymnasiet, sammanfattade Riksföreningen i 
form av en figur GU:s förslag där olika årskurser och dess innehåll visades 
(GN 1964:1, s. 5). I kommentarerna till figuren påpekas det: ”Som bekant 
kan data behandlas geografiskt på två sätt, antingen med hänsyn till sin ut-
bredning kategorivis (systematisk eller snarare tematisk aspekt) eller sam-
mankopplade med varandra regionvis, i skolan vanligen med länder som 
referensområden (situationsaspekt).” Det framgår av figuren att skolunder-
visningens tematiska avsnitt utgörs av Klimat, Naturlandskap, Befolkning, 
Näringsliv och Kulturlandskap. Den regionala aspekten visas med en upp-
räkning av länder. Av figuren framgår i vilka årskurser inom skolan som 
respektive land studeras. Till den regionala serien visas även viktigare all-
mänteoretiska moment som en gymnasieundervisning i geografi bör omfatta: 
Kartografi, Lokaliseringsteori, Regional funktionslära och Regional plane-
ring. Exempelvis framgår det av figuren att Sverige studeras utifrån samtliga 
tematiska aspekter i årskurs nio och återkommer i gymnasiets årskurs ett 
men då endast i de kulturgeografiska avsnitten: befolkning, näringsliv, kul-
turlandskap. Klimat och naturlandskap ska då behandlas inom naturkunskap 
som endast hälften av eleverna på gymnasiet läser. 

I sitt remissvar till gymnasieutredningen påpekar Riksföreningen att ele-
verna under hela sin skoltid inte kommer att få någon täckande global 
genomgång av den allmänna geografins naturgeografiska del. Luckan skulle 
enligt GU fyllas genom ämnet naturkunskap. Remissvaret påpekar att endast 
hälften av gymnasisterna då kommer att få denna kunskap. Även behand-
lingen av momenten skulle komma att förändras inom ämnet naturkunskap 
då de var ”till sin uppläggning processinriktade och kommer vid en eventu-
ellt genomförd integration sannolikt att behandlas som tillämpning av fysika-
liska principer. Härmed dras dessa avsnitt in mot de speciella naturvetenska-
perna och bort från geografien.” (s. 6.) Vidare lyser den globala vegetations-
geografien med sin fullständiga frånvaro, liksom en behandling av världsha-
ven: 

”Det är att förbigå grundläggande avsnitt som exempelvis den sammanfattan-
de bilden av en rad naturelements globala utbredning och utbredningssam-
band. Denna bild behöver var och en inpräglad som ett senare i otaliga sam-
manhang, och därvid inte minst i den fortsatta geografiundervisningen, åter-
kommande referenssystem. Innan befolkning, bebyggelse och näringsliv kan 
studeras i sina rumsliga anknytningar måste eleverna vara terminologiskt och 
kartmässigt väl förtrogna med den allmänna naturgeografien av klassisk typ 
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(landformsregioner, berg- och jordartsregioner med mineraltillgångar, klimat-, 
vegetations- och jordmånsregioner, flodsystem, grundvattentillgångar och 
hav, mm). När så den globala naturgeografin är genomförd måste den globala 
kulturgeografin följa och komplexet bör sedan flätas samman genom allmän-
na diskussioner om människan och hennes miljö. Förslaget utelämnar också 
kartkännedom och kartografisk teknik som eget huvudmoment och åsidosät-
ter Europas regionala geografi som enbart ska behandlas i årskurs fem utifrån 
en serie miljöbilder.” (GN 1964:1, s. 6.) 

 
Att det geografiska innehållet måste läsas i en bestämd ordning, först den 
globala naturgeografin som ska följas av den globala kulturgeografin och till 
sist en sammanflätning av kunskaperna som var lika med regionalgeografi, 
upphöjdes till regel av Riksföreningen. 

Det var inte bara Riksföreningen som försvarade den traditionella regio-
nalgeografins plats i skolämnet. Exempelvis diskuterar Nils Lewan (GN 
1964:1, s. 18) under rubriken ”Regionalgeografi på avskrivning?” GU:s för-
slag vad det gäller skolämnets innehåll. Lewan kritiserar samordningen mel-
lan grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Han påpekar också att 
regionalgeografins vara eller icke vara ”knappast ens vidrörts” i utredningen. 
Den försvinnande realskolan hade minsann plats för en regional genomgång 
av hela världen, menar han. Geografin i grundskolan är nu inskränkt till re-
gionala exempel i årskurs åtta och Sverige med utblickar över Norden i den 
nionde årskursen. GU:s förslag ger plats för sex typländer som med all san-
nolikhet kommer att bli desamma som i årskurs åtta. Lewan misstänker att 
Sverige kommer att behandlas i årskurs ett på gymnasiet trots att det redan 
behandlats i årskurs nio. Vidare påpekar han att hälften av gymnasisterna 
inte läser samhällskunskap andra året och därmed inte får någon regional-
geografi. Det är för lite regionalgeografi totalt i skolan: ”Den regionala ex-
emplifieringen är i klenaste laget. Genomgång av geografiska regioner, in-
räknat nationer, och ett samlat studium av natur-kultur har varit två av geo-
grafins hörnstenar – kan de verkligen undvaras?” undrade Lewan (GN 
1964:1, s.18).  

Naturgeografins plats 
För den andra delen av geografiämnet, naturgeografin, var GU:s förslag mer 
problematiskt. Förslaget upptog endast två moment av naturgeografisk art, 
jordytan och atmosfären, som nu föreslogs ingå i det nya läroämnet natur-
kunskap. Företrädare för den naturgeografiska delen ansåg att de remissvar 
som skickats från Geografilärarnas Riksförening inte nämnvärt berört natur-
geografidelen av ämnet och samma sak gällde de debatt- och diskussionsin-
lägg som införts i GN. Exempelvis skriver David Hannerberg (1963, s. 259) 
att kulturgeografin har fått ett gott utrymme inom sitt nya värdämne men att 
något måste göras för att stärka naturgeografin. Att naturgeografin fått en 
sådan svag ställning anser Hannerberg bero på att ingen representant från 
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geovetargruppen fått möjlighet att bidra med synpunkter i samband med 
utredningens arbete. Resultatet av den nya gymnasieskolan kommer, enligt 
Hannerberg, bli att naturvetare och tekniker kommer att sakna all undervis-
ning i naturgeografi eftersom naturkunskap enbart ska läsas i humanistisk, 
samhällsvetenskaplig och ekonomisk studiekurs. 

Även Åke Sundborg, som skriver under rubriken ”Geografi och geoveten-
skap” (GN 1964:1), är besviken på det loja intresset från kulturgeografer att 
föra naturgeografins talan och påpekar att ”avspjälkningen av naturgeogra-
fin” visserligen är GU:s förslag, men att svaret från Geografilärarnas Riksfö-
rening, som sändes till ecklesiastikdepartementet i oktober 1960, inte nämn-
de ett ord om naturgeografiskt eller geovetenskapligt stoff. I slutyrkandet 
klassificerade riksföreningen dessutom ämnet som samhällsvetenskapligt 
vilket ”knappast befrämjar tanken på ett sammanhållet, integrerat natur-
kulturgeografiämne”. Sundborg framhåller att det geovetenskapliga stoffet är 
av direkt och samhälleligt intresse och att dess samhällsnytta är obestridlig. 
Han ifrågasätter resultatet av GU:s avnämarundersökning som konstaterade 
att geovetenskaperna representerade ”en så liten avnämargrupp att special-
krav från detta håll inte kan beaktas inom gymnasiet” (SOU 1963:42, IV, s. 
369). Enligt Sundborg har avnämarundersökningen brister och redovisar 
därför ett missvisande resultat för de naturgeografiska avsnitten. Nu yrkar 
Sundborg att en representant för geovetenskaperna måste beredas möjlighe-
ter att delta i den fortsatta behandlingen av GU:s förslag och anser att även 
om man betraktar det naturgeografiska stoffet genom förstoringsglas, kan 
man inte finna att det getts en rimlig omfattning. Han påpekar vidare att 
GU:s förslag, att det naturorienterade stoffet skulle sammanföras till ämnet 
naturkunskap – som föreslogs ingå i alla lärokurser utom naturvetenskap och 
teknik – i verkligheten innebär att hälften av landets gymnasieelever inte får 
läsa någon naturgeografi eller geovetenskap. Detta eftersom kategorin ”alla 
lärokurser utom” i själva verket innefattar 50 % av det totala antalet elever.   

Den kraftigaste aktionen för ett utökat naturgeografiskt stoff skedde ge-
nom den omfattande uppslutningen kring skrivelsen ”Geovetenskaperna i det 
nya gymnasiet”. Ett detaljerat förslag till kursplan med kommentarer var 
bifogat skrivelsen (Ymer, 1963:3-4). Här föreslås att ett nytt ämne som bör 
benämnas naturgeografi eller geovetenskap ska ges inom de naturvetenskap-
liga och tekniska studiekurserna. Att den geovetenskapliga skrivelsen vunnit 
resonans inom universitetsvärlden berodde enligt skribenten på den pågåen-
de utvecklingen inom forskningen:  

”Det gamla geografiämnet har haft det huvudsakliga ansvaret för hela grup-
pen av geovetenskapliga ämnen – naturgeografi, den geologiska ämnesgrup-
pen, meteorologi, hydrologi, oceanografi, etc. – men tyvärr inte haft möjlig-
heter att ge den ett utrymme som motsvarar den snabba utvecklingen inom 
forskningen och ämnesområdets allt större betydelse inom det moderna sam-
hället.” (GN 1964:1, s. 17.) 
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Sundborg hänvisar till utländsk forskning, särskilt i USA, där det finns en 
allmän tendens till samordnad och intensifierad forskning inom det vida fält 
som sysslar med jordytan, jordskorpan, jordens inre, haven och lufthöljet 
kring jorden. Särskilda så kallade ”earth sciences-fakulteter” har inrättats för 
att koncentrera och integrera forskningsresurserna kring problem rörande till 
exempel utnyttjandet av naturresurserna. Geovetenskap har ryckt fram som 
ett område att satsa avsevärda resurser på och jämställs med medicinsk 
forskning, atomforskning och rymdforskning: ”I denna situation var det helt 
enkelt en skyldighet emot ämnesområdet, men framförallt mot skolan och 
samhället, att påpeka misstagen i gymnasieutredningens förslag och att 
komma med ett konstruktivt förslag till förbättringar” (GN 1964:1, s. 17).   

Resultatet av alla skrivelser blev inte något självständigt naturgeografiskt 
eller geovetenskapligt ämne, men i den slutgiltiga bearbetningen av kurspla-
nerna i naturkunskap som utfördes i SÖ:s regi infördes fler naturgeografiska 
moment och ett mer allmänt geovetenskapligt innehåll. Lärarna i den vanliga 
kombinationen geografi och biologi anmodades nu att undervisa i ämnet 
naturkunskap (GN 1965:1). Utbildningskomplettering för lärarna erbjöds och 
anordnades av SÖ i form av en treveckorskurs där fokus riktades mot de för 
geograf-biologen nya avsnitten av fysikalisk och kemisk natur. En genom-
gång av mera elementära fysikaliska data och lagar ansågs bli nödvändig, 
men tonvikten kom att läggas på geofysiska och astrofysiska förhållanden. I 
den permanenta lärarutbildningen kom de fysikaliska och kemiska momen-
ten att stärkas. I GN 1966:2 gavs metodiska tips för naturkunskap. Det var 
främst fysikmomenten som man trodde skulle komma att vålla problem för 
de flesta geograf-biologer och författarna till tipsen hoppades på god hjälp av 
en planerad TV-kurs i naturkunskap för lärare.  

Det vetenskapliga ämnet kontra skolämnet 
Det var egentligen först inför de läroplansförändringar som aviserades ge-
nom Lgy 65 som en intensiv debatt startade bland landets geografer om in-
nehållet i skolans kursplaner. Den utveckling som pågått sedan 1930-talet 
inom det vetenskapliga ämnet hade ännu inte påverkat skolämnet. Under 
1950-talet fördes dock en debatt mellan olika ämnesföreträdare gällande 
skolämnets innehåll kontra ämnets vetenskapliga utveckling, framförallt i 
GN. Debatten intensifierades i början av 1960-talet. Kritiken som riktades 
mot skolämnet hade sin utgångspunkt i universitetsgeografins paradigmskif-
te och gällde främst den kvarlevande naturdeterminismen och den traditio-
nella regionalgeografin. Kritikerna förespråkade i stället ett användande av 
den nya kvantitativa, process- och begreppsinriktade kulturgeografin, som 
innehöll studier av bland annat migration, tätortshierarkier, centralorter och 
deras omland.  

Utifrån den vetenskapliga utvecklingen av ämnet diskuterades även ab-
straktionsnivå i förhållande till årskurs. De nya idéer som hade etablerats 
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inom det vetenskapliga ämnet ansågs överlag för avancerade för skolgeogra-
fin. Detta var ett synsätt som exempelvis Lennart Dalén var anhängare utav. 
Han grundade sin argumentation på utvecklingspsykologin. Dalén ansåg att 
de beskrivande momenten hörde hemma i de lägre årskurserna där kunskaps-
törsten var som störst och det därmed var lättast för eleverna att lära, fram-
förallt fakta. Han varnade för att bli abstrakt, även då det gällde högstadiet 
(GN, 1961:3, s. 107). Folke Lägnert var av en annan åsikt och menade att 
medan det gick bra att introducera komplicerade sammanhang inom latin 
och matematik kritiserades det inom geografikretsar högljutt om man använ-
de ett modellsökande arbetssätt i skolgeografin (GN, 1963:4, s. 155). 

Det var många geografer som försvarade regionalgeografins plats och 
menade att de nya forskningsrönen inte hörde skolämnet till. De kritiserade 
GU:s förslag inför 1965 års reformarbete som alltför akademiskt och något 
som dessutom minimerat regionalgeografin. Nils Lewan ansåg att anled-
ningen till att regionalgeografin fått stryka på foten berodde på den geogra-
fiska forskningens inriktning:  

”Vid de akademiska lärosätena ägnar man sig som bekant nästan uteslutande 
åt systematiska undersökningar, medan regional-geografin står utomordent-
ligt lågt i kurs. Men inte inskränker man väl undervisningen på ett område för 
att för tillfället inga attraktiva forskningsuppgifter synes föreligga? Många 
menar, att regionalgeografin är tråkig, både att läsa in och lära ut. – Förvisso 
kan undervisningen i dess avsnitt bli både slentrianmässig och trist, men det 
är väl knappast något skäl? Det saknas inte mindre roande moment inom and-
ra ämnen.” (Lewan, GN 1964:1, s. 19.) 

 
Även Geografilärarnas Riksförening företrädde en traditionell skolgeografi 
och argumenterade för att skolgeografin kunde stå för sig själv och inte be-
hövde följa den vetenskapliga utvecklingen. Att skolgeografin låtit sig på-
verkas av vetenskapliga rön hade endast resulterat i att gymnasiegeografins 
hittillsvarande uppläggning gett ett något splittrat intryck:  

”Sammansättningen har avspeglat händelseförlopp inom den vetenskapliga 
forskningen, där specialiseringarna gått sina egna vägar. Detta förhållande 
måste ur skolgeografiens synpunkt betraktas som helt irrelevant. Skolgeogra-
fien har i dag och i framtiden sina egna uppgifter och måste få behålla en 
egen mot dessa svarande karaktär.” (GN 1964:1, s. 3)  
 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det var små innehållsliga föränd-
ringar som förespråkades i Riksföreningens remissvar (GN, 1964:1, s. 3–14). 
Förändringarna gällde inte att vetenskapliggöra skolämnet utan var mer av 
organisatorisk art och Riksföreningen företrädde en traditionell syn på inne-
hållet i skolgeografin. Skolgeografins uppgift var, enligt Riksföreningen, att 
ge kunskap om en regionalgeografi som tar sin utgångspunkt i de naturgeo-
grafiska momenten för att senare gå vidare med det kulturgeografiska stoffet.  
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GU gick på en annan linje. Resultatet av avnämarundersökningarna, som 
visade på en liten efterfrågan av geografiska kunskaper, gjorde att man där-
med ansåg att geografins hörnstenar och inarbetade läsgång kunde undvaras. 
Geografiämnet delades på gymnasiet (Lgy 65) och det geografiska stoffet 
skulle i framtiden komma att behandlas inom ämnena samhällskunskap och 
naturkunskap. 

Läroplansreformerna påverkar lärarutbildningen 
Parallellt med läroplansreformerna förändrades även lärarutbildningarna i 
landet. Förslaget till en ny lärarutbildning presenterades i 1960 års lärarut-
bildningssakkunnigas (LUS) två betänkanden Lärarutbildningen (SOU 
1965:29) samt Studieplaner för lärarutbildning (SOU 1965:25). Geografilä-
rarnas Riksförenings (GR) yttrande angående 1960 års lärarutbildningssak-
kunnigas betänkanden infördes i GN 1965:4, s. 139–142. Här påpekas vikten 
av ett fjärde års universitetsstudier för gymnasielärare, i enlighet med försla-
get, med anledning av de nya integrationsämnena samhällskunskap och na-
turkunskap och de stora krav som undervisning i de nya ämnena ställde. 
Förslaget betonar främst de svårigheter som var förknippade med ämnet 
samhällskunskap på gymnasiet, som innehåller fyra i sig omfattande univer-
sitetsämnen som dessutom ska integreras: nationalekonomi, statsvetenskap, 
kulturgeografi och sociologi. I yttrandet använder sig GR av de sakkunnigas 
argument för att bibehålla ett självständigt geografiämne på gymnasiet: ”De 
[LUS] framhåller att svårigheterna vid lärarutbildningen är så stora, att man 
velat förorda en återgång till ett fristående ämne geografi på gymnasiet, emot 
gymnasieutredningens förslag.” (s. 139.) Riksdagen beslutade senare i över-
ensstämmelse med gymnasieutredningens förslag. GU föreslog en förläng-
ning av lärarutbildningen med ett halvt år vilket LUS inte var nöjd med. Man 
föreslog i stället en påbyggnad på ett och ett halvt år, men även den, ansåg 
utredningen otillräcklig.  

I Ymer 1965:1–2 diskuterar professor Gunnar Hoppe ”Geografin i den 
nya lärarutbildningen”. Problemet för lärare i geografi på högstadiet hade 
visat sig sedan LUS presenterat sitt utbildningsförslag. I detta skulle geografi 
bli tredje ämnet i alla de kombinationer där ämnet skulle förekomma. Med 
nya timplaner för högstadiet innehöll kombinationen Sk-Hi-Ge alldeles för 
få timmar för läraren i en och samma klass för att kunna komma i fråga som 
fast studiegång. Professor Hoppe föreslår istället en kombination av Sk-Bi-
Ge på högstadiet och pekar på flera fördelar med en sådan.  

Det var diskussionen av möjliga och omöjliga ämneskombinationer på 
högstadiet som var den faktor som fick ryktesfloran i gång vad det gällde en 
sammanslagning av ämnena Sk och Ge även på högstadiet. Gösta Wennberg, 
som då var sekreterare i föreningen, skriver en artikel i DN 19/10 1965 och 
diskuterar framtiden för ämnet på högstadiet. Den 8 november 1965 håller 
överdirektör Jonas Orring (SÖ) vid TCO:s utbildningsdagar ett anförande, 
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som refereras i radio och press, av vilket det framgår att planerna på en revi-
sion av högstadiets läroplan redan var långt framskridna. Detta föranledde 
olika företrädare för ämnet geografi i Sverige att uttrycka sin oro för ämnets 
självständighet  på högstadiet. 

I GN (1965:4) redovisas uppvaktningen hos statsrådet Edenman angående 
ämnet geografi på grundskolans högstadium. Deltagande ämnesrepresentan-
ter är Gunnar Arpi, Sven Godlund, Gunnar Hoppe, Torsten Hägerstrand, 
Åke Sundborg, Gösta Wennberg och Staffan Helmfrid. Dessa, som represen-
terade hela Geografisverige, vände sig här med kraft emot ett slopande eller 
försvagande av det självständiga ämnet geografi i grundskolan. Skäl för äm-
nets bevarande på grundskolan var att ”ge den fundamentala geografiska 
begreppsbildning, som måste anses oundgänglig för varje medborgare och 
som kräver syntes av naturorienterande, samhällsorienterande lika väl som 
historiskt- geografiskt stoff”. Vidare ansågs det att ämnet ”ger perspektiv på 
de stora frågorna om levnadsvillkor, miljöproblem och försörjnings-
möjligheter, som måste anses angelägnare än någonsin” (s. 145).  

Det internationella perspektivet betonas  
Geografiämnet fick leva vidare som självständigt ämne i den läroplansre-
form som senare genomfördes för grundskolan (Lgr 69). I Lgr 69 införs två 
nya perspektiv som i högsta grad kan anses höra hemma hos geografin; det 
internationella perspektivet och en medvetenhet om miljöfrågornas betydel-
se. Dessutom stärks elevens ställning ytterligare och under ”Mål och riktlin-
jer” för skolans verksamhet uttrycks detta klart: 

”I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar 
inom skolan skall visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig 
kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar samt söka främja 
hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa.         
Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom 
är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella ge-
menskapen.” (s. 10.)  
 

I läroplanen behandlas de internationella frågorna i undervisningen inom ett 
särskilt avsnitt, ”Lärostoff inom flera ämnen”, och en perspektivförskjutning 
i behandlingen av världen uttrycks klart: ”Vid undervisningen bör man efter-
sträva att komma bort från ensidiga nationella och västeuropeiska perspek-
tiv” (Lgr 69, s. 48). Även miljövårdsfrågorna tas upp i läroplanen som ett 
nytt lärostoff inom flera ämnen: 

”Miljövården är ett av det moderna samhällets väsentligaste problem. Urba-
niseringen, den industriella utvecklingen och förändringarna i sättet att bruka 
jord och skog har medfört allvarliga störningar i livsmiljön. Utnyttjandet av 
naturresurser, som inte kan förnyas, liksom ett alltför hårt och biologiskt 
oriktigt utnyttjande av naturkapitalet ger anledning till berättigade farhågor 
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för framtiden. Den moderna människans ökade rörlighet under den efter hand 
allt längre fritiden och den ofta förekommande dubbla bosättningen har ytter-
ligare ökat problemets omfattning och allvar […].” (Lgr 69, s. 5.)  

 
Den allmänna läroplanstexten anknyter i allra högsta grad till olika fråge-
ställningar som diskuterades inom det vetenskapliga ämnet geografi. Trots 
detta fick avsnitten om internationalisering och miljöfrågor inget genomslag 
i kursplanen för geografi.42 Under rubriken ”Mål” återfinns exakt samma text 
i Lgr 69 (s. 186) som finns i Lgr 62 (s. 263) under samma rubrik:  

”Undervisningen i geografi har till uppgift att ge eleverna orientering om vårt 
lands och de övriga nordiska ländernas natur- och kulturgeografiska miljöer 
samt en motsvarande grundläggande orientering om jorden i övrigt. Ledmotiv 
för studierna bör vara att påvisa hur människorna utformar sina levnadsför-
hållanden under skiftande betingelser samt utnyttjar och utvecklar jordens re-
surser för ekonomiska, sociala och kulturella behov […].”  

 
Det är inte bara målformuleringarna som är identiska, även texterna under 
huvudmoment och i de anvisningar och kommentarer som ges är i huvudsak 
desamma, om än i något nedkortad version i den senare kursplanen. De nog-
granna anvisningar som finns i Lgr 62 vad det gäller kommentarer till dispo-
sition av studieplan saknas i Lgr 69. Olsson (1986) menar att det går att se en 
förskjutning inom ämnet på så vis att naturgeografin fick en tydligare roll i 
Lgr 69 än tidigare. Det är något som jag har svårt att se och därmed instäm-
ma i. Tillspetsat vill jag påstå att innehållet i Lgr 69, vad det gäller innehållet 
i kursplanen för geografi, är det som återfinns som studieobjekt runt sekel-
skiftet 2000. De nya influenser som presenteras i ”Mål och riktlinjer” och 
”Allmänna anvisningar för skolans verksamhet” förändrar med andra ord 
inte det geografiska innehållet i kursplanen. 

Demokratisk fostran och ekologisk grundsyn   
Nästa läroplansreform för grundskolan, Lgr 80, innebar på flera sätt stora 
förändringar för skolans undervisning, inte bara i geografi. Arbetet med Lgr 
80 hade delvis varit stormigt och stora motsättningar fanns i frågor som både 
gällde styrning och innehåll. Betänkandet Ny läroplan för Grundskolan, 
SOU 1979:78 skrevs av Skolöverstyrelsen (SÖ) och innehöll bland annat 
förslag på en decentralisering av skolans styrning. Förslaget mötte stark kri-
tik, inte minst från media, och när Sverige fick en borgerlig regering skrevs 
en helt ny proposition som skilde sig kraftigt ifrån det ursprungliga förslaget.  

                               
42 Författare till kursplanen i geografi, Lgr 69, är Ulf Sellergren, läromedelsförfattare och 
adjunkt i geografi och kemi på högstadiet. Sellergren rekryterades till kursplanearbetet genom 
sin medverkan i pedagogiska arbetsgrupper i Skolöverstyrelsens regi. (Wennberg 1990, s. 
146.) 
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Den slutgiltiga texten i läroplanen uttrycker dock en decentralisering vad 
det gäller lärarens val när det gäller innehåll och metod. I tidigare läroplaner 
återfinns detaljerade anvisningar om metod, moment och årskurs. Det är val 
som nu överlämnas till läraren och istället fokuserar anvisningarna på mål 
med undervisningen.  

Under ”Mål och riktlinjer” för skolans verksamhet finns tre rubriker som 
läroplansreformen särskilt vill betona. Det är ”Likvärdig utbildning”, ”Kun-
skaper och färdigheter” och ”Fostran och utveckling” (Lgr 80, s. 6). 

Skolans fostrande uppdrag betonas och innebär bland annat att eleverna 
ska stimuleras till att vilja ansluta sig till vår demokratis grundläggande vär-
deringar. Vidare ska skolan utveckla ”sådana egenskaper hos eleverna som 
kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan 
och likaberättigande mellan människorna” (Lgr 80, s. 17). Andra aspekter 
som betonas som skolans uppdrag är att arbeta för jämställdhet, solidaritet 
och att utveckla elevernas etiska normer: ”Barn måste få bearbeta moraliska 
problem och normkonflikter och även ta ansvar för att lösa sådana problem i 
konkreta vardagssituationer.” (s. 18.) Skolans undervisning ska vara saklig 
och allsidig men inte neutral och passiv i frågor som gäller det demokratiska 
samhällets grundläggande värderingar (s. 19).  

Kursplanerna i Lgr 80 består av mål och huvudmoment. I målen anges 
ämnets inriktning och vilka färdigheter som ska övas. Under huvudmoment 
återfinns det ämnesstoff som eleverna ska arbeta med. Den tidigare detalj-
styrningen försvinner med denna läroplan och det är läraren, tillsammans 
med sina elever, som ska ansvara för urval av undervisningens innehåll: 
”Inom ett huvudmoment har lärare och elever i olika klasser och arbetsenhe-
ter möjlighet och skyldighet att välja de arbetsområden som engagerar och 
intresserar dem. Det kan innebära individuella arbetsuppgifter eller skilda 
uppgifter för olika grupper.” (s. 15.) Ett antal urvalsprinciper anges som 
vägledande, exempelvis att komma överens om en grundkurs, att inte för-
växla läromedel med baskunskaper, att öva grundläggande färdigheter, att 
anknyta skolkunskapen till elevernas verklighet, att bearbeta etiska fråge-
ställningar och konflikter, att välja stoff som kan bidra till att ge eleverna 
insikt i vårt samhälles internationella beroende och därmed vikten av inter-
nationella kontakter och internationellt samarbete. (s. 30.) Dessa urvalsprin-
ciper följs av en förklaring av begreppen saklighet och allsidighet och kravet 
på objektivitet i undervisningen.  

Fram till Lgr 80 hade geografi i likhet med de övriga orienteringsämnena 
behandlats som ett självständigt ämne i läroplaner och kursplaner. Nu pre-
senteras ämnena (geografi, historia, samhällskunskap, religion) som ett 
gemensamt blockämne under rubriken ”Samhällsorienterande ämnen”.43 
Under ”Mål” för det nya blockämnet anges att: ”Skolans samhällsorientering 

                               
43 I Wennberg (1990) finns en detaljerad genomgång av utredningar, förslag och inlägg inför 
läroplansreformen 1980 för den som är intresserad att läsa vidare.   
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har ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till medborgare i ett demokra-
tiskt samhälle” (s. 119). Det finns flera skrivningar under mål som direkt 
anknyter till geografi och demokratiskt tänkande: ”Undervisningen skall 
bidra till att eleverna får ökad förståelse för andra människor och deras vill-
kor som en grund för vilja till jämlikhet och solidaritet.” (s. 120.) De tidigare 
kursplanetexterna har präglats av frånvaro av konflikter och motsättningar. 
Nu påpekas vikten av att träna eleverna i att söka orsaker till motsättningar 
och att bearbeta konflikter. Undervisningen skall även ”ge beredskap för 
fredssträvanden och öka förståelsen för behovet av internationell solidaritet” 
(s. 120). När det gäller ämnet geografi är dessa rader speciellt adresserade 
till geografilärarna:  

”Den omgivande verkligheten bör studeras i nära samverkan med de natur-
orienterande ämnena. Eleverna skall få en orientering om skilda natur- och 
kulturgeografiska miljöer i världen. Undervisningen skall präglas av en 
ekologisk grundsyn och leda till elementära insikter i frågor som gäller 
mänsklighetens överlevnad. I samband med undervisningen om industri- och 
utvecklingsländer skall frågor om fördelningen av jordens begränsade resur-
ser behandlas.” (s. 120.)  

 
Geografiämnets huvudmoment presenteras under rubriken ”Människans 
omgivning” (Lgr 80, s. 123).44 Huvudmomenten i Lgr 80 motsvarar texten i 
Lgr 69 med några undantag. I Lgr 69 är det fortfarande hembygdskunskap 
(infördes med 1919 års undervisningsplan) som gäller för lågstadiet. I Lgr 80 
försvinner ämnet hembygdskunskap och de geografiska momenten flyttas 
över till ”Människans omgivning”. För de naturorienterande ämnena åter-
finns geografiskt ämnesstoff under huvudrubriken ”Naturen och Människan” 
(Lgr 80, s. 117). Kunskaper om den astronomiska världsbilden och univer-
sums uppbyggnad tillhörde under många år den vetenskapliga disciplinen 
geografi. I och med att ämnet delas på gymnasiet förs detta innehåll, även på 
grundskolan, över till ämnet naturkunskap och återfinns som huvudmoment 
för högstadiet. Vilket geografiskt ämnesstoff som ska höra till de samhälls-
orienterande ämnena eller de naturorienterande ämnena verkar inte, tycker 
jag mig se, de olika författarna vara överens om. Samma moment återkom-
mer inom båda blockämnena. De som skrev kursplanerna har inte uppmärk-
sammat dubbleringen eller eventuellt inte sett den som sådan. Exempelvis 
återkommer ”Väder och klimat” som ett huvudmoment för alla stadier inom 
                               
44 Författare till geografiämnets huvudmoment inom blockämnet är Claes-Eric Bjällerud. 
Under sin utbildning till mellanstadielärare i Stockholm hade han Lennart Dalén (författare 
till kursplanen i Lgr 62) som lektor i geografi. Bjällerud läste vidare och avlade en fil mag 
examen i geografi, biologi, statskunskap och pedagogik. Han anställdes som adjunkt på lärar-
högskolan i Stockholm och samarbetade där med Lennart Dalén. Bjällerud medverkade också 
som läromedelsförfattare i geografi producerat för mellanstadiet. När Bjälleruds kursplaneför-
slag behandlades på utbildningsdepartementet fanns Ulf Sellergren (författare till kursplanen i 
Lgr 69) anställd där och det var han som utförde den slutliga redigeringen (Wennberg 1990, s. 
155). 
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so-blocket. Motsvarande huvudmoment inom no-blocket benämns ”Väder-
iakttagelser och väderrapportering”. 

Enligt Lgr 80 ska eleven få en orientering om skilda natur- och kultur-
geografiska miljöer i hela världen. Sex huvudmoment upprepas från lågsta-
diet till högstadiet med ett fördjupande innehåll. Regionalgeografin finns 
kvar som ett huvudmoment. Men här påträffar jag också nya begrepp som 
behandlar rumsliga aspekter som läge, avstånd och utbredning. Nytt är ock-
så presentation av modeller som ska användas i syfte att illustrera och lösa 
problem. Samspelet mellan människan och landskapet ska betonas och frå-
gor som behandlar fördelningen av jordens resurser ska lyftas fram. Under 
varje huvudmoment återfinns en uppräkning av det ämnesstoff som ska be-
handlas inom respektive stadium. För högstadiet ska följande behandlas 
inom huvudmomentet ”Regional geografi”:  

”Regional geografi: Befolkningsfördelning och befolkningens förändringar. 
Industrialisering, urbanisering och omflyttningar. Markplaneringsfrågor, 
samhällsplanering och lagstiftning i samband med detta. Internationellt sam-
arbete i fråga om resursutnyttjande, produktion och handel. Miljövård och 
miljöförstöring. Planer för hembygdens utveckling.” (Lgr 80, s. 124.) 

 
Den allmänna texten i Lgr 80 är nyskapande. Under mål och riktlinjer beto-
nas demokratisk fostran, solidaritet, konfliktperspektiv och ett ekologiskt 
tänkande. Här finns goda förutsättningar för en utveckling av geografiämnets 
innehållsfrågor.  

Lärarnas kompetens allt viktigare 
Skolans verksamhet har sedan beslutet om att inrätta den obligatoriska folk-
skolan varit starkt centralstyrd. När nu detaljstyrningen upphör och beslut 
decentraliseras till den yrkeskår som lärarna utgör väcks debatt. Med en de-
centraliserad styrning av skolans innehåll och organisation blir frågan om 
lärarnas kompetens allt viktigare. Svingby (1990) påpekar att det tillkommit 
en kritisk-humanistisk aspekt i Lgr 80 som inte funnits i tidigare läroplans-
texter och att de förändringar som gjorts i Lgr 80 är svåra att upptäcka för en 
ovan läsare. Exempelvis ska undervisningen i de samhällsorienterande äm-
nena präglas av en ekologisk grundsyn och leda till elementära insikter i de 
frågeställningar som gäller mänsklighetens överlevnad (s.120).  

Med anknytning till lärarnas kompetens initierade Folke Lägnert (GN 
1982) en diskussion gällande ämneskompetensen hos blivande geografilära-
re. Som representant för lärarutbildningen i landet hävdar Lägnert i sitt in-
lägg att skrivningarna i kursplanen medför att universiteten måste fokusera 
mer på djupinlärning och en problematisering av regionalgeografin eftersom 
lärarkandidaterna inte kan tillämpa sina kunskaper. Även Wennberg (1990) 
tar upp frågan om lärarens kompetens när det gäller uttolkning av kurspla-
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nen: ”Läromedelsförfattare och lärare kommer att göra sina tolkningar enbart 
efter de korta texterna i mål och huvudmoment. Vilken geografisyn på om-
givningen de kommer att ge beror helt på deras geografiska utbildning.” (s. 
158.)  

Diskussionen om lärarnas kompetens i förhållande till tolkning av inne-
håll i Lgr 80 sätter jag i samband med den utveckling som samtidigt pågår 
inom pedagogiken. Didaktik som forskningsfält växer fram, något som i sin 
tur intimt hänger samman med de förestående högskole- och lärarutbild-
ningsreformerna. I propositionen Reformering av lärarutbildningen för 
grundskolan (Prop. 1984/85:12) framhålls vikten av didaktisk forskning och 
en översyn av stoffurval i skolans undervisning. I början av 1986 presentera-
de UHÄ:s didaktikutredning sin plan för utveckling av didaktisk forskning 
och didaktiskt utvecklingsarbete (UHÄ 1986:7). Några månader tidigare 
diskuterades vid ett seminarium didaktisk forskning inom Lunds universitet. 
I skriften Vägar till didaktiken sammanfattades seminariet och företrädare 
för olika universitetsdiscipliner skissade lämpliga vägar för didaktisk forsk-
ning inom respektive ämne.  

Solveig Mårtensson (1986), lektor i kulturgeografi, beskriver undervis-
ningsvägen i geografi som en process bestående av tre delar: ämnet, vägen 
och elevens omgivningsbild. Det är på ”vägen” som de didaktiska frågeställ-
ningarna ställs. Huvudfrågorna i Mårtenssons artikel är: Vad säger läropla-
nens mål? Hur ser läromedlen ut? Hur ser elevens omgivningsbild ut (något 
som man helst ska anpassa undervisningsnivån efter)? Hur bör lärostoffet 
utformas (till form och innehåll)?  

Mårtenssons frågeställningar inspirerade Anderberg (1986) till ett didak-
tiskt utvecklingsarbete. Anderbergs arbete tar sin utgångspunkt i just läro-
planens krav på ”vägen”. I förordet skriver författaren: 

”Mot bakgrund av de krav och möjligheter som införandet av Lgr 80 och de 
förestående högskole- och lärarutbildningsreformerna bjuder framstår en di-
daktisk prövning av stoffurvalet i grundskolan alltmera som önskvärd.  Målet 
för denna rapport är att skapa diskussion kring hur stoffurvalet när det gäller 
grundskolans undervisning om främmande länder bör se ut […].” 

 
Anderberg redovisar och jämför målsättningarna i Lgr 80 med resultaten av 
115 elevers (åk 9) kunskaper om Västeuropa. Utifrån elevundersökningens 
resultat analyserar Anderberg tre aktuella läromedel (samtliga publicerade 
efter läroplansreformen 1980) och deras presentation av Västeuropa.45 Sist i 
rapporten utvecklar Anderberg ett antal förslag om hur både undervisning 
och läromedel kan förbättras för att i högre grad leva upp till kraven och 
målsättningarna i Lgr 80.  
                               
45 De analyserade läromedlen är: Forsström, Holdar, Sellergren (1981): Geografi. Esselte. 
Wennberg, Tillman, Lindström (1981): Geografi för högstadiet. Almquist & Wiksell. Thor-
stensson, Hildingson, Husén (1984): Geografi 3 Högstadiet. Natur & Kultur. 
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Anderberg påvisar i sitt arbete att varken undervisningen i geografi i de 
undersökta klasserna eller läroböckernas framställning om Västeuropa når 
upp till läroplanens målsättningar. Några slutsatser angående undervisning-
ens innehåll som redovisades i rapporten är att modeller över historisk ut-
veckling och sammanhangen bakom världens utseende saknas, råvaror och 
uppfinningar tillmäts en alldeles för stor betydelse och att råvaror ofta upp-
fattas som avgörande för ett lands ekonomi och levnadsvillkor. När det gäll-
er läromedlens framställning om Västeuropa framkommer exempelvis att de 
bör tona ned beskrivningar av naturförhållanden och istället betona samspe-
let mellan olika faktorer och göra lärostoffet intressantare genom att tillföra 
fler aspekter (kultur, politik, sociala förhållanden) än näringsliv och natur-
förhållanden. När det gäller den under lång tid dominerande regionalgeogra-
fin anser Anderberg (1986) att: ”Det regionala perspektivets integrativa möj-
ligheter utnyttjas inte i de här läroböckerna eftersom författarna är alltför 
bundna av en tematisk uppläggning och kanske på grund av en alltför sekto-
riell grundsyn på världens fenomen.” (s. 31.)  

Vad berättar olika utvärderingar om skolundervisningen 
i geografi? 
Anderbergs utvecklingsarbete är det första som jag träffat på där en utvärde-
ring och diskussion av innehållet i skolans geografiundervisning sker. Efter 
Anderberg publiceras fler utvärderingar av innehåll och undervisning i geo-
grafiämnet: exempelvis Wennberg (1990), Holmén & Anderberg (1993), 
Ojanne (1995) och inom Skolverkets Nationella utvärderingsprogram 
(1993). 

Hur undervisningen på grundskolan såg ut i början av 1990-talet under-
söktes i det Nationella utvärderingsprogrammet. Två rapporter (1990, 1993) 
inom Nu-utvärderingen behandlade undervisningen i de samhällsorienterade 
ämnena.46  Den första rapporten avsåg undervisningen på mellanstadiet och 
den andra behandlade högstadiet. Undersökningen på mellanstadiet (åk 5) 
byggde på 114 klasser. Av dessa läste 90 elever so-innehållet ämnesvis och 
av de enskilda ämnena ägnades mest tid åt geografin. Regionalgeografin 
dominerade innehållet. Att läroboken var mycket viktig ansåg 80 % av lärar-
na. Utvärderingen redovisade även analyser av de läroböcker som användes 
av de tillfrågade lärarna och man kom fram till att dessa inte på ett tillfreds-
ställande sätt följde läroplanens anvisningar. I läroböckerna dominerade 
regionalgeografin som till största delen var beskrivande och visade på basala 
fakta. I arbetsböckerna dominerade blindkartorna.  

På högstadiet ansåg 66 % av 3 825 elever att undervisningen i so bedrevs 
ämnesvis och av 198 tillfrågade lärare var det 34 % som hade samma upp-
                               
46 Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Samhällsorienterande ämnen. Huvud-
rapport (1993). Skolverkets rapport nr 17, Stockholm: Liber. 
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fattning. Regionalgeografin dominerade även på högstadiet. Läroböckerna 
ansågs som mycket viktiga av lärarna. Eleverna ansåg att de fått mycket 
undervisning om geografiska namn i olika världsdelar och att vissa natur-
geografiska moment som väder och vind var ofta förekommande. Av 198 
lärare i so saknade i stort sett samtliga utbildning i det sammanhållna ämnet 
geografi och färre än hälften hade antingen utbildning i kulturgeografi eller 
naturgeografi. 

I en annan undersökning utförd vid lärarutbildningen i Kalmar av Ojanne 
(1999) analyserades 136 stycken blivande grundskollärares (åk 1-7) geogra-
fiuppfattning. Resultatet jämfördes med geografins fyra traditioner enligt 
Pattison (1964). Nedan redovisas hur undersökningsgruppen (i procent) 
anknöt till respektive tradition: 
 
Spatial Tradition (rumslig)   48 % 
Area Studies Tradition (regionalgeografi)  99 % 
Man-Land Tradition (människa-miljö)  27 % 
Earth Science Tradition (naturgeografi)  74 % 
 
Ojannes (1999) kommentar till resultatet är, att ”med tanke på att skolan 
sedan länge betonat länderundervisning är det inte särskilt oväntat, att den 
regionala traditionen är bekant för samtliga i undersökningsgruppen” (s. 23). 
Att endast ca 25 % av undersöknings-gruppen uppmärksammat människa-
miljötraditionen förklarar Ojanne med att miljöfrågor i första hand associeras 
med biologi och kemi. Det som för Ojanne känns mest allvarligt ur geografi-
ämnets synvinkel är ”att varannan blivande lärare (enligt enkätsvaren) i sitt 
spontana geografimedvetande ej inkluderar geografiämnets spatiala dimen-
sion”, som i hans undersökning har en okomplicerad och närmast ”vardag-
lig” definition (s. 24). Lärarkandidaternas associationer till den kritiska geo-
grafin var få.47 Detta förklarar Ojanne med att merparten av undersöknings-
gruppen endast hade grundskolestudier i geografi bakom sig, men även de 
med gymnasiestudier var enligt enkätsvaren i stort sett omedvetna om den 
kritiska geografin. Ojanne (1999) sammanfattar: ”De studerandes geografi-
syn förefaller att vara mycket traditionell med rötter i 1919 års undervis-
ningsplan, dock med en viss medvetenhet om miljöproblem och miljöfrågor” 
(s. 27).  

Lärarkandidaternas geografisyn jämfördes även med de mål att uppnå för 
åk 5 och åk 9 som finns i grundskolans kursplan för geografi (1994). Resul-
tatet visar på stor diskrepans. Det är endast de mål att uppnå för åk 5 som 
innefattar begreppen kartan, globen, läge, avstånd och namnkunskap som 
sammanfaller med de studerandes geografisyn. Det mål att uppnå som avser 
svenska landskapstyper är det endast 7 % av gruppen som känner igen, men 

                               
47 Från 1970-talet och framåt har det enligt Graves (1979) tillkommit en femte tradition inom 
geografin: ”critical human geography paradigm”. 
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om tolkningen av ”landskapstyper” görs utifrån en traditionell syn, svenska 
landskap eller om man så vill regionalgeografi, blir andelen mycket högre, 
73 %. För mål att uppnå i åk 9 uppvisas ett liknande mönster. Kartografi (94 
%) och regionalgeografi (99 %)  täcks in väl, men när det kommer till exem-
pelvis samband mellan naturresurser och verksamheter är det endast 6 % av 
studenterna som angett detta medan 7 % nämnt kulturlandskapets framväxt. 

Ojannes (1999) studie påvisar ett nedslående resultat vad det gäller de 
studerandes kunskaper i geografi, ett resultat som även Wennberg (1990) 
och Holmén & Anderberg (1993) kan instämma i. De tre studierna pekar 
samstämmigt på en undervisning i geografi som i flera avseenden inte nått 
upp till läroplanernas intentioner. Namngeografi och regionalgeografi har 
under lång tid varit det traditionella innehållet i skolämnet geografi. Även 
Svingbys (1997) lägesrapport gällande utvärdering av de samhällsoriente-
rande ämnena inom grundskolan konstaterar att ”när det gäller geografi av-
speglade prioriteringen en traditionell regionalgeografisk inriktning, som 
missar de modernare aspekter på geografin, som handlar om samband och 
mönster” (s. 12). 48  

Att läromedel spelar en viktig roll i geografiundervisningen visar flera 
undersökningar på. Men vad är avgörande för vilken lärobok som läraren 
väljer? Wennberg (1990, s. 166) som studerat val av läromedel och lärobo-
kens roll i geografiundervisningen konstaterar:  

”Argumenten inför valet av lärobok synes dock visa, att lärarna sällan gör 
någon djupgående analys av läromedlens struktur och innehåll. Jag vågar på-
ståendet att lärarna sällan granskar läromedlet utifrån någon slags genomtänkt 
didaktisk syn på geografiämnet.”  

De lärare som saknade utbildning i ämnet, fortsätter Wennberg, menade att 
läroboken var deras viktigaste källa för att sätta sig in i ämnet. Att läroboken 
i realiteten styrde undervisningen i geografi gällde oavsett om man var utbil-
dad eller inte i ämnet. Läroboken var lika med kursen och ersatte läroplanen 
som styrmedel vid planeringen av kursen: ”Av svaren framgår att man nor-
malt förutsätter att läroboksförfattare har tolkat läroplanen i läromedlen; 
liksom att huvudläraren förutsätts veta vad kursplanen säger om ämnet” (s. 
163). Wennberg fortsätter: ”Vad som styr uppläggningen av kursen i geogra-
fi synes alltså vara en på skolan traderad uppfattning om kursavsnitt eller 
arbetsområden, som bör behandlas eller som man önskar ta upp. Urvalet 
tycks oftast komma från lärobokens uppdelning i avsnitt.” (Wennberg 1990, 
s. 165.) 

                               
48 Se även huvudrapporten, Den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Samhällsori-
enterande ämnen. Huvudrapport. (1993) Skolverkets rapport nr 17, Stockholm: Liber.  
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Svingbys (1997) lägesrapport visar ett liknande resultat, att läroboken styr 
undervisningen i geografi då lärarna anser att läroböckerna är lätta att följa 
och förutsätts definiera vad som är värdefull kunskap: 

”Geografi och historia fick den absolut största delen av tiden. Betydligt mind-
re tid ägnades åt religionskunskap och samhällskunskap. Skälet till detta vara 
att lärarna upplevde att det var lättare att undervisa i de två första ämnena, där 
de kunde följa läroböckerna. Samhällskunskap liksom de etiska momenten i 
religionskunskapen upplevdes som svårare. Lärarna ansåg att de hade kompe-
tensbrister i dessa ämnen och att läromedlen var till mindre nytta. […] Läro-
böckernas definition av värdefull kunskap, tycktes fortfarande ha en stark po-
sition vid valet av innehåll i SO-ämnena.” (s. 13.) 

 
En konsekvens av denna styrning speglas i en tydlig motsättning mellan 
lärarnas mål och deras faktiska undervisning, något som Wennberg (1990) 
påvisar i sin studie. Detta förhållande noteras även i Svingbys (1997) studie: 

”Även om läraren i SO är mycket uppskattad av eleverna, framstår i alla tre 
studierna ett stort avstånd mellan undervisningens inriktning och gestaltning 
av elevernas intressen. Många elever är intresserade av ämnesområdet, men 
undervisningen lyckas inte i tillräcklig grad möta deras intressen. Medan un-
dervisningen är koncentrerad på att lära ut fakta, abstrakta strukturer och 
oomstridda värden, är många elever mer intresserade av det personliga, det 
problematiska, det dynamiska och det relationella. Det, som många elever ef-
terfrågar, är en mer komplex och samtidigt mer personlig och konkret under-
visning. 

Studierna visar, att det finns en problematisk motsättning mellan lärarnas 
uttalade mål och deras faktiska undervisning.” (s. 18.) 

 
Ovanstående utvärderingar speglar undervisningen på grundskolan. Holmén 
& Anderberg (1993) har granskat hur det geografiska ämnesstoffet behand-
las inom ämnet samhällskunskap på gymnasiet.49 Holmén & Anderberg kon-
staterar utifrån en undersökning om elevers, blivande lärares och verksamma 
lärares geografiuppfattning att de geografiska kunskaperna allmänt sett är 
dåliga och att omvärldsbilderna är ganska diffusa och schablonmässiga (s. 
56–72). Enligt lärarna hade geografi ett litet utrymme inom sh ämnet och i 
den mån ämnet deltar handlar det inte om geografiska perspektiv utan om 
namngeografi (s. 72). Ett annat resultat är att läromedlen även på gymnasiet 
styr undervisningens innehåll och planering. Tre läroböcker i samhällskun-
skap analyseras och jämförs med avseende på begreppshantering, framställ-
ningen om lokaliseringsfaktorer och samhällsplanering och den bild som ges 
av Europa och Sverige.50 Författarna konstaterar ”att läroböckerna i sam-
                               
49 Hans Holmén har tidigare diskuterat geografiämnet inom ramen för ämnet samhällskunskap 
på gymnasiet i GN (1987:2, s. 3–9) och i Rapporter och Notiser (nr 97. Lunds universitet) 
tillsammans med Stefan Anderberg (Holmén & Anderberg, 1990).  
50 De analyserade läroböckerna i samhällskunskap för det treåriga gymnasiet är Politikboken, 
Världen vårt samhälle och Samhällsboken samtliga med tryckår 1985.  
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hällskunskap (trots att de läroböcker som analyseras är de bästa och moder-
naste som gymnasieskolan har att erbjuda sina elever) inte i något avseende 
håller måttet” (s. 134)  men påpekar samtidigt att det är läraren som har an-
svar för och ett avgörande inflytande på hur de används i undervisningen. 

Integrationsämnet samhällskunskap och geografiskt ämnesstoff 
I den utredning som föregick Lgy 88 betonades integration, helhetssyn och 
ett ämnesöverskridande arbetssätt (SOU 1981:96). Trots utredningens för-
slag att återupprätta det sammanhållna ämnet geografi, med argumentet att 
geografi var det enda skolämnet som företrädde ett tvärvetenskapligt synsätt, 
kom geografiämnet inte tillbaka. Utredningen pekade på det enade geografi-
ämnets slagkraftighet, något som Staffan Helmfrid redan 1972 lyfte fram i 
GN:s ledare ”Framtidens geografi – geografins framtid”:  

”Nog var det en ödets ironi att vi i Sverige klöv ämnet geografi så grundligt i 
ett skede då, äntligen, många av dess mest centrala problemområden ryckte in 
i centrum av ett mycket brett och tämligen ljudstarkt offentligt intresse. Jag 
nämner bara försörjningsfrågan, miljöfrågan, u-landsproblemen, urbanise-
ringen och glesbygdsproblemen.” (GN 1972:2, s. 2.) 

 
I avsaknad av ett självständigt geografiämne hamnade dessa så kallade ödes-
frågor, exempelvis försörjningsfrågan, miljöfrågan och u-lands-
problematiken, under ämnet samhällskunskap – framtidsfrågor som var väl 
lämpade för den ämnesintegrering som var tanken bakom blockämnena 
samhällskunskap och naturkunskap: 

”[…] samhällslivet betraktas ur såväl geografisk, ekonomisk och politisk som 
sociologisk synvinkel. Avsikten är emellertid inte att samhället skall beskri-
vas och analyseras så att var och en av dessa aspekter isoleras. Ämnesstoffet 
skall bilda en helhet. Någon strikt gränsdragning mellan geografiska, ekono-
miska och sociologiska element skall inte ske.” (Lgy 70, s. 229.)   

 
Geografiämnets bidrag till att skapa en helhet av ämnesstoffet inom ämnet 
samhällskunskap begränsades i realiteten, enligt Holmén & Anderberg 
(1993), främst till namngeografi. 

När Holmén och Anderberg (1993) undersöker geografiämnets ställning 
inom ämnet samhällskunskap gäller Lgy 88. I den ersätts tidigare geografis-
ka begrepp, exempelvis infrastruktur, centralort, stödområde, region (Lgy 65 
och Lgy 70) med ett antal samhällsgeografiska modeller. Modellerna är 
hämtade från det vetenskapliga ämnet geografi (och är idag klassiska). Det 
är Friedmans centrum-periferimodell, Christallers centralortsmodell, model-
ler för städernas zonering av Burgess, Hoyt, Harris-Ullman, Taaffes modell 
för vägnätets utveckling i tidigare kolonier samt tidsgeografiska modeller 
(SÖ 1988, s. 18). Samtidigt som läroplanen betonar integration, helhetssyn 
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och ett ämnesöverskridande arbetssätt stryks det regionala fördjupningsmo-
mentet som fanns i Lgy 70.   

Det är först med Lgy 88 som utvecklingen inom det vetenskapliga ämnet 
geografi uppmärksammas i skolans kursplaner. Men nu inom ramen för äm-
net samhällskunskap. Modellstudier, som av geografiämnets företrädare i 
början av 1960-talet ansågs som alldeles för avancerade för elever i geografi, 
åläggs nu lärare i samhällskunskap att undervisa om. Enligt Wennberg 
(1990) saknar dessutom många av dessa lärare utbildning i kulturgeografi.  

Skolöverstyrelsen producerade servicematerial till lärarna för att stödja 
undervisningen i enlighet med kursplanernas huvudmoment. I Samhällskun-
skap i gymnasieskolan (SÖ 89:12) återfinns ett ämnesfördjupande innehåll 
med inriktning mot geografi. Solveig Mårtensson ger den ämnesteoretiska 
basen till huvudmomentet ”Rumsliga samband: lokalisering, centralitet och 
naturförutsättningar”. I förordet legitimeras studier av kulturgeografiska 
modeller inom ämnet samhällskunskap: 

”I sin studie visar Solveig Mårtensson hur olika kulturgeografiska modeller 
kan användas som analysverktyg i undervisningen. Modellerna underlättar 
för eleverna att se mönster, samband och urskilja de drivkrafter som regionalt 
och globalt påverkar lokalisering och resursfördelning i det geografiska 
rummet. Sådan kunskap är vital för att man som medborgare skall kunna be-
döma vart utvecklingen är på väg och vad man kan göra för att på olika sätt 
påverka den.” (SÖ 1989:12, s. 3.)   
 

Den vetenskapliga förankring som återfinns i gymnasiets kursplaner för geo-
grafi inom ämnet samhällskunskap (Lgy 88) kan kopplas till 1950-talets 
positivistiska och kvantitativa nyorientering inom ämnet där tidigare dolda 
sammanhang och mönster söktes och generaliserades i modellform. Utveck-
lingen inom det vetenskapliga ämnet hade från mitten av 1800-talet gått från 
”regional naturdeterminism”, där människan ansågs agera i sin omvärld i 
direkt gensvar till de fysiska förutsättningarna, till 1950-talets kvantitativa 
fas, en fas inom den vetenskapliga utvecklingen som då benämns den nya 
geografin. Men utvecklingen inom det vetenskapliga ämnet fortsatte och 
resulterade i framväxten av helt nya forskningsområden. Det var en utveck-
ling som däremot inte uppmärksammades i skolans kursplaner.  

Sammanfattande diskussion 
Det som främst kännetecknar den första perioden är de täta relationer som 
finns mellan skolämnet geografi och den vetenskapliga disciplinen. Det är 
utbyggnaden av utbildningssystemet och skolämnets stärkta position som 
ligger till grund för det vetenskapliga ämnets utveckling mot en självständig 
disciplin. Efterfrågan på utbildade geografilärare ökade, en utbildning som 
universiteten ansvarade för, och ämnesinnehållet för blivande lärare och 
deras elever i skolan samspelade med såväl de nationalistiska strömningar 
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som fanns i landet som statens intentioner att stärka den svenska identiteten. 
Den omvärldsbild som geografiämnet förmedlade utgick från Fäderneslan-
det. För folkskolans elever begränsade sig omvärlden till Sveriges, Norges 
och Danmarks politiska geografi och undervisningen bestod främst av en-
cyklopediska kunskaper om nationen och dess angränsande länder. Det var 
först när regionalgeografin introducerades i skolgeografin (från 1873) som 
den fysiska eller naturvetenskapliga delen av ämnet infördes. Geografiämnet 
blev snabbt naturvetenskapligt inriktat, naturdeterministiska förklaringar 
vanliga och sökandet efter naturlagar viktigt. Redan nu grundläggs de selek-
tiva traditioner som lever vidare inom skolans geografiundervisning. Till och 
med läroböckernas struktur och innehåll känns fortfarande igen även om de 
faktaspäckade och detaljrika texterna ändrat karaktär. 

Det tydliga värdeinnehåll som ämnesstoffet förmedlade var både ett ut-
tryck för den politiska styrningen, ämnets historiska och sociala bestämning 
och ett resultat av kopplingen till det vetenskapliga synsättet där människa – 
miljö traditionen dominerades av ett naturdeterministiskt synsätt. Ett synsätt 
som bland annat låg till grund för det rasbiologiska värderingsmönster som 
återfanns i skolans kursplaner och geografiböcker långt in på 1950-talet. Att 
rasbiologin fanns som moment i läroverkets kursplaner var ingen tillfällighet 
utan kan kopplas till utbildningssystemets främsta uppgift, att bevara och 
stärka den rådande samhällsordningen, och läroverken och den högre utbild-
ningen var avsedda för män i det ledande och beslutande skiktet i samhället. 
Lärare på läroverken åtnjöt därmed i allmänhetens ögon lika hög status som 
lärare på universiteten. Tidigt anslöt sig läroverkslärarna till SSAG där de 
tillsammans med vetenskapsmän och upptäcktsresanden diskuterade de se-
naste forskningsrönen. Även medlemskapet inom Geografilärarnas Förening, 
som bildas 1933 på initiativ av professor Helge Nelson (föreningens förste 
ordförande), illustrerar de täta relationer som fanns mellan skolans lärare och 
universiteten.  

Om den första perioden kännetecknas av skolämnets nära relation till det 
vetenskapliga ämnet så kännetecknas den andra perioden av en försämrad 
relation mellan det vetenskapliga ämnet och skolämnet. Den främsta orsaken 
till denna förändring är den uppdelning av den vetenskapliga disciplinen som 
genomförs på landets universitetsinstitutioner och de konsekvenser som del-
ningen får för skolämnet geografi. I de livliga diskussioner som föregick 
beslutet tydliggörs inte enbart argumenten utan också det täta samarbete som 
fanns mellan universitetsgeografer och läroverksgeografer och båda ”sidor” 
ansåg sig ha behörighet att diskutera varandras områden. Det var inte ovan-
ligt under första halvan av 1900-talet att läroverkslärare och universitetslära-
re bytte ”arbetsplats”. Läroverkslärarna vandrade ut och in ur akademin och 
skolans geografiundervisning var en hjärtefråga för alla geografer i landet. 
De flesta universitetsgeografer var även medlemmar i Geografilärarnas Riks-
förbund (föreningen bytte namn 1943) och ordförandeposten var från start en 
universitetsangelägenhet där exempelvis professorerna Filip Hjulström, Gerd 
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Enequist, Karl-Erik Bergsten, Torsten Hägerstrand och Staffan Helmfrid 
ansvarat för ordförandeklubban. Ett förhållande som sakta förändrades efter 
delningen av den vetenskapliga disciplinen då universitetsgeograferna allt 
mindre kom att intressera sig för det sammanhållna ämnet geografi för att 
istället specialisera sig inom nya och smalare forskningsinriktningar. Regio-
nalgeografin blev en ”rest” eftersom den inte passade in vare sig inom den 
ena eller den andra institutionen (jfr med Arpis (1974) definition av geogra-
fi) och ansågs tillhöra skolgeografin, något som blivande lärare utbildades i 
utifrån ett innehåll som formerats redan runt sekelskiftet 1900 och som med 
tiden kom att stagnera allt mer.  

Efter andra världskriget förändras skolans roll. I stället för den nationella 
karaktärsfostran som varit skolans signum under hundra år ställs nu krav på 
allas rättighet till utbildning och ett individuellt ansvar för demokratin. Det 
är främst två spår som utkristalliserar sig i debatten; skolan som kunskaps-
överförare för arbetskraftsproduktion och/eller skolan som upprätthållande 
av demokrati och demokratiska värden (Englund 1986b). Utifrån dessa två 
spår växer en ny läroplanskod fram, den medborgerliga, som enligt Englund 
(1986b) grundade sig i det ömsesidiga beroendet mellan människor i arbets-
liv och samhälle. Staten var den medborgerliga läroplanens högsta väsen 
varunder de enskilda intressena måste inordnas. Att utbilda arbetsdugliga 
medborgare var reproduktionsprincipen och samhörighetsfostran stod i fo-
kus. Syftet med skolan kom att formuleras som en förberedelse för det 
kommande arbetslivet och de naturorienterande ämnena fick hög status 
(Englund 1986b).  

Även vetenskapen får en ny roll som samhällets problemlösare och anses 
vara objektiv och neutral, kunskap generaliserbar och positivism det nya 
vetenskapsidealet. Englund (1986b) menar att en konsekvens av en positivis-
tisk vetenskapssyn i kombination med ett objektivitetskrav är att innehållet 
avpolitiseras och skolämnena betraktas som minivarianter av modersdisci-
plinerna. Innehållet i de kursplaner som skrivs inför den nya grundskolan 
(ToH 51, ToH 55, Lgr 62) präglas av detta synsätt och avsaknaden av en 
didaktisk diskussion tillsammans med ett starkt objektivitetstryck på de sam-
hällsvetenskapliga ämnena resulterar i en fragmentisering av so-ämnena där 
speciellt historia och geografi kom att innehålla mycket traditionellt stoff 
och en faktainriktad karaktär (Englund 1986b). Att kursplanerna i geografi är 
traditionella och faktainriktade visar även min analys som samtidigt tydlig-
gör den konsensus som finns mellan ämnesföreträdare vad gäller grundsko-
lans kursplaneinnehåll. 

Om en didaktisk diskussion saknades inför skrivningarna av Lgr 62 så 
blev det en desto livligare debatt inom geografikretsar inför de förändringar 
som aviserades av statsmakterna med Lgy 65. Eftersom skolans roll är att 
utbilda den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden får Gymnasieut-
redningens avnämarundersökning stor betydelse. Det visar sig att intresset 
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för geografiska kunskaper är lågt och ämnet föreslås nu förlora sin självstän-
dighet och att ämnesstoffet delas upp efter universitetsprincipen.  

Vilka geografiska moment som skulle återfinnas som ämnesstoff inom det 
nya ämnet samhällskunskap kom att debatteras livligt och Geografilärarnas 
Riksförening företräder en traditionell geografiundervisning och försvarar 
regionalgeografins dominans. Av diskussionen att döma utifrån de artiklar 
som publiceras i Geografiska Notiser verkar progressivismen ha fått ett kraf-
tigt genomslag inom geografikretsar. Det är kanske ämnets dubbla veten-
skapliga tillhörighet och den inomvetenskapliga utvecklingen som resulterar 
i att företrädarna för det sammanhållna geografiämnet diskuterar arbetssätt 
och metod istället för innehåll.  

Till skillnad från essentialismen menar progressivismen att arbetssättet är 
det viktiga både vad det gäller att effektivisera inlärning och uppfylla sam-
hälleliga målsättningar. Progressivismens fokus på arbetssättet leder till att 
innehållet i undervisningen konserveras och legitimerar dessutom de val av 
innehåll som är vanligast oavsett om nya målsättningar med skolan införs. 
Det som förenar de båda filosofierna är en gemensam önskan om en mer 
elevaktiv undervisning: ”Resultatet blev att den vetenskapliga metoden fick 
status som pedagogisk metod: genom undersökning och simultan upptäckt 
skulle de studerande producera och därmed förvärva sin kunskap, en kun-
skap som redan var förutbestämd och redan producerad! Denna inlärnings-
syn var empiristisk och hade sin parallell i den positivistiska vetenskapssy-
nen: verkligheten talade direkt till den studerande.” (Östman 1995, s. 53.) 

Progressivismen och dess fokusering på formaspekterna fick även andra 
uttryck. Ett var undervisningsteknologin som hämtas från USA och betraktas 
som en lösning på skolans rationaliseringsbehov i massutbildningssamhället. 
Undervisningsteknologin bygger på Piagets antagande om att barns utveck-
ling och uppfattningsförmåga sker efter ett förutbestämt mönster helt bero-
ende av barnets ålder och oberoende av innehåll och sammanhang.  Eftersom 
Piagets undersökningar handlade om barns förståelse av naturvetenskapliga 
fenomen var det lätt att översätta dessa i begreppshierarkier alltefter barnens 
utvecklingsstadier. Arbetena användes som underlag för utvärderingsinstru-
ment och syftade till att anpassa undervisningen till de studerande och att 
effektivisera den genom undervisningsteknologiska åtgärder. (Östman 1995, 
s. 53.)  

Dessa tankar kan också lätt få innehållsdiskussionen att konserveras och 
stelna och många debattinlägg i Geografiska Notiser under 1960-talet rör 
elevernas mognadsnivå i förhållande till ämnesinnehåll. Exempelvis framför 
Folke Lägnert, sina synpunkter på nytt stoff i gymnasiegeografin inför Lgy 
65. Han presenterar en figur som han sedan hösten 1963 använt vid den inle-
dande undervisningen i geografimetodik för såväl klasslärare som ämneslä-
rare vid Lärarhögskolan i Malmö. Figuren ger en översikt över det geogra-
fiska stoffets behandling på olika stadier och Lägnert kommenterar: ”Det 
kan rimligtvis inte bli frågan om att tillföra gymnasiegeografin ett sådant 
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stoff, som ligger en bra bit över gymnasisternas fattningsförmåga. Det är 
därför man med skärpa måste avvisa förslaget att ta upp t.ex. regionteori i 
kursplanerna. Det har tydligen lanserats av folk, som har mycket ringa kon-
takt med skolan och som mycket litet vet vad man kan hinna med på en be-
gränsad tid.” (GN 1964:2, s. 67.) 

De radikala förändringar för geografiämnet som föreslås inför Lgy 65 bi-
drar till en livlig debatt i geografi kretsar. Debatten är stundom självkritisk 
och det uttrycks att kursplanerna är i stort behov av förnyelsearbete men inte 
så radikala och omfattande som Gymnasieutredningen föreslår. Geograferna 
försvarar den traditionella regionalgeografins plats även inom samhällskun-
skapsämnet och förfasar sig över att antalet regionala exempel minskas ned 
totalt inom skolan. Dessutom ifrågasattes det hur de geografiska momenten 
nu skulle kunna läsas eftersom gången att starta undervisningen i naturgeo-
grafi för att senare övergå till kulturgeografi i och med delningen blev helt 
omintetgjord. Geografilärarnas Riksförening framhöll att innan befolkning, 
bebyggelse och näringsliv kan studeras, som nu skulle ingå i samhällskun-
skapen, måste eleverna vara väl förtrogna med den allmänna naturgeografin. 
Det naturdeterministiska synsättet försvaras av företrädarna för ämnet geo-
grafi och det är inte geografernas förtjänst att de geografiska moment som 
kom att ingå i ämnet samhällskunskap befrias från naturdeterminism för att 
istället knytas närmare den utveckling som pågick inom den vetenskapliga 
disciplinen kulturgeografi. 

Även SÖ:s läroplansförslag för grundskolan (SÖ dnr 5131/67 U) gällande 
omändringar inför Lgr 69 mottogs kritiskt av geografins företrädare på ett 
antal punkter med hänvisning till elevernas utvecklingsnivå. I GN (1968:1, s. 
3–5), presenteras de synpunkter som föreningens sekreterare Gösta Wenn-
berg har utarbetat. I SÖ:s förslag får de sju orienteringsämnena ett minskat 
antal vtr, för geografin innebär förslaget att tiden skärs ned från 5 till 4 vtr, 
och för att vinna tid skisseras en arbetsmetod där stoffet grupperas i arbets-
områden. Geografilärarnas Riksförening anser att arbetsmetoden med ökad 
elevaktivitet har många fördelar framför katedermetoden men att den i sig 
minskar tiden ytterligare för att behandla ämnets stoff.  Föreningen framhål-
ler vidare att man inte kan minska mängden stoff hur långt som helst utan att 
utarma ämnet. På SÖ:s förslag angående arbetsområden av samordnad typ 
med inslag av grupparbeten svarar Wennberg att det på ett sätt är en förbätt-
ring så till vida att eleverna endast en gång läser sådant stoff som annars 
dubbelbehandlats och att de upplever stoffets samhörighet men å andra sidan 
skriver Wennberg: ”Däremot är eleverna på högstadiet naturligtvis alltför 
unga och intellektuellt outvecklade för att uppleva integration i verklig me-
ning.”  

Vidare menar Wennberg att förslaget innebär fördelar men också nackde-
lar, främst en löslighet i stoffbehandling som presenteras genom arbetsmeto-
der av typen grupparbete. Det går an på mellanstadiet men får allvarliga 
konsekvenser på högstadiet ”där eleverna är mottagliga för en i egentlig 
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mening intellektuell fostran”. Huvudmomenten för geografin är fullt accep-
tabla och de arbetsområden som underordnas huvudmomenten bör priorite-
ras och ”att det bör särskilt tillses att den naturgeografiska delen av stoffet 
inte kommer i skymundan”. Eftersom naturgeografin endast i små mängder 
presenteras vid gymnasieskolan skriver Wennberg; ”Således är högstadiet 
det enda kvarvarande stadium i skolan, där sambandet mellan naturförutsätt-
ningar och ekonomiska förlopp behandlas integrerat, en integration i egentlig 
mening. […] Det bör kanske särskilt betonas att stora delar av naturgeogra-
fin behöver behandlas med stringens och logik, och alltså inte passar särskilt 
bra för friare arbetsformer”. 

I Wennbergs argumentation (GN 1968:1, s. 3–5) för att förkasta olika de-
lar av SÖ:s förslag används elevernas olika utvecklingsnivåer. Exempelvis är 
eleverna på mellanstadiet redo för arbetsmetoder av typen grupparbete men 
på högstadiet skall det utövas intellektuell fostran och då går det tydligen 
inte an med grupparbete, samtidigt som de är alltför unga och intellektuellt 
outvecklade för att uppleva integration i verklig mening. Wennbergs svar att 
det naturgeografiska ämnesstoffet bör behandlas med stringens och logik, 
och därmed inte passar bra för friare arbetsformer, tydliggör en positivistisk 
vetenskapssyn. Wennbergs syn på det naturgeografiska ämnesstoffet kan 
jämföras med Östmans (1995) studie som visar att en stark koppling mellan 
skolämne och motsvarande disciplin (essentialistisk utbildningsfilosofi) 
medför att syftet med utbildningen bestäms utifrån en positivistisk veten-
skapssyn. Enligt Östman blir syftet med No-undervisningen ”Introduktion i 
naturvetenskap” och den ”Vetenskapliga metoden” och ”Vetenskapens intel-
lektuella process” viktiga kunskapsemfaser (s. 50). 

Det är först med Lgr 80 som styrdokumenten uttrycker ett medborgarper-
spektiv, en strävan att skapa en politiskt kompetent medborgare genom att 
förbereda de studerande för ett aktivt deltagande i det politiska livet. För no-
utbildningen betyder detta enligt Östman (1995) att förhållandet mellan no-
utbildningens mål och innehåll uppmärksammas och att perspektivet i och 
med detta flyttas från en inomvetenskaplig sfär till en samhällelig. En med-
borgare som kan och vill ta del av och påverka den demokratiska processen 
exempelvis när det gäller miljö- och energipolitik är i samklang med utbild-
ningens mål: ”Denna betoning på medborgarens aktiva deltagande i den 
demokratiska processen innebär, att det är politiska och moraliska ställnings-
taganden som sätts i fokus, när det gäller kontroversiella naturvetenskapliga 
problem i samhället.” (Östman 1995, s. 56.) Genom denna perspektivför-
skjutning dras även en gräns mellan skolämnet och den vetenskapliga disci-
plinen.  

När det gällde innehållet i so-ämnena kom aldrig någon didaktisk diskus-
sion igång för att koppla kursplanernas innehåll till den överordnade idén om 
medborgarutbildning i Lgr 80. Istället stelnade diskussionen ”i en motsätt-
ning (kopplad till betygssättning) om (progressivistiska) block-ämnen eller 
(essentialistisk) traditionell ämnesuppdelning” (Englund 1992, s. 159).  
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I Lgr 80 behandlades de samhällsorienterade ämnena som ett gemensamt 
so-ämne med en gemensam text. Inom de geografiska momenten tonades 
regionalgeografin ned men effekten av de korta texterna i mål och huvud-
moment blev att varje lärare tolkade huvudmomenten utifrån sin geografiska 
utbildning som främst bestått av regionalgeografi vid universiteten och på så 
sätt kom ändå regionalgeografin att dominera i den praktiska undervisningen 
enligt Wennberg (1990).  

Wennberg (1990) diskuterar i sin studie att statens integrationstänkande 
hindrar ämnesutvecklingen av geografiämnet. Det är möjligt att skolgeogra-
fins innehåll skulle utvecklats åt ett annat håll om inte blockämnesidén hade 
genomförts med Lgr 80. Om detta kan jag inte uttala mig om, däremot visar 
resultatet av den läroplanshistoriska analysen att skolgeografins undervis-
ningsinnehåll i högsta grad kan beskrivas som selektiva traditioner vilka 
tillsammans format den skolämnesdiskurs som dominerat under hela den 
undersökta perioden. Analysen visar sig också att det är ämnesföreträdare 
(vid universitet och skolor), ibland företrädda av Geografilärarnas Riksför-
bund, som tillsammans med läromedelsförfattare bär de selektiva traditio-
nerna vidare. Den läroplanshistoriska analysen visar också att det helt saknas 
en eller flera konkurrerande skolämnesdiskurs(er): det råder konsensus om 
vad elever i skolan ska lära sig och hur detta ska gå till. Det är få och period-
vis inte någon ämnesföreträdare som diskuterar legitimitetsfrågan (Varför?) 
och innehållsfrågan (Vad?). De förändringar som sker av innehåll och inrikt-
ning är främst ett resultat av statliga beslut och förändringar av skolans styr-
dokument än en medveten utveckling av skolans ämnesinnehåll i relation till 
den ämnesvetenskapliga forskningen.  
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KAPITEL 6 
En Läroplanshistorisk analys, del II  

I detta kapitel redovisas resultatet för den tredje perioden som sammanfaller 
med 1990-talets stora och omfattande skolreformer. Läroplansreformen 1994 
innebar att blockämnena, som tidigare inrättats i grundskolan (Lgr 80), blev 
ett valbart alternativ samt att det självständiga ämnet geografi återkom på 
gymnasiet men endast inom två grenar av det samhällsvetenskapliga pro-
grammet (SP). År 2000 blev Geografi A karaktärsämne (gemensam kurs) för 
hela SP-programmet. Hösten 2005 föreslår ansvariga på Skolverket att geo-
grafiämnet i gymnasiet ska bytas ut mot ett nytt ämne – ”Hållbar utveck-
ling”. Regeringen beslutar i början av år 2006 att ämnet geografi ska finnas 
kvar i gymnasiet. 

Den tredje perioden 1990 – 2005 
En mål- och resultatstyrd skola  
Utbildningspolitiskt är 1990-talet intressant ur flera aspekter, vi får ett mål- 
och resultatstyrt utbildningssystem, gymnasieskolans organisation och struk-
tur förändras kraftigt och geografiämnet återkommer som självständigt ämne 
på gymnasiet. Det ska tilläggas att det är utifrån de kursplaner som nu skrivs 
som ämnesinnehållet i mina lektionsobservationer diskuteras. 

Redan under 1980-talet väcks tanken om en avreglering och avbyråkrati-
sering av hela skolsystemet. Frågan om privatisering och decentralisering 
gäller inte enbart utbildningssektorn utan omfattar den totala statliga verk-
samheten som kritiseras för höga kostnader och ineffektivitet. Kritiken grun-
dar sig på flera faktorer som ungefär samtidigt blir synliga i offentligheten. 
Det gäller exempelvis att vårt välfärdssystem blir allt mer svårstyrt, att den 
ekonomiska tillväxten avtar, att det sker en förändring i hela samhället mot 
ökad kunskapsproduktion, att det politiska landskapet förändras bland annat 
genom nya partier och att en internationell välfärdsproblematik uppstår.  

Den skolpolitiska debatten handlar mer om organisations- och administra-
tionsfrågor än innehållsfrågor vilket leder fram till den mest omfattande för-
ändringen någonsin av skolans politiska styrning. Genom antagandet av den 
så kallade ansvarspropositionen Om ansvaret för skolan (prop. 1990/91:18) 
beslutar riksdagen om en klarare ansvarsfördelning mellan stat och kommun 
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när det gäller det offentliga skolväsendet. Enligt riksdagsbeslutet upphörde 
den statliga regleringen av tjänster inom det kommunala skolväsendet med 
utgången av år 1990. 

Om ansvaret för skolan (prop. 1990/91:18) skrivs av en socialdemokra-
tisk regering men samma år som propositionen presenteras sker ett reger-
ingsbyte vilket medför att den läroplanskommitté som den tidigare skolmi-
nistern Göran Persson (s) tillsatte i början av år 1991 får nya direktiv. Direk-
tiven till läroplanskommittén är bland annat att stärka de enskilda skolämne-
nas betydelse (dir. 1991:117) och den tidigare blockämnesidén (Lgr 80) 
överges nu för en återgång till de enskilda ämnena.  

Läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) svarar mot det uppdrag 
som den nya regeringen lämnat och i maj 1993 läggs propositionen En Ny 
Läroplan (1992/93:250) och i december samma år beslutar riksdagen om en 
ny läroplan, ett nytt betygssystem, en ny programinriktad gymnasieskola och 
gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli 1994. Genom detta riks-
dagsbeslut får vi, för första gången i svensk skolhistoria, en mål- och resul-
tatstyrd skola (Lpo 94/Lpf 94).    

Målstyrningen utövas på tre nivåer som sinsemellan har ett viktigt sam-
band. Läroplanens mål är övergripande och ska omsättas i kommunens skol-
plan och skolans lokala arbetsplan: 

 
Nationella mål – Läroplan, programmål och kursplaner 

↓ 
Kommunala mål – Skolplan 

↓ 
Lokala mål – Arbetsplan 

 
Resultatstyrningen sker genom betygssystemet, utvärderingar och resultatre-
dovisningar. Det är genom resultatstyrningen som likvärdigheten i utbild-
ningssystemet ska garanteras (SOU 1992:94). Skolverket har till uppgift att 
fortlöpande utvärdera verksamheten och utöva tillsyn. 

Demokratisk fostran och värdegrund i fokus 
Det nya styrsystemet ska ses mot bakgrund av en allt större, mer välutbildad 
och svårstyrd utbildningssektor. Antalet studerande och anställda har under 
hela 1900-talet ökat markant. Samhällsutvecklingen har gått mot en allt stör-
re kunskapsproduktion och begrepp som kunskapssamhälle, kommunikation 
och livslångt lärande diskuteras (Andersson & Sylwan, 1997). Utbildnings-
systemet och samhället har tagit över hemmets tidigare ansvar för reproduk-
tion. Med anledning därav väcks och diskuteras olika frågor: Vilken kunskap 
och vilka värden ska skolan reproducera? Vilket samhälle vill vi ha? Vilka 
grundläggande värden ska skolan ge?  
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Svaret som politikerna ger på dessa frågor återfinns i läroplanen, som vi-
sar att den ideologiska styrningen har stärkts. Det markeras tydligt i lä-
roplanstexten som fokuserar på demokratisk fostran och det nya begreppet 
värdegrund. Ett begrepp som grundläggs i Lgr 80 genom den allmänna tex-
tens fokusering på demokrati, etik och värden.  

Värdegrunden innehåller de för samhällets fortbestånd viktigaste värden 
som skolan ska förmedla och överföra mellan generationer. Värdegrunden är 
inget separat ämne utan ska genomsyra hela skolans verksamhet och integre-
ras i lärandet. I läroplanens ansvarsdel anges vad den enskilde läraren, ele-
ven och rektorn skall göra. Dessa skall är starkt relaterade till värdegrunds-
frågorna. På grund av många skall har läroplanen skämtsamt kommit att 
kallats för ”hundboken”. 

Nya kursplaner utarbetas med ny struktur 
En konsekvens av det nya styrsystemet, mål- och resultatstyrning, blev att 
samtliga styrdokument måste omarbetas. Läroplaner och kursplaner skulle 
nu vara korta, distinkta och utvärderingsbara.51 De skulle inte längre styra 
hur verksamheten organiserades genom riktlinjer och arbetsformer utan istäl-
let ange mål och innehåll för verksamheten. I både läroplanen och kurspla-
nerna återfinns två mål: Mål att sträva mot och Mål att uppnå.   

”Mål att sträva mot” är avsett att styra undervisningen i den meningen att 
de ska vara utgångspunkt för de undervisningsmål som utformas lokalt och 
ger läraren underlag för urval av innehåll. ”Mål att sträva mot” sätter inte 
något tak för hur långt eleverna kan nå i ämnet utan speglar det utrymme för 
utveckling inom ämnet som finns i skolan. Det är genom utvärdering av 
”Mål att sträva mot” som kvaliteten på utbildningen visar sig.  

”Mål att uppnå” är ett kunskapsmål och uttrycker vad eleverna minst skall 
ha uppnått efter åk 5 respektive 9 i grundskolan och efter avslutad kurs i 
gymnasieskolan. Det är skolans ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå 
dessa mål. ”Mål att uppnå” motsvarar betyget Godkänd och utgör referens-
punkter för den nationella utvärderingen och för den lokala utvärderingen 
och betygssättningen (SOU 1992:94). 
Ämnesstoff eller huvudmoment som ska behandlas återfinns inte i kurspla-
nerna och det ges heller inga anvisningar om hur målen ska uppnås. Ämnets 
legitimitet återfinns i kursplanens syftestext och ämnets kärna eller karaktär 
beskrivs genom centrala begrepp, teorier, frågeställningar, perspektiv, aspek-

                               
51 Tidigare har begreppet läroplan ”avsett ett dokument som innesluter såväl övergripande mål 
och riktlinjer som timplaner och kursplaner. (SOU 1992:94, s. 141). I det senaste direktivet i 
SOU 1992:94, s. 141, ”anges att läroplanerna skall innehålla övergripande mål och riktlinjer 
för utbildningen i landet medan kursplaner och timplaner skall vara särskilda dokument”. En 
förändring som väl stämmer överens med den internationellt vedertagna definitionen av läro-
plan (eng. curriculum). Fortsättningsvis i texten menas med läroplaner från 1994 endast över-
gripande mål och riktlinjer. 
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ter och kunskapsområden inom ämnet. Det är med hjälp av dessa texter som 
läraren ska vägledas i olika val av undervisningsinnehåll och metod. Kurs-
planerna svarar nu på frågor om varför man läser ämnet (ämnets legitimitet), 
vilken ämnets roll är i förhållande till läroplanens mål och vad skolämnet 
”är”. Genom att kursplanerna lyfter fram den centrala kunskap, förståelse 
och färdighet som eleverna ska uppnå i ett visst ämne skapas förutsättningar 
för nationell likvärdighet som innebär att de är utvärderingsbara både i ett 
nationellt och individuellt perspektiv (SOU 1992:94, s. 173). 

Kursplanernas nya struktur ger utrymme för ett frirum som överlämnas 
till den lokala nivån, lärare och elever, att tolka och fylla med ett ämnesinne-
håll. Genom undervisning i de enskilda skolämnena ska skolans övergripan-
de mål nås och det blir nu en uppgift för varje lärare och/eller lärarlag att 
tillsammans med eleverna transformera läroplanens mål till det enskilda 
ämnets målformuleringar. Enligt SOU 1992:94 gav den tidigare styrningen, 
regelstyrning, en begränsad lärarprofessionalism som hade undervisning som 
målsättning. Målstyrningen öppnar för en utökad lärarprofessionalism som 
har utbildning som målsättning.52  

Det är frirummet som tilldrar sig mitt intresse. Vilket geografiskt innehåll 
väljer den enskilde läraren för att förverkliga läroplanens uppdrag: att fostra 
demokratiska medborgare? Det är ett uppdrag som i läroplanen beskrivs med 
hjälp av det nya begreppet värdegrund som enligt SOU 1992:94 ska genom-
syra hela skolans vardag. Utöver värdegrundens ständiga närvaro ska ett 
historiskt, internationellt, etiskt och miljöperspektiv integreras i utbildningen 
(Lpo 94 och Lpf 94).  

Argument för geografiämnets renässans i gymnasieskolan  
Med läroplansreformen 1994 återkommer det självständiga ämnet geografi i 
gymnasieskolan. Redan i den gymnasieutredning (SOU 1981:96) som före-
gick läroplansreformen 1988 diskuterades geografiämnets möjligheter. I 
utredningen gavs ett flertal argument för att geografi borde återinföras som 
ett självständigt ämne:  

”Det viktigaste skälet till att geografin nu föreslås återkomma som självstän-
digt ämne är dess utveckling på senare tid som ger ämnet en central roll för 
att belysa de för framtiden så viktiga frågorna om människan på jorden; hen-
nes livsvillkor, överlevnadsproblem, resurs- och miljöfrågorna. Ämnet har en 
nyckelställning också genom att det förenar naturvetenskapligt-biologiska 
aspekter med samhällsvetenskapliga.” (SOU 1981:96, s. 189.)  

                               
52 Den nya lärarutbildningen som formuleras i Att lära och leda. En lärarutbildning för sam-
verkan och utveckling (SOU 1999:63) svarar mot den nya mål- och resultatstyrningen. Lärar-
utbildningens gemensamma bas om 60 poäng ska ge den kunskap som behövs för att kunna 
arbeta med utvecklingen inom skolan.  
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Utredningen pekade även på att geografins återinförande skulle ge förutsätt-
ningar för utbildning i miljövård och om jordens resurser och ekonomisk 
utveckling, områden där eleverna förväntas arbeta med tematiska studier. 
Även geografilärarnas viktiga roll som handledare för elevernas fördjup-
ningsarbeten underströks. 

Gymnasieutredningens (SOU 1981:96) positiva skrivningar medförde att 
olika ämnesföreträdare runt om i landet började engagera sig allt starkare för 
att återinföra geografi som ett självständigt ämne. Dåvarande skolministern 
Bengt Göransson uppvaktades 1983 av Gösta Wennberg och ett antal ämnes-
företrädare. I ett upprop framförde de skäl för och önskemål om att geografi-
ämnet skulle återinrättas på gymnasieskolan. Gösta Wennberg, ordförande i 
Geografilärarnas Riksförening, hävdade att natur- och kulturgeografi måste 
ses som en enhet, framför allt i frågor om resurs-, miljö- och u-
landsproblematik. Det främsta argumentet var att geografin ansågs ha en 
unik förmåga att skapa en helhetsbild av samhälleliga problem (Rapp & 
Wärneryd, 1983, s. 2). Trots gymnasieutredningens argumentation och äm-
nesföreträdarnas engagemang kom ämnet inte tillbaka med Lgy 88. En av 
anledningarna var att blockämnesidén var starkt förankrad hos politikerna, 
och att bryta sönder ämnesblocken var inte aktuellt.  

Kampen fortsatte och 1990 lämnade Geografilärarnas Riksförening ett 
remissyttrande angående kommande förändringar av gymnasieskolan som 
aviserats av statsmakten. Här påpekas återigen värdet av ett odelat geografi-
ämne som en koppling mellan natur- och samhällsvetenskap. I remissyttran-
det föreslås geografi som ett basämne för alla elever på studieförberedande 
linjer. Samma år publicerar avdelningsföreståndaren vid lärarhögskolan i 
Stockholm, Sverker Torell, ett upprop: ”Geografin skall åter in i gymnasiet! 
Geograf skriv i natt!” Här uppmanas samtliga geografiska föreningar och 
institutioner att aktivt verka för ämnets återkomst. En arbetsgrupp för återin-
förandet av geografi i gymnasieskolan uppvaktade de olika riksdagspartier-
na. Arbetsgruppen lade fram sina argument i sju punkter; det viktigaste skä-
let för att återinföra geografiämnet i skolan var kopplingen till miljöfrågorna 
(Arbetsgruppen för geografi i gymnasieskolan, 1991, Varför geografi i gym-
nasieskolan, s. 50). 

I regeringens proposition Att växa med kunskaper – om gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen betonades att elevernas arbete i skolan skulle ta sin 
utgångspunkt i de tre hörnstenarna inflytande och ansvar, internationalise-
ring och miljöfrågor (Prop. 1990/91:85, s. 99). Trots dessa betoningar sak-
nades förslaget att återinföra ett självständigt geografiämne på gymnasiet. 
Flera motioner innehåller yrkanden på ämnets renässans och företrädare för 
de olika politiska partierna förenas i sin argumentation. Det främsta argu-
mentet är ämnets tvärvetenskapliga karaktär som gör att miljöfrågorna anses 
ha sin naturliga hemvist där. Ämnets förmåga att förena ett natur- och sam-
hällsvetenskapligt synsätt på just naturresurs- och miljöproblematiken be-
hövs och man önskar att geografi återinförs som kärnämne (Ub 
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131:1990/91). Ett annat argument är att när nu ekologi och miljö ges fram-
trädande roll i utbildningen saknar förslaget verktyg för att realisera dessa 
tankar. Det enda ämne som på ett tvärvetenskapligt sätt kan leva upp till 
dessa krav är ett integrerat geografiämne och geografi föreslås dessutom bli 
ett kärnämne (Ub 171:1990/91). I en motion pekar man på vikten av att ha 
kunskaper i geografi för att kunna ta till sig nyhetsflödet och delta i den all-
männa debatten (Ub 126:1990/91). Det är nödvändigt med ett självständigt 
geografiämne för att kunna erbjuda eleverna en god undervisning i miljö-
kunskap (Ub 127: 1990/91) och ett återinförande av ämnet geografi anses 
också kunna lyfta fram de för framtiden centrala frågorna om människans 
överlevnad på jorden. Av vikt är också argumentet om att morgondagens 
beslutsfattare inom samtliga samhällsområden bör få en god insikt i frågor 
om samspelet mellan natur och samhälle (Ub 132:1990/91). 

Kampen för geografiämnet gav en halv seger. Genom Utbildningsutskot-
tets beslut (UbU 16:1990/91, s. 37) återinfördes geografiämnet som ett själv-
ständigt ämne på samhällsvetenskaplig och ekonomisk gren i det samhälls-
vetenskapliga programmet från höstterminen 1994. Beslutet att återupprätta 
ämnet togs främst av de skäl som angavs i motionerna Ub131:1990/91 samt 
Ub171:1990/91. 

Kursplanen i samhällskunskap 
Trots att geografiämnet återinfördes på gymnasiet med 1994 års läroplansre-
form behölls skrivningen om den rumsliga aspekten inom ramen för ämnet 
samhällskunskap:  

”Geografiämnet har återkommit till gymnasieskolan men finns inte på alla 
program. Den i ämnet samhällskunskap nödvändiga rumsliga aspekten finns 
med i ämnets kunskapsområden och bör särskilt beaktas vid undervisning på 
de program där geografiämnet inte finns.” (Kursplan med betygskriterier och 
ämneskommentarer. SP-programmet 1994.) 

 
Det totala antalet elever som började på gymnasiet varje år i mitten av 1990-
talet var ca 100 000. Ca 20 000 elever valde att läsa det samhällsvetenskap-
liga programmet och av dessa var det endast de som valde samhällsveten-
skaplig och ekonomisk gren som läste geografi mellan åren 1994–2000. De 
flesta gymnasieelever läste alltså inte det självständiga ämnet geografi men 
alla elever mötte ämnet som en integrerad del av ämnet samhällskunskap och 
naturkunskap som båda infördes som kärnämnen på gymnasiet med lä-
roplansreformen 1994. (Hösten 2000 införs geografi som ett karaktärsämne 
på SP-programmet, alltså ett ämne som samtliga elever på SP-programmet 
läser.) 

I kursplanen för samhällskunskap återfinns ett antal kunskapsområden 
som kan sägas ha en rumslig innebörd. Ett exempel är ”[s]amspelet mellan 
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samhälle och natur och därmed sammanhängande överlevnadsfrågor”.53 I 
texten som följer förtydligas det tänkta innehållet: 

”Samhällskunskapen är, tillsammans med de naturvetenskapliga ämnena, ett 
av de viktigaste ämnena när det gäller att belysa samspelet mellan samhälle 
och natur och därmed behandla miljöfrågorna. […] 

Miljöproblematikens globala karaktär gör det också viktigt att studera be-
tydelsen av internationella relationer ur ett miljöperspektiv. På samma sätt 
har miljöfrågorna en tydlig koppling till andra stora samtidsfrågor, de s.k. 
överlevnadsfrågorna. Hit hör frågor kring resurshållning avseende energi, 
vatten, skog, odlingsbar mark liksom de globala befolkningsfrågorna.” 
(Kursplan med betygskriterier och ämneskommentarer. Kursplaner SP-
programmet 1994.) 

 
Något förvånande är att geografi inte nämns som ett viktigt skolämne när 
miljöfrågor och samspelet mellan samhälle och natur diskuteras, framförallt 
med tanke på de argument som framfördes i de motioner som bidrog till 
beslutet att återinrätta ämnet geografi på gymnasiet.  

Kursplaner i ett 1–12 perspektiv 
Uppdraget att utarbeta gymnasiets nya kursplaner i geografi åtog sig Gösta 
Wennberg, metodiklektor vid lärarutbildningen i Uppsala, som i ett senare 
skede bad Solveig Mårtensson, docent i kulturgeografi vid Lunds universitet, 
att slutföra arbetet.54 Mårtensson, som redan ansvarade för grundskolans 
kursplan, redovisade sin syn på skolämnet geografi i en artikel publicerad i 
Geografiska Notiser (1992:3, s. 133–137). 

Kursplaneförfattarens syn på skolämnet geografi väckte ingen debatt 
inom geografikretsar. Det går heller inte att finna några diskussionsinlägg i 
GN beträffande kursplanernas innehåll. Däremot framfördes farhågor gäl-
lande organisationen av den nya geografiundervisningen på gymnasiet. Far-
hågorna gällde främst ämnets odelbarhet. Vikten av att undervisningen skul-
le bedrivas av lärare som var ansvariga både för natur- och kulturgeografin 
underströks.55  

En utgångspunkt i arbetet med de nya kursplanerna i geografi var de stora 
omvälvande förändringar som skett i samhället. Enligt SOU 1992:94 ställer 
stora omvälvande förändringar i samhället andra krav på oss människor och 

                               
53 I den gemensamma kursplan som senare skrivs för grundskolans samhällsorienterande 
ämnen återfinns ämnet geografi under rubriken ”Lokala och globala miljö- och överlevnads-
frågor”. (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000) 
54 Till sin hjälp hade Solveig Mårtensson en referensgrupp. I referensgruppen deltog Peter 
Östman, kulturgeograf, läromedelförfattare och aktiv i Geografilärarnas Riksförening, och 
Katarina Olsson, naturgeograf, läromedelförfattare och aktiv i Geografilärarnas Riksförening. 
55 Farhågorna kom tyvärr att besannas: på flera skolor valde man att fortsätta att undervisa i 
det delade ämnet. Naturkunskapslärare undervisade i naturgeografi och samhällskunskapslära-
re ansvarade för den kulturgeografiska delen.  
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på den kompetens som behövs i arbetslivet. Denna förändrade syn på kun-
skap ska också avspegla sig i läro- och kursplaner. I Lpo 94 och Lpf 94 
kompletterades kraven från tidigare läroplaner att kunna fakta och att vara 
orienterad med kraven att kunna beskriva olika företeelser men också kunna 
förklara, analysera, reflektera över konsekvenser och att kunna göra medvet-
na val mellan olika alternativ. 

Geografins innehållsliga område hade påverkats av dessa förändringar 
och vidgats efter omvärldens behov och krav, enligt Mårtensson (GN 
1992:3, s. 133). Tidigare hade tonvikten inom ämnet under skilda tider legat 
på olika ämnesdelar men den moderna geografiundervisningen som kurspla-
nerna representerar sägs i högre grad fokusera på en föränderlig omgivning 
och rumsliga processer i samverkan och konkurrens. Geografins roll som en 
brygga mellan natur- och samhällsvetenskap betonas och kursplanerna visar 
en tydlig anpassning till frågor om resurser, överlevnad och aktuella miljö-
problem, anser kursplaneförfattaren Solveig Mårtensson. De nya kursplaner-
na ska, i enlighet med Skolverkets anvisningar, tydligt avspegla en progres-
sion (åk 1–12). Författaren beskriver i det arbetsmaterial som publicerades i 
GN analysen bakom kursplanetexterna. Enligt författaren finns det en röd 
tråd bakom innehållet i de olika årskurserna. Först ska eleven lära känna sin 
värld och sedan skaffa hjälpmedel för att förklara och förstå världen: 

”I skolan har geografiundervisningen av tradition börjat med studier av olika 
områden, nära och fjärran, som en grund för elevernas kunskaper om världen. 
Samspelet mellan människan och hennes omgivning, samhälle och natur, 
studeras i olika landskap, olika miljöer och olika länder. Elevernas kunskaper 
om världen och jorden som helhet utvecklas och kompletteras successivt i 
grundskolan.  Detta ger en kunskapsgrund för studier av huvuddrag och 
strukturer. […] 

Geografiämnet kan således uppfattas som bestående av en världsupptäck-
ande regionalgeografi, en analyserande allmän geografi och en process- och 
konsekvensinriktad geografi. Inom och mellan dessa tre fält rör sig geografi-
undervisningen under hela den 12-åriga skolgången. Under de första åren lig-
ger tyngdpunkten inom det första fältet, under gymnasietiden inom de två se-
nare med en stark betoning av komplexa, globala frågor och arbete med teo-
rier och modeller.” (GN 1992:3, s. 133–137.)  
  

Det är alltså enligt kommentarmaterialet fråga om en världsomspännande 
regionalgeografi med en traditionell gång från det nära till det fjärran, ”suc-
cessivt utvecklas och kompletteras elevens kunskaper om världen/jorden 
som helhet”, under elevens grundskoletid, för att senare under gymnasietiden 
övergå allt mer i allmän geografi och en process- och konsekvensinriktad 
geografi. Skolgeografin bör under de senare skolåren, enligt författaren, vara 
probleminriktad, konsekvensinriktad och alternativsökande. Detta för att 
finna och bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och att söka alter-
nativ (GN 1992:3). Centrala begrepp i kursplanen är landskap, plats, läge, 
utbredning, avstånd, utrymme, lokalisering och flöden, rumslig interaktion 
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och region. Begreppen stämmer väl överens med de begrepp som fastslogs 
som centrala i IGU:s dokument, International Charter on Geographical 
Education, vilket antogs i augusti 1992 av den Internationella Geografi-
kongressen. De centrala begrepp som finns inskrivna där är lokalisering och 
fördelning, plats, relationen människa-miljö, rumslig interaktion och region. 

Självständiga ämnen återkommer i grundskolan 
I de direktiv som gavs till läroplanskommittén fanns bland annat tanken att 
stärka de enskilda skolämnenas betydelse (dir. 1991:117). Det innebar att 
den tidigare blockämnesidén som omfattade so- och no-ämnena (Lgr 80) nu 
övergavs för en återgång till de enskilda ämnena. Enligt direktiv från Skol-
verket skulle samtliga kursplaner skrivas med samma struktur. Först beskrivs 
ämnets legitimitet, sedan ”Mål att sträva mot”, ”Ämnets uppbyggnad och 
karaktär”, ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret” och 
”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret”.  

Under rubriken ”Ämnets uppbyggnad och karaktär” anges att: 
 

Geografiämnets kunskapsinnehåll handlar om: 
- jorden och jordytan, naturgivna processer och effekter på jordytan av män-
niskans verksamhet över tiden,  
- helheten och därmed begränsningen av sådant som utrymme och resurser,  
- omvärlden och dess rumsliga mönster, processer och samband från den lo-
kala till den globala skalan,  
- de geografiska förutsättningarna för och konsekvenserna av förändringar i 
natur och samhälle. (Kursplaner för grundskolan, s. 20.) 
 

Betygskriteriet ”Godkänd” finns inte formulerat utan svarar mot de ”Mål att 
uppnå” som finns i kursplanen för respektive årskurs 5 och 9.56 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret  
Eleven skall 
- förstå vad en karta är och hur den används, vara förtrogen med globen och 
känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt 
kunna uppskatta avstånd, 
- ha relevanta namnkunskaper i geografi,  
- förstå innebörden av begreppen väder, klimat och årstider och ha kännedom 
om hur sådana förhållanden varierar över jordytan,  
- känna till några krafter som har format jordytan och förändrar landskapet 
och som påverkar levnadsvillkoren,  
- känna till några grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper,  
- vara medveten om hur vårt handlande påverkar närmiljön.  
(Kursplaner för grundskolan, s. 20.) 

                               
56 Betygskriterier för betygsnivån ”Väl godkänd” (VG) för årskurs 9 finns formulerade men 
saknas för ”Mycket väl godkänd” (MVG). 
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Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret  
Eleven skall 
- ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga namn, läges- och stor-
leksrelationer och genom kartjämförelser kunna dra slutsatser om natur- och 
kulturlandskap,  
- ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen 
samt kunna ange de viktigaste faktorerna bakom dagens landskapsbild och 
kulturlandskapets framväxt,  
- ha kunskaper om några av de viktigaste processerna som formar och föränd-
rar naturlandskapet och känna till huvuddragen i klimat- och vegetationszo-
nerna i världen,  
- förstå vad som utgör resurser i naturen, kunna se sambanden mellan natur-
resurser och verksamheter och ge exempel på hur vi påverkar den lokala och 
den globala miljön genom vårt handlande,  
- ha kunskaper om hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialise-
ring, urbanisering och globalisering av kommunikationer och handel har på-
verkat och påverkar landskapet och människans levnadsvillkor,  
- kunna beskriva, jämföra och analysera områden genom att själv välja ut och 
göra kartor, bilder, texter och diagram.  
(Kursplaner för grundskolan, s. 21.)  

  
Något som saknas i ”Mål att uppnå” är kopplingen till läroplanens mål om 
demokratisk fostran och värdegrundsfrågorna. Det kunskapsinnehåll som 
finns i kursplanen känns igen från tidigare kursplaner. Att förstå en karta, ha 
relevanta namnkunskaper, kunna innebörden av begreppen väder, klimat och 
årstider, känna till krafter som format jordytan och förändrar landskapet och 
som påverkar levnadsvillkoren och egenskaper hos svenska landskapstyper 
har funnits med sedan sekelskiftet. Att vara medveten om hur vårt eget hand-
lande påverkar närmiljön är ett synsätt som presenteras i Lgr 80. 

Gymnasieskolans kursplaner i geografi 
Enligt författaren, Solveig Mårtensson, framhävde de båda kursplanerna för 
gymnasiet, Geografi A (50 poäng) och Geografi B (90 poäng), ämnets bredd 
och integrerande karaktär.57 Skillnaden mellan de två kurserna kan samman-
fattas så att den kortare kursen har en inriktning mot resursfrågor medan den 
längre kursen ger större utrymme för studier av processer och förändringar 
och anknyter tydligare till natur- och kulturgeografiska teorier och modeller. 
I kursplanerna beskrivs geografiämnet under rubriken ”Karaktär och struk-
tur” på detta sätt: 

                               
57 Det nya gymnasiet bestod av 16 nationella program. Det var inom gymnasiets samhällsve-
tenskapliga program (SP) som två kurser i geografi inrättades; Geografi A (50 po-
äng/klocktimmar) och Geografi B (90 poäng/klocktimmar). SP-programmet indelades i tre 
grenar, samhällsvetenskaplig, ekonomisk och humanistisk. Ekonomisk gren läste Geografi A 
(50 poäng) och samhällsvetargrenen Geografi A+B (140 poäng). De elever som inte fanns 
inom dessa två grenar på gymnasiet läste alltså inte geografi, om inte skolan lokalt erbjöd 
ämnet som individuellt eller lokalt val.  
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”Geografiska perspektiv fångar in samspelet mellan människan och hennes 
omgivning, natur- och kulturlandskapet, processer i landskapet samt samband 
mellan olika områden. För att kunna analysera relationen människa-miljö 
krävs grundläggande kunskaper om mark, luft och vatten, om de naturbeting-
ade processerna och deras samspel. 

Under senare år har teori- och metodutvecklingen inom geografi i högre 
grad än tidigare riktats mot att studera rumsliga processer och samband, deras 
förutsättningar och resultat. I sådana process- och konsekvensinriktade geo-
grafistudier framträder ämnets teorier och begrepp. De används i olika skalor: 
lokalt, regionalt och globalt. 

Geografisk teori berör främst frågor om närhet, avstånd och utrymme. 
Viktiga begrepp är plats, lokalisering, utbredning, region, rumslig interaktion 
och rumsliga förändringar. För geografisk analys och redovisning är kartan 
ett nödvändigt hjälpmedel.” (Kursplaner i geografi på gymnasiet 1994.) 
 

Geografiämnets legitimitet inom det samhällsvetenskapliga programmet 
anges under rubriken ”Syfte” som har en omfattande text: 
 

”Geografiämnet skall utveckla elevernas färdighet att självständigt söka och 
arbeta med geografisk information och träna deras förmåga att genom fält-
studier och exkursioner se och förstå landskapet och dess förändringar. […] 
Studierna i geografi skall ge eleverna ökade kunskaper om såväl klimat som 
andra naturfaktorer som formar och förändrar naturlandskapet samt ge insik-
ter i hur människan med sina verksamheter ingriper i och påverkas av dessa 
faktorer. Eleverna skall träna sin förmåga att analysera landskapsförändringar 
under skilda historiska, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden för 
att förstå människans roll. […] Skolans utbildning skall väcka och stärka ele-
vernas intresse och ansvar för resurshushållning och miljöförhållanden, både 
i lokal och global skala, och lära dem att självständigt värdera olika sätt att 
värna om landskapet. Geografiämnet, med hemort inom både naturvetenskap 
och samhällsvetenskap, ger goda möjligheter att ta upp övergripande, kom-
plexa frågor och behandla alternativa åtgärder. Geografistudier ger kunskaper 
om och insikter i den handlingsberedskap som medborgaren behöver för att 
aktivt delta i beslut om markanvändning och miljö. 

Studierna i geografi skall ge förståelse för landskapet i dess helhet som re-
sursbas och utveckla elevernas förmåga att reflektera över olika alternativ för 
resursanvändning. Syftet är att eleverna blir förtrogna med ett krets-
loppstänkande och med innebörden av en hållbar utveckling. Undervisningen 
i geografi skall ge insikter i hur tekniska, ekonomiska och politiska drivkraf-
ter påverkar sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden samt känne-
dom om regionala olikheter och samband som yttrar sig i handel, flyttningar 
och transporter och konsekvenserna därav för natur och människor. […] 
Geografiämnet syftar till att skapa en regional identitet genom kunskaper om 
regionen, insikt om dess möjligheter och förståelse för dess särart. Kunskaper 
om att teknisk och ekonomisk utveckling påverkar våra kontakter med andra 
regioner i världen, och insikter i det ömsesidiga beroendet mellan folk och 
länder resulterar i en bättre balans mellan regional identitet och global förstå-
else och solidaritet. Genom geografiämnet skall elevernas intresse för att lära 
känna och förstå människors skilda levnadsvillkor främjas. Ämnet bidrar där-
igenom till ökad förståelse och respekt för andras kultur, värderingar och sätt 
att leva.” (Kursplaner i geografi på gymnasiet 1994.) 
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Det viktigaste målet för lärarens planering och utarbetning av den lokala 
arbetsplanen är ”Mål att sträva mot” som saknas i denna kursplan. De ”Mål 
att uppnå” som anges är mycket detaljerade när det gäller ämnesstoff och det 
finns en tydlig uppdelning i kultur- och naturgeografiska mål med få tvärve-
tenskapliga kopplingar.  
 

Efter genomgången kurs skall eleven 
- ha kunskap om geo-biosfärens olika delar såsom berggrund och jordar, 

vatten och luft, vegetation och topografi, som förutsättning för människans 
verksamhet 

- kunna samla in och tolka geografisk information från kartor, flyg- och 
satellitbilder, genom mätningar och iakttagelser i fält, i laboratorium och på 
exkursioner 

- förstå innebörden av ändliga respektive förnybara naturresurser och 
kretslopp 

- kunna jämföra, värdera och förstå konsekvenserna av olika alternativ för 
resursanvändning och resurshushållning  

- ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och konsumtio-
nens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och kon-
takter mellan områden 

- kunna analysera och diskutera samband mellan befolkningsförändringar, 
ökad resursförbrukning och omvandlingen av landskapet och se konsekven-
serna därav för miljö och levnadsvillkor 

- förstå hur tekniska och ekonomiska drivkrafter inom näringslivet påver-
kat och påverkar lokal, regional och global arbetsdelning och därmed syssel-
sättning och levnadsvillkor 

- kunna självständigt bearbeta och presentera geografisk information och 
ha kunskaper om geografiska informationssystem (GIS). (Kursplaner i geo-
grafi på gymnasiet 1994.) 

Flera motioner från de politiskt förtroendevalda, gällande geografiämnets 
återinförande, lyfte fram ämnets tvärvetenskapliga karaktär och åsikten att 
miljöfrågorna har sin naturliga hemvist inom geografin. Kursplanernas mål-
beskrivningar, som består av en tydlig uppdelning av natur- och kulturgeo-
grafi, motverkar ämnets tvärvetenskapliga karaktär och medverkar enligt 
min empiri till den uppdelning som kom att ske ute på skolorna i den prak-
tiska undervisningen.  

Vad det gäller innehållet i kursplanerna (både grundskolan och gymnasie-
skolan) kan dessa vid en flyktig betraktelse uppfattas som nyskapande. Detta 
intryck beror främst på den nya struktur som samtliga kursplaner är skrivna 
utifrån. Fortfarande gäller för eleverna på grundskolan en ”världsupptäckan-
de regionalgeografi” och i målformuleringarna till grundskolans kursplan 
fastställs det för eleverna i årskurs fem som ett ”Mål att uppnå” att ”ha rele-
vanta namnkunskaper i geografi”. Eleverna i årskurs nio har som motsvaran-
de ”Mål att uppnå” att ”ha kunskaper om världskartan och känna till viktiga 
namn, läges- och storleksrelationer och genom kartjämförelser kunna dra 
slutsatser om natur- och kulturlandskap”. Ämnets innehåll känns igen från 
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grundskolans tidigare kursplaner. Även gymnasieskolans nya kursplaner har 
ett innehåll som påminner om grundskolans tidigare kursplaner. Nytt är kun-
skap om Geografiska Informationssystem (GIS) och en tydligare koppling 
mot miljöfrågor och resurshushållning. Båda kursplanerna saknar skrivning-
ar om läroplanens målsättning om demokratisk fostran och värdegrund. Om 
jag använder mig av sökorden demokrati, värden, rättvis fördelning, etik, 
kön eller jämställdhet får jag inga träffar i kursplanetexten. Solidaritet och 
hållbar utveckling får en träff vardera i syftestexten för gymnasiets kursplan. 

Ett tydligare frirum beställs 
De utvärderingar som Skolverket påbörjade 1994 pekade samstämmigt på att 
implementeringen av den nya läroplansreformen inte hade lyckats, varken i 
grundskolan eller gymnasieskolan. Utvärderingarna visade även att kurspla-
nerna som skrevs inför 1994 års läroplansreform i flera avseenden inte höll 
den kvalitetsnivå som eftersträvats. Orsaken till detta förhållande förklaras i 
Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och likvärdighet (prop. 1997/98:169) 
med den tidsbrist som arbetet med styrdokumenten utfördes under: ”Genom-
förandet av reformen försvårades av att läroplanen och det nya betygssyste-
met inte var färdiga då reformen började genomföras och av att kursplanerna 
inledningsvis var av provisorisk karaktär” (s. 19). 

I propositionen (1997/98:169) presenteras nya förslag som ”syftar till att 
stärka och befästa kvaliteten i de gymnasiala utbildningarna” (s. 20).  Reger-
ingen föreslog nu obligatoriska nationella prov i kärnämneskurserna för 
svenska, engelska och matematik, att gymnasiepoäng inte längre skall mot-
svara den faktiska undervisningstiden för en kurs utan istället vara ett mått 
på kursens studieomfattning, dvs. den beräknade arbetsinsatsen för eleven, 
att uppdelningen av program på grenar byttes ut mot inriktningar och ett 
nytt nationellt program skulle införas – teknikprogrammet. Förändringarna 
kom att gälla från och med den 1 juli 2000.  

Förnyelsearbetet år 2000 resulterade inte bara i en omfattande förändring 
av gymnasieskolans organisation utan även i en omarbetning av grundsko-
lans och gymnasieskolans kursplaner och betygskriterier. Utifrån resultaten 
av de utvärderingar som Skolverket utfört formulerades anvisningar till de 
ämnesexperter som anlitats för översyn av kursplanerna och betygskriterier-
na.58  Det beställdes en tydligare koppling av kursplanerna till läroplanens 
mål, att samtliga kursplaner skulle rensas från ämnesstoff och metod (att 
frirummet skulle tydliggöras) och att kontinuiteten och progressionen mellan 
grundskola och gymnasieskola skulle stärkas och synliggöras. Även kopp-

                               
58 Jag var en av ämnesexperterna och ansvarade för revideringen av kursplanen i samhälls-
kunskap för den obligatoriska skolformen och var delansvarig för den gemensamma kurspla-
nen för de samhällsorienterade ämnena och medarbetare till kursplanerna i samhällskunskap 
för gymnasieskolan.  



 140 

lingen mellan läroplanens värdeinnehåll och betygskriterierna skulle syn-
liggöras. Betygskriteriet Mycket Väl Godkänd (MVG) formulerades för 
samtliga ämnen vilket kom att innebära en omarbetning av de tidigare nivå-
erna (Godkänd och Väl Godkänd). Konsekvensen av detta blev att kravnivån 
för de tidigare formulerade betygskriterierna sänktes.   

Förslag till nya kursplaner och betygskriterier arbetades fram av ämnes-
experterna och presenterades via Skolverkets hemsida. Tanken var att intres-
serade skolor, lärarlag och enskilda lärare skulle kunna hämta hem förslagen 
och lämna synpunkter.59 

Något förvånade var att så få och i flera fall inte någon lärare lämnade 
synpunkter via nätet. När nu lärarna erbjöds att komma med synpunkter på 
något som i allra högsta grad skulle komma att påverka deras arbete så fanns 
inget intresse. Man kan fråga sig om det var det fel på informationen från 
Skolverket? Om lärarna verkligen visste att de hade möjlighet att komma 
med synpunkter? Om nätet var fel informationskanal? Eller om lärarna inte 
orkade att bry sig om att reagera på ytterligare en av många förändringar av 
skolans organisation och innehåll? 

Solveig Mårtensson anlitades som ämnesexpert för kursplanerna i geogra-
fi, såväl för grundskolan som för gymnasiet.60 Publiceringen av de nya kurs-
planerna leder inte till någon omfattande diskussion eller debatt i GN. 

De enskilda ämnena stärks på grundskolan  
För grundskolans del skrevs nu dels en gemensam kursplan för de samhälls-
orienterande ämnena respektive de naturorienterande ämnena, dels kurspla-
ner i varje enskilt orienteringsämne.61 De gemensamma kursplanernas upp-
gift är att ge grundläggande perspektiv inom det samhällsorienterande re-
spektive naturorienterande ämnesstoffet (Grundskolan kursplaner och be-
tygskriterier 2000). De sammanhållna kursplanerna ska tillsammans med de 
enskilda ämnenas kursplaner bilda en helhet. I den gemensamma kursplanen 
för so-ämnena återfinns fyra områden som har till syfte att ge grundläggande 
perspektiv på innehållet i de samhällsorienterande ämnena: ”Demokrati som 
livsform och politiskt system”, ”Kulturella mönster och kulturell variation”, 
                               
59 En intern behandling av förslagen följde. Resultatet av denna överlämnades till verksled-
ningen på Skolverket för beslut. Förslagen skickades vidare till riksdag och regering där 
beslut fattades den 11 november 1999 för att träda i kraft den 1 juli 2000.  
60 För gymnasieskolans kursplan fanns en referensgrupp som tillsammans med Solveig Mår-
tensson diskuterade kursplanernas utformning. I referensgruppen deltog som tidigare år Peter 
Östman, kulturgeograf, läromedelsförfattare och aktiv i Geografilärarnas Riksförening, och 
Katarina Olsson, naturgeograf, läromedelsförfattare och aktiv i Geografilärarnas Riksföre-
ning. 
61 En gemensam kursplan hade redan tidigare publicerats men eftersom den inte publicerades i 
anslutning till reformen 1994 utan i ett senare skede väckte den liten uppmärksamhet ute på 
skolorna. Den gemensamma skrivning som gavs ut i anslutning till 1994 års kursplaner var en 
alternativ text till de olika ämneskursplanerna. Beslutet om undervisningens organisation och 
genomförande överlämnades till skolan och den enskilde läraren.  
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”Lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor” samt ”Kunskapande i ett 
informationsrikt samhälle”.  

Geografiämnet återfinns här under rubriken ”Lokala och globala miljö- 
och överlevnadsfrågor” (s. 65).62 Texten under denna rubrik ska enligt anvis-
ningarna ses som en fördjupning utifrån det enskilda ämnets aspekt och spe-
cifika innehåll. Här anges följande: ”I kunskapsområdet betonas lokala och 
globala fördelningsfrågor och ansvaret för att uppnå en rättvis och fredlig 
världsordning. Strävanden som sker i omvärlden för att finna lösningar och 
nå balans beskrivs och diskuteras” (s 68).    

Det främsta kravet som ställdes på de reviderade kursplanerna var en tyd-
lig koppling till läroplanens målformuleringar. Läroplanens värdegrund ska 
nu genomsyra alla ämneskursplaner. Ämnenas uppgift är att utveckla värde-
grunden hos eleverna och ge kunskaper som stödjer och ger möjligheter för 
eleven att nå de olika målen. I exempelvis kursplanen för grundskolans geo-
grafi formuleras ett ”Mål att sträva mot” på så sätt att eleven 

– ”ökar sin förståelse för människors levnadsvillkor genom vidgade kunska-
per om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av 
världen.” (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, s. 71.) 

 
I Skolverkets kommentarmaterial anges att den reviderade kursplanen för 
geografi nu betonar värden som demokratisk fostran och läroplansaspekter 
som miljö och internationalisering liksom vikten av samverkan med andra 
ämnen (Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000, s. 38). Ovan-
stående citat ”ökar sin förståelse för människors levnadsvillkor …” är, enligt 
kommentarmaterialet, ett exempel på att skrivningar i Mål att sträva mot 
återkopplar och anknyter till läroplanens värdegrund. När det gäller ämnets 
legitimitet, som preciseras i kursplanerna under rubriken ”Ämnets syfte och 
roll i utbildningen” har följande betonats: 

”I Ämnets syfte och roll i utbildningen lyfts tydligare än i tidigare kursplan 
fram att eleven ska utveckla handlingsberedskap i frågor som rör en långsik-
tig hållbar ekologisk utveckling. Frågor om fördelning av resurser, liksom 
andra frågor som rör människan och miljön rymmer en mängd etiska över-
väganden. Kursplanen betonar att utbildningen skall leda till ansvarstagande 
för den gemensamma miljön och resursanvändningen.” (Kommentarer till 
kursplaner och betygskriterier 2000, s. 38.)  

 
De kunskapskvaliteter som nu lyfts fram är elevens egna iakttagelser och 
erfarenheter, och möjligheter att iaktta, utforska, undersöka och skapa. Vida-
re har målen omformulerats så att de blivit mer elevnära, bredare och pro-
cessinriktade (Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000, s. 39).   

                               
62 Jämför med gymnasieskolans kursplan för samhällskunskap (1994) där lokala och globala 
miljö- och överlevnadsfrågor anges som ett kunskapsområde. 
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Geografi som ett karaktärsämne på samhällsvetarprogrammet 
För geografiämnet på gymnasiet skedde också förändringar, om än inte så 
stora och omfattande som företrädare för ämnet hade hoppats på. Geografilä-
rarnas Riksförening hade arbetat för att geografi skulle upptas som ett kärn-
ämne på gymnasieskolans samtliga program men förändringen stannade vid 
att ämnet blev ett karaktärsämne inom det Samhällsvetenskapliga program-
met. Det innebär att ämnet fortfarande är obligatoriskt endast inom det sam-
hällsvetenskapliga programmet men nu inom samtliga inriktningar.63 Kurs-
planerna omarbetades så att Geografi A blev en utökad och gemensam kurs 
på SP-programmet om 100 poäng medan Geografi B minskades i omfång till 
50 poäng och blev en valbar kurs på samtliga program.64 Geografiska infor-
mationssystem (GIS) 50 poäng inrättades som en gemensam kurs för det nya 
teknikprogrammet och som en valbar kurs inom övriga program.  

En jämförelse av grundskolans och gymnasiets kursplaner  
När det gäller de reviderade kursplanerna för gymnasieskolan finns det inget 
publicerat kommentarmaterial. De direktiv som gavs till ämnesexperterna 
som ansvarade för revideringen av grundskolans och gymnasieskolans kurs-
planer var desamma. När det gäller kursplanerna i geografi så uppstod inget 
samordningsproblem då en och samma person hade ansvaret för båda skol-
formerna. De betoningar och förändringar som genomfördes i grundskolans 
kursplan överensstämmer med förändringar gjorda i gymnasieskolans båda 
kursplaner (Kurs A, 100 poäng, och Kurs B, 50 poäng). 

Vid en jämförelse av kursplanernas innehåll har jag funnit att de har 
mycket gemensamt. Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” 
för grundskolan och ”Ämnets syfte” för gymnasieskolan anges regioner och 
regionstudier som bidrag till ökad förståelse och respekt för andras kulturer, 
värderingar och sätt att leva. I gymnasiets syftestext återfinns begreppet soli-
daritet som skall förklaras genom regionalgeografiska studier på gymnasiet:  

Grundskolan: 
”Geografiämnet syftar även till att utveckla kunskaper om såväl olika regio-
ners naturbetingade, sociala och ekonomiska särart som människors skilda 
levnadsvillkor och deras ömsesidiga beroende lokalt, regionalt och globalt. 
Ämnet bidrar därigenom till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, 
värderingar och sätt att leva.” (Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 71.) 

 

                               
63 Istället för grenar infördes inriktningar inom respektive program. Nya Inriktningar inom det 
samhällsvetenskapliga programmet blev Inriktning ekonomi, Inriktning kultur, Inriktning 
samhällsvetenskap och Inriktning språk.  
64 Enligt Skolverket kan eleverna välja att läsa Geografi B som valbar kurs utan att läst Geo-
grafi A. 
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Gymnasiet: 
”Ämnet syftar vidare till att ge kunskaper om regionen, insikt om dess möj-
ligheter och förståelse av dess särart, varigenom en regional identitet byggs 
upp. Kunskaper om andra regioner i världen och insikter om det ömsesidiga 
beroendet mellan folk och länder ger som resultat en bättre balans mellan re-
gional identitet och global förståelse och solidaritet. Geografiämnet bidrar 
därigenom till ökad förståelse och respekt för andras kulturer, värderingar 
och sätt att leva.” (SP 2000:16, s. 60.) 
 

När det gäller utbildning i miljöfrågor säger syftestexterna: 

Grundskolan: 
”Frågor om fördelning och användning av resurser, liksom andra frågor som 
rör människan och miljön, rymmer en mängd etiska överväganden och ställ-
ningstaganden. Utbildningen ger verktyg för analyser av samspelet människa 
– natur och skall leda till ansvarstagande för den gemensamma miljön och re-
sursanvändningen för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling.” 
(Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 71.) 

Gymnasiet: 
”Frågor rörande fördelning och användning av resurser liksom andra frågor 
som rör människan och miljön rymmer en mängd etiska överväganden och 
ställningstaganden. Utbildningen i geografi skall ge verktyg för analyser av 
samspelet mellan människa och natur och av samband mellan olika regioner. 
Ämnet syftar till insikt om det nödvändiga i att ta ansvar för vår gemensam-
ma miljö och för en resursanvändning som möjliggör en långsiktigt hållbar 
utveckling.” (SP 2000:16, s. 60.) 

 
Kunskaper som geografiämnet syftar till att utveckla beskrivs på ungefär 
samma sätt när det gäller grundskolan och gymnasieskolan: 

Grundskolan: 
”Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och hand-
lingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning. Utbild-
ningen stärker elevernas rumsuppfattning och skapar en referensram av kun-
skaper om olika platser och områden och deras belägenhet. Syftet är också att 
utveckla förmågan att se samband, sammanhang och helheter vad gäller över-
levnad, resursanvändning och miljöpåverkan och förmågan att uppfatta möj-
ligheter och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ.” (Kursplaner 
och betygskriterier 2000, s. 71.) 

Gymnasiet: 
”Utbildningen i ämnet geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och 
handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning, na-
tur- och kulturlandskapets framväxt och förändring samt samband mellan 
olika geografiska områden. Syftet med ämnet är att utveckla förmågan att se 
samband, sammanhang och helheter vad gäller överlevnad, resursanvändning 
och miljöpåverkan och att öva förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma 
konsekvenser av olika handlingsalternativ.” (SP 2000:16, s. 60.) 
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Även ”Mål att sträva mot” i de båda skolformerna uppvisar små skillnader 
men desto större likheter: 

Grundskolan: 
”Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven 

– ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kun-
skaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av 
världen, 

– utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som 
lång sikt formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på 
dessa processer och värderar dess konsekvenser, 

– utvecklar kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika poli-
tiska och ekonomiska betingelser och insikter om hur landskapet fungerar 
som resurs, 

– utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till oli-
ka alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande, 

– vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, poli-
tiska, sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och 
regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband, 

– utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lo-
kala och globala miljö- och överlevnadsfrågor, 

– utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och 
argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser.” (Kursplaner och betygskri-
terier 2000, s. 71–72.) 
 
Gymnasiet: 
”Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven 

- utvecklar kunskaper om de processer som formar och förändrar natur-
landskapet, ser människans påverkan på dessa processer samt förklarar och 
värderar konsekvenserna därav, 

- utvecklar kunskaper om hur landskapet långsiktigt har förändrats under 
olika politiska och ekonomiska betingelser och fördjupar sina insikter om hur 
landskapet fungerar som resurs och förändras i olika delar av världen, 

- utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till oli-
ka alternativ för resursanvändning och ökar förtrogenheten vad avser ekolo-
giskt tänkande och möjligheterna till långsiktigt hållbar utveckling, 

- vidgar sina kunskaper om människors olika ekonomiska, tekniska, poli-
tiska, sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och 
regioner och utvecklar förmågan att analysera komplicerade rumsliga sam-
band och identifiera konsekvenserna av sådana samband, 

- utvecklar förmågan att formulera och analysera problem som avser loka-
la och globala överlevnads- och miljöfrågor och att identifiera och argumen-
tera för etiska ställningstaganden, 

- utvecklar förmågan att arbeta med kartor och annan geografisk informa-
tion, samla in, bedöma och bearbeta material, dra slutsatser och generalisera, 
att muntligt och skriftligt redovisa och förklara samt argumentera för sitt tän-
kande och sina slutsatser.” (SP 2000:16, s. 60–61.) 
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Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” återfinns texten angåen-
de skolämnets tre aspekter som en inledande text för grundskolan och avslu-
tande för gymnasiet. När det gäller den konsekvensinriktade aspekten säger 
texten för grundskolan att den är nödvändig för ”att kunna fatta välgrundan-
de beslut i ett demokratiskt samhälle” (s. 72). Den formuleringen saknas i 
gymnasieskolans text. För övrigt speglar bägge texterna den uppfattning som 
författaren redovisade i GN 1992:3, s. 133–137. 

”Geografiämnet kan således uppfattas som bestående av en världsupptäckan-
de regionalgeografi, en analyserande allmän geografi och en process- och 
konsekvensinriktad geografi. Inom och mellan dessa tre fält rör sig geografi-
undervisningen under hela den 12-åriga skolgången. Under de första åren lig-
ger tyngdpunkten inom det första fältet, under gymnasietiden inom de två se-
nare med en stark betoning av komplexa, globala frågor och arbete med teo-
rier och modeller.” 

Mål att uppnå 
Mål att uppnå motsvarar betyget godkänd för en kurs. När det gäller ”Mål att 
uppnå” har jag inte hittat några dramatiska förändringar för grundskolans del 
och inte heller för gymnasieskolan. Kvar finns den tydliga uppdelningen 
mellan de natur- och kulturgeografiska delarna. Nedan redovisas mål att 
uppnå för Geografi A, 100 poäng. Den nya kursen består av målformulering-
ar som till viss del är överflyttade från den gamla kursen Geografi B, 50 
poäng. Det som skett är egentligen en omfördelning av målformuleringar 
mellan de båda kurserna, endast formförändringar och få innehållsföränd-
ringar. Fortfarande kännetecknas kursplanernas innehåll och dess målformu-
leringar av en i stort sett total avsaknad av frågor som kännetecknar demo-
kratisk fostran och värdegrundsfrågor. Läroplanens fyra perspektiv är svåra 
att hitta i texten och någon tydlig teckning av möjliga kunskapsområden som 
berör perspektiven finns inte. I gymnasiets kursplan hittar jag begreppet 
långsiktig hållbar utveckling två gånger, etiska och solidaritet en gång var-
dera. Inget av begreppen återfinns i skrivningarna som ett kunskapsmål att 
uppnå. Hela kursplanen saknar ett könsperspektiv. 
 

”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
- kunna analysera och förstå rumsliga strukturer och processer med hjälp av 
geografiska teorier och modeller 

- ha kunskap om geo-biosfärens olika delar, såsom berggrund och jordar, 
vatten och luft, vegetation och topografi, som förutsättningar för människans 
verksamhet 

- kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur des-
sa processer ger upphov till skilda typer av naturlandskap 
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- kunna redovisa, analysera och förstå lokala, regionala och globala kli-
matförhållanden, klimatvariationer och klimatförändringar samt beskriva or-
saker till och konsekvenser av naturkatastrofer 

- förstå innebörden av ändliga respektive förnybara naturresurser och 
kretslopp 

kunna jämföra och värdera olika alternativ för resursanvändning och re-
surshushållning samt förstå konsekvenserna av olika ställningstaganden och 
sätt att agera 

- kunna redovisa och analysera faktorer som kan leda till miljöförstöring 
av mark, luft och vatten 

- ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och konsumtio-
nens lokalisering och hur detta leder till handel, kommunikationer och kon-
takter mellan områden 

- förstå hur tekniska och ekonomiska drivkrafter inom näringslivet påver-
kat och påverkar lokal, regional och global arbetsfördelning och därmed sys-
selsättning och levnadsvillkor i olika områden 

- kunna analysera och diskutera samband mellan befolkningsfördelningar, 
ökad resursförbrukning och omvandlingen av landskapet och se konsekven-
serna därav för miljö och levnadsvillkor i olika områden 

- kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk information 
från kartor, databaser, flyg- och satellitbilder, genom mätningar och iaktta-
gelser i fält, i laboratorier och på exkursioner samt ha kunskaper om geogra-
fiska informationssystem (GIS).” (SP 2000:16, s. 62 ) 

Hur tolkar lärarna de nya kursplanerna? 
I GN, 2002:2, redovisas olika gymnasielärares tolkningar av de reviderade 
kursplanerna. Med anledning av en kommande omorganisation av Skolver-
ket inbjöds olika ämnesföreningar till ett möte för att diskutera och utvärdera 
de senaste kursplanerna. ”Enheten för kursplaner och betygskriterier” på 
Skolverket önskade få ta del av erfarenheter från olika skolor i landet för att 
själva kunna skriva ett ”testamente” före nyår 2002. Representanter för 
Skolverket hade lämnat ut frågor som de inbjudna ämnesföreträdarna om-
bads diskutera med sina kollegor och ge svar på. De sex frågorna med tillhö-
rande svar redovisas i GN 2002:2. Det framgår att de tillfrågade lärarna är 
nöjda med de nya kursplanerna som anses vara en förbättring, främst genom 
att Kurs A utökats i poängantal och blivit obligatorisk för samtliga elever på 
SP-programmet. Om Kurs B råder olika uppfattningar ute på skolorna. Om 
kursen ges som en fördjupning så är den svår att genomföra då elever kan ha 
olika bakgrundskunskaper.  

Ingen av de tillfrågade lärarna hade bearbetat kursplanen till en lokal pro-
fil, alltså frirummet. När det gäller synpunkter på stoff i kursplanerna skrivs 
följande: 

”Stoff finns med och anses vara i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att un-
derstryka balansen mellan kultur- och naturdelen inom geografiämnet och att 
göra det till en enhet. 
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För geografiämnet kan det vara en styrka att göra en sådan utförlig stoff-
beskrivning just för att beskriva det specifikt geografiska och avgränsa det 
mot andra ämnen.” (GN 2002:2, s. 127.)  

Det är egentligen en märklig notering som gjorts ute bland lärarna, nämligen 
att de senaste kursplanerna i geografi innehåller utförlig stoffbeskrivning 
trots att samtliga kursplaner enligt anvisningarna skulle rensas från stoff och 
metod. Även målen upplevs som detaljerade och av någon till och med som 
för detaljerade.  

Ny struktur för gymnasieskolan önskas 
Parallellt med det omfattande arbetet med förändringen av gymnasieskolans 
organisation från ht 2000 fortsatte nya utredningar att diskutera gymnasie-
skolans organisation och innehåll. Redan våren 2000 fattade regeringen be-
slut om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda och 
lämna förslag till en framtida utformning av gymnasieskolans studievägsut-
bud (U 2000:6). Kommittén antog namnet Gymnasiekommittén 2000 och i 
januari 2003 presenterade Gymnasiekommittén 2000 sitt betänkande Åtta 
vägar till kunskap. En ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120). Här 
föreslås bland annat att gymnasieprogrammen ska ersättas av åtta breda sek-
torer, att det kursutformade gymnasiet ska bibehållas, att Historia 50 poäng 
blir ett nytt kärnämne och att Genus införs som ett femte perspektiv. 

Flera tunga remissinstanser, bland annat storstadskommunernas utbild-
ningsnämnder, ställde sig mycket kritiska till förslaget. Kritiken riktades 
främst mot kommitténs förslag att det individuella programmet skulle tas 
bort och att elever från grundskolan skulle få börja gymnasiet utan allmän 
behörighet, statens satsning i kronor räknat var alldeles för snålt tilltaget och 
att tidsperspektivet var för kort från beslut till start 2006.  

Regeringen sammanfattade sina åsikter om gymnasieskolans framtid i 
Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Prop. 
2003/04:140). Den 27 oktober 2004 antog riksdagen propositionen utan någ-
ra ändringar. De elva stegen innebär bland annat att dagens kursbetyg ersätts 
med ämnesbetyg och att en gymnasieexamen införs. Historia 50 poäng blir 
ett nytt kärnämne och att ett gymnasiearbete med koppling till gymnasieex-
amen och till målen för utbildningen ska ersätta det nuvarande projektarbe-
tet. Det individuella programmet blir kvar.  

Gymnasieskola ht 2007 
Den 2 september 2004 får Skolverket i uppdrag av regeringen att starta ett 
översynsarbete av det nuvarande programgymnasiet. Uppdraget innebär 
bland annat en omarbetning av gällande kursplaner och betygskriterier som 
ska träda i kraft från ht 2007. Enligt Skolverket kommer omarbetningarna 
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innebära stora förändringar i fråga om hur gymnasieutbildningarnas kun-
skapsinnehåll ska beskrivas och regleras i nationella styrdokument. Utbild-
ningarnas helheter ska framträda starkare och tydligare vilket innebär att 
kursplanerna ska utformas så att möjligheterna för ett ämnesövergripande 
och ämnesintegrerat arbete stärks. Detta gäller särskilt möjligheten att sam-
verka mellan kärnämnen och karaktärsämnen. Skolverket ska även göra en 
översyn av ämnesindelningen samt konstruera ämnen, kurser och betygskri-
terier på ett sätt som stöder de nya ämnesbetygen.  

Arbetet med att arbeta fram nya programmål, kursplaner och ämnesbetyg 
redovisas på Skolverkets hemsida under sommaren 2005. När det gäller äm-
net geografi föreslås det som tidigare utgöra ett karaktärsämne inom det 
samhällsvetenskapliga programmet och kursplanen för Geografi 1, 100 p, 
redovisas på Skolverkets hemsida.65  

När Skolverket den 3 oktober redovisar sina förslag på programmål, ge-
mensamma ämnen och inriktningar till regeringen överraskar myndigheten 
med att ämnet geografi är utbytt mot ett nytt skolämne – Hållbar utveckling.  

På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) informeras det att kurspla-
nen för geografi är borttagen och att en ny kursplan för Hållbar utveckling är 
under utarbetande: ”För några ämnen har förutsättningarna ändrats relativt 
sent i arbetet. Kursplaneutkast i dessa ämnen kommer att läggas ut något 
senare.”  

Tilltaget att helt plocka bort ämnet geografi från gymnasieskolan utan 
förklaring väcker starka protester. Som en följd av detta publiceras på nätet 
några dagar senare en förklaring från ansvariga på Skolverket 
(www.skolverket.se):  
 

Angående Geografi och det nya ämnet Hållbar utveckling 
Det har kommit många frågor och inlägg kring det nya ämnet Hållbar utveck-
ling som ett gemensamt ämne. Vi vill passa på att redogöra för Skolverkets 
ställningstagande.  

Skolverket vill med det nya ämnet Hållbar utveckling lyfta såväl tekniska 
och naturvetenskapliga aspekter som ekologiska, ekonomiska och sociala 
dimensioner. 

Skolverket finner att ett sådant ämne kan uppfylla den innebörd som återges 
i regeringens skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling. I 
ämnet kan även det naturvetenskapliga tänkandet och arbetssättet lyftas fram. 
Ämnet konstrueras även för att ha en koppling som bättre överensstämmer med 
de föreslagna inriktningarna på Samhällsvetenskapsprogrammet.  

Av de övriga 16 programmen är det ett flertal som har uppdraget att verka 
för hållbar utveckling och ett tvärvetenskapligt ämne ska stödja utbildningar-
nas utformning.  

Jan Sydhoff, enhetschef 
     Charlotte Wieslander, projektledare 
     2005-10-18   

                               
65 Kursplanerna är skrivna av Peter Östman som också ansvarar för kursplanen i Naturkun-
skap. 
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Ett stort antal protester inkommer till Skolverket, Utbildningsdepartementet, 
Utbildningsministern och Skolministern skrivna av enskilda lärare, Natio-
nalkommittén för geografi, Internationella Geografi Unionen (IGU) och 
IGUs studerandeorganisation. Proteststormen leder till att kursplanen för 
Geografi publiceras på nätet igen tillsammans med det nya kursplaneförsla-
get till Hållbar utveckling. 

Skolverkets ”Redovisning av ett regeringsuppdrag avseende förslag till 
programmål, gemensamma ämnen och nationella inriktningar inför gymna-
sieskolan 2007” (Dnr 61-2004:2637) kan i sin helhet läsas via Skolverkets 
hemsida som en pdf-fil. I inledningen till rapporten under rubriken ”Höjd 
kvalitet på de studieförberedande programmen” motiveras det nya ämnet 
Hållbar utveckling:  

”På de studieförberedande programmen tydliggörs behovet av fördjupade 
faktakunskaper för att i ökad utsträckning kunna arbeta ämnesövergripande 
och med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Ett nytt ämne, Hållbar utveck-
ling, moderniserar och vidareutvecklar ämnet miljökunskap. Hållbar utveck-
ling föreslås som gemensamt karaktärsämne på Samhällsvetenskaps-
programmet och som gemensam kurs inom inriktningen Samhälle på natur-
vetenskapsprogrammet. För att markera betydelsen av ett ekologiskt tänkande 
planeras ämnet att vara valbart på samtliga program.”   

 
Kursen Hållbar utveckling 100 poäng föreslås som ett karaktärsämne inom 
Samhällsvetenskapsprogrammet (700 p gemensamma karaktärsämnen) i 
utbyte mot Geografi 1 100 poäng som i förslaget tappar sin position som 
karaktärsämne och degraderas till ett valbart ämne (det valbara utrymmet 
uppgår till 200 poäng). Bytet av geografi mot Hållbar utveckling som karak-
tärsämne motiveras nedan av Skolverket: 

”Skolverket har erfarit att eleverna på programmet inte anser att dagens kurs 
naturkunskap B passar med programmålets samhällsvetenskapliga karaktär 
och att lärare i ämnet bekräftat detta. Geografi har övervägts men inte be-
dömts ge tillräcklig bredd i den naturvetenskapliga ansatsen. Hållbar utveck-
ling ingår visserligen till viss del i ämnet Geografi, men Skolverket vill lyfta 
såväl den ekologiska som den ekonomiska och den sociala dimensionen i ett 
nytt ämne. Skolverket finner att ett sådant ämne bättre kan uppfylla den inne-
börd som återges i regeringens skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för 
hållbar utveckling och att ämnet har en naturlig koppling till samtliga före-
slagna inriktningar på programmet. I ämnet kan även det naturvetenskapliga 
tänkandet och arbetssättet lyftas fram.” (s. 91) 

 
Skolverket föreslår fem inriktningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet 
vardera omfattande 400 poäng Ekonomi, Språk, Samhällsbyggande, Samhäl-
le samt Kultur. (Idag har programmet fyra inriktningar: ekonomi, kultur, 
samhällsvetenskap och språk). Den nya inriktningen Samhällsbyggande är 
intressant ur ett geografiskt perspektiv. Inriktningen planeras innehålla kur-
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serna Geografi 1, Arkitektur med samhällsbyggande, Naturkunskap 2 samt 
valmöjlighet mellan Filosofi 1 och Psykologi 1. Skolverkets motivering till 
den nya inriktningen låter så här: 

”Ett tvärvetenskapligt tankesätt blir allt nödvändigare för att möta framtiden 
där den allt snabbare naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen driver 
fram ett nytt samhälle med stora konsekvenser såväl lokalt som nationellt och 
globalt. För att spegla detta föreslår Skolverket en ny inriktning, Samhälls-
byggande, på programmet. Även avnämare inom näringslivet har starkt före-
språkat samhällets behov av ett närmande mellan samhällsvetenskap, teknik 
och naturvetenskap. Flera högskolor har idag program där samhällsveten-
skap, naturvetenskap och teknik integreras.” (s. 92) 

 
Den 2 februari 2006 fattar regeringen beslut om nya mål för gymnasiesko-
lans 17 program (Protokoll vid regeringssammanträde U2005/7509/G). Av 
Samhällsvetenskapsprogrammets förslagna fem inriktningar återstår fyra: 
Inriktning Miljö och samhällsbyggande, Inriktning Ekonomi, Inriktning 
samhälle, Inriktning Språk och kultur. Samtidigt meddelar regeringen att 
Skolverkets förslag att byta ut geografi mot hållbar utveckling ej tillstyrks.  

Dagen före regeringsbeslut, den 1 februari 2006, redovisade Skolverket 
det andra och sista delen av regeringsuppdraget (prop 2003/04:140) som 
gäller kursplaner. Det är endast karaktärsämnenas kursplaner som presente-
ras i rapporten, slutversionen av samtliga kursplaner annonseras nu till våren 
2006. Skolverket har i dag bemyndigande att skriva och fastställa kursplaner 
för kursbetyg. Däremot har Skolverket ännu inte fått bemyndigande från 
regeringen att skriva kursplaner för ämnesbetyg, som införs i den nya gym-
nasieskolan. Detta innebär att några fastställda kursplaner inte kan publiceras 
den 1 februari som verket tidigare har angivit och några nya datum innan ett 
nytt bemyndigande har kommit från regeringen kan tyvärr inte anges. 

Det innebär att för närvarande finns endast förslaget till kursplan i Geo-
grafi 1 (www.skolverket.se/sb/d/1054) som tidigare lagts ut på nätet för syn-
punkter under sommaren och hösten 2005.  
 

”Mål för ämnet Geografi 1  
Mål för undervisningen i Geografi är att eleven skall  

- utveckla ett rumsmedvetande och därigenom en förståelse för behovet av 
rumslig omvärldsanalys. 

- utveckla kunskaper om berggrund, jordtäcke, luft, klimat, mark, vatten 
och vegetation, förklara sambanden mellan dessa naturgivna förhållanden och 
mänskliga aktiviteter och ge en grund för att bedöma konsekvenserna därav 
för överlevnad, miljö och hållbar utveckling. 

- utveckla insikt om riskanalysens möjligheter att bedöma platsers sårbar-
het med avseende på olika naturkatastrofer.  

- utveckla förmåga att relatera händelser och skeenden till platser och re-
gioner på jorden, och därmed till förståelse för varför dessa ägt rum just 
där och med vilka konsekvenser. 
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- utveckla kunskaper om och handlingsberedskap att möta pågående inter-
nationalisering och globalisering. 

- utveckla kunskaper om och respekt för andras kulturer och sätt att leva 
och förståelse för behovet av ett internationellt samarbete. 

- utveckla kunskaper om näringslivets lokalisering och pågående rumsliga 
förändringar. 

- utveckla insikt om att ett tvärvetenskapligt synsätt behövs för att kunna 
diskutera och förstå resurs- och miljöproblem liksom den hållbara utveck-
lingen möjligheter. 

- utveckla insikt om den regionala identitetens betydelse och den regionala 
analysens användbarhet inom t ex samhällsplanering. 

- utveckla förmåga till omvärldsanalys med hjälp av geografiska metoder, 
t.ex. kartanalys, fjärranalys och geografiska informationssystem (GIS). 

- utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. 
- utveckla kunskaper om geografiska begrepp, metoder och teorier och 

förståelse för deras betydelse vid omvärldsanalys.  
- komma i kontakt med undervisning såväl i klassrummet som i fält.”   
(2005-07-16) 

 
Förslaget som senare skrevs till det nya ämnet Hållbar utveckling  
(www.skolverket.se/sb/d/1029) innehöll ett färre antal mål jämfört med 
kursplanen i geografi där läraren ska bedöma en utveckling, eleven skall 
utveckla exempelvis förmåga, insikt och ett rumsmedvetande som sedan ska 
betygssättas. I kursplanen för hållbar utveckling är nyckelordet verbet kunna, 
eleven skall kunna exempelvis analysera, belysa, klarlägga och formulera. 
 

”Mål för ämnet Hållbar utveckling 1 
Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall:  

- kunna analysera och bedöma hur mänsklig aktivitet kan resultera i kon-
sekvenser för andra människor, kommande generationer, övriga organismer 
och ekosystemens bärkraft 

- kunna belysa frågor om hållbar utveckling ur såväl sociala, ekonomiska 
som ekologiska perspektiv 

- kunna klarlägga hur frågor om hållbar utveckling är kopplade till mel-
lanmänskliga konflikter och ge förslag på lösningar till dessa 

- kunna formulera frågor, uttrycka ståndpunkter och aktivt delta i sam-
hällsdebatten kring hållbar utveckling 

- kunna göra analyser av olika ställningstaganden, göra val och formulera 
strategier för att kunna handla i frågor som rör hållbar utveckling lokalt och 
globalt.” (2005-12-12) 

Några reflektioner vad det gäller innehållsfrågan och geografin 
Under tiden som kursplaneförslaget i geografi presenterades på Skolverkets 
hemsida gavs få synpunkter på innehållet, framförallt kritiskt granskande 
synpunkter. I förvirringen som sedan följde på skolverkets förslag att helt 
byta ut ämnet var synpunkterna helt inriktade på kritik mot förslaget. Någon 
didaktisk innehållsdiskussion fördes inte på nätet, men det kanske inte heller 
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är meningen med ett sådant forum. Det är förvånande att målformuleringarna 
saknar skrivningar som svarar upp mot skolans övergripande målsättning, 
demokratisk fostran, och var finns målen som svarar upp mot exempelvis 
genusperspektivet och det etiska perspektivet. Däremot anges som ett viktigt 
mål för kursen att eleven skall ”komma i kontakt med undervisning såväl i 
klassrummet som i fält”. Är detta ett mål som eleven förväntas uppfylla och 
läraren ska betygssätta? 

I början av januari 2006 skickar en geografilärare ett mail till mig med 
följande ordalydelse: 

Hej Lena, 
En seger att geografi blev kvar och att hållbar utveckling skrotades. 
Men, kursplanerna? 
Man blir lite beklämd när man ser innehållet och detaljstyrningen. För att inte 
tala om antalet mål för betyget G. 
Jag frågar: vad gör ni på lärarutbildningen för att få till en skrivning som är 
lite mindre detaljstyrd. Risken är, tror jag, att man skrämmer bort eleverna.  
Vem styr över utformningen av kursplanerna? […]. (Personligt e-brev, 2006-
01-09.) 

Sammanfattande diskussion 
Den läroplansreform som genomförs 1994 medför en tydlig beställning till 
skolan att fostra demokratiska medborgare utifrån skolans värdegrund (Lpo 
94/Lpf 94). Läroplansreformen utmärks även av en kraftig decentralisering 
av skolans verksamhet. Det nya styrsystemet, mål- och resultatstyrning, 
medför bland annat att kursplanerna ska utformas korta, distinkta och utvär-
deringsbara men den stora förändringen är det innehåll som kursplanerna 
förväntas ha. De ska inte längre styra hur verksamheten organiseras genom 
riktlinjer och arbetsformer utan istället ange mål och innehåll för verksamhe-
ten.  

Under den tredje och avslutande perioden återuppstår det sammanhållna 
ämnet geografi i gymnasieskolan och de enskilda ämnena stärks i grundsko-
lan (Lpo 94/Lpf 94). Grundskolans blockämnen omvandlas nu till en valbar 
möjlighet och kursplaner publiceras även för varje ämne.  Förvirring uppstår 
om hur det samhällsorienterande ämnesstoffet ska läsas, enskilt eller gemen-
samt. Det arbetssätt som arbetats in sedan Lgr 80 vilket innebar mer tematisk 
och ämnesövergripande undervisning slogs nu sönder främst i och med 
oklarheter gällande relationen mellan ämnesövergripande arbetssätt, ämnes-
kursplaner och betygssättning.  

Det nya målstyrningssystemet innebar stora förändringar av kursplanernas 
utformning och de som arbetade med att skriva kursplanerna ställdes inför 
nya problem då ”kursplanerna skulle beskriva vilka kunskaper eleverna skul-
le få (utveckla) snarare än vad eleverna skulle få (utveckla) kunskaper om” 
(Englund 1996, s. 218). Läroplanskommittén poängterade i uppdraget till 
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kursplanegrupperna att ”kursplanearbetet skulle ta sin utgångspunkt i respek-
tive ämnes relation till läroplanens övergripande mål. Kursplaneuppdraget 
innebar därmed att formulera inte enbart vad ämnet bidrar med till t.ex. sko-
lans demokratimål, utan också på vilket sätt ämnets innehåll skulle göra det” 
(Englund 1996, s. 218). 

Någon beredskap i kursplanegrupperna inför en innehållslig diskussion 
för att transformera läroplanens övergripande mål till innehåll i ämnet fanns 
inte enligt Englund (1996) som ställer sig frågan om den didaktiska forsk-
ningen hade något inflytande på innehållet i kursplanerna och svaret är inte 
entydigt, det tycks ha varierat mellan olika ämnen. Skalan sträcker sig mel-
lan ett visst genomslag till inte alls och en avgörande faktor var enligt Eng-
lund (1996, s. 217) om representanter för den ”didaktiska forskningen upp-
fattades som legitima kursplaneutvecklare” av ämnesföreningar och vissa 
grupper av lärarutbildare som tidigare arbetat med kursplaneutveckling. Det 
didaktiska forskningsinslaget saknades eller var komplicerat (som Englund 
uttrycker det) i vissa av de samhällsorienterande ämnena. Problematiken och 
brist på beredskap och didaktisk kompetens i kursplanegrupperna bidrog 
enligt Englund (1996) till att ”kursplanerna i de flesta ämnen blev ganska 
essentialistiskt präglade” (s. 218.) 

När det gäller geografiämnet hade många geografer engagerat sig i ett 
återinförande av det sammanhållna ämnet på gymnasiet men engagemanget 
fortsatte inte i någon diskussion gällande ämnesstoff och innehåll. Diskus-
sionen om kursplanernas innehåll inskränkte sig främst till den redovisning 
av det geografiska tänkande som låg bakom formuleringarna i kursplanerna 
(Mårtensson 1992). Samtliga inblandade parter tycks överens om det ämnes-
innehåll som kursplaneförfattaren och referensgruppen företrädde. Någon 
didaktisk diskussion om det geografiska ämnesstoffets koppling till demo-
kratiska värden har jag inte funnit inför läroplansreformen 1994. Det saknas 
även debatt- och diskussionsinlägg om och hur ämnet geografi kan bidra till 
den övergripande målsättningen i den nya läroplanen – att fostra demokra-
tiska medborgare. 

Resultatet blev återigen en traditionell tolkning av ämnets innehåll. Kurs-
planernas målformuleringar är fortfarande essentialistiskt präglade och de 
två vetenskaperna; natur- och samhällsvetenskap, framträder tydligt i ”mål 
att uppnå” för gymnasieskolans kursplaner. Något sammanhållet geografi-
ämne är svårt att spåra liksom de förhoppningar som ställdes på geografiäm-
net vad det gällde den tvärvetenskapliga behandlingen av miljöfrågorna. Den 
modell- och teorianknytning som skrivs fram i gymnasieskolans kursplaner 
saknar koppling till den utveckling som skett inom de vetenskapliga disci-
plinerna sedan 1970-talet. Den samhällskritiska och samhällsrelevanta 
forskning som vunnit plats inom den vetenskapliga disciplinen främst genom 
utvecklingen inom den kritiska geografin saknas. Avsaknaden av en nära 
relation mellan de vetenskapliga disciplinerna och skolämnet avspeglas i 
kursplanernas målformuleringar. 
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De förändringar som beställs av Skolverket inför revideringsarbetet med 
texterna till Kursplan 2000 utgörs främst av ett klargörande av de kunskaps-
kvalitéer som undervisningen i respektive ämne ska utveckla genom att tyd-
ligare koppla läroplanens övergripande mål till kursplanernas mål. Vidare 
ska kursplanetexterna tydligt visa att val av innehåll är en fråga för läraren 
och eleverna. Enligt Skolverket är motivet till att angivelser av stoff och 
metod utelämnas i kursplanerna att stoffurvalet måste omprövas av läraren 
utifrån elevernas egna intressen, erfarenhet och behov men också i relation 
till de samhällsförändringar som pågår eftersom de i stor utsträckning påver-
kar de värderingar som elever tar till sig och identifierar sig med.  

Läroplanens två anvisningar, dels att samtliga ämnen ska anlägga fyra 
övergripande perspektiv (historiskt, internationellt, miljöinriktat, etiskt) dels 
att skolans uppdrag är att medverka till att eleverna ska ta till sig samhällets 
gemensamma värdegrund, ska via de enskilda ämnenas specifika kunskaps-
områden fördjupa medborgerliga kompetenser hos eleverna.  Det är dessa 
ämnesspecifika kunskapsområden som utgör ämnets legitimitet på skol-
schemat och beskrivs under ”syftet med ämnet” och tydliggörs i ”Mål att 
sträva mot” där didaktikens Varför? fråga besvaras. 

Den senaste och nu gällande kursplanen i geografi skiljer sig inte i någon 
nämnvärd omfattning från de tidigare, framförallt vad det gäller Mål att upp-
nå. Det är mer organisatoriska förändringar än innehållsliga. Däremot har 
relationen mellan läroplanens intentioner och texten under ”Ämnets syfte” 
förstärkts. Detta gäller även skrivningar under Mål att sträva mot där förhål-
landet mellan människa och miljö har fått ytterligare utrymme och i gymna-
sieskolans text nämns även det etiska perspektivet. Könsrelaterade fråge-
ställningar är fortfarande exkluderade trots att befolkningsgeografin av tradi-
tion tillhört skolämnets undervisningsinnehåll. Ett medvetet könsperspektiv 
har saknats i kursplanerna för geografi ända sedan det patriarkala synsättet 
”osynliggjordes” i och med nya direktiv från statsmaktens sida. Även skriv-
ningar om etnicitet och mångkulturella frågor är osynliga i ett skolämne där 
det internationella perspektivet är ett naturligt inslag. Den sociala geografins 
innehållsfrågor saknas till stora delar i kursplanerna där exempelvis sam-
hällsaktuella frågor som boendesegregation och diskriminering av olika for-
mer är en verklighet som elever lever i och påverkas av. 

Med en viss förvåning läser jag de lärarkommentarer på kursplanerna 
2000 som redovisas i GN (2002:2, s. 127). Ingen av de medverkade lärarna 
har använt frirummet för att tillsammans med sina elever utveckla en egen 
profil. Istället är lärarna nöjda med och arbetar utifrån den kursplan som 
finns därför att den innehåller en utförlig stoffbeskrivning som tydligt upp-
fattas, i alla fall av dessa lärare, som anvisningar till vad som ska behandlas 
under kursens gång. Vidare anser de tillfrågade lärarna att en sådan utförlig 
stoffbeskrivning är en styrka för geografiämnet ”just för att beskriva det 
specifikt geografiska och avgränsa det mot andra ämnen”. Problemet med 
nuvarande kursplan är, som jag ser det i förhållande till ovanstående kom-
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mentarer, att det specifikt geografiska som avgränsar ämnet mot andra äm-
nen och legitimerar geografiämnets plats på schemat ska framgå av kurspla-
nens syftesformuleringar och i mål att sträva mot, inte i mål att uppnå och 
inte i form av ämnesstoff utan just en beskrivning av vad ämnet syftar till. 

Att detta i kursplanen utförligt beskrivna ämnesstoff uppfattas som ”det 
rätta innehållet”, ”det förväntade innehållet, ”det påbjudna innehållet” kan 
förstås utifrån det faktum att ingen av lärarna har reagerat på den detaljstyrda 
kursplanen eller har använt sitt tolkningsföreträde och med hjälp av frirum-
met skapat en egen lokal arbetsplan. Ingen på Skolverket har uppmärksam-
mat styrningen och det verkar även som om detaljstyrningen gått geografer-
na i referensgruppen förbi. Den rimliga förklaringen till geografernas förhål-
lande till innehållet i kursplanetexterna är att ämnets selektiva traditioner av 
många geografer ses som självklara och varken förhandlingsbara eller utbyt-
bara. De selektiva traditioner som framträder i kursplanernas formuleringar 
under denna tredje och avslutande period är de som ingår i den skolämnes-
diskurs som formades redan under den första perioden, förstärktes under den 
andra perioden, i och med brytningen mellan de vetenskapliga disciplinerna 
och skolämnet, för att befästas under den avslutande tredje perioden. 

Det senaste förslaget till ”Mål att uppnå” för gymnasiets kurs Geografi 1 
som är tänkt att träda i kraft från hösten 2007 bekräftar mina resultat. Äm-
nets selektiva traditioner lever vidare och det exkluderade innehållet fortsät-
ter att exkluderas detta trots att ett av de nya perspektiv som tillkommer i Gy 
07 är Genus. I Skolverkets allmänna skrivningar om den nya gymnasiesko-
lan poängteras kraftfullt vikten av ett tvärvetenskapligt tankesätt. Det har 
uppfattats av kursplaneförfattarna när det gäller de mål som behandlar håll-
bar utveckling och dessa formuleringar kan, enligt min åsikt, ses som ytterli-
gare ett exempel på att de förändringar som skrivs fram i kursplanernas tex-
ter till stora delar kan avläsas i de anvisningar som ges i styrdokumentens 
allmänna texter. 

Den mål- och resultatstyrda skolan har funnits i mer än ett decennium och 
det är dags att fundera på om de erfarenheter och de innehållsdiskussioner 
som förts ute på skolorna under tio års tid vad det gäller kopplingen och 
relationen mellan läroplanens intentioner och undervisningen i ämnet tas 
tillvara och kommer till uttryck i kursplanearbetet. I enlighet med Englunds 
(1996) tidigare diskussion kan vi åter ställa oss frågan om det funnits någon 
beredskap i kursplanegruppen (Gy 07) inför en innehållslig diskussion för att 
transformera läroplanens övergripande mål till innehåll i ämnet. Det är svårt 
att se någon tydlig koppling i de föreslagna Mål att uppnå. Möjligtvis finns 
kopplingar i de texter som fortfarande inte publicerats. 

I nästa kapitel redovisas och diskuteras resultatet från ett antal fallstudier 
där den enskilde lärarens innehållsval analyseras med hjälp av observationer 
och samtal.  
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KAPITEL 7 
Geografi i vardag och praktik 

Ett perspektiv som mitt avhandlingsarbete vilar på, och som redovisades i 
kapitel fyra, är att undervisning betraktas som en social handling. Denna 
sociala handling pågår och formas i ett sammanhang och kan uppfattas på 
olika sätt av olika mottagare, bland annat beroende på mottagarnas tidigare 
referenser. Min studie analyserar inte de enskilda elevernas subjektiva me-
ningsskapande utan fokuserar istället på vilka förutsättningar för elevernas 
meningsskapande som ges via undervisningen. Det är läraren och lärarens 
innehållsval som är i fokus. En undervisningssituation kan karakteriseras 
utifrån de val som läraren ständigt ställs inför där de didaktiska frågorna 
Varför? Vad? och Hur? alltid är närvarande. Besluten som läraren fattar styrs 
av den egna referensramen som utgörs av tidigare erfarenheter, exempelvis 
innehållet i den egna utbildningen, där kunskapssyn, pedagogisk grundsyn, 
etiska och politiska ställningstaganden spelar stor roll.  

Lärarens tolkningsföreträde vad det gäller val av ämnesstoff och metod 
stärktes med läroplansreformen 1994 (Lpf 94). Det är de möjligheter som 
frirummet skapat som väckt mitt intresse och som mitt avhandlingsarbete 
koncentreras mot. Genom kursplanernas nya konstruktion finns det inte 
längre något givet innehåll för läraren i exempelvis geografi att utgå från. 
Den undervisande läraren väljer, tillsammans med sina elever, ämnesstoff 
och metod för att uppnå målen i läroplan, programmål och kursplan.  

Genom att analysera den enskilde geografilärarens val av innehåll söker 
jag svar på mina frågor: Hur tolkar geografiläraren kursplanen? Vilket syfte 
vill läraren uppnå med sin undervisning? Vilket ämnesstoff väljer läraren för 
att uppnå syftet? Hur nyttjas frirummet i detta val av innehåll? Hur kopplar 
läraren det geografiska ämnesstoffet till läroplanens övergripande målsätt-
ning om demokratisk fostran? Vilken mening erbjuds eleverna genom un-
dervisningen? 

I den följande texten redovisas resultatet från den praktiknära forskning 
som jag utfört genom observationer av geografilektioner på gymnasiet och 
samtal med lärarkandidater och deras handledare. I resultatredovisningen 
kommer jag att använda citat från skriftliga seminarieuppgifter som blivande 
gymnasielärare i geografi har utfört inom lärarutbildningens didaktik och 
metodikkurs. Jag kommer även att redovisa olika lokala kursplaner som jag 
samlat in från fältet. I redovisningen har jag valt att, i enlighet med de forsk-
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ningsetiska principer som finns angivna för samhällsvetenskaplig och ut-
bildningsvetenskaplig fakultet, inte offentliggöra namn på studenter, handle-
dare eller skolor. De röster som redovisas i texten, från studenter och hand-
ledare, har tilldelats en siffra, exempelvis (1). Originaltexterna finns till-
sammans med observationsanteckningar samlade och sparade. 

Resultatredovisningen från mina observationer och samtal har jag gruppe-
rat i den vedertagna indelningen av geografi: naturgeografi och kulturgeo-
grafi vilka tidigare förenades till en syntes genom regionalgeografin men 
som idag, på gymnasiet, mer representeras av miljögeografi. Som en fond 
för analysen av mina observationer ligger den ämnesteoretiska genomgången 
och den läroplanshistoriska analysen. Inom kapitlets ram diskuterar jag mitt 
resultat i relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en kort sam-
manfattning.  

Det bör observeras att resultaten i detta avsnitt avser ett bestämt geogra-
fiskt område varför eventuella generaliseringar till hela landet bör göras med 
försiktighet. 

Faktorer som kan tänkas styra valet av innehåll  
För att om möjligt sätta in läsaren i den kontext som nutida geografiunder-
visning pågår i startar jag resultatredovisningen med en miljöbeskrivning. 
Bilden är sammanställd utifrån den information som jag under flera år tagit 
del av och observerat ute på de gymnasieskolor som jag besökt. En del av 
dessa gymnasieskolor har jag återkommit till vid flera tillfällen. I beskriv-
ningen försöker jag fånga den förändring över tid som jag har observerat. De 
tre påverkansfaktorer som beskrivs är de mest styrande för lärarkandidatens 
val av syfte, innehåll och metod. Det är, utan inbördes rangordning, handle-
dare, styrdokument och läromedel. 

Handledare 
De första praktikbesöken utfördes under hösten 1997. Geografiämnet hade 
då funnits som självständigt ämne sedan ht 94 inom gymnasiets samhällsve-
tenskapliga program. Att återinföra geografi som ett självständigt ämne på 
gymnasiet efter trettio års frånvaro var inte alldeles enkelt. Det fanns flera 
samverkande faktorer som enligt min åsikt försvårat ämnets etablering och 
innehållsliga utveckling som skolämne. Ämnet geografi kom att bestå av två 
förhållandevis korta kurser inom det samhällsvetenskapliga programmets två 
grenar (av tre möjliga). Det innebar att det var ett fåtal elever i en årskull på 
gymnasiet som läste geografi. Geografi A bestod av 50 poäng (1 poäng = 1 
timme) och Geografi B, 90 poäng. Samhällsvetargrenen läste både Geografi 
A och Geografi B (140 p) men Ekonomisk gren läste enbart Geografi A. 
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En konsekvens av detta blev få undervisningstimmar, något som i sin tur 
resulterade i att få nya lärare i geografi rekryterades. Undervisningstimmarna 
i geografi användes istället som utfyllnad av redan befintliga tjänster. Den 
nyrekrytering som behövdes försvårades av att det fanns få nyutbildade äm-
neslärare i geografi. Av de ämnesbehöriga lärare som åtog sig att undervisa i 
geografi hade de flesta genomgått sin egen utbildning redan före 1965 då 
geografiämnet delades upp på gymnasiet. Inga öronmärkta pengar fanns för 
fortbildningsinsatser när nya gymnasieskolan startade. Det fanns därmed ett 
litet utrymme för fortbildning och ingen av de handledare som jag träffade 
under de första åren hade deltagit i någon fortbildningskurs inför ämnets 
återkomst.66 På de flesta skolor som jag besökte fortsatte lärarna att dela upp 
ämnesstoffet och undervisningen mellan lärarna i naturkunskap och sam-
hällskunskap, enligt den princip som funnits sedan 1965. Denna delning av 
ämnesstoffet levde kvar under flera år. Allt detta sammantaget resulterade 
bland annat i avsaknad av ämnesgrupper inom vilka kursplaner, ämnesplane-
ring, innehållsfrågor och betygskriterier kunde diskuteras.  

Efter omorganisationen av gymnasieskolan från ht 2000 blev geografi ett 
karaktärsämne inom hela SP-programmet med en utökad och obligatorisk 
kurs, Geografi A, 100 poäng. Geografi B minskades ner till 50 poäng och 
blev en valbar kurs inom samtliga program. Enligt Skolverket så är eleverna 
behöriga att söka och läsa Geografi B utan att ha läst Geografi A. Det inne-
bär att innehållet i B-kursen inte bör bygga på A-kursen utan ges fristående.  

De elever som idag läser Geografi A läser samtidigt Naturkunskap A, 50 
poäng, och Samhällskunskap A, 100 poäng som båda är kärnämnen på gym-
nasiet. Utöver dessa kurser läser samma elever Naturkunskap B, 100 poäng, 
som är ett karaktärsämne på samhällsvetenskapsprogrammet och Samhälls-
kunskap B, 100 poäng, som är gemensam kurs inom samhällsvetenskapsin-
riktningen.  

Det finns stor möjlighet/risk till dubblering av ämnesstoff, visserligen ur 
olika perspektiv men när det sker upplevs det som tråkigt av eleverna. Det 
ämnesstoff som eleverna framförallt möter i flera ämnen är jordens upp-
komst och utveckling, endogena och exogena processer, vatten (geografi och 
naturkunskap) och befolkningsfrågor (geografi och samhällskunskap). 

Det har skett en hel del förändringar ute på skolorna under den period 
som mina observationer ägt rum. Behöriga geografilärare har nyanställts. 
Den samlade kunskapsmassan inom ämnet geografi har utökats. Ämnesinsti-
                               
66 I Utbildningsradions regi erbjöds en distanskurs i Geografi motsvarande 5 poäng. Lärarna 
fick möjlighet att tentera av kursen vid olika universitet i landet. Förutom ett nyproducerat 
material bestående av en lärobok och en studiehandledning visades en TV-serie i anslutning 
till kursen, Världens Geografi, som bestod av 10 stycken program om vardera 60 minuter. 
Mårtensson, Solveig, Wennberg, Gösta (red.) (1996): Geografi – Världens ämne. Om att 
undervisa i geografi. Sveriges Utbildningsradio AB. Göteborg: Svensk Tryck. 
Mårtensson, Solveig (1996): Världens geografi. Om att undervisa i regionalgeografi med 
didaktisk inriktning. Studiehandledning. Sveriges Utbildningsradio AB. Stockholm: NST 
Kopia. 
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tutioner har byggts upp, arbetsplaner och innehållsfrågor diskuteras i ämnes-
grupper och lärarlag och framförallt på de skolor som lärarlagsarbete har 
införts är man positiv till geografiämnets stora möjligheter till tvärvetenskap-
liga kopplingar och samarbete över ämnesgränser.  

De handledare som lärarkandidaterna möter rekryteras centralt via admi-
nistrativ personal på ILU och de olika praktikskolorna. Under mina praktik-
besök har jag mött och samtalat med sammanlagt trettiosju olika handledare. 
Det innebär att jag träffat några handledare mer än en gång. Ingen handleda-
re har genomgått någon handledarutbildning. Fyra handledare har inte varit 
ämnesbehöriga och vid två tillfällen har handledaren varit anställd som vika-
rie och saknat ämnesutbildning. I samtliga fall har handledaren varit positivt 
inställd till sin uppgift och uttryckt att det varit både inspirerande och läro-
rikt att vara handledare och genom detta få nya perspektiv på ämnet.  

Handledaren ansvarar för en eller två lärarkandidater, så kallad parpraktik 
som införts under senare år på grund av svårigheten att rekrytera handledare. 
En komplikation, både för handledaren och lärarkandidaterna, har varit att 
handledaren, i allt för många fall, fått information om sitt uppdrag väldigt 
nära inpå praktiken, i sämsta fall endast någon dag innan praktiken startat. 
Att läraren informerats sent har samtidigt fått konsekvenser för lärarkandida-
tens arbetsuppgifter under praktiken. Flera handledare har överlämnat sin 
egen planering till lärarkandidaten utan någon innehållsdiskussion. Det har 
inte funnits tid till denna diskussion. Andra handledare har lämnat en rubrik 
och ett antal lektioner som lärarkandidaten med handledarens hjälp har pla-
nerat. Det finns också lärarkandidater som helt på egen hand valt ämnesin-
nehåll och utförande.  

Styrdokument 
När det gäller arbetet med att tolka styrdokumenten har det skett ett stort 
utvecklingsarbete ute på de besökta skolorna. När den nya mål- och resultat-
styrda skolan introducerades saknades öronmärkta medel för fortbildning i 
det nya arbetssättet. Lärarna fick på egen hand tolka de nya kursplanerna. 
Betygskriterier för MVG fanns inte angivet för något ämne vilket i sin tur 
resulterade i att i stort sett inga elever tilldelades det högsta betyget. Att im-
plementeringen av de nya styrdokumenten i flera avseenden misslyckades 
konstaterades senare av Skolverket (Skolverket 1999e). Bland annat påpeka-
des avsaknaden av demokrati- och värdegrundsfrågor i skolarbetet (Lindgren 
2003). Samtidigt som gymnasieskolan reformerades, ht 00, omarbetades 
samtliga styrdokument. En tydligare koppling mellan de olika måldokumen-
ten beställdes av de ämnesexperter som Skolverket anlitade för uppdraget.  

Ett måldokument som varje kommun är skyldig att upprätta är den kom-
munala skolplanen. Det är ett politiskt antaget dokument som barn- och ut-
bildningsnämnden i kommunen ansvarar för. Lärarkandidaterna har haft till 
uppgift att under praktiken studera kommunens skolplan. Det har visat sig att 
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den kommunala skolplanen är ett okänt styrdokument ute på skolorna. Detta 
dokument ska tillsammans med läroplan, programmål och kursplan omtolkas 
till lokala arbetsplaner. Det är lärarnas uppgift att tillsammans med eleverna 
arbeta fram dessa. Kursplanerna är bindande föreskrifter: ”Kursplanen som 
måldokument är till för skolans – lärarnas och elevernas – planering av un-
dervisningen och därmed ett av de viktigaste underlagen till skolans arbets-
plan.” (Betygsboken, s. 9).  

När det gäller de handledare och de skolor som jag besökt kan jag se en 
tydlig utveckling vad det gäller arbetet med lokala arbetsplaner och betygs-
kriterier. Flera handledare har arbetat fram egna arbetsplaner som presente-
ras via skolornas hemsidor.  

I den redovisning över det arbete som pågår ute på skolorna och som pre-
senteras i GN 2002:2, s. 126-128, hade ingen av de tillfrågade lärarna eller 
deras kollegor utarbetat en egen lokal arbetsplan i geografi (lärarna represen-
terade fyra gymnasieskolor i Stockholm, Örebro, Falkenberg och Mölndal).67 

Läromedel 
Det har visat sig i samtal med handledarna att läroboken ofta har varit lika 
med kursen och att den även används som eget fortbildningsmaterial. Lärar-
na förutsätter att innehållet som presenteras i lärobokstexten också represen-
terar läroplanens och kursplanens intentioner om vad som är värdefull kun-
skap i geografi. När jag skriver läroboken så menar jag det läromedel som 
under hela perioden dominerat på gymnasiet: Östmans m.fl. (1994), Geogra-
fi. Människa, Resurserna, Miljön.68  

Inför geografiämnets återkomst år 1994 var det tre förlag som satsade på 
en ny geografibok: Bokförlaget Natur och Kultur, Gleerups och Almqvist & 
Wiksell. Bokförlaget Natur och Kultur var först ut på marknaden med en 
norsk geografibok, översatt och bearbetad till svenska, Geografi för gymna-
siet. Den boken kom även att bli känd som felboken eftersom den första 
upplagan kom att innehålla ett stort antal fel. Trots att dessa fel korrigerades 
i följande upplaga kom boken aldrig att säljas i något större antal. Läroboken 
har använts under en observation. Det andra läromedlet som kom ut på 
marknaden var en översättning av en dansk geografibok producerad av Glee-
rups, Geografi. Natur och samhälle. Det var ett omtyckt läromedel med ett 
lite annorlunda upplägg men kom att anses för avancerad av många lärare. 
Läroboken som endast gavs ut i en upplaga används fortfarande ute på de 
besökta skolorna, främst som uppslagsbok eller som fördjupningslitteratur.  

                               
67 I GN 2004:1, s. 26-27, sammanfattar Solveig Mårtensson huvudpunkterna i Riksförening-
ens svar till Skolverket under rubriken ”Hur fungerar gymnasiets geografikursplaner?”.  
68 Jag var en av fem medförfattare när läromedlet gavs ut 1994.  
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Det tredje läromedlet, Geografi. Människa, Resurserna, Miljön, som pro-
ducerats av Almqvist & Wiksell, är den bok som använts nästan uteslutande 
i samtliga klasser som jag besökt. 

Gleerups har återkommit med ett nytt läromedel i geografi Geo-guiden 
(2001). Läromedlet är indelat i två delar, en tematisk del och en regional-
geografisk del. En handledare använder Geo-guiden som lärobok. 

Redovisning av de observerade lektionernas innehåll 
Nedan redovisas i tabellform val av ämnesinnehåll i de totalt 81 observerade 
lektionerna. Först redovisas ämnesinnehållet i de lektioner (41 st) där 1994 
års kursplaner i geografi, Kurs A 50 poäng och Kurs B 90 poäng, gällt. Se-
dan redovisas innehållet i de lektioner som avser kursplanerna i geografi från 
år 2000, Kurs A 100 poäng och Kurs B 50 poäng (40 st).  

Observationerna sträcker sig över samtliga årskurser 
De enskilda gymnasieskolorna beslutar om kursernas inbördes ordning. Det 
betyder exempelvis att två elever inom samma kommun men i skilda gymna-
sieskolor kan läsa Geografi A i olika årskurser. Övervägande delen av gym-
nasieskolorna hade under perioden (ht 94) till omorganisationen av gymna-
sieskolan (ht 00) valt att förlägga Geografi A, 50 poäng, till höstterminen i 
åk 2. De skolor som valde att förlägga Geografi A, 50 poäng, i åk 3 valde 
samtidigt bort möjligheten att inrätta Geografi B som valbar kurs.  

Efter omorganisationen hösten 2000 har kärnämneskursen Geografi A, 
100 poäng, allt oftare förlagts till åk 1. I Uppsala kommun har skolförvalt-
ningen förordat att gymnasieskolor med SP-program ska förlägga Geografi 
A, 100 poäng, till åk 1. En anledning till detta beslut är att underlätta för 
elever som exempelvis vill byta gymnasieskola under pågående utbildning. 
Det innebär att eleverna som läser geografi är de yngsta på gymnasiet och 
nyligen har avslutat sina grundskolestudier i geografi. Det innebär samtidigt 
att den geografikurs som eleverna läser i årskurs ett på gymnasiet räknas 
som avgångsbetyg i ämnet och ligger till grund för antagning till fortsatta 
studier efter gymnasiet.69 Ingen av de lektioner som jag har observerat har 
varit inom ramen för den valbara kursen Geografi B. Anledningen är att få 
skolor har erbjudit eleverna den valbara kursen och ingen av handledarna 
undervisade på den valbara kursen vid tidpunkten för mina besök. 
 

                               
69 Det har varit en hel del diskussioner om det kursuppbyggda gymnasiet där betyget inte är 
ett ämnesbetyg utan ett kursbetyg. Konsekvenserna har under åren visat sig framförallt när det 
gäller elevers lässtrategi för att nå högsta betyget (MVG).  
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Tablå 1: Ämnesinnehåll i de 81 observerade lektionerna 

 Kurs A 50 p Kurs B 90 p 
 Samhällsvetenskap + Samhällsvetenskaplig 
 Ekonomisk gren gren (50+90=140)  

Naturgeografi 17 13 
Jordens uppbyggnad    8   1 
Vatten   1   8 
Väder och klimat   4   0 
Energi   1   1 
Regionalgeografi: 
Europas berggrund   3   3 
 
Kulturgeografi   4   7 
Befolkning   3   2 
Marken vi lever av   1   1 
Näringsliv   0   2 
(Handel, Lokalisering) 
Samhällsplanering   0   2 
 
Miljö   0   0 
 

Totalt 41 besök  
 Kurs A 100 p Kurs B 50 p 
 Karaktärsämne på SP Valbar kurs på  
  samtliga program  

Naturgeografi  26   0 
Jordens uppbyggnad  11    
Vatten   6 
Väder och klimat   7  
Energi   0  
Energi och miljö   2 
Kulturgeografi 12   0 
Befolkning   4  
Marken vi lever av   5  
Näringsliv (Transporter)     1  
Mentala kartor     1 
Regionalgeografi   0  
Globalisering   1 
Människa och Miljö   2   0 

 

Totalt 40 besök  

Ett samlat intryck av lektionernas innehåll 
Trots en rumslig spridning av skolor, handledare och lärarkandidater så upp-
visar geografiundervisningen ute på gymnasieskolorna ett tydligt mönster. 
Att mina skolbesök har inträffat under ungefär samma veckor på året kan 
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vara en av flera förklaringar till den konsensus som verkar finnas när det 
gäller val av ämnesinnehåll.70 Under perioden fram till det att nya kurspla-
nerna togs i bruk har samtliga lektioner utom en, under mina besök på höst-
terminen, behandlat det naturgeografiska ämnesstoffet. Ett liknande mönster 
finns även efter omorganisationen. Under höstterminen består geografikur-
sen av naturgeografiska moment. De kulturgeografiska momenten kommer i 
slutet av vårterminen.  

Utifrån ovanstående resultat kan innehållet i Geografi A, 100 poäng, ge-
nerellt beskrivas som nedan. Naturligtvis förekommer avvikelser men i stort 
gäller följande innehåll: 

Geografikursen startar med geografisk metod. Inom detta avsnitt är det 
kartor och namngeografi som utgör innehåll, ofta arbete med blindkartor. 
Efter eventuell genomgång av geografisk metod och kartövningar, så gäller 
den kapitelindelning som känns igen från Östman m.fl. (1994) Geografi. 
Människor, Resurser, Miljö. Ämnesstudierna startar med ”Jordskorpan – 
grunden för vår livsmiljö”. Det geografiska ämnesstoff som eleven möter är 
hämtat från geologin och handlar om jordens uppbyggnad och utveckling, 
endogena och exogena processer, nordens berggrund, glaciärer och istider 
och avslutas med naturlandskap i Norden.71 

Följande kapitel ”Vattnet – en livsviktig resurs” är ett avsnitt som tidigare 
sparades till Geografi B, 90 poäng, enligt ovanstående tabell. Efter ht 2000 
återfinns vattenavsnittet inom Geografi A, 100 poäng. Två av sex lektioner 
om vatten har innehållit en kombination av natur- och kulturgeografiskt äm-
nesinnehåll, alltså geografi. De övriga fyra lektionerna har varit rent natur-
geografiska till sin karaktär.  

”Väder, klimat och växtlighet” är nästa moment där atmosfären och bio-
sfären utgör ämnesinnehåll; ett rent naturgeografiskt moment vad det gäller 
innehåll, upplägg och utförande. I de flesta lokala arbetsplaner som jag tagit 
del av kommer väder och klimat före vattenavsnittet. 

”Marken vi lever av” är en omtyckt rubrik. Här är de sju olika typer av 
jordbruk ett återkommande innehåll och undervisningen följer det metodför-
slag som finns i lärarpärmen. Totalt har jag observerat sju lektioner som 
behandlar jordbruksproduktion, samtliga utifrån lärarpärmens förslag till 
innehåll och upplägg. 

Totalt tre av åttioen lektioner har behandlat ekonomisk geografi. Före-
tagslokalisering, teorin om handel med komparativa fördelar och transporter 
har utgjort innehåll. Ekonomisk geografi är ett ämnesområde som ofta sak-
nats i de arbetsplaner som de enskilda lärarna har utarbetat. Finns ämnesom-
rådet med så är det inplanerat i slutet av kursen.  

                               
70 Lärarkandidaterna är ute på praktik under en period av 7–8 veckor per termin. 
71 Detta avsnitt är ett exempel på att ämnesstoffet kan dubbleras med Naturkunskap A som är 
ett kärnämne vilket innebär att samtliga elever på gymnasiet läser ämnet, oftast förlagt till 
årskurs 1. 
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Befolkningsavsnittet återfinns också mot slutet i lärarnas planering. Ett 
potentiellt problem som jag stött på ute på skolorna är att befolkningsfrågor 
även behandlas av lärarna i samhällskunskap. De lärare som inte själva un-
dervisar i samhällskunskap råkar allt som oftast ut för dubblering.72 I flera 
fall så utelämnar geografilärarna befolkningsavsnittet med argumentet att de 
ändå får denna kunskap i ämnet samhällskunskap. Återkommande moment 
inom befolkningsavsnittet är den demografiska transitionen, befolknings-
pyramider och migration. 

Regionalgeografiska moment har över tid minskat sitt utrymme. Ofta 
handlar det om att eleverna ska välja ett land och redovisa fakta skriftligt 
och/eller muntligt. Det är en uppgift som eleverna, enligt flera handledare, är 
förtjusta i. Något som Gleerups har tagit fasta på i sitt nya läromedel Geo-
guiden (2001) där andra delen ägnas åt en regionalgeografisk genomgång. 

Av de lektioner som jag observerade fram till ht 2000, totalt 41, har en-
dast två lektioner innehållit ett ämnesstoff riktat mot miljöfrågor, miljöpro-
blematik och hållbar utveckling. Två studenter med samhällskunskap i sin 
kombination hade under sin parpraktik planerat en lektion som tog upp Kyo-
toavtalet och handel med utsläpp. Enligt flera handledare ger den nya utöka-
de A-kursen bättre förutsättningar att arbeta tvärvetenskapligt. Det kan vara 
en anledning till att under de sista årens observationer har fyra geografilek-
tioner behandlat miljöproblematik, energi och miljö vid två tillfällen och 
människan och miljön vid två tillfällen.73  

Ovanstående sammanfattning av innehållet i Geografi A illustreras nedan 
med hjälp av en planeringsöversikt som jag har hämtat från en praktikskola. 
På skolan finns flera geografilärare som tillsammans har utarbetat planering-
en. Geografi A, 100 poäng, är en karaktärskurs och Geografi B, 50 poäng, är 
en valbar kurs. De flesta elever läser inte Geografi B. Planeringen bygger på 
kapitel i Östman m.fl. (1994):  

Geografi ett delat ämne 
Av mitt material framgår att i den praktiska undervisningen sker en konkret 
uppdelning av ämnesstoffet i natur- respektive kulturgeografi. Endast nio av 
totalt 81 lektioner speglar ett mer sammanhållet geografiämne. Trots att lä-
rarkandidaterna i sina skriftliga beskrivningar av ämnet geografi framhåller 
ämnets tvärvetenskapliga karaktär som något positivt och eftersträvansvärt 
verkar det i praktiken vara svårt att förena de två delarna.  

                               
72 I den planering över Geografi A, 50 poäng som publicerades i GN (95:2, s. 71) anges som 
kommentar att befolkningsavsnittet kan begränsas till de rumsliga aspekterna av befolknings-
frågorna, detta på grund av att ämnet samhällskunskap också behandlar befolkningsfrågor. 
73 De observerade 4 lektionerna (2+2) har varit parpraktik. I dessa två fall har lärarkandidater-
na arbetat tillsammans med planering och upplägg. Under den lektion som hade energi och 
miljö som tema delade även studenterna på lärarrollen.  
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Tablå 2: Planeringsöversikt 1: Geografi A, 100 p./Geografi B, 50 p. 

Geografi A 100 gp/80 timmar 
 
Kapiel 1 (+2) Introduktion. F.a. kartan ca 8–10 h 
 
Kapitel 4 Jordskorpan ca 10–12 h 
 Plattektonik, geomorfologin, istiden 
 (ej berggrund, bergarter, jordmåner) 
 
Kapitel 6+12 Klimatologi och miljö ca 20–25 h 
 
Kapitel 3+8 Näringsliv och demografi ca 20–25 h 
 
Övrigt Timmar för omprov,  
 studiebesök, ca 10 h 
 extra tid till arbeten, föreläsningar, etc. 
 
Geografi B 50 gp/ 50 timmar 
Övergripande tema för kursen är regionaliseringen på global och lokal nivå. 
 
Kapitel 5+9 Mark och vatten ca 12 h 
 Tips: gärna i samarbete med 
 samhällskunskapen för att kunna behandla 
 problematiken ur ett u-lands perspektiv. 
 
Kapitel 9 Stads- och samhällsplanering ca 15 h 
 Tips: studiebesök stadsbyggnadskontoret. 
 Kan göras i samarbete med t.ex. historia om 
 kulturlandskapets framväxt. 
 
PM-examination Turismexploatering av mark, ca 13 h 
 vatten, resurser, människor.  
 För- och nackdelar. 
 Eleven bör redovisa tidigare inhämtad 
 kunskap från både A- men f.a. B-kursen. 
 Denna del avslutas med seminarium och  
 opponering. 
 
       Övrigt Timmar för omprov, studiebesök, ca 10h  
Källa: Handledare 1 

Ett naturgeografiskt innehåll 
En slutsats som jag kan dra utifrån mitt material är att kursplanernas utform-
ning bidrar till den uppdelning av ämnet som sker i den praktiska undervis-
ningen. Såväl de tidigare som de nuvarande kursplanerna i geografi är en 
motsägelsefull produkt. Syftestext, beskrivning av ämnets karaktär och 
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struktur och Mål att sträva mot74  karakteriseras av ett tvärvetenskapligt syn-
sätt på ämnet. Däremot framträder ämnets tudelning tydligt i Mål att uppnå 
och betygskriterier som är detaljerade och innehåller anvisningar gällande 
ämnesstoff.  

Av de observerade 81 lektionerna har 55 lektioner innehållit ett naturgeo-
grafiskt ämnesstoff som motsvarar skrivningarna i ett fåtal Mål att uppnå. 
Utifrån lärarnas planering (i början av observationsperioden enbart muntligt) 
och lärarkandidaternas skriftliga redovisningar efter praktiken är det ingen 
överdrift att påstå att Geografi A, 50 poäng, dominerades av ett naturgeogra-
fiskt innehåll.  

Kursen är enligt kursplanen inriktad mot resursfrågor men kursplanens 
mål, som pekar mot människan som en aktiv brukare och förändrare av jord-
ytan, karakteriseras av ett tvärvetenskapligt synsätt: 

”Målet för kursen är att eleverna tillägnar sig ökade insikter i och kunskaper 
om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jord-
ytan och om vårt beroende av vår omgivning på lokal, regional och global 
nivå.  

Kursen har inriktning mot resurser och resursanvändning och konsekven-
ser av detta och ger kunskaper i frågor som angår överlevnad, miljöpåverkan, 
resursknapphet och ekonomiskt handlande.” (Geografi A, 50 p). 

 
Måldokumentet kan inte sägas ligga till grund för lärarnas innehållsval då 17 
lektioner av 21 möjliga bestod av ren naturgeografi utan någon koppling till 
människan som aktiv brukare och förändrare av jordytan. Däremot stämmer 
den arbetsplan för Geografi A, 50 poäng, som publicerades i Geografiska 
Notiser (95:2, s. 71) väl överens med den dominerande uppfattningen ute på 
skolorna om vad som är ett viktigt kunskapsinnehåll i geografiundervisning-
en. I arbetsplanen uppges att biosfären är det viktigaste ämnesstoffet i geo-
grafiundervisningen på gymnasiet och bör behandlas ingående. Den publice-
rade arbetsplanens innehåll motsvaras endast av tre Mål att uppnå, hämtade 
från två olika kurser:  

 
Enligt kursplanen inrättad 1994-07 

”skall eleven 
– ha kunskap om geo-biosfärens olika delar, såsom berggrund och jordar, 

vatten och luft, vegetation och topografi, som förutsättning för människans 
verksamhet.” (Geografi A, 50 p). 

”skall eleven 
– kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer, t ex vulka-

nism, vittring, rinnande vattens, vågors, vindens och isens arbete, och hur 
dessa ger upphov till skilda typer av naturlandskap 

                               
74 Saknas i geografikursplanen 1994. 
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– kunna redovisa, analysera och förstå lokala, regionala och globala kli-
matförhållanden samt klimatvariationer och klimatförändringar.” (Geografi 
B, 90 p). 

 
Ovanstående text illustreras med hjälp av Tablå 3: Planeringsöversikt 2 häm-
tad från en praktikskola. 
 
Tablå 3: Planeringsöversikt 2: Geografi A, 50 p. 

Geografi A, 50 p. HT-01 
Klass: S3a 
Lärobok: Östman m.fl. (1994): Geografi. Människor, Resurser, Miljö. 
 
v. 35 – 36 Introduktion till ämnet med mål, kriterier och de sidor som ingår i 

A-kursen. Kap 1, sid 2-8. Kartografi, sid 9-17. Behandla grund-
läggande begrepp inom kartografin. 

 
v. 37 – 39  Jordskorpan, sid 49-58, 64-67, 72-74. Påbörja Klimat, sid 126-

127, sid 133. 
 
v. 40 – 43  Forts. Klimat och Vegetationstyper sid 143-151, 156-157. Skriv-

ning + genomgång. 
 
v. 44 LOV 
 
v. 45 – 47 Jordbrukstyper, kap 6 
 
v. 48 – 50 Vatten, kap 4. Skrivning.  
Källa: Handledare 2 
 
De omarbetade kursplanerna i geografi (2000) förstärktes när det gäller syf-
testextens utformning mot ett holistiskt synsätt. Någon sådan utveckling 
skedde inte när det gällde Mål att uppnå som i stort sett är identiska med de 
tidigare. Till kursen Geografi A, 100 poäng, hör 11 stycken Mål att uppnå. 
Det är mål nr 2, 3, 4 och möjligtvis nr 5, som främst utgör innehåll i de ar-
betsplaner som jag tagit del av ute på skolorna (samma mål att uppnå som 
beskrivs ovan). Målen motsvarar kapitel 4–6 i det totalt dominerande läro-
medlet för gymnasiegeografin, Östman m.fl. (2001).  

Det naturgeografiska innehållet som motsvarar ovanstående Mål att uppnå 
och kapitel i läroboken är Litosfären (Jordens uppbyggnad, endogena och 
exogena krafter), Biosfären (klimat och vegetationstyper), Vatten, havet och 
vattnets rörelser ur ett naturgeografiskt perspektiv och Energi.  

Nedanstående planering är från en praktikperiod och illustrerar mitt sam-
manfattande intryck av båda A-kursernas ämnesinnehåll, framförallt under 
höstterminen. Innehållet i nedanstående planering motsvarar kapitel 3 ”Jord-
skorpan – grunden för vår livsmiljö” i Östman m.fl. (1994) och kapitel 4 
(2000): Geografi. Människor, Resurser, Miljö.   
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Tablå 4: Planeringsöversikt 3: Geografi A, 100 p. 

Geografi A 100 p, planering v. 42 – 48. Ht 03. 
Klass: SP1B 
 
Jordens uppbyggnad och utveckling 
 
Vecka 42 måndag:  Jordens uppbyggnad 
  Kontinentaldrift 

fredag: Endogena och exogena processer 
  Vulkaner/Jordbävningar (grupparbete) 
 
Vecka 43  måndag:  Redovisning grupparbeten 
  Veckning 
  Bergarter 
  Mineral 
  Användning inom industri 
 fredag: forts. måndagslektion 
 
Vecka 44  Lov 
 
Vecka 45 måndag: Fossila bränslen 
  Nordens berggrund 
 fredag: Vittring 
  Sluttningsprocesser (grupparbeten) 
  Jordflytning 
  Jordskred 
  Slamström 
  Snölavin 
 
Vecka 46 måndag: Redovisning grupparbeten 
  Vatten och vind 
 fredag:  Vatten och vind 
 
Vecka 47 måndag:  Glaciologi 
 fredag: Människan som exogen kraft 
  Jordarter och jordmån 
 
Vecka 48 måndag: Naturlandskap i Norden, grupparbete 
  Danmark 
  Norge 
  Sverige 
  Finland 
  Island 

fredag: Prov på utvalda delar 
  Utvärdering  
Källa: Handledare 3 
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Med utgångspunkt i mina observationer och studenternas redovisningar är 
det inget överdrivet påstående att Geografi A, oavsett omfång, främst består 
av ett naturgeografiskt ämnesstoff. Handledarnas sammanfattande synpunk-
ter på kursplanerna i geografi är att det naturgeografiska ämnesstoffet domi-
nerar i styrdokumenten. De anser vidare att de detaljerade ”Mål att uppnå” 
styr undervisningens innehåll eftersom de motsvarar betyget godkänd. Det är 
en anledning till att det sammanhållna ämnet geografi inte syns i det praktis-
ka utförandet, undervisningen i klassrummet. Undervisningen planeras ut-
ifrån lärobokens framställning och lärobokens struktur och lärobokens rubri-
ker används i de egna arbetsplanerna. De skriftliga prov som eleverna får i 
geografi är med få undantag relaterade till läroboken. 

Varför geografikursen har en sådan övervikt av naturgeografiskt ämnes-
stoff förklarar flera handledare med elevernas svaga bakgrundskunskaper när 
de kommer till gymnasiet. Gymnasiekursen ska bygga på grundskolans stu-
dier men gymnasielärarna måste börja från början. Det är de naturgeografis-
ka kunskaperna som lägger grunden till ämnet och det är därför av största 
vikt att starta geografikursen med avsnitten om litosfären och biosfären igen, 
även om det redan behandlats i grundskolan. Även de lärarintervjuer som 
Haraldsson (2002) utfört för att kartlägga hur miljöundervisningen är upp-
lagd på gymnasiet pekar mot samma resultat. Lärarna anser att elevernas 
bakgrundskunskaper är mycket olika och viktiga kunskaper saknas när de 
kommer från grundskolan. ”Det gäller främst naturgeografi, som de helt 
enkelt är svältfödda på och besitter mycket grunda kunskaper i enligt flera 
lärare.” (s. 24.) 

Syftet med undervisningen i naturgeografi 
Eftersom läroboken har en avgörande roll för elevens lärande är det intres-
sant att studera hur ämnesstoffet framställs och i vilken kontext presentatio-
nen sker. En av lärarkandidaterna beskriver i en seminarieuppgift en viktig 
iakttagelse när det gäller framställningen av det naturgeografiska ämnesstof-
fet i läroboken: 

”Jag har nu studerat en av kursböckerna för geografi A och B till gymnasiet. 
Jag väljer att jämföra två uppslag i ett natur- respektive samhällsgeografiskt 
kapitel. Boken jag tar detta ur är Östman mfl, Geografi, människorna, resur-
serna, miljön. På s 110-111 tar jag mig friheten att räkna antalet kursiva ord, 
ord som kan anses vara nyckelbegrepp eller svåra ord. Dessa är då 25 styck-
en, bland annat nämns svåra begrepp som ablasion, frostsprängning, penep-
lan, jordart och jordmån. De kursiva orden på ett jämförbart samhällsgeogra-
fiskt uppslag (s. 248-249) är till antalet 4, organisatoriskt, specialisering, nya 
orter och tillgång. Detta känns som ett genomgående ”problem” med ämnet. 
Naturdelen blir för komplicerad med alla, som jag tror alla elever uppfattar 
det, nya ord.” (1) 
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Lärarkandidatens slutsatser stämmer överens med mitt samlade intryck från 
lektionernas genomgångar och innehåll. Kunskaper i naturgeografi består 
främst i att lära sig begrepp och relationer mellan begreppen. Vilka begrepp 
som väljs ut bestäms av den hierarkiska strukturen hos moderdisciplinen. I 
gymnasiegeografins fall har läromedelsförfattaren tolkat och valt vilka be-
grepp som motsvarar den sanna kunskapen utifrån kriteriet vetenskapligt 
prövade.  

Jag kan exemplifiera med den observation som jag utförde inom ramen 
för ovanstående planeringsöversikt v. 42–48 (Tablå 4). Den lektion som jag 
observerade behandlade glaciologi. Syftet med lektionen var enligt lärarkan-
didaten: ”[…] att de ska få en bakgrund om varför Sverige ser ut som det 
gör. Jag vill att de ska förstå vad glaciologi är och vad det har inneburit för 
Sveriges utseende” (2). Metoden som lärarkandidaten använde för att uppnå 
syftet var att förklara ett antal begrepp som eleverna förväntades förstå inne-
börden av. Det var: Ablation, Ackumulation, Firn, Fjord, Flytning, Flytt-
block, Glaciologi, Isräfflor, Landhöjning, Landis, Morän, Rundhäll, Rull-
stensås, U-dal. (3). Framställningen var traditionell katederundervisning 
med påbjuden text, läroboken sidorna 105–112 i läxa. Lärarkandidatens 
framställning var föredömlig på flera sätt: genomtänkt struktur, påläst, illust-
rationer på OH och skisser på tavlan. Eleverna fick i slutet av lektionen i 
uppgift att skriva ned svaret på frågan: ”Vad har ni lärt er av dagens lek-
tion?”  Följdenligt skrev eleverna upp de begrepp som läraren hade gått ige-
nom och som eleverna antecknat och fått i läxa. Flera elever skrev även kort-
fattat om begreppens innebörd. 

Nutida forskning visar att elevernas kunskapsbyggande process är starkt 
beroende av syftet med undervisningen och det sammanhang som kunskapen 
presenteras i. Om syftet med innehållet i de naturgeografiska lektionerna är 
att lära de studerande naturvetenskapliga begrepp och relationer mellan be-
greppen kan vi i enlighet med Östman (1995, s. 41) benämna detta syfte för 
”Introduktion i naturvetenskap” fokus. Med detta syfte i fokus finns det inget 
utrymme för att diskutera hur människan interagerar med naturen. Möjlighe-
ten att diskutera demokratiska eller etiska och moraliska aspekter inom kun-
skapsområdet förloras. Att isolerat lära sig det naturvetenskapliga begrepps-
systemet skapar en instrumentell syn på relationen mellan människa och 
natur. Målet blir att lära sig vetenskapliga begrepp. 

För att underlätta elevernas lärande försöker läraren ibland att konkretise-
ra och lyfter in naturen i klassrummet som ett instrument för att uppnå syftet 
– inlärning av generella naturvetenskapliga begrepp. I geografi kan arbete 
med exempelvis mineralsamlingar utgöra ett laborativt inslag i undervis-
ningen.75 Effekten blir att eleverna lär sig delar av det naturvetenskapliga 
begreppssystemet isolerat från den omgivande naturen. Fenomen och hän-

                               
75 Jag har observerat två lektioner som innehållit laborationer. De handledare som ansvarade 
för lärarkandidaternas praktik hade geografi och naturorienterande ämnen i sin utbildning. 
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delser i naturen används enligt det här synsättet som instrument för att lära 
eleverna naturvetenskapliga begrepp. Läraren har en önskan att undervisa 
om de rätta förklaringarna och teorierna som forskarsamhället presenterat. 
Följemeningen som skapas när naturen lyftes in i klassrummet blir just tron 
på naturvetenskapen som en sann vetenskap med de rätta förklaringarna.76 ”I 
kunskapsemfastermer kan detta sammanhang för No-undervisning, som är 
uppkommet ur önskan att kommunicera sann naturvetenskap, kallas för den 
Rätta förklaringen emfasen” (Östman 1995, s. 46). 

Det omvända förhållandet – att ta ut eleverna i naturen och åskådliggöra 
lärobokens framställning i nära kontakt med naturen är ytterst ovanligt. Det 
karakteristiska för ämnet geografi, exkursion som metod, verkar inte längre 
förekomma i dagens gymnasieskola.77 Det är en märklig iakttagelse att nuti-
da ämnesutbildning i geografi domineras av ett naturgeografiskt ämnesstoff 
som eleven lär sig genom att lära begrepp ur en lärobok avskärmad från na-
turen. Vikten av att sätta in geografiska kunskaper i sitt naturliga samman-
hang var något som påpekades redan i de anvisningar som skrevs till under-
visningen under 1800-talet.  

Det andra syftet med naturvetenskaplig utbildning ”Lära av naturveten-
skap” fokus innebär att förklara och hantera samhälleliga och vardagliga 
situationer där människan interagerar med naturen. Det har en naturlig an-
knytning mot de idag så viktiga etiska frågeställningar som ryms inom män-
niska-miljöområdet. Valet av vilka kunskaper som ska läras ut bestäms av 
syftet: att belysa och förklara hur människans relation till naturen ser ut eller 
bör se ut (Östman 1995, s. 41). 

Dessa två helt olika syften, ”Introduktion i naturvetenskap” och ”Lära av 
naturvetenskap”, får enligt Östman olika effekter i kunskapandet. Skilda 
syner på människans relation till naturen skapas. ”Lära av naturvetenskap” 
skapar en annorlunda syn på människans relation till naturen. Istället för en 
instrumentell syn på relationen människa och natur kommer relationen präg-
las av ett ansvar för människan, människan ska ta ansvar för och respektera 
naturen. ”Lära av naturvetenskap” är enligt Östman (1995, s. 46) relaterad 
till en önskan att eleverna ska lära sig om förhållanden mellan naturveten-
skap, normer och beslut och hur detta kan gestalta sig: 

”Tanken är, att de skall utveckla en kapacitet att delta i debatter med en na-
turvetenskaplig komponent: att kunna debattera moraliska frågor med hjälp 
av naturvetenskapliga argument. Den kunskapsemfas som kommer till an-
vändning är Naturvetenskap, normer och beslut. Den följemening som kom-
mer att skapas rör förhållandet mellan naturvetenskap och moral.”      
 

                               
76 Enligt Östman (1995) ska kunskapsemfas förstås som skälet till att eleverna skall lära sig 
viss kunskap. 
77 En enda lärarkandidat har deltagit i en exkursion under sin praktik. Ingen av lärarkandida-
terna har planerat och/eller genomfört en exkursion under praktiken. 
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Resultatet från mina observationer visar att den naturgeografiska undervis-
ningen inom geografiämnet syftar mot ”Introduktion i naturvetenskap”. Det 
betyder att innehållet framställs objektivt, undervisningen blir avhumanise-
rad och den moraliska dimensionen osynlig (Östman 1995). En konsekvens 
av denna framställning är att det värdeinnehåll som jag letar efter i geografi-
undervisningen saknas. Genom att läraren väljer det kunskapsinnehåll som 
syftar mot ”Introduktion till naturvetenskap” med en inomvetenskaplig kun-
skapsemfas, exempelvis ”Den Rätta Förklaringen” exkluderas det ämnesin-
nehåll som ger eleven möjligheter att ”Förstå sitt eget tänkande” och hantera 
vardagliga fenomen och händelser. Eleverna erbjuds därmed inte möjlighe-
ten att ta ställning till moraliska problem som samhällsutvecklingen skapar, 
att träna argumentation, att fatta demokratiska beslut och att bygga upp en 
egen handlingsberedskap.  

Att geografiundervisningen i så hög utsträckning syftar mot ”Introduktion 
i naturvetenskap” kan medföra att flickor, i större utsträckning än pojkar, 
tappar intresse för undervisningen och ämnet om innehållet upplevs som 
opersonligt, neutralt och avhumaniserat. Den didaktiska forskning som pågår 
inom de naturvetenskapliga ämnena pekar mot detta resultat.78  

Ett kulturgeografiskt innehåll  
Perioden fram till ht 2000 observerade jag totalt 11 lektioner, av 41 möjliga, 
med ett kulturgeografiskt innehåll. Efter ht 2000 återfinns det kulturgeogra-
fiska ämnesinnehållet inom den utökade A-kursen (11 lektioner av totalt 
40).79 Det kulturgeografiska ämnet representeras av undervisning om Be-
folkning, Jordbruk och Näringsliv. Innehållet i de planeringar jag tagit del av 
motsvarar lärobokens kapitel ”Människa, befolkning, mänsklighet”, ”Mar-
ken vi lever av” och ”Näringsliv i förändring”. 

En vanlig planering av befolkningsavsnittet behandlar den demografiska 
cykeln (lärobokens benämning), befolkningspyramider och migration, i 
nämnd ordning. Av Tablå 2 framgår att inom Geografi A 100 poäng, anslås 
ca 20-25 timmar till de båda avsnitten ”Näringsliv och demografin”. Efter-
som avsnittet placerats sist i läsordningen betyder det i praktiken, enligt 
handledarna, att det oftast blir färre timmar än planerat.  

                               
78 För ytterligare läsning om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran 
och genus hänvisas till Svennbeck (2004). 
79 Jag har inte observerat någon lektion inom den valbara B-kursen. Det är få skolor som 
erbjuder Geografi B, 50 poäng. 
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Syftet med undervisningen i kulturgeografi 
Tablå 5 visar en lektionsplanering över ett arbetsområde som behandlar be-
folkningsgeografi. Planeringsöversikten är hämtad från en lärarkandidat som 
tillsammans med sin handledare arbetade fram översikten. Översikten redo-
visades och diskuterades med eleverna under den första lektionen.80  Struktu-
ren följer läroboken Östman m.fl. (1994): 
 
Tablå 5: Planeringsöversikt 4: Befolkning 

Geografi A, 100 p 
Planering för Geografi v. 11 – 15, 2000. Avsnitt: Befolkning. 
Årskurs 1 
Material: Geografi – Östman m. fl. och eget material 
 
Lektion 1 Introduktion 
Lektion 2 Demografiska begrepp I 
 Befolkningsfördelning, ökning och antal. 
Lektion 3 Demografiska begrepp II 
Lektion 4 Befolkningspyramider och den demografiska cykeln 
Lektion 5 Migration I 
Lektion 6 Migration II 
Lektion 7  Svenska förhållanden 
Lektion 8 Repetition 
Lektion 9 Prov  
Källa: Lärarkandidat 1 
 
Den lektion som jag observerade var lektion nr 5. Lektionen startar med att 
eleverna och läraren samtalar omkring tre begrepp: migration, emigration, 
immigration. Läraren låter eleverna knyta begreppens innebörd till egna 
erfarenheter. Ravensteins flyttningslagar beskrivs och exemplifieras med 
flyttningsmönster i elevernas lokala omgivning. Utifrån dessa kunskaper 
ombeds eleverna att i smågrupper diskutera push och pullfaktorer. Eleverna 
får senare ge förslag på faktorer som läraren skriver på tavlan och som klas-
sen diskuterar. Nästa moment är att eleverna i grupp ska diskutera och be-
svara sju frågor om migration som lärarkandidaten formulerat. Frågorna har 
ett medvetet tidsperspektiv, de startar i historien och avslutas med framtiden: 
”Varför flyttade så många irländare till USA på 1800-talet? Nämn några 
push och pullfaktorer.” och ”Vilka push-pullfaktorer skulle vara avgörande 
för er om ni flyttade från kommunen?” (4) 
Svaren på de sju frågorna baseras på läroboken och elevernas egna åsikter. 
Lektionen avslutas med att svaren på frågorna redovisas och diskuteras. Syf-
tet med lektionen är enligt studenten: 

                               
80 Planeringsöversikt 4 hör inte ihop med Planeringsöversikt 1. Det är skilda skolor och följ-
aktligen olika handledare. 
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”Syftet med lektionen är att ge eleverna grundläggande information om mi-
gration. Frågorna Varför flyttar människor? och Vilka är det som flyttar? 
kommer att står i centrum. Vi kommer att undersöka dessa frågor ur både ett 
internationellt och ett svenskt perspektiv. Vi kommer att diskutera de olika 
orsakerna som får folk att flytta, olika typer av flytt, hur faktorer som ålder, 
kön, utbildning etc. spelar roll i migrationsmönstren och hur detta har sett ut 
historiskt (både i Sverige och i världen som helhet). Syftet är även att se vil-
ken roll den svenska och internationella migrationen spelat för Sverige. Jag 
vill också gå in på hur migration kan spela en roll för eleverna personligen el-
ler hur de tror att den kan göra det i deras liv.” (5)  
 

Min uppfattning om lektionens syfte, innehåll och metod är att den stämmer 
överens med det syfte som jag här väljer att benämna ”Lära av samhällsve-
tenskap”.81 Syftet med lektionen är att med hjälp av viktiga begrepp, som 
exemplifieras utifrån elevernas egna erfarenheter, försöka få eleverna att 
förstå vilka människor som flyttar och varför. Ämnesinnehållet diskuteras i 
en lokal, regional och global kontext. Såväl historien som framtiden finns 
med och bidrar till sammanhanget. Lärarkandidaten är medveten om att 
kommunen som eleverna bor i är en utflyttningsbygd och bedömer att ele-
verna har en hel del kunskap om migration och låter därför eleverna bidra 
med egna kunskaper och erfarenheter under lektionens gång. De tre kunskap-
semfaser som blir naturliga i sammanhanget är ”Vardagsemfasen” – att ele-
verna förstår och kan förklara samhällsvetenskapliga fenomen och händelser, 
exempelvis migration, med hjälp av samhällsvetenskapliga kunskaper. Ge-
nom att lärarkandidaten hela tiden knyter an till elevernas egna erfarenheter 
ges eleven möjlighet att nå en förståelse för sitt eget tänkande, ”Förstå sitt 
eget tänkande”. Syftet och innehållet i den redovisade lektionen öppnar ock-
så upp för att diskutera moraliska problem i samhället och därmed får eleven 
möjlighet att formulera ett eget ställningstagande till dessa problem. Att 
uttrycka detta ställningstagande i en diskussion i klassrummet och dessutom 
kunna föreslå lösningar på problemet motsvarar kunskapsemfasen ”Sam-
hällsvetenskap, samhälle och beslut”. Hela lektionen kan beskrivas som ett 
pågående samtal där avbrott görs för att låta elevernas egna erfarenheter 
utifrån lektionens ämnesstoff bli en del av sammanhanget. Lärarkandidaten 
driver samtalet framåt – mot ett angivet mål. 
Att syftet med lärarkandidatens lektion motsvarar ”Lära av samhällsveten-
skap” är ingen tillfällighet. I de skriftliga dokument som lärarkandidaten 
presenterade i anslutning till lektionsbesöket återfinns en tydlig medvetenhet 
om frågornas aktualitet över tid, dignitet, verklighetsanknytning och vikten 
av elevernas egna erfarenheter utifrån den bygd de är bosatta i. Exempelvis 

                               
81 Jag applicerar här Östmans (1995) tänkande från den naturvetenskapliga forskningen på det 
samhällsvetenskapliga innehållet. Jag anser att Östmans två syften Introduktion till naturve-
tenskap och Lära av naturvetenskap kan överföras även till det samhällsvetenskapliga inne-
hållet. De två syftena kan då benämnas Introduktion till samhällsvetenskap och Lära av sam-
hällsvetenskap.  
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skriver lärarkandidaten: ”Jag hoppas kunna förmedla alla dessa bitar så att 
eleverna får en sammanhängande förståelig bild.” […] Jag kommer speciellt 
att ta upp de personliga/individuella faktorer som spelar roll i varför och hur 
folk flyttar.” […] ”Tillsammans med eleverna tänkte jag få fram några ex-
empel på de ovanstående”. (6) 

De elever som var närvarande under denna lektion utvecklade, enligt min 
åsikt, exempelvis en kapacitet att delta i diskussioner och debattera moralis-
ka frågor med hjälp av samhällsvetenskapliga argument.  Den kunskapsem-
fas som kommer till användning är ”Samhällsvetenskap, normer och beslut”. 
Den följemening som skapas rör förhållandet mellan samhällsvetenskap och 
moral. (jfr Östman 1995, s. 46.) 

Ekonomisk geografi 
Fyra lektioner av totalt 81 har behandlat ekonomisk geografi. De fyra lektio-
nernas innehåll ägnades åt: handel mellan länder, företagslokalisering, trans-
porter och globalisering. Tre lektioner förenas i syftet att förklara verklighe-
ten med hjälp av teorier. Teorin om komparativa fördelar, Webers lokalise-
ringsmodell och transportkostnader i förhållande till avstånd är de teorier 
som användes.  

Den första lektionen jag observerade med ett innehåll med anknytning till 
ekonomisk geografi handlade om internationell handel och ingick i ett större 
ämnesområde som benämndes ”Näringsliv”. Det var ont om tid för handle-
daren och lärarkandidaten att hinna med allt ämnesstoff som var inplanerat. 
Till internationell handel var det därför avsatt endast en lektion. Det var den 
timmen som jag kom på praktikbesök. Syftet med lektionen var att eleverna 
skulle lära sig teorin om komparativ handel och utifrån den få förståelse för 
den internationella handelns utseende. Metoden var ett räkneexempel där två 
länders förutsättningar till handel skulle jämföras med hjälp av matematik. 
Någon introduktion till ämnet gjordes aldrig under denna lektion och det 
blev inte någon tid över i slutet att koppla ihop teorin med verkligheten. Det 
är möjligt att den diskussionen kom vid något senare tillfälle men troligtvis 
inte eftersom detta var den enda lektionen som enligt planeringen skulle 
behandla internationell handel.  

Att studera det sammanhang som lektionsinnehållet är inplacerat i är ett 
sätt att påvisa skillnaden mellan de två angreppssätten ”Introduktion till 
samhällsvetenskap” och ”Lära av samhällsvetenskap”. Vid en analys av lek-
tionens syfte och innehåll kan jag konstatera att uppgiften hämtades ur ett 
sammanhang som aldrig presenterades eller diskuterades av läraren. Som 
lektionen utformades blev syftet att lära ut en vetenskaplig teori och inget 
annat. Inte att koppla teorin till verkligheten med hjälp av exempel eller att 
diskutera den, problematisera den och/eller kanske till och med förkasta den 
som förklaringsmodell i nutida internationell handel. Samtliga dessa möjlig-
heter uteslöts. Alla de nutida problem och frågeställningar som förknippas 
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med globalisering av ekonomin saknas i denna kontext. Genom angreppssät-
tet ges heller ingen möjlighet att diskutera olika synpunkter och detta inom 
ett område som utmärks av moraliska aspekter. Lektionens syfte är klart 
inomvetenskaplig och motsvarar ”Introduktion till samhällsvetenskap”. 

Kunskapsemfaserna ”Vetenskapens intellektuella process” och ”Den rätta 
förklaringen” illustrerar lektionens innehållsval. 

Även de andra två lektionerna i ekonomisk geografi kännetecknades av 
”Introduktion till samhällsvetenskap” och följdriktigt kunskapsemfaserna 
”Vetenskapens intellektuella process” och ”Den rätta förklaringen”. Det var 
arbetet med teorierna som stod i fokus. 

Mitt sammanfattande intryck av lektionernas innehåll är att det råder kon-
sensus inom geografin. Med det menar jag att olika synsätt och forskningsre-
sultat inte redovisas, diskuteras och debatteras i klassrummet. Globalise-
ringsprocessen och dess konsekvenser har formligen exploderat som forsk-
ningsobjekt under 1990-talet och inom många vetenskapliga discipliner. Det 
är inte bara forskningen som uppmärksammat globaliseringen utan också 
världssamfundet, media, politiska partier, enfrågerörelser och enskilda indi-
vider. Olika undersökningar har påvisat att detta är frågor som intresserar 
ungdomar. Ungdomar ansluter sig i mindre grad till politiska partier men 
visar ett ökat engagemang i demokratiska handlingar och medverkar inom de 
så kallade enfrågerörelserna. Detta handlar i högsta grad om de ungdomar 
som vi möter på gymnasieskolan. Det stora intresse och engagemang som 
globaliseringsfrågor väcker ute i samhället avspeglas inte i skolans geografi-
undervisning. 

Enligt Mårtenssons (1992) syn på progressionen inom skolämnet bör det 
under gymnasietiden finnas en stark betoning på komplexa, globala frågor 
och arbete med teorier och modeller (GN 1992:3, s. 133–137). Som ett ”Mål 
att uppnå” (Geografi A, 100 poäng) återfinns att eleven skall ”kunna analy-
sera och förstå rumsliga strukturer och processer med hjälp av geografiska 
teorier och modeller”. Ett betygskriterium för betyget Godkänd är även att 
”Eleven redogör för rumsliga strukturer och samband med hjälp av modeller 
och centrala begrepp”.  För betyget Mycket väl godkänd krävs att ”Eleven 
använder teorier och modeller i eget arbete, bedömer tillförlitligheten i olika 
källor och material och formulerar sig på ett vetenskapligt strukturerat sätt.”  

Det som betygskriteriet MVG kräver av eleven, att kunna använda teorier 
och modeller i eget arbete och bedöma tillförlitligheten i olika källor, är ett 
krav som undervisningen sällan möter upp mot. Uppgifter som tränar analys-
förmåga och kritiskt tänkande hos elever saknas i stort sett helt i mitt materi-
al. Om läraren väljer att arbeta med teorier och modeller är det viktigt att 
koppla ihop teori och verklighet. Det undervisningsinnehåll som väljs ut 
inför en lektion kan inte ses isolerat utan är starkt beroende av den kontext 
som innehållet placeras in i. Kunskap utvecklas inte isolerat och nutida pe-
dagogisk forskning påvisar just kontextens betydelse för kunskapandet.  
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Om syftet med undervisningen är ”Introduktion till samhällsvetenskap” 
utelämnas möjligheten att kritiskt betrakta, att diskutera konfliktperspektiv 
och att förbereda eleverna för ett aktivt medborgardeltagande. Av Englunds 
fem typologier över ämnet samhällskunskap vill jag påstå att i mitt material 
framträder endast en av typologierna tydligt. Det är Samhällsvetenskapligt 
baserad samhällskunskap (i min undersökning geografi) – med de bakom-
liggande akademiska disciplinerna som grundläggande referenspunkt.  

Geografi och miljö 
I tidigare text har miljöfrågornas betydelse för geografiämnets renässans 
inom gymnasieskolan (Lpf 94) diskuterats. Förutan det stora antalet motio-
ner som samtliga pekade på det tvärvetenskapliga ämnets möjligheter att 
studera och analysera miljöproblematiken är det inte troligt att det samman-
hållna ämnet återkommit på gymnasiet. Hur har då geografiämnet infriat de 
höga förväntningar som ställdes när det gällde undervisning och utbildning i 
miljö? Människans förhållande till naturen var ett klassiskt geografiskt äm-
nesområde långt innan miljöproblematiken blev en aktuell samhällsfråga. 
Det är ett kunskapsfält som geografer kan eller förväntas kunna. Av motio-
nernas innehåll att döma så anser det omgivande samhället att geografer kan 
detta. Svarar kursplanerna upp mot förväntningarna? Den praktiska under-
visningen? Läromedlen? 

I lärarkandidaternas skriftliga beskrivningar av ämnet geografi framträder 
miljöperspektivet tydligt. Flera studenter pekar på vikten av ett eget ställ-
ningstagande inför olika problem i samhället. Olika beslut som vi människor 
behöver fatta om exempelvis resursutnyttjande i förhållande till vår miljö 
och våra framtida livsvillkor bör grunda sig på kunskaper från båda ämnes-
delarna:  

”Genom att koppla ihop de båda inriktningarna natur- och kulturgeografi så 
kan vi studera samspelet mellan människa och miljö som är geografins kär-
na.” (7)  

”Både kultur- och naturgeografi är viktigt att ha med. Tyngdpunkten i under-
visningen bör kanske ligga i människa – miljöförhållandet; att förstå männi-
skans roll i landskapsförändringar; att se sammanhang och helheter och kun-
na ta ställning till miljö- och resursproblem.” (8)  

Styrdokument och kunskap om vår gemensamma miljö 
Geografiämnet är endast obligatoriskt inom det samhällsvetenskapliga pro-
grammet (SP). Redan i programmålen anges legitimiteten för geografiämnets 
status som ett karaktärsämne. Geografiämnet ger förutsättningar för en beto-
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ning av miljö- och resursfrågor. SP är ett av gymnasieskolans största pro-
gram och:  

”[…] det syftar till att skapa en medvetenhet om och ett intresse för att möta 
de utmaningar som ett demokratiskt samhälle ställs inför. Utbildningen skall 
medverka till att eleverna kan ta ställning i olika samhällsfrågor och till att de 
får handlingsberedskap i en föränderlig värld. Eleverna får möjlighet att ut-
veckla redskap för att upptäcka sambanden mellan politik, ekonomi, teknik, 
kultur och miljö. […]  Det finns en stark koppling mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap, vilket visar sig i att ämnen som naturkunskap och geogra-
fi är gemensamma karaktärsämnen samt i att ett stort antal naturvetenskapliga 
ämnen finns med bland de valbara kurserna. Dessa kurser ger förutsättningar 
för en betoning av miljö- och resursfrågor, som ges stor betydelse på sam-
hällsvetenskapsprogrammet.” (SKOLFS 1999:12.) 

I programmålet formuleras själva idén med programmet som ska användas 
vid planering och utvärdering av både lärare, elever, föräldrar och handleda-
re på arbetsplatser. Här preciseras också vad skolan ansvarar för att eleverna 
skall kunna när de fullföljt sin utbildning. När det gäller det samhällsveten-
skapliga programmets programmål anges under ”Karaktär och uppbyggnad”:  

”Miljö- och resursfrågorna är en viktig del i utbildningen. Insikten i sådana 
frågor utvecklas på ett naturligt sätt under studierna. Detta bidrar till att skapa 
en samlad förståelse av dessa frågor och för hur miljöfrågor kan lösas genom 
samverkan mellan olika discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora.” (SKOLFS 1999:12.) 

Vidare under rubriken ”Skolans ansvar” i programmålet står att läsa:82 

”Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning 
- har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet 

mellan miljö, teknik, politik, ekonomi och etik i detta sammanhang, 
   - har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur samhällsve-

tenskapliga tillämpningar kan användas för att skapa goda levnadsförhållan-
den och en livskvalitet som är förenlig med en hållbar utveckling.” (SKOLFS 
1999:12.) 

 
Kursplanen för ämnet geografi på gymnasiet betonar att människan i allt 
större utsträckning påverkar jordytan, och att flera av dagens stora frågor 
gäller jordens framtida miljö, såsom klimatförändringar och markförstöring. 
Stor tonvikt läggs på sambandet mellan människa och miljö. Både Brundt-
landrapporten och Riodeklarationen nämns och begreppet hållbar utveckling 
definieras. Eftersom Sverige genom dessa dokument åtagit sig att sträva 
emot en långsiktigt hållbar utveckling, är det viktigt att eleverna undervisas i 
och får en förståelse för miljöproblem och konsekvenser av konsumtion och 
                               
82 Det är totalt 10 stycken programmål som anges. Här citeras två som direkt pekar på miljö- 
och resursfrågor. 
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produktion. I kursplanen för Geografi A, 100 poäng, under rubriken ”Äm-
nets syfte” framgår en tydlig koppling mot läroplan och programmål. Värde- 
och miljöfrågor betonas mer och det fastställs att eleven ska utveckla en 
handlingsberedskap i frågor som rör en långsiktigt hållbar ekologisk utveck-
ling och att frågor om fördelning av resurser, liksom om relationerna mellan 
människan och miljön rymmer en mängd etiska överväganden som ämnet 
med sin tvärvetenskapliga natur är rustad att undervisa om. 
 

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven 

- utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till oli-
ka alternativ för resursanvändning och ökar förtrogenheten vad avser ekolo-
giskt tänkande och möjligheterna till långsiktigt hållbar utveckling, 

- utvecklar förmågan att formulera och analysera problem som avser loka-
la och globala överlevnads- och miljöfrågor och att identifiera och argumen-
tera för etiska ställningstaganden (Geografi A, 100 poäng) 

 
Även i flera av ”Mål att uppnå” för Geografi A, 100 poäng, nämns kunska-
per inom miljö- och resursfrågor. Jag kan med gott underlag påstå att äm-
nesområdet miljö är väl tillgodosett i samtliga styrdokument både vad det 
gäller utrymme och innehåll.  

De observerade lektionernas miljöinnehåll 
Trots en tydlig målsättning i skolans styrdokument att undervisning om mil-
jö och hållbar utveckling är ett led i demokratifostran pekar mitt material på 
att miljöfrågorna inte får något stort utrymme i den praktiska geografiunder-
visningen och undervisning om hållbar utveckling tilldelas ett ännu mindre 
utrymme. Även om sambandet mellan människa och miljö är ett klassiskt 
tema inom geografin så har inte miljöproblematiken tagit plats i geografiun-
dervisningen. Om miljökunskap behandlas är det främst via en ”objektiv” 
och korrekt framställning med ett klart faktainnehåll, främst naturvetenskap-
lig beskrivning, utan koppling mellan natur- och samhällsvetenskapliga per-
spektiv och utan problematisering. Människans roll utelämnas och följaktli-
gen även de etiska frågor som tar plats när resursfördelning och social rättvi-
sa diskuteras.  

De första lektionerna som jag observerade med ett innehåll mot miljö 
handlade enbart om en faktagenomgång av olika energikällor. Det är först 
under mitt avslutande år som jag har observerat en geografiundervisning 
innehållande en tydlig medvetenhet om miljöfrågornas betydelse. Vid åtta 
tillfällen av 81 möjliga har de lektioner jag observerat handlat om miljöfrå-
gor. Fyra lektioner har helt präglats av undervisning om miljö. Samtliga fyra 
lektioner har ingått i den nuvarande kursen Geografi A, 100 p. Det gemen-
samma för dessa fyra lektioner är att innehållet inte har kopplats till lärobo-
kens text. Lärarkandidaterna har själva sökt och tagit fram information inom 
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temat. I samtalen efter de observerade lektionerna har lärarkandidaterna 
framfört att det är stimulerande att arbeta med tvärvetenskapliga frågor men 
att läroboken inte klarar det arbetssättet. Det som hade tagit mest tid under 
planeringsfasen var att söka lämpligt material som underlag och kunskaps-
bas. Det tidsödande arbetet att söka lämpligt material ansåg både lärarkandi-
daterna och handledarna vara ett hinder för att arbeta mer utan läromedel. 

Både handledarna och lärarkandidaterna anser att läroboken, Östman m.fl. 
(1994), saknar en kvalitativt bra text om hållbar utveckling. I läroboken finns 
en rubrik som benämns ”Mot en hållbar utveckling”, den har placerats sist, 
stäcker sig över 3 1/2 sida och innehåller text om varuströmmar, energi och 
miljö. I den omarbetade upplagan finns avsnittet sist i den del som avser A-
kursen. Det finns ingen definition av begreppet, på vilket sätt det har utveck-
lats och vad som idag ingår i begreppet. 

Miljöundervisningens olika traditioner 
En kvalitativ utvärdering av innehållet i undervisningen om miljö kan disku-
teras utifrån Östmans (2001) tre miljöundervisningstraditioner; Faktabase-
rad miljöundervisning, Normerande miljöundervisning och Undervisning om 
hållbar utveckling.  

En analys av de observerade lektionernas innehåll och utförande vad det 
gäller miljöundervisningen inom geografiämnet på gymnasieskolan visar att 
det är traditionerna Faktabaserad miljöundervisning och Normerande miljö-
undervisning som dominerar.  När det gäller undervisning om olika energi-
källor använder läraren sig av ren fakta, en undervisningstradition som byg-
ger på essentialismen och formades under 1960- och 1970- talen och ställer 
sin tilltro till vetenskapen som lösning på människans problem. I undervis-
ningssituationen förmedlas en rad vetenskapliga fakta och begrepp, som 
antas vara objektiva, och utifrån dessa förväntas eleven ta ställning och 
handla. Det är förmedlingen av dessa vetenskapliga fakta och begrepp som 
varit i fokus under mina observationer. Lektionerna har varit lärarstyrda, 
lärarkandidaten har skrivit på tavlan och/eller använt overhead och elevens 
aktiva roll har varit att anteckna.  

Undervisning om hållbar utveckling har saknats under mina observatio-
ner. Denna tradition har utvecklats efter Rio-konferensen 1992 och har även 
påverkats av konsekvenserna av ekonomins globalisering. Traditionen byg-
ger på rekonstruktivismen vilken betonar skolans roll i en demokratisk ut-
veckling av samhället. Inom denna undervisningstradition betraktas miljö-
problem som sociala konstruktioner och fokuserar på de demokratiska pro-
cesserna.83 Inom denna tradition handlar miljöfrågor till stor del om konflik-

                               
83 Undervisning om hållbar utveckling är den tradition som utifrån Haga-deklarationens syften 
och perspektiv framstår som den mest eftersträvansvärda. I mars 2000 träffade utbildningsmi-
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ter mellan mänskliga intressen. Att denna tradition saknas inom undervis-
ningen leder till att även samtalet om hur förutsättningar skapas för en god 
livskvalitet för människor nu och i framtiden saknas. Likaså utelämnas sam-
talet om social rättvisa och demokrati.  

Varför saknas miljöfrågorna? 
Det är en intressant iakttagelse att miljöfrågornas betydelse inte har någon 
framträdande roll i mitt material, i alla fall inte i den omfattning som styrdo-
kumenten lägger grunden till. Jag kan jämföra mitt material med Haraldsson 
(2001) som intervjuat lärare i geografi om deras miljöundervisning. Haralds-
son konstaterar att intervjugruppen är oense om vilken roll som geografiäm-
net ska ha visavi miljöfrågorna. En del lärare anser att det är geografiämnet 
som ska står för baskunskaperna om miljön medan andra menar att det är 
naturkunskapen som ska ansvara för detta. Haraldsson (2001) konstaterar 
efter sina lärarintervjuer att synen på läroplanen är intressant: ”De flesta 
lärare har en ganska ytlig bild av läroplanen, medan andra, ett fåtal, känner 
sig väl förtrogna med den. Även bland de senare verkar den ändå inte spela 
så stor roll för hur undervisningen läggs upp. Få pekar på att de ständigt 
håller ett öga på kravnivåer etc.” (s. 23).   

Även den omfattande studie som Naturvårdsverket har utfört om klimat- 
och miljöfrågan i skolundervisningen pekar på geografiämnets oklara roll.84 I 
undersökningen ställdes frågan: ”I vilka undervisnings-ämnen ingår klimat-
frågan som en naturlig del, anser du?” till samtliga lärare oavsett undervis-
ningsämne. Av de tillfrågade lärarna svarar 53 % samhällskunskap, 52 % av 
lärarna anser ämnet naturkunskap och endast 28 % att det är i ämnet geografi 
som klimatfrågan sorterar under. Följdfrågan: ”I vilka ämnen behandlas kli-
matfrågan i praktiken i din skola?” besvarades av ämnesrepresentanten. Av 
geografilärarna på gymnasiet är det endast 16 % av de tillfrågade som be-
handlar klimatfrågan. Ämnet Naturkunskap svarar upp mot förväntningarna i 
den tidigare frågan och drygt hälften av lärarna i ämnet, 53 %, anser att de 
behandlar klimatfrågan. Lärarna i Samhällskunskap svarar dock inte upp mot 
förväntat innehåll och endast 36 % anser att undervisningen behandlar kli-
matfrågan. 

Resultatet visare vidare att den miljöfråga som får mest undervisningstid 
är nedsmutsning av vatten (39 % av de som undervisar i miljöfrågor), följd 
                               
nistrarna i Östersjöregionen en överenskommelse om att utveckla och implementera en Agen-
da 21 för utbildning – Haga-deklarationen, en utvidgning av Baltic 21 som antogs 1998. 
84 ”Intervjuundersökning om högstadie- och gymnasielärares syn på undervisning om klimat- 
och miljöfrågan” utförd av Sifo Research and Consulting på uppdrag av Naturvårdsverket. 
Under perioden december 2000– januari 2001 utfördes 1 200 st. telefonintervjuer med lärare 
från och med åk 7 och upp till gymnasienivå, i alla ämnen och spridda över hela landet. Urval 
skedde från skolkataloger. Skolorna var slumpmässigt utvalda för att motsvara befolknings-
fördelningen i storstäder, orter med mer än 50 000 invånare och övriga orter.  
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av klimatfrågan (38 %) och nedsmutsning av luften (36 %). Att undervisa 
om (över)befolkning i samband med miljöfrågor gör endast 10 % av lärarna.  

På frågan om det sker någon ämnessamverkan på skolan svarar nästan 
hälften av lärarna ja (48 %). De lärare som svarade ja fick följdfrågan: ”I så 
fall, mellan vilka ämnen?” Här kommer naturkunskap (66 %) och samhälls-
kunskap (62 %) främst. Endast 13 % av de lärare som samverkade över äm-
nesgränser nämner ämnet geografi. 

På frågan: ”Vad hindrar klimatundervisningen?” svarar nästan 60 % av lä-
rarna att det inte finns tillräckligt mycket undervisningstid. Hälften av lärar-
na anser sig inte ha tillräckliga kunskaper och 40 % saknar tillgång till till-
räckligt bra läromedel. 

Haraldsson (2001), som även undersökt hur miljöfrågorna belyses i gym-
nasieskolans läromedel i geografi, har en hel del kritik att rikta både mot 
innehåll och upplägg. Läromedelsförfattarna är, enligt Haraldsson, rörande 
överens om att den viktigaste lösningen på majoriteten av världens miljöpro-
blem är att människan tillägnar sig ett kretsloppstänkande och en grund-
läggande tro på en hållbar utveckling och uthålligt resursutnyttjande. Men 
efter att detta motto uttalats lämnas läsaren att tolka innehållet samt att själv 
fylla den med substans. Haraldsson menar att hållbar utveckling i geografilä-
romedel har blivit till en fras utan substans. 

När det gäller läromedlens framställning om miljöfrågor anser Haraldsson 
att forskningsanknytningen inte känns aktuell. Problemen redovisas nyktert 
och framställningarna ligger i mittfåran av den vetenskapliga debatten. Den 
globala uppvärmningen och ökenspridningen exemplifierar att författarna 
tagit ställning till att det är människan som skapat dessa problem. Den forsk-
ning som anser att dessa båda problem är naturliga fenomen som människan 
mycket litet bidrar till belyses inte i något av läromedlen. Haraldsson slutsats 
är att:  

”Uppenbart är att gymnasieskolans miljöundervisning präglas av ett föråldrat 
upplägg. Miljöfrågan i gymnasieskolans läroböcker och som den avspeglas 
av lärarrösterna i denna studie, behandlas inte multidisciplinärt och/eller ho-
listiskt. Perspektivet är för snävt och de i och för sig välskrivna problembe-
skrivningarna trampar vatten utan samhällsvetenskapliga och humanistiska 
inslag.” (s. 24) 
 

En förklaring till miljöfrågornas obetydliga andel av undervisningen kan 
vara lärarkandidaternas egen utbildning inom ämnet. Fram till hösten 2001 
indelades Geografi A, 20 poäng, vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet, i tre delkurser; ”Systematisk naturgeografi” (7 p), ”Systematisk 
samhällsgeografi” (8 p) och ”Regionalgeografi – världsöversikt” (5 p).85  

                               
85 Tidigare forskning har pekat på betydelsen av lärarens egen utbildning när det gäller äm-
nessyn och kunskapsinnehåll.   
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Denna indelning av ämnet följer lärarkandidaterna i sin uppgift att utarbeta 
en möjlig A-kurs för gymnasiet. I övervägande delen av lärarkandidaternas 
planeringar delas A-kursen in i tre delar. Två av dessa delar, natur- och kul-
turgeografi, återkommer i samtliga planeringar och den tredje och avslutande 
delen som är tänkt att samla ihop de båda delarna till en syntes består främst 
av regionalgeografi och miljöfrågor. Det finns en tydlig glidning under sena-
re år mot miljöfrågor och bort från regionalgeografi. Studenternas planering 
stämmer väl överens med den utbildning som de själva har med sig från 
ämnesinstitutionen. Att kursplanerna i geografi på ämnesinstitutionen har 
omarbetats avspeglas i ett större intresse för miljöfrågor och att regionalgeo-
grafi som ett möjligt ämnesområde för gymnasieundervisning har försvunnit.  

Flera studenter har under åren påpekat att deras egen utbildning vid uni-
versitetet inte har visat på ett sammanhållet geografiämne: ”Tydligt har det 
varit uppdelat mellan vetenskaperna i undervisningen på universitetet men 
jag tror att man kan göra mer med ämnet om man får en chans att knyta ihop 
det. Sanningen är att delarna hör ihop.” (9) 

Definitionen av begreppet miljö  
En annan förklaring till miljöperspektivets svaga ställning, utifrån min tolk-
ning av innehållet i detta perspektiv inom geografiundervisningen på gymna-
sieskolan, kan vara att miljö som begrepp har ett oklart innehåll. Begreppet 
definieras väldigt olika beroende på i vilket sammanhang begreppet används 
och av vem. Enligt Lpf 94 ska all undervisning genomsyras av fyra perspek-
tiv där miljö utgör ett. Men vad innebär då begreppet miljöperspektiv och 
hur kan det tolkas? Var börjar miljön och var slutar den. Vår miljö kan defi-
nieras som hela biosfären, hela universum eller enligt Albert Einsteins defi-
nition att miljön är allting som inte är jag. Kombinera ordet miljö med andra 
och det bildar en helt ny innebörd: miljövård, miljöproblem, livsmiljö, mil-
jöundervisning, stadsmiljö.  

Lärare i geografi definierar ofta begreppet miljö i enlighet med definitio-
nen i Lgr 69, s. 186 där det fastslås att miljöskildringen är den elementära 
geografiundervisningens viktigaste uppgift. En skildring som förväntas ge en 
åskådlig och levande beskrivning där människan och hennes levnadsförhål-
landen bör vara det centrala. Geografisk miljö är ett sammansatt begrepp där 
landskapet är centralt (Wennberg 1975). Skolämnets definition av miljö 
framgår tydligast genom analys av läromedel i geografi där sidorna fylls med 
ingående (och idag stereotypa) beskrivningar om folk och andra länder. Den 
engelska motsvarigheten till begreppet miljö är environment, det vill säga 
omgivning. Även i det idag mest använda läromedlet för geografi på gymna-
sienivå, Östman m.fl. (2001) tolkas miljö som beskrivningar i ord och bild 
av människors omgivande natur- och kulturmiljöer. 

Att miljöbegreppet kan tolkas på många olika sätt kan vara en anledning-
en till att olika utvärderingar och undersökningar av skolans miljöundervis-



 184 

ning kommer fram till olika resultat. Om jag jämför mitt eget material, där 
undervisning om miljöfrågor i stort sett saknas, med Naturvårdsverkets 
(2001) telefonundersökning av ett antal slumpvis utvalda lärare på gymna-
sienivå och Skolverkets (2001) utvärdering av miljöundervisning och utbild-
ning för hållbar utveckling i svensk skola med hjälp av enkät där resultatet 
visar på att 76 % av lärarna inom de samhällsvetenskapliga ämnena på gym-
nasiet har miljöundervisning. Även om undersökningen räknar med det bort-
fall som skett genom att få svarat på enkäten så uppgår siffran ändock till 
minst 46 % av lärarna, som inom de samhällsvetenskapliga ämnena undervi-
sar om miljö. Utvärderingen särredovisar inte de enskilda ämnena men om 
det går att dra några paralleller med Naturvårdsverkets undersökning där 16 
% av geografilärarna svarade att de undervisade om klimatfrågan kan vi anta 
att det är en liten andel av geografilärarna på gymnasieskolan som undervi-
sar om aktuell miljöproblematik (om den beskrivande miljöskildringen inte 
räknas som miljöundervisning). I Skolverkets (2001) enkät som sändes ut till 
ett antal lärare i Sveriges skolor (och övriga länder runt Östersjön) definiera-
des inte begreppet miljöundervisning vilket innebar att varje lärare som sva-
rade på enkätfrågorna gjorde det utifrån sin egen definition av miljöunder-
visning.  

Miljöbegreppets allt mer urvattnade betydelse har medfört en förskjutning 
från begreppet miljö i skolans styrdokument till det hållbara samhället. Sär-
skilt stor förändring kan noteras i de omarbetade styrdokument som trädde 
kraft för hösten år 2000. I de nya programmålen och kursplanerna med till-
hörande betygskriterier kopplas miljöfrågorna tydligt till utvecklingen av det 
hållbara samhället. I ämneskursplanerna finns mer specifika beskrivningar 
om ämnets förhållande till miljö- och hållbarhetsfrågor, hur ämnet kan in-
kludera miljö- och utvecklingsfrågor och ord som kretslopptänkande och 
energi- och resurshushållning används ofta (Skolverket 2001). 

Sammanfattande diskussion 
Mina observationer visar att lärares val av innehåll stämmer väl överens med 
ämnets selektiva traditioner som synliggjordes i den läroplanshistoriska ana-
lysen. Det framgår tydligt av tablån över de observerade lektionernas inne-
håll att geografiundervisningen på gymnasieskolan innehåller ett traditionellt 
ämnesstoff som struktureras och läses i överensstämmelse med Östmans 
m.fl. (1994) lärobok i geografi. Det som överraskar är den starka ställning 
som det naturgeografiska ämnesstoffet innehar, att uppfattningen om att 
alltid starta geografiundervisningen med naturgeografi lever kvar och att 
arbetsgången följer den inarbetade: från det kända till det okända.  

Mina observationer visar vidare att geografiundervisningen på gymnasiet 
inte utgår från det sammanhållna ämnet geografi utan är konkret uppdelat i 
undervisningssituationen. Något som kan förklaras inte enbart utifrån uni-
versitetsinstitutionernas uppdelning och blivande geografilärares utbildning 
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utan också den tydliga särskiljning av det natur- och kulturvetenskapliga 
ämnesstoffet som återfinns i kursplanernas Mål att uppnå. 

Det har, som jag tidigare redovisat, varit ett fåtal lektioner som kan defi-
nieras som ett sammanhållet ämne geografi. Att det geografiska ämnesstoffet 
kombineras med ett medvetet värdeinnehåll är sällsynt men de lektioner som 
innehållit ett värdeperspektiv i något avseende återfinns mot slutet av den 
studerade perioden. Det främsta skälet till att det sammanhållna ämnet geo-
grafi återinfördes på gymnasieskolan med läroplansreformen 1994 var styr-
dokumentens fokus på miljöfrågornas betydelse i kombination med ämnets 
tvärvetenskapliga karaktär. Det visar sig i min empiri att de förväntningar 
som ställdes på geografiämnet inte har infriats. Den miljöundervisning som 
jag observerat har främst bestått i en ren faktagenomgång av olika energislag 
och kan, i enlighet med den kategorisering av miljöundervisningstraditioner 
som Östman (2001) har konstruerat, benämnas Faktabaserad miljöundervis-
ning.  

En annan intressant observation som jag har noterat är att den faktabase-
rade geografiundervisningen ofta kombineras med elevaktiva och problem-
lösande arbetssätt, en kombination av essentialism och progressivism, som 
Östman (1995) benämner progressentialism. Eleverna arbetar i grupp med 
att samla in, sammanställa och presentera fakta. 

Läroboken har en stark ställning i geografiundervisningen och när det 
gäller gymnasiegeografin så är det ett och samma läromedel som dominerat 
markanden sedan geografiämnet återinfördes på gymnasiet 1994.  De flesta 
handledare som använder läroboken beskriver den som en minikurs av den 
universitetskurs de själva studerat. 

I det följande kapitlet redovisas resultatet av en läromedelsanalys. 
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KAPITEL 8 
Läromedelsanalys 

Utifrån mitt material kan jag konstatera att läroboken framstår som den vik-
tigaste samarbetspartnern för lärarens innehållsval och planering. Lärome-
delstexten spelar en central roll och styr till stora delar undervisningen. 
Framförallt i den mening att elevernas kunskaper kontrolleras (läxor och 
prov) och betygssätts i relation till lärobokens text.  

Studier har visat att läromedel ses som auktoritativa texter, de represente-
rar sanningen och ifrågasätts sällan av lärare och elever (Cherryholmes 
1988). Boel Englund (1998) anser utifrån sin studie att läromedel har tillde-
lats en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. Andra studier har ifråga-
satt den kunskapsgaranterande rollen genom att påvisa att läromedelstexter, 
trots stora förändringar i läroplan och styrdokument, inte förändras nämn-
värt, läromedelstexter ”ärver varandra över tid” enligt Selander (1994, s. 46). 
Starka traditioner inom ämnet för den dominerande tolkningen om vad som 
är den rätta och sanna kunskapen vidare över generationer.  

I följande text kommer jag att analysera hur olika läroböcker i geografi 
valt att tolka och uttrycka det innehåll som enligt nu gällande kursplan i geo-
grafi för gymnasieskolan syftar till att förmedla ”kunskaper om regionen, 
insikt om dess möjligheter och förståelse av dess särart, varigenom en regio-
nal identitet byggs upp” (SP 2000:16, s. 60). En kunskap som enligt kurspla-
nen ska leda till ”insikter om det ömsesidiga beroendet mellan folk och län-
der ger som resultat en bättre balans mellan regional identitet och global 
förståelse och solidaritet. Geografiämnet bidrar därigenom till ökad förståel-
se och respekt för andras kulturer, värderingar och sätt att leva” (SP 2000:16, 
s. 60). 

Den främsta anledningen till mitt val att analysera just detta ämnesinne-
håll beror på att ämnesstoffet återfinns inom den tradition som över tid do-
minerat innehållet i skolans geografiundervisning, den regionala traditionen. 
Eftersom kursplanerna i geografi oavsett årskurs och tidsepok framhåller 
vikten av att elever ges kunskap om, ökad förståelse och respekt för andra 
kulturer, värderingar och sätt att leva så förväntar jag mig att även innehållet 
i geografiböckerna befrämjar dessa målsättningar och intentioner. 

Läromedelsanalysen sträcker sig över en lång tidsperiod, från början av 
1900-talet och fram till idag, och ställer inga anspråk på att vara heltäckande 
med avseende på antalet läroböcker, olika årskurser eller texternas omfatt-
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ning. Urvalet av geografiböcker utgörs, förutom av den geografibok som 
under hela undersökningsperioden dominerat på gymnasieskolan Östman 
m.fl. (1994), av ett antal slumpvis utvalda geografiböcker från bokhyllorna i 
mitt arbetsrum, ett arv från Gösta Wennbergs tid som metodiklektor vid ILU. 
Jag använder mig även av resultat från tidigare utvärderingar av läromedel i 
geografi och deras innehåll (Olsson 1986, Anderberg 1986, Wennberg 1990, 
Selander m. fl.1990, Holmén & Anderberg 1993).          

När jag har analyserat geografiböckernas texter har jag läst dem utifrån 
synsättet att de erbjuder meningar och i läsningen har text tillsammans med 
bild och illustrationer frambringat den pedagogiska texten (Selander 1991). 
För att analysera den helhet som text och bild tillsammans bildar har jag 
använt mig av tekniken att ställa frågor till texten (von Wright 1998). Föl-
jande frågeområden används i läsningen:   

 
• Vilken mening erbjuder texterna för elevens förståelse för andra na-

tioner, regioner, kulturer och folk? Hur framställs nationer, regioner, 
kulturer och folk i text och bild? 

• Vilken mening erbjuder texterna för elevens ökade förståelse och re-
spekt för andras kulturer, värderingar och sätt att leva? Hur bidrar 
texterna till den individuella elevens förmåga till global förståelse 
och ett solidariskt tänkande?  

• Vilken mening erbjuder texterna för elevens identitetsskapande som 
kvinna eller man? Hur framställs kvinnor och män i text och bild? 
Finns ett medvetet könsperspektiv eller befäster framställningen tra-
ditionella könsroller? 

• Vilken mening erbjuder texterna för elevens demokratiska tänkande? 
Hur framställs ett medborgerligt samhällsengagemang? 

Påbjuden eller erbjuden text 
I enlighet med Östmans (1995) två syften inom naturvetenskaplig utbildning 
kan den kunskapssyn som läromedelstexten representerar exempelvis avläsas 
i uttryckssätt. För att studera detta kan två frågor ställas till texten: Presente-
rar texten begrepp och relationer mellan begreppen eller problematiseras 
begrepp och relationer mellan begreppen? Den presenterande texten kan 
enligt Selander (1998) sägas påbjuda en mening, den givna meningen. Den 
problematiserande texten, den erbjudna texten, inbjuder däremot till eget 
tänkande och reflektion och bidrar genom detta till nya tänkesätt och ställ-
ningstaganden.  

När jag analyserar läroböckernas framställningar om regionernas särart, 
dess folk och länder framträder ett antal geografiska begrepp som centrala. 
Jag har i läsningen valt att koncentrera mig på de socialt konstruerade kate-
gorierna nationer, regioner, kulturer och folkslag. En anledning till detta 
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urval är att begreppen är centrala inom geografin, att forskning och sam-
hällsutveckling har resulterat i förändrade synsätt och nya perspektiv vilket i 
sin tur hjälper mig att undersöka om texternas meningsskapande samspelar 
med en vidare samhällskontext.  

Utsagor som bidrar till att producera, reproducera och transformera domi-
nansrelationer kan enligt Fairclough (1995) definieras som ideologier (s. 87). 
Olika ideologiska sätt att se på exempelvis konsekvenser av globaliserings-
processen kan bidra till att förstärka ojämnlika maktrelationer eller till och 
med rättfärdiga dem på grund av att de framstår som självklara. Med den 
förvandlingen blir ideologier svåra att identifiera och exempelvis nationalis-
tiska och rasistiska omdömen förvandlas till allmänt vedertagen kunskap och 
därmed icke ifrågasatt i exempelvis läroböckernas texter. Textens innehåll 
ses ur detta perspektiv inte som en medveten förvandling utan mer som en 
allmänt etablerad kunskap och därmed tagen för given.  

Ett klassiskt exempel på att olika utsagor om världen bidrar till att för-
stärka och rättfärdiga ojämna maktrelationer är Saids (1978) studie Orienta-
lism. Said påvisade, med hjälp av en rad berättelser hämtade från litteraturen, 
konsten och akademin, hur bilden av Orienten växte fram till en diskurs som 
format våra medvetanden och omedvetet styrt vad som var tillåtet att säga 
och inte om Orienten och dess befolkning. Said menar utifrån sin textanalys 
att orienten som begrepp och geografisk och kulturell region är en europeisk 
uppfinning som inte bara gynnade utan till och med legitimerade koloni-
almakternas övergrepp. Berättelserna kom att fungera som ett medvetet stöd 
för europeiska kolonialmakter att ta herravälde över länderna i orienten. 
Enligt Said skapades tanken om Orienten utifrån en omvänd spegelbild av 
Väst (Occidenten).  Motsatsen till de positiva egenskaper som Väst ansågs 
besitta tillskrevs Orienten. Genom att konstruera Orienten som de Andra 
skapade Väst en positiv självbild. 

Den svenska omvärldsbilden växte fram bland annat genom de skriftliga 
reseskildringar som nedtecknades av sjöfarare, upptäcktsresande, statstjäns-
temän och köpmän som seglade med det Svenska Ostindiska Kompaniet från 
1732 och framåt. Berättelserna om andra folk var många gånger så märkliga 
att läsaren tvekade till vad som kunde vara sant eller rent utav lögn. Redan 
1772 höjde Stephan Insulin ett varningens finger för trovärdigheten i de be-
rättelser som tidigt formade den svenska omvärldsbilden: 

”Många år torde ännu gå förbi, innan vi lära skilja hvad som är sant eller 
osant i en del resebeskrifningar. Ho vet icke att en del mindre betydande sed-
vänjor äro annorlunda i den socknen, än den nästgränsande? En resande ser 
ett upptåg, en vidskepelse eller något dylikt, och tror att hela nationen är inta-
gen av samma dårskap. När hans berättelse kommer till oss, måste vi tro den-
samma, tills en annan gifver anledning att tvifla därom, eller ock fulleligen 
öfvertygar oss om sanningen och sammanhanget.” (Verlds-Beskrifningen 
(1772) avsnittet ”Folkslagens Seder och Lynne”) 
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Hur svenska läromedelstexter i geografi genom åren har skildrat nationer, 
regioner, kulturer och folk utifrån de bästa avsikter – att geografiämnet ska 
bidra till ökad förståelse och respekt för andras kulturer, värderingar och sätt 
att leva – kommer resultatet från följande analys att belysa. 

Geografi som fostrare av bestämda värden 
Under 1800-talet präglade det religiöst patriarkala samhället utbildningen för 
såväl blivande lärare som skolans elever. Katekesens innehåll utgjorde 
grundläggande kunskap och utantilläsning av textorden i Luthers lilla kate-
kes var den vanligaste formen av inlärning. Den första förändringen av sy-
nen på kunskap kom när Läsebok för folkskolan publicerades år 1868. Det 
var ett ökat intresse och engagemang från staten som drev denna utveckling 
framåt. Folkskolans läsebok bestod av sedelärande berättelser och moralise-
rande fabler vilande på en patriarkalisk grund, men den innehöll också en 
strävan att förmedla kunskaper inom flera olika fält. Läseboken kom under 
lång tid att användas som lärobok i historia, geografi och naturkunskap. El-
len Key, då landets främsta reformpedagog, riktade så småningom skarp 
kritik mot folkskolans läsebok, som hon till och med kallade en national-
olycka, vilket ledde till att Folkskollärarföreningen tog ett eget initiativ för 
att skapa en ny generation av läromedel som producerades speciellt för sko-
lans läsning (Ohrlander 1981, s. 37). Det var bland annat Selma Lagerlöfs 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, Sven Hedins Från pol till 
pol och Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar.  

Men också dessa specialskrivna läromedel bar det patriarkaliska och reli-
giösa arvet vidare. Så visar till exempel Brandby-Cöster (2001) att Sveriges 
mest lästa geografibok, Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige innehåller starka strömmar av luthersk livsförståelse. Utifrån 
Luthers egna skrifter konstruerar Brandby-Cöster (2001) fyra tankefigurer 
som hon spårar i Selma Lagerlöfs författarskap. Nils Holgersson analyseras 
med hjälp av den fjärde tankefiguren ”Resan till det mänskliga”. Inom denna 
diskuteras den fundamentalt kristna tanken som handlar om korset och för-
soningen. Pysslingen Nils omvandlas till människa igen; det är när livet 
självt tvingat honom till omsorg om andra som han räddas från omänsklighet 
och död.  

Bakom läroböckernas rubriker döljer sig ett tydligt värdeinnehåll som 
kommer till uttryck i texterna. I kursplanerna kan avläsas att elevernas 
världsbild utökas med stigande ålder. Från kunskap om fäderneslandets geo-
grafi till de viktigaste kulturländernas och de främmande världsdelarnas 
geografi. I läsning av olika läroböcker som användes i skolans undervisning 
framgår det tydligt vilka värden som främjades och som överfördes till ele-
verna. Lärobokstexterna i geografi är kraftigt präglade av det religiöst patri-
arkala samhället, något som visar sig exempelvis i skillnaden mellan vilka 
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länder som räknas till viktiga kulturländer och vilka länder som hör till 
främmande världsdelar. Religionen framstår som den viktigaste faktorn i 
värderingen av olika länder och något som präglar såväl näringsliv som 
samhälle enligt läroböckernas texter. Indelningen av världens länder bygger 
på en rangordning av olika trosuppfattningar där den kristna tron bedöms 
som den mest framstående och framgångsrika.  Men även inom den högsta 
religiösa uppfattningen återfinns en hierarki. Den protestantiska kyrkan står 
högst i värde och får därmed den fördelaktigaste beskrivningen. Enligt Läro-
bok i geografi för realskolan, kommunala mellanskolan och gymnasiets för-
sta ring representerar protestanter och katoliker tillsammans den väster-
ländska kulturen, och bland européerna dominerar nordeuropéerna både 
kulturliv och samhällsliv. Rangordningen av olika trosuppfattningar kan 
exemplifieras med några rader ur Skolgeografi uti två kurser:  

”Den högsta religiösa uppfattningen utmärker de människor som tro på en 
enda Gud. […] På en lägre religiös ståndpunkt befinna sig buddaisterna i öst-
ra Asien (över 600 mill.) samt bramadyrkarna i Främre Indien (över 200 
mil.). Lägst stå schamanisterna med sin tro på onda andar, som bindas ge-
nom trollformler, och fetischdyrkarna, som uppfatta vilket föremål som helst 
såsom gudomens säte.” (Carlson 1944, s. 98.) 
 

De lärobokstexter som jag läst och jämfört fram till 1960-talet visar upp 
samma mönster och värdebedömningar. Jag har inte hittat någon text som 
avviker i detta avseende. Mitt resultat gällande olika trosuppfattningars be-
tydelse för rangordningen av olika länder stöds av Olsson (1986). Olsson 
(1986) konstaterar utifrån sina studier av läromedelstexternas framställning 
att ett ”lutherskt-kristet synsätt uppfattas som fullt förenligt med objektivitet 
inom såväl vetenskap som i olika direktiv till undervisningen” (s. 129). Den 
uppfattningen har även Englund (1986) framfört samtidigt som han påvisat 
att objektivitet kom att diskuteras först med 1948 års skolutredning. Värde-
gemenskapen mellan kyrka och stat var stark och objektivitetsprincipen pre-
ciserades först i läroplanerna som kom under 1960-talet, då ämnet kristen-
dom omvandlades till religionskunskap och Sveriges väg mot ett sekularise-
rat samhälle syntes allt tydligare. 

En annan tydlig och gemensam värdering som återfinns i läromedelstex-
terna fram till 1960-talet är den vita rasens överhöghet. Ras och religion syns 
gå hand i hand i texterna. Under rubriken ”Andlig odling” beskrivs det 
svenska folket sålunda:  

”Vårt folk har förmånen av stor enhetlighet icke blott i rasbiologiskt och 
språkligt avseende utan även i fråga om trosbekännelse. De flesta svenskar 
tillhöra evangelisk-lutherska statskyrkan, som sedan 1500-talet varit förhärs-
kande i vårt land.” […] I fråga om folkupplysning står Sverige högt. (Carlson, 
1944, Skolgeografi uti två kurser, s. 138.) 
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I lärobokstexterna återfinns en tydlig uppdelning av människor i ”vi och 
dom” som uttrycks med hjälp av de geografiska termerna kulturfolk och 
naturfolk (jmf uttrycken viktiga kulturländer och främmande världsdelar). 
Läroböckerna i geografi innehåller ända in på 1960-talet särskilda kapitel 
som behandlar olika raser, och folken indelas i vit, svart och gul huvudras 
kompletterade med underavdelningar. Innehållet i texterna illustreras oftast 
med hjälp av foton på människor som representanter för de olika raserna. 
Det anges att viktiga kroppsegenskaper, så kallade rasmärken, uppstått av 
likartade yttre förhållanden som klimat, levnadssätt m.m. och grupper av 
människor med liknande rasmärken benämns raser: 

”Viktiga rasmärken äro hårets beskaffenhet (ulligt, lockigt eller strävt hår, be-
roende på formen av hårstråets genomskärningsyta), hjärnskålens form 
(långskalle86 och kortskalle87), ansiktets och ansiktsdelarnas proportioner 
(t.ex. framskjutande eller icke framskjutande käkparti, hög eller lång näsrot), 
hudens, hårets och ögonens färg.” (Carlson, 1944, s. 76.)  

 
Texterna förknippar dessutom olika raser med skilda kulturnivåer där den 
vita rasen framhålls före alla andra. Förklaringarna till detta var från början 
teologiska, det fanns en gudomlig avsikt, men i ett senare skede anges natur-
förhållandena som en bestämmande funktion. Traditionerna har levt kvar 
och även i det moderna material, fram till 1986, som Olsson analyserat åter-
finns en klar samhörighet mellan klimat- och utvecklingsnivå: ”Min under-
sökning visar att en hierarkisk rangordning präglat geografiböckernas be-
handling av näringssätt och levnadssätt under hela den period jag studerat.” 
(Olsson, 1986, s. 112.)   

När det gäller geografiämnets behandling av rasläran har jag jämfört lä-
romedlens framställning med styrdokumentens anvisningar och samhällets 
offentliga och dominerande inställning till rasfrågan och kommit fram till 
följande kopplingar. Att läromedlen innehöll särskilda kapitel som behand-
lade raslära torde bero på att skolans kursplaner föreskrev att raser skulle 
behandlas i undervisningen. I läroverkets kursplaner återfanns rasläran som 
ett moment långt in på 1950-talet. En anledning till detta är att under första 
hälften av 1900-talet var Sverige ledande inom rasbiologisk och rashygienisk 
forskning. I Uppsala inrättades år 1922, efter ett beslut av en enig riksdag år 
1921, Statens Institut för Rasbiologi. Systematisering, indelning och katalo-
gisering av det svenska folket utifrån begreppen ”kortskallig” (högst samlar-
värde) och ”långskallig” bedrevs fram till år 1958 med statliga medel av det 
rasbiologiska institutet. Institutets vetenskapliga arbete understöddes av flera 
kända profiler inom svensk utbildningshistoria, exempelvis Ellen Key, Sel-
ma Lagerlöf och Sven Hedin och dess rön betraktades som viktig kunskap 
för att bibehålla och stärka den rasbiologiska enhetligheten hos det svenska 

                               
86 Dolikocefali = måttet på skallens bredd är mindre än 77 % av dess längd. 
87 Brakycefali =  måttet på skallens bredd utgör minst 86 % av dess längd. 
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folket. De tankar och idéer som institutet stod för var väl accepterade bland 
beslutsfattare och ”vanligt folk” och rönte stor uppmärksamhet långt utanför 
landets gränser. Institutets vetenskapliga rön påverkade styrdokumentens 
politiska formuleringar och läroböckernas innehåll.  

Före 1930 uttrycktes momentet i kursplanerna med skrivningen ”Jordens 
folkslag, folktäthet och kulturkretsar” (Anvisningar utfärdade 1928 i geogra-
fi för gymnasiets avslutningsklasser). Detta ändrades efter 1930 till ”Folktät-
het, raser, språk och religioner” (Anvisningar utfärdade 1954 i geografi för 
gymnasiets allmänna linje första och andra ring). Läromedlen som redan 
tidigare innehållit generella omdömen med rasistisk anknytning komplette-
rades nu med uppgifter om olika former på näsor och huvuden och uppgifter 
om ansikts- och skallindex angavs (forskningsrön från Raspolitiska institu-
tet). Dessa uppgifter återfanns under många år i läroböckerna, exempelvis i 
Näsmark-Nilsson (1957, s. 199).  

Föreställningar om och beskrivningar av exempelvis nationer, regioner, 
kulturer är förknippade med de människor som bor där. Ofta utgörs beskriv-
ningarna av stereotypa representationer i form av fotografier. Denna tradi-
tion, jag vill kalla det tradition eftersom fotografier som sociala konstruktio-
ner av de begrepp som jag avser att analysera återfinns genomgående i de 
analyserade geografiböckerna. Ett läromedel Vår värld i färg – Geografiska 
typbilder (1960) består enbart av fotografier från hela världen med kortfatta-
de bildtexter. I förordet påpekas att bilden har en mycket stor betydelse i 
geografiundervisningen. Vidare anges att läroboken kan användas inom oli-
ka skolformer och på olika stadier: ”På folkskolans och enhetsskolans mel-
lanstadium har bilderna väl främst som uppgift att bidra till att ge en så fyllig 
och äkta bekantskap med natur och folk som möjligt” medan de ”på de högre 
skolstadierna kan bli föremål för ett noggrannare studium och en djupare 
analys.” Första delen innehåller naturgeografiska fenomen, här återfinns 
typbilder på exempelvis olika terrängformer, floder och vegetationszoner 
som känns igen från tidigare läroböcker och de som utgetts även under sena-
re år. Den andra delen illustrerar olika kulturgeografiska företeelser såsom 
”Människoraser”, här finns t.ex. bildtext nr 46 ”Pojke med ejdrar, Västgrön-
land. Svart, stripigt hår, framstående kindknotor (mongolid rastyp).” Nr 54 
berättar att fotografiet föreställer ”Sudanneger från södra Liberia, Västafrika. 
Svart, ulligt hår, mörk hudfärg (negrid rastyp).” På liknande sätt presenteras 
bland annat nordisk rastyp, europid rastyp och blandras (vit – svart). När det 
gäller den kulturgeografiska företeelsen ”Jordbruk” presenteras fotografi nr 
60: ”Indian som brukar jorden med hacka. Nya världens jordbrukare kände 
inte till plogen, då den vite mannen kom […].”  

Företrädare för nya synsätt kom med tiden att träda fram. Exempelvis har 
jag funnit Axel Wennberg (1956) som i förordet till Övningsuppgifter. Repe-
titionskurser i Geografi III deklarerar en avvikande ståndpunkt: ”Författaren 
har sökt klarlägga andra folks svårigheter och undvikit att upphöja det egna 
folket på bekostnad av andra.” (s. 4.)  
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Ett sätt att förstå denna förändrade inställning var de stora omvärldsför-
ändringar som skedde efter andra världskriget. Den europeiska imperialis-
mens storhetstid var över, kolonierna blev självständiga stater och erfarenhe-
terna från fascismen och nazismen var några anledningar till att rasismen 
tonades ned från 1960-talet och framåt. Direktiven till undervisningen änd-
rades kraftigt i styrdokumenten under 1960-talet och Lgr 62 föreskrev:  

”Framställningen måste därvid vara objektiv och nyanserad för att verksamt 
kunna bidra till att öka förståelse för andra folk, deras problem och levnads-
förhållanden samt till att klargöra vikten av fred och internationellt samarbe-
te. Sålunda bör man vid behandlingen av främmande länder och områden 
framhålla alla folks likaberättigande oavsett ras, språk och religion samt und-
vika ensidigt generaliserande omdömen.” (s. 265.)   

 
Skolans undervisning skulle nu präglas av objektivitet och saklighet, något 
som påpekades i de styrdokument som kom under 1960-talet. För geografi-
ämnets del betydde det att: 

”[…] undervisningen skall bedrivas så, att den bidrar till att skapa en på fak-
tisk kunskap grundad förståelse för andra folk, underlättar kontakten med 
dem och åskådliggör hur det praktiska samarbetet mellan olika länder funge-
rar” (Lgr 62, s. 263).  

 
Ett nytt perspektiv tillfördes undervisningen i geografi och återfanns under 
”Förslag till disposition av en studieplan” för grundskolans högstadium åk 8: 
”Aktuella raspolitiska problem; något om jordens viktigaste språk och religi-
oner” (Lgr 62, s. 264).  

Att styrdokumenten uppvisade ett nytt förhållningssätt till andra kulturer 
medförde inte något självklart genomslag i de läromedel som producerades. 
De granskningar som jag har läst, utförda av SiL (Statens institut för lärome-
del) på Läromedelsnämndens uppdrag 1986, 1988 och 1990, visar att läro-
medlen i geografi fortsatte att förmedla en många gånger föråldrad och di-
rekt felaktig bild av folk i olika länder. I flera läromedel fortsatte angivelse 
av ovanstående faktorer (religion, klimat, ras) som indelningsgrund för ex-
empelvis olika samhällens utvecklingsnivåer. Även Palmberg (1981, 1987, 
2000) påvisar att läromedel presenterar felaktiga och snedvridna schabloner 
vilka bland annat kan antas påverka elevers bild av Afrika på ett negativt 
sätt.  

Ett annat problem som uppmärksammades av SiL var det stoff som ute-
slöts ur läromedlen. Exempelvis granskades framställningen om samerna i 
mellanstadiets, högstadiets och gymnasieskolans basläromedel i de sam-
hällsorienterande ämnena. Granskningen (Rapport 1990:2) påvisade att sa-
merna utgjorde en  närmast osynlig folkgrupp (med undantag för geografi-
böckerna i åk 4). Av rapporten framgick också att om samerna fanns med 
skildrades folkgruppen på ”samma sätt som mer avlägsna länder och kulturer 
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dvs med en tonvikt på det exotiska i såväl text som bild” (s. 2). Läromedels-
nämndens uttalande avslutas sålunda: 

”Nämnden konstaterar att läromedlens bild av samerna är klart otillfredsstäl-
lande. Den ger t ex ingen kunskap om samernas månghundraåriga historia i 
Sverige, skildrar vare sig det lidande och förtryck de utsatts för som svensk 
minoritetsgrupp eller deras liv, tro och kultur genom århundradena. Vi förut-
sätter att resultaten från granskningen beaktas och åtgärdas av berörda förfat-
tare och förlag.” (s. 3.)  

Läromedelsnämndens rekommendationer till författare och förlag, vad det 
gällde framställningen om samerna, följdes aldrig upp eftersom läromedels-
nämnden avskaffades 1990 i samband med inrättandet av Skolverket. Skol-
verket har inte till uppgift att granska läromedel. Från att läromedel har be-
traktats som ett viktigt styrinstrument för vad eleverna skulle lära sig i sko-
lan har ansvaret för val av läromedel och dess innehåll överlämnats till lära-
ren, läromedelsförfattare och läromedelsförlag.  

I och med det didaktiska forskningsfältets framväxt under 1980-talet initi-
erades forskning som riktade sig mot innehållsfrågan. Enskilda forskare som 
intresserade sig för skolans innehåll utvärderade undervisning och läromedel 
i förhållande till gällande styrdokument. Anderberg (1986) som analyserar 
stoffurvalet i geografi, när det gäller grundskolans undervisning tillsammans 
med läromedlens framställning av Västeuropa, konstaterar att varken lärar-
nas eller läromedlens val av innehåll når upp till läroplanens målsättning 
(Lgr 80). Undervisningen, såväl som läromedlen, innehåller främst en be-
skrivning av regionens naturförhållanden utifrån en tematisk uppläggning. 
De integrativa möjligheter som finns inom regionalgeografin genom att be-
tona samspelet mellan olika faktorer utnyttjas inte. Den bild som eleverna får 
av Västeuropa är i flera avseenden föråldrad och statisk. Även Wennberg 
(1990) konstaterar att de läromedel som finns i geografi ger en känsla av 
naturdeterminism genom sin statiska uppräkning där den fysiska eller natur-
geografiska delen alltid kommer först i läsordning.  

Holmén & Anderberg (1993) som studerat det geografiska ämnesinnehål-
let inom ramen för ämnet samhällskunskap på gymnasiet konstaterar stora 
brister i den bild som de undersökta läromedlen ger av Europa och Sverige. 
Omvärldsbilden, skriver författarna, ”torde inte heller motsvara den nyanse-
rade världsbild utbildningspolitiker, skolöverstyrelse m fl avsett att läro-
böckerna skulle förmedla. Ändå har de granskats och godkänts som goda 
och adekvata läromedel” (s. 113). Den idylliska och goda bild som lärome-
delstexterna förmedlar om det svenska samhället påvisar även Selander 
(1990). Utifrån en omfattande studie, 200 böcker avsedda för grundskolan 
och gymnasieskolan i religion, samhällskunskap och historia, konstateras att: 
”Sverige är nästan undantagslöst måttstocken mot vilken andra länder mäts 
och bedöms” (s. 42).  
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Schablonartade och föråldrade möten med andra kulturer är vad eleverna 
ofta möter i skolans undervisning. Det gäller inte enbart ämnet geografi utan 
har, genom den didaktiska forskningen, också uppmärksammats inom andra 
ämnen exempelvis språk.88 Selander (1990) anser att de undersökta läro-
böckerna inte kan kallas rasistiska eller främlingsfientliga men att innehållet 
domineras av schablonbilder och stereotypier när beskrivningar av Sverige 
respektive Utlandet och mötet mellan de två ges. Vid studiet av enskilda 
delar och mindre avsnitt kan texten uppfattas som saklig men när en helhets-
bild analyseras framträder dessa schablonbilder tydligt.  

Ett exempel på detta hämtar jag från Geografi. Människan, resurserna, 
miljön. Exemplet har funnits med från första upplagan till den tredje utökade 
upplagan (1998) där den återfinns på s. 45. Fotografiet är en illustration till 
avsnittet som behandlar folkökningen i världen och visar en gatumiljö från 
Alger, ett utekafé där enbart män och pojkar befinner sig. Bildtexten lyder: 

”Många barn på gatorna och arbetslös pojkar och män som hänger på stans 
kaféer är några synliga tecken på en snabb folkökning. Idag är 73 % av Alge-
riets befolkning under 30 år. 60 % är arbetslösa. Bilden är från Alger.” (egen 
kursivering) 

 
Ytterligare exempel på hur text och bild samspelar när det gäller att bygga 
upp stereotypa bilder av folk och länder är tolkningen av begreppet miljö 
som lever kvar i nutida läromedel. Det är en tradition som har sina rötter 
inom den ideografiska regionalgeografin där skildringen av det unika poäng-
terades. I Lgr 62 skrivs detta perspektiv fram och miljöskildringen anges 
som geografiämnets viktigaste uppgift. Beskrivning av miljö utgörs genom-
gående i Geografi. Människan, resurserna, miljön av olika miljöbilder från 
skilda delar av världen. Miljöskildringar är ett återkommande inslag i texten 
med stereotypa fotografier från de miljöer som beskrivs, vinstockar i Frank-
rike, en byfamilj från något land i Afrika, Singapores skyskrapor, Pampas i 
Argentina, regnskog i Costa Rica osv. Karakteristiskt för dessa miljöbilder är 
den konsensus som de utstrålar, av verklighetens konflikter och fördelnings-
problematik syns inte ett spår.  

När det gäller framställningen av kvinnor och män vill jag påstå att det 
könsdidaktiska mönstret i skolans undervisning har, under de cirka etthund-
rafemtio år som jag har studerat, förändrats från ett patriarkaliskt synsätt till 
könsblindhet. Det socialt konstruerade könet finns närvarande, det är män 
som arbetar och kvinnor sköter hem och barn. 

                               
88 Se t.ex. Bengt Spowe och Ulrika Tornberg (2003): ”Lärarna i Moderna Språk. Turistande, 
eller att gräva där man står… Ett samtal om ”kultur” i språkundervisningen”. LMS Lingua, Nr 
2003:3, s. 37-41. 
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Sammanfattande diskussion 
Utvecklar läromedelstexterna den individuella elevens förståelse för andra 
nationer, regioner, kulturer och folk? Bidrar texterna till elevens demokratis-
ka medvetenhet och solidaritetskänsla? Tveksamt, svarar jag utifrån resulta-
tet av min textanalys som visar att läromedelstexten tillsammans med bilder 
och fotografier i många fall befäster stereotypa beskrivningar av folk och 
länder.  I och med att texterna ärver varandra över tid byggs det in en omed-
vetenhet om texternas ursprungliga mening vilket bidrar till att gamla för-
domar och traditionella könsroller skymtar fram även i nyskrivna läromedel i 
geografi. 

Karakteristiskt för texterna är att de inte erbjuder kunskap utan den kun-
skap som texterna förmedlar är påbjuden. Det innebär att texten inte inbjuder 
till eget tänkande och reflektion vilket i sin tur utestänger möjligheten att 
tänka exempelvis kreativt och nytt. De eventuella ställningstaganden som 
texten erbjuder är påbjudna. Framställningar om folk i andra länder utgörs av 
beskrivande faktatexter som över tid ändrar karaktär i det avseendet att det 
blir färre detaljkunskaper att memorera i form av siffror exempelvis ett lands 
yta men texterna kryddas fortfarande med många geografiska namn och be-
grepp.  Tidiga läromedels beskrivningar om folk och länder kan direkt kopp-
las till maktstrukturer i det omgivande samhället.  Den första periodens lä-
romedel kännetecknas av ett tydligt värdeperspektiv utifrån nationalism och 
patriarkat. Att stärka den egna identiteten var en grundtanke som utvecklades 
inom kolonialismen bland annat genom idén om européers och den vite 
mannens överlägsenhet. De rasbiologiska beskrivningar som framställs i 
både text och bild, bland annat i läromedel i geografi, är nära sammankopp-
lade med stereotypa representationer av folkgrupper och deras kulturella 
egenskaper. Här framstår religionen som en tydlig indelningsgrund vad det 
gäller rangordning av olika kulturer och länder. Dessa representationer har 
med tiden kommit att befästas och visar sig som historiskt förankrade före-
ställningar om hela kulturer och deras invånare som till och med utifrån sitt 
utseende kan beskrivas som lata, falska, sluga, mindre intelligenta, mer intel-
ligenta, köpslående osv.  

Rasbiologin tappar mark efter andra världskriget och för läromedelstex-
terna innebär det att rasistiska och nationalistiska värderingar tonas ned i 
geografiböckerna. I stället för tydliga värderingar ska nu vetenskap och ut-
bildning styras av objektivitet och saklighet. Under den andra perioden, från 
1960-talets skolreformer och fram till 1994 års skolreform var objektivitet en 
ledstjärna för såväl lärare som läromedelsförlag.  
Geografins främsta uppgift enligt Lgr 62 är att objektivt förmedla ett antal 
miljöbilder från olika delar av världen. Resultatet av denna fokusering på 
representativa miljöbilder från olika regioner förstärker de stereotypa bilder 
av omvärlden som presenteras i läroböckerna. Det är inte bara texterna som 
ärver varandra i geografiböckerna utan även fotografierna återkommer ge-
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nom åren. Bilderna representerar olikheter och gärna det som känns exotiskt 
för ”oss” svenskar, känslan av vi och dom förstärks genom att fokusera på 
olikheter istället för likheter.  

Den sakliga framställning som krävdes för en objektiv representation le-
ver fortfarande kvar i dagens påbjudna läromedelstexter trots att Lpo 94/Lpf 
94 tydligt anger att skolan inte ska vara värdeneutral utan representera de 
värden som finns angivna i värdegrunden. Med den tredje perioden, från 
1994 års läroplansreform, återkommer ett tydligt värdeperspektiv i skolans 
styrdokument. Skolan och lärarna har genom sitt demokratiska uppdrag att 
arbeta emot de krafter i samhället som inte respekterar samhällets gemen-
samma värden.  

Läromedelsförlagen har i flera avseenden inte tagit skolans demokratiska 
uppdrag till sig, framställningarna är fortfarande objektiva, sakliga och ut-
märks av konsensus men innehållet förmedlar ändå ett värde som inte alltid 
framstår som klart för läsaren. Selander menar att när texterna ärvs följer en 
omedvetenhet om texternas mening med. Starka traditioner inom ämnet för 
vidare den påbjudna meningen, inte det alternativa synsättet erbjuden me-
ning. 

Selander (1991) har visat att läromedelstexter inte längre är uttalat rasis-
tiska men att Sverige ofta används som en måttstock i läromedel, en mått-
stock som andra länder och kulturer jämförs mot. Denna måttstock är ett 
exempel på hur identiteter, i det här fallet den svenska, skapas och upprätt-
håller idén om vi och dom. Detta hittar jag även i geografiböckernas texter. 
Olsson (1986) menar att rasismen i allt väsentligt upphör att figurera i för-
klaringssammanhang efter 1950-talet (s. 112), men jag vill mena att i dess 
ställe har nya fenomen kopplade till rasism uppstått, exempelvis religiös och 
kulturell rasism. En analys av text och bild tillsammans ger ett intressant 
resultat. Att det fotografi som visar en gatumiljö i Alger (Geografi. Männi-
skan, resurserna, miljön.) har överlevt de ändringar och revideringar som 
utförts genom åren tolkar jag som ett exempel på att ideologier blir svåra att 
identifiera i och med att de omvandlas till allmänt vedertagen kunskap och 
därmed icke ifrågasatt. Sakliga framställningar som vid ett första påseende 
framstår som objektiva och avsaknad av värden framstår utifrån en kontext-
analys i ett samhälleligt och historiskt perspektiv bärare av traditioner tyngda 
av rasistiska undertoner. Analysen visar att rasistiska ideologier lever kvar i 
geografiböckernas texter men har stylats under årens lopp och kläs nu i nya 
kläder exempelvis kulturrasism eller religiös rasism och är svåra att upptäcka 
för läsaren. Dessa förtäckta ideologiska meningar är genom sin konstruktion 
svårare att bemöta och ta avstånd från. I och med att texten bedöms som 
sann kunskap och därmed icke ifrågasatt påverkar den läsaren och motverkar 
ett solidariskt tänkande och demokratiska idéer och värden. 

Läroböckernas texter ger uttryck för en kunskapssyn, människosyn och 
samhällssyn som ibland är svåra att identifiera för en läsare. Genom diskurs-
analys kan texternas tillhörighet med en diskurs träda fram, en diskurs som 
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de bidrar till att bibehålla och återskapa. Det är utifrån innehållet i en diskurs 
som Östman (1995, s. 28) påvisar att följemeningar växer fram. Av betydel-
se för följemeningarna är inte enbart det som uttrycks utan av lika stor bety-
delse ses det som inte uttrycks. Vårt språk, text och bild, är ett kraftfullt 
verktyg som påverkar individer både medvetet och omedvetet. Said (1993) 
menar att geografiska bilder och föreställningar är av minst lika stor betydel-
se som vapen och militärer i maktkamper mellan kulturer och grupper i sam-
hället.  

Läromedel behöver granskas kritiskt och problematiserande eftersom de 
dels utgör en viktig källa till kunskap för eleverna men främst för att de ut-
gör en norm för vad som är värt att veta inom geografiämnet, den rätta kun-
skapen, den påbjudna kunskapen. Läromedel behöver granskas kritiskt även 
utifrån ett annat perspektiv och det gäller den kunskap som utelämnats, den 
marginaliserade kunskapen, som läromedelsförfattaren har valt bort och 
betraktas därmed som oviktig ur elevens perspektiv – det kommer inte på 
provet. Utifrån kunskap om texters meningsbärande funktion vill jag hävda 
att det är en demokratisk skyldighet för läraren att använda flera källor i sin 
undervisning och ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som används. 

I nästa och avslutande kapitel, Kapitel 9, sammanfattar jag mina resultat 
genom att bygga didaktiska typologier för skolämnet geografi. Utifrån dessa 
typologier kommer jag sedan att diskutera mina resultat i relation till av-
handlingens syfte. 
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KAPITEL 9 
Konklusion 

I detta kapitel kommer jag att summera mitt arbete. Mina resultat presenteras 
med hjälp av didaktiska typologier för skolämnet geografi. Med didaktiska 
typologier avses en översikt av skolämnenas skilda syften, innehåll och me-
toder. Typologierna är avsedda att utgöra en referensram för didaktiska dis-
kussioner utifrån en medvetenhet om att skilda syften innehåll och metoder 
medför olika slags meningsskapande i undervisningen. Utifrån geografiäm-
nets typologier, såsom de framträder i mitt material, kommer jag att diskute-
ra mina resultat i relation till avhandlingens syfte.  

Geografiämnets didaktiska typologier 
De typologier som jag tecknar för skolämnet geografi baseras på den ämnes-
teoretiska genomgången, den läroplanshistoriska analysen, observationer av 
den praktiska verkligheten och analys av läromedelstexter. Som en grund för 
diskussionen ligger den forskning om didaktiska typologier som presenterats 
av Englund (1986) och Östman (1995).  

Utgångspunkt för tecknandet av geografiämnets didaktiska typologier, 
dvs. ämnets syften innehåll och metoder, har jag valt de två ämnesfokus som 
Östman (1995) introducerat ”Introduktion till naturvetenskap” och ”Lära av 
naturvetenskap”. Östman menar att överst i hierarkin återfinns syftet med 
undervisningen av den orsaken att syftet begränsar val av innehåll som leder 
vidare till de meningserbjudanden som görs via undervisningen.  

Jag har i likhet med Jensen (1978) använt mig av Klafkis (1963) indel-
ning som tar sin utgångspunkt i undervisningens innehåll och finner två un-
dervisningstraditioner där den ena utgår från materialet och innehållet och 
den andra från eleven. Den undervisningstradition som tar sin utgångspunkt i 
materialet bildar sedan två undervisningsteorier, den objektivistiska och den 
klassiska. Den klassiska undervisningsteorin som bygger på nationell fostran 
och ett ämnesinnehåll som förändras långsamt och konserveras med tiden 
gäller även för geografiämnet. Det är ett resultat som den läroplanshistoriska 
analysen visar och kan stärkas genom Ojannes (1999) undersökning som har 
ett annat perspektiv, elevens. Blivande geografilärare på grundskolan och 
deras syn på ämnet visar ett resultat som överensstämmer med den geografi-
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syn som presenteras i 1919 års undervisningsplan för hela riket. Även den 
objektivistiska undervisningsteorin hittar jag i materialet, ett innehåll som 
vilar på en vetenskaplig disciplin vars resultat framställs sakligt och objek-
tivt och som karakteriserar även nutida undervisning i geografi. 

Det är ett traditionellt ämnesinnehåll där namngeografi och regionalgeo-
grafi dominerat under hela den undersökta perioden, främst för grundskolan, 
men detta innehåll återfinns i stor utsträckning även i gymnasieskolans un-
dervisning. Innehållet kännetecknas av harmoni, objektivitet och frånvaro av 
ett konfliktperspektiv vilket innebär att inget ifrågasättande eller problemati-
serande sker. Syftet med undervisningen är att lära ut naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga begrepp som bestäms utifrån de båda moderdiscipli-
nerna, ett ämnesinnehåll som till stora delar har stelnat och konserverats 
både till innehåll och som metod. Geografiundervisning uppfattas i flera 
studier som faktaspäckad och inrymmande en stor andel memorerande och 
beskrivande material. Gången i undervisningen är traditionell, att starta med 
de naturgeografiska faktorerna och sedan övergå till de samhällsgeografiska 
faktorerna med början i det nära för att avsluta i det fjärran. Geografiämnets 
stora styrka som vitsordats av olika ämnesföreträdare, det tvärvetenskapliga 
perspektivet, saknas både i den inom ämnet förda diskussionen och i läro-
medelstexterna. 

Inom den formala undervisningsteorin (Klafki 1963) som tar eleven som 
utgångspunkt så finns en gren som diskuterar elevers mognadsnivå i förhål-
lande till lämpligt ämnesstoff. Denna diskussion kan också spåras inom äm-
net geografi framförallt när statliga utredningar har föreslagit förändringar 
vad gäller ämnesinnehåll och struktur. Ofta har dessa förändringar förkastats 
av ämnesföreträdare med hänvisning till att eleverna inte uppnått den mog-
nadsnivå som behövs för det föreslagna ämnesstoffet. Även när det gäller 
införandet av nya arbetsmetoder i skolan har ämnesföreträdare avböjt detta 
till förmån för ett traditionellt ämnesinnehåll och tillika undervisningsmetod. 
Inom historieämnet har den källkritiska metoden dominerat, det kan jämfö-
ras med kartan som är geografens viktigaste verktyg. Vilka kunskaper som 
eleven lär sig med hjälp av kartan verkar vara av underordnad betydelse, 
något som mina observationer visar, och att koppla ihop kartstudier med 
aktuellt ämnesstoff verkar främmande. Vi kan jämföra kartstudierna med 
tidigare språkundervisning där innehållet i den mening som skulle läras in 
var av underordnad betydelse och istället prioriterades grammatiska regler 
och utantill kunskap. Kartböcker är dyra att köpa in för skolorna och när allt 
mindre medel för inköp av läromedel anslås av kommunerna är det inte 
ovanligt att föråldrade kartböcker används i klassrummen. Att kartböckerna 
åldras och förändras när det gäller politiska gränser är självklart men inte 
lika självklart verkar det att även ämnesstoffet som presenteras i kartböcker-
na bör aktualiseras. Fortfarande dominerar tänkandet ett land, ett folk, en 
kung, en huvudstad och så vidare. Den dynamik, de konsekvenser och 
gränsöverskridande verksamheter som globaliseringen fört med sig saknas, 
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även i modernare skolatlas. Till geografisk metod måste även exkursion, 
fältstudier och laborationer räknas men till dessa aktiviteter lämnas lite ut-
rymme i såväl undervisning som kursplaner och läromedel.  

Utifrån ovanstående resultat kan tre typologier tecknas som inordnas un-
der det syfte med naturorienterad undervisning som Östman (1995) benäm-
ner ”Introduktion till naturvetenskap” och som har till syfte att lära studeran-
de naturvetenskapliga begrepp och relationer mellan begreppen. Vilka be-
grepp som väljs ut bestäms av den hierarkiska strukturen hos moderdiscipli-
nen. I geografiundervisning kan detta syfte benämnas ”Introduktion till 
natur- och samhällsvetenskap”. 

1. Traditionell värdebaserad geografiundervisning med ett ämnesinnehåll 
som förändrats mycket långsamt under skolhistoriens gång både vad det 
gäller innehåll och utförande. Värdeinnehållet är tydligt och syftar till ett 
nationellt fostrande som är lydnadsinriktad. Innehållet utgörs främst av 
namngeografi och regionalgeografi som baseras på fakta och detaljkunskap. 
Organisationen av innehållet bygger på den tyska s.k. Länderkunde under-
visningen där enskilda länder och regioner blir natur- och kulturgeografiskt 
beskrivna. Arbetsgången följer en koncentrisk undervisningsprincip där man 
går från det kända till det okända. Den egna hembygden och den egna natio-
nen utgör obestridliga centrum. Kartboken är det givna verktyget. 

2. Naturvetenskapligt baserad geografiundervisning med ett ämnesinne-
håll som förändrats mycket långsamt under skolhistoriens gång både vad det 
gäller innehåll och utförande. Innehållet utgörs av traditionella och detalje-
rade naturgeografiska faktakunskaper med den bakomliggande akademiska 
disciplinen som grundläggande referenspunkt. Den traditionella arbetsgång-
en är att presentera de naturgivna faktorerna före de kulturgeografiska vilket 
medför en värdebaserad undervisning utifrån ett naturdeterministiskt synsätt. 
Samspelet mellan människa och miljö utgår inom denna typologi från sysät-
tet att naturförutsättningarna har en avgörande betydelse för människans 
verksamhet och bosättning. Metoden är främst memorerande av naturgeogra-
fiska begrepp isolerade från verkligheten. Exkursion som metod förespråkas 
men genomförs sällan i undervisningen. 

3. Samhällsvetenskapligt baserad geografiundervisning som behandlar 
utbredning, mönster, rörelser och samband i rummet. Undervisningen har 
den bakomliggande akademiska disciplinen som grundläggande referens-
punkt. Det innebär att innehållet baseras på ett sammanhållet geografiämne 
som sent antog nya kunskaper genom det paradigmskifte som ägde rum från 
1950-talet och framåt mot en ny nomotetisk (lagsökande) geografi. Innehål-
let kännetecknas av saklighet och objektivitet och verkligheten presenteras 
och analyseras med hjälp av modeller utarbetade av tyska geografer och 
amerikanska urbanforskare under 1900-talets första hälft. 
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Det andra syftet som Östman (1995) funnit benämns ”Lära av naturveten-
skap” och syftar till att förklara och hantera samhälleliga och vardagliga 
situationer där människan interagerar med naturen. Valet av vilka kunskaper 
som ska läras ut bestäms av syftet i att belysa och förklara hur människans 
relation till naturen ser ut eller bör se ut. ”Lära av naturvetenskap” är enligt 
Östman (1995) relaterad till en önskan att eleverna ska lära sig om förhål-
landen mellan naturvetenskap, normer och beslut och hur detta kan gestalta 
sig: ”Tanken är, att de skall utveckla en kapacitet att delta i debatter med en 
naturvetenskaplig komponent: att kunna debattera moraliska frågor med 
hjälp av naturvetenskapliga argument. Den kunskapsemfas som kommer till 
användning är Naturvetenskap, normer och beslut. Den följemening som 
kommer att skapas rör förhållandet mellan naturvetenskap och moral.” (s. 
46.) 

För geografiämnet kan detta syfte benämnas ”Lära av natur- och sam-
hällsvetenskap”. Hit kan den kategoriala undervisningsteorin som enligt 
Jensen (1987) utgörs av en syntes av de nu diskuterade utgångspunkterna 
men karakteriseras genom att den fokuserar på förändringar i samhällsut-
vecklingen och kännetecknas av en dynamisk utveckling utifrån ett pluralis-
tiskt perspektiv. De typologier som kan tecknas inom detta syfte känneteck-
nas av en vilja att ge eleven analytiska redskap som underlag för egna beslut 
och ställningstaganden i exempelvis sociala och politiska rättvisefrågor. De 
kunskaper som förmedlas ska vara aktiva och användbara i olika samman-
hang och kan sättas i relation till olika problem och för att se olika perspek-
tiv och lösningar. Även Englunds (1986) typologi reflectiv inquiry som utgår 
från elevens egen problemformulering i sökandet efter ett eget ställningsta-
gande i olika valda frågor kan räknas in under detta syfte.  

4. Tvärvetenskapligt baserad geografiundervisning som innefattar dy-
namik, pluralism och konfliktperspektiv. Innehållet väljs utifrån elevernas 
tidigare erfarenheter och intresseområden. Även aktuella samhällsproblem 
kan utgöra utgångspunkt för innehållsval. Metoden kan vara problemoriente-
rad och utgå från elevernas egna erfarenheter och frågeställningar. Det vill 
säga att läraren frångår den traditionella uppdelningen i kultur- och natur-
geografi för att istället belysa frågor som behöver både ett natur- och kultur-
geografiskt synsätt – samtidigt. Även den inarbetade arbetsgången vänds 
genom att elevens frågor utgår från det okända för att närma sig det kända.  

5. Aktualitets- och värdebaserad geografiundervisning med syfte att ge 
elever redskap för att delta och förändra samhällsutvecklingen mot exempel-
vis det hållbara samhället. Innehållet karakteriseras av tvärvetenskap, aktua-
litet och ett värdeinnehåll som företräder olika aktörer och synsätt vilket 
medför att konfliktperspektivet är synligt. Innehållet väljs och omprövas dels 
utifrån elevens erfarenhet och intresse men också i relation till de samhälls-
förändringar som pågår. Metoden utgår från ett elevaktivt kunskapssökande 
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där olika källor används och problematiseras i syfte att bygga upp en veten-
skapligt baserad argumentation och handlingsberedskap i de frågor som ana-
lyseras. 

Av de fem typologierna som kan tecknas utifrån mitt material karakteriserar 
nuvarande geografiundervisning av de tre första typologierna. De två avslu-
tande typologierna har tecknats utifrån styrdokumentens skrivningar och ger 
läraren möjlighet att utnyttja frirummet.  

Att syftet ”Introduktion till natur- och samhällsvetenskap” dominerar 
geografiundervisningen visar att den rådande skolämnesdiskursen syftar till 
att bevara och återskapa samhället. Den är den påbjudna kunskapen som 
erbjuds utifrån en essentialistisk kunskapssyn. Den läroplanshistoriska ana-
lysen visar att det är ämnesföreträdare tillsammans med läromedelsförfattare 
som för de selektiva traditionerna inom ämnet vidare. De selektiva traditio-
ner som jag har funnit har en stark relation till de fyra inomvetenskapliga 
traditioner som utvecklats inom den vetenskapliga disciplinen fram till 1970-
talet. Den femte traditionen, den kritiska geografin, saknas inom den domi-
nerande skolämnesdiskursen. Det innebär att skolämnet geografi har ett ne-
utralt förhållningssätt till de kunskaper som lärs ut och innehållet problema-
tiseras inte.  Det finns ett underliggande antagande om konsensus och accep-
tans av rådande ekonomiska, sociala och politiska förhållanden.  

Att syftet med nutida geografiundervisning är ”Introduktion till natur- och 
samhällsvetenskap” utgör också förklaringen till att Östmans (2001) miljö-
undervisningstradition ”Undervisning om hållbar utveckling” bara skymtar 
fram i mitt material. I enlighet med Östmans antagande att syftet begränsar 
val av innehåll visar min studie att den miljöundervisning som jag observerat 
överensstämmer med traditionen ”Faktabaserad miljöundervisning”. Konse-
kvensen av undervisningstraditioner som ryms inom detta syfte är att under-
visningen avhumaniseras och den moraliska dimensionen osynliggörs för 
eleven.  Ämnesinnehåll uttryckt i läromedel och undervisning kan dock inte 
ses som neutral kunskap helt avskild från värden, ideologier eller samhälls-
utveckling vilket påvisas i mitt material främst genom den läromedelsanalys 
som redovisas i kapitel åtta där textens mening och makt tydliggörs.  

Om geografiundervisningen istället inordnades under syftet ”Lära av na-
tur- och samhällsvetenskap” skulle ämnesstoffet väljas utifrån elevernas 
framtida roll som samhällsmedborgare och beslutsfattare. Att kritisk granska 
det omgivande samhället och ständigt relatera ämnesstoffet till samhällsut-
vecklingens mål innebär att värdeinnehållet synliggörs och att konfliktfyllda 
och kontroversiella frågor kan diskuteras ur olika perspektiv. Ämnesinnehål-
let skulle mer spegla det verkliga samhället som kännetecknas av konflikter 
inom en rad områden, inte minst ur ett fördelningsperspektiv. Ett samhälle 
som dagens ungdomar växer upp i och har erfarenhet av. 

Detta är ett synsätt som förordas inom rekonstruktivismen och känneteck-
nar en socialkonstruktionistisk läroplan utifrån viljan att förändra samhället 
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och då i en riktning mot demokrati och ökad jämlikhet (Englund 1986b). 
Både typologi nummer fyra och fem är möjliga vägar som frirummet öppnar 
upp för men som få lärare utifrån mitt material väljer.  

Selektiva traditioner förklarar lärares val av innehåll 
Avsikten med min studie var att analysera och söka förstå geografilärares 
tolkning av frirummet, dvs. vilket ämnesstoff som lärare väljer för att koppla 
läroplanens mål, via kursplanerna, till den praktiska undervisningen i skol-
ämnet geografi. För att nå förståelse för lärares innehållsval har jag kombi-
nerat ämnesteori med didaktisk teori och mina analysverktyg såväl som mina 
teoretiska utgångspunkter hämtade jag från den läroplansteoretiska didaktik-
forskningen. Analysen visar att lärares val av ämnesstoff kan förstås och 
förklaras utifrån  de starka traditioner som tidigt formerades inom ämnet.  

Ämnesinnehållet växte från början fram genom en nära relation mellan 
skolämnet geografi och den vetenskapliga disciplinen. I och med den kon-
kreta uppdelningen av det vetenskapliga ämnet geografi förlorade skolämnet 
kontakten med den allt mer specialiserade forskningen och utvecklingen av 
legitimitetsfrågan och innehållsfrågan inom skolgeografin stagnerade. Där-
emot har metodfrågan varit föremål för ett större intresse bland geografer 
vilket konkret har inneburit att nya undervisningsmetoder har utvecklats för 
att analysera ett traditionellt innehåll.  

En konsekvens av att relationen mellan skolämnet och de båda vetenskap-
liga disciplinerna är svag visar sig i att ämnets starka traditioner med tiden 
har utvecklats till selektiva, vilket innebär att de inkluderar såväl som exklu-
derar ämnesstoff. Tillsammans bildar skolämnets selektiva traditioner en 
dominerande skolämnesdiskurs som successivt träder fram i mitt material. 
När en diskurs är så given och dominerande så att den anger villkoren för 
hur de tre didaktiska frågorna ska besvaras kan denna diskurs beskrivas som 
hegemonisk eftersom det handlar om ett diskursivt dominansförhållande. En 
dominerande diskurs som inte utsätts för konkurrerande alternativ kan till 
slut uppfattas som objektiv och därmed inte ifrågasatt. Det är genom synlig-
görandet av detta dominansförhållande som min förståelse av lärares inne-
hållsval har växt fram. 

Konsekvenser av starka selektiva traditioner 
Resultatet av min studie har jag konkretiserat genom att bygga didaktiska 
typologier för skolämnet geografi och diskuterat ämnestraditionernas selek-
tiva funktion. Ett annat intressant resultat som min analys visar är att lärare 
väljer att avstå från det tolkningsutrymme som ges via frirummet. Konse-
kvensen av detta val, när det gäller skolämnet geografi, är att läroplanens 
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intention om demokratisk fostran inte transformeras och relateras till ämnes-
stoffet och undervisningen i ämnet.  

En anledning till att många lärare avstår från att själva tolka kursplanerna 
är att de upplever att Mål att uppnå innehåller klara anvisningar om ämnes-
stoff och därmed vilka ämneskunskaper som eleverna ska tillägna sig i un-
dervisningen. Det traditionella ämnesinnehållet karakteriseras av en essentia-
listisk utbildningsfilosofi vilket innebär att den moraliska dimensionen sak-
nas i geografiundervisningen. Möjligheten att diskutera frågor som berör 
solidaritet, social rättvisa, jämlikhet, etnicitet och utvecklingen av ett hållbart 
samhälle går därmed till stor del förlorad. 

Ett elevperspektiv 
Genom att använda flera tekniker inom kvalitativ metod har min empiri 
speglat olika perspektiv på nutida undervisning i geografi. Med det finns ett 
perspektiv som saknas i mitt avhandlingsarbete och det är elevens. Det har 
nu inte varit min avsikt att studera de enskilda elevernas lärande och subjek-
tiva uppfattning av de meningserbjudanden som görs via skolans geografi-
undervisning. Men som jag ser det skulle ett sätt att säkra tillförlitligheten i 
mitt material kunna bestå i en jämförelse av elevernas upplevelser av skolans 
geografiundervisning och resultatet av min studie. Av den anledningen har 
jag tagit del av de utvärderingar som Skolverket har utfört där innehåll och 
meningsskapande ur ett elevperspektiv stått i fokus (Nationell utvärdering 
1992, Skolverket 1993, Utvärderingen av grundskolan 1995, Skolverket 
1998, Skolverket 1999, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 
Skolverket 2004, Sigurdsen 1995, Svingby 1990, 1995, 1997) och kan kon-
statera att resultatet av Skolverkets utvärderingar stärker mitt material. Ned-
an redovisar jag mycket kortfattat viktiga resultat som möter upp mot mitt 
material. 

Våren 1998 genomfördes en första nationell utvärdering med utgångs-
punkt i de nya läroplanerna Lpo 94/Lpf 94 (Skolverket 1999a). Utvärdering-
en är inriktad mot att bedöma ett antal kunskapsområden som läroplanerna 
betonar, ett kunskapsområde är relaterat till geografi: Att se sammanhang 
och kunna orientera sig i omvärlden. Utvärderingen visar bland annat att ett 
utvecklat orsakstänkande förekommer sparsamt i elevernas svar, t.o.m. på 
gymnasienivå visade sig historiska, samhälleliga och strukturella orsaksupp-
fattningar var sällsynta (s. 58). Elevers förmåga till kritiskt tänkade saknas 
och resultatet visar att eleverna litade oreflekterat på att den information de 
själva tagit fram var sann (s. 59). Resultatet visade också att det var alltför få 
gymnasieelever elever som hade en medveten fråga med sig när de sökte 
information (s. 59).  

Den senaste Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 
2004) är inriktad på att lyfta fram förståelsen av de geografiska aspekterna 
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på hållbar utveckling.89 Provet som eleverna får besvara indelas i fyra rubri-
ker: översvämningar, golfströmmen och vårt klimat, hållbar utveckling och 
transporter. Resultatet visar att eleverna har fragmentariska kunskaper vilket 
sägs bero på att undervisningen svarar upp mot en essentialistisk utbild-
ningsfilosofi. Utvärderingen konstaterar att det inte räcker med en undervis-
ning som är inriktad på fakta utan eleverna måste tränas i att sätta in kunska-
pen i ett större sammanhang för att där se konsekvenser och samband. Ele-
verna beskrivs som engagerade och medvetna men har trots detta svårt att 
förklara och motivera sina ståndpunkter.  En sammanfattande bedömning i 
NU03 är att ca 85 % av eleverna når kursplanens mål att uppnå vad det gäll-
er elementära baskunskaper. De Mål att uppnå i åk 9 som gäller kunskaper 
om världskartan och viktiga namn klarar eleverna men de har svårt med att 
tolka enkla tabeller och diagram vilket innebär att de saknar grundförutsätt-
ningar för att fördjupa sina geografikunskaper. Majoriteten av eleverna visar 
dock en alltför grund kunskapsnivå i geografi i förhållande till kursplanens 
mål att uppnå.  

Ovanstående utvärderingar stärker, som jag tidigare nämnde, mitt resultat 
och den främsta orsaken till elevers svårigheter att se samband, analysera ett 
material och avsaknad av ett kritiskt tänkande är, som jag ser det utifrån mitt 
material, att elever inte i någon större utsträckning medvetet ges möjlighet 
att utveckla dessa färdigheter. Den underliggande orsaken till detta är att den 
dominerande skolämnesdiskursen kan karakteriseras utifrån en essentialis-
tisk utbildningsfilosofi vilket innebär att undervisningens innehåll, ämnestof-
fets organisering och de kunskapsmål som eleven förväntas uppnå inte över-
ensstämmer med styrdokumentens intentioner.  

Läroplanstolkning en ny uppgift för lärare 
Den forskning och utvärdering av skolans verksamhet som redovisats när det 
gäller läroplanstolkning visar på en stor osäkerhet bland verksamma lärare 
vad det gäller innebörden av skolans samhälleliga uppdrag ”att förmedla och 
gestalta” demokratiska värden samt frågor som rör elevens delaktighet och 
ansvarstagande dels i skolans olika verksamheter men också i samhällsut-
vecklingen (Lindgren 2003, Forsberg 2000). 

Den nya fokuseringen på innehållsaspekten har medfört att läroplansarbe-
te alltmer betraktas som didaktisk verksamhet och som något som bör knytas 
till den enskilde lärarens yrkesutövning. Både nationellt och internationellt 
börjar lärarnas didaktiska kunskaper att uppmärksammas som en allt viktiga-
re del av skolans arbete. Det är kunskaper som är nödvändiga för att kunna 
fatta olika beslut i det praktiska arbetet i förhållande till den nationella och 

                               
89 Resultatet för ämnet geografi diskuteras i Skolverket (2004), s. 68–71. 
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den lokala läroplanen.90 Den förda utbildningspolitiken påverkar och får 
konsekvenser för det arbete som sker i det enskilda klassrummet. Läroplans-
tolkning är exempelvis en ny kunskap som krävs av lärare efter läroplansre-
formen 1994 och läroplansteoretisk och didaktisk kompetens ses idag som 
en del av lärares yrkeskompetens (Englund 1997, Gundem 1997, SOU 
1999:63). Englund menar att det är en kunskap som undanhålllits lärarna 
fram till läroplansreformen 1994 och jag vill mena att detta förhållande fort-
satte även efter reformen. Beslut om utbildningspolitiska förändringar tas 
ofta utan att besluten även inkluderar en genomtänkt strategi och speciella 
utbildningssatsningar för en lyckad implementering.  

Ämnesdidaktisk utbildning  
Genom den senaste lärarutbildningsreformen Att lära och leda (SOU 1999:63) 
överfördes ansvaret för blivande lärares ämnesdidaktiska studier från lärarut-
bildningen till respektive ämnesinstitution.91 Inom sina ämnesstudier ska lärar-
studerande nu även utveckla sitt ämnesdidaktiska kunnande vilket bland annat 
innebär läroplansteori och läroplanstolkning. Att transformera läroplanens 
demokratiska intentioner via kursplanerna och frirummet till den praktiska 
undervisningssituationen är en uppgift som kräver en kombination av gedigna 
ämnesteoretiska, didaktiska och metodiska kunskaper. Det är dessutom ett av 
flera examensmål som studenter inom den nya lärarutbildningen bedöms och 
betygssätts utifrån under sin verksamhetsförlagda utbildning.  

Ämnesinstitutionernas nya uppgift ser jag som utvecklande för skolämnet 
geografi eftersom den didaktiska utbildningen innebär att innehållet proble-
matiseras och relateras till skolans demokratiska uppgift. Min bestämda upp-
fattning är att goda relationer måste återupprättas mellan skolämnet geografi 
och de båda vetenskapliga disciplinerna för att stärka ämnets legitimitet och 
status i skolan.  En medveten utveckling av skolans ämnesinnehåll är den 
rätta vägen att gå för att utmana det diskursiva dominansförhållande som 
idag är rådande inom ämnet.  Genom nya teoretiska perspektiv, exempelvis 
de som utvecklas inom vad som kallas ”den kulturella vändningen” inom 
ämnet kulturgeografi och som ” fokuserar på socio-kulturella element och 
rumsliga aspekter av de kulturella olikheter som har sin grund i klass, kön, 
sexualitet, ras, etnicitet och skiftande livsstilar” (HSV 2006:16 R, s. 26) kan 
geografins moraliska dimension synliggöras och därigenom svara upp mot 
de förväntningar som idag ställs på ett modernt skolämne. 

                               
90 Den nya lärarutbildningens allmänna område om 60 poäng är tänkt att svara upp mot den 
kunskap som läraren behöver för att arbeta i en mål- och resultatstyrd skola.  
91 Högskoleverkets (HSV 2006:16R) utvärdering av grundutbildning i geografi vid svenska 
universitet och högskolor visar att situationen för geografiutbildningen i landet är särskilt 
problematisk med organisatoriska problem, låg studenttillströmning och liten tillväxt inom 
lärarkåren. 
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Summary 

Introduction  
My thesis, Space, Curriculum Space and Morality, is fundamentally about 
how the two roles of the school, i.e. developing identities and transmitting 
knowledge, ought to be amalgamated and discussed in one context. The lat-
est curriculum reform commissions the teachers to transform the fundamen-
tal values of the curriculum to the separate subjects. The principal object of 
the school subjects is to contribute to the implementation of the curriculum 
goals (which take precedence of the course syllabi goals), namely to educate 
and promote democratic citizens. When teaching the subject, the teacher is 
supposed to offer a value content based on the current curricula, Lpo 94/Lpf 
94. These establish that the national school system rests on a foundation of 
democracy and that one of the most important aims of the school is to trans-
mit democratic values to the pupils. These values are listed as the inviolabil-
ity of human life, the freedom and the integrity of the individual, equality 
between individuals and between sexes, and solidarity with the weak (Lpo 
94/Lpf 94, p. 5). This task for the school can be traced back to the school 
reforms that were carried out in 1918/1919. This was the first occasion when 
the emphasis was put on the citizenship educational role of the school in 
various steering documents. 

The curriculum and its political text differ from the course syllabi. Most 
often the course syllabi authors have knowledge of their particular subjects, 
a knowledge formed by the Swedish school subject tradition. The national 
curriculum reform in 1994 introduced a new steering system, goal- and 
achievement related. This meant large changes in the course syllabi. They 
were now to be brief, distinct and possible to evaluate. They were to state 
goals and results, replacing the earlier clear guidelines about content and 
working methods. 

The task for the individual teacher in this new goal- and achievement re-
lated school has changed. His previous task to carry out the teaching in ac-
cordance with guidelines in the course syllabi was replaced by a new one: to 
interprete the educational targets, which are expressed as “goals to aim for” 
and “goals to attain”. Since the new course syllabi lack guidelines about 
subject content and method, it is the teacher’s professionalism in the shape 
of his theoretical and subject didactic knowledge that is emphasized and 
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made visible by this curriculum framework. The underlying notion is that 
teacher and pupils together decide about the subject content and working 
method in order to attain the prescribed educational targets. 

The new steering documents and the opportunities that arise when it 
comes to discussing the content of the school subjects, in this case, geogra-
phy, have inspired the aim of this thesis. The new curriculum creates a 
framework, and within this the teacher is free to choose subject content and 
method. This means that there no longer exist specific guidelines for how the 
teaching of geography should be undertaken or what a course should con-
tain. The intention of this work is to analyse the teachers’ interpretation of 
this framework, in what way they can fill this curriculum space, which sub-
ject content the teachers choose in order to connect the curriculum goals to 
the course syllabi goals and, to the practical teaching of school subject geog-
raphy. Understanding how this choice of subject content is made is the over-
all aim of this thesis.  

Geography and the subject geography 
Chapter two outlines the subject theoretical background against which I later 
discuss analyse the teachers’ choice of content. The background description 
is divided into three parts, where geography is the central object of knowl-
edge and is discussed from the scientific development and identity of the 
subject, the status of the subject and its place in the school, and the geogra-
phy of geography where similarities and dissimilarities are sought in an in-
ternational perspective. 

The scientific development of the geography subject is described from the 
five subject traditions fetched from Pattison (1964) and Graves (1979); The 
spatial tradition, the earth science tradition, the man-land tradition, the area 
studies tradition and the critical human geography paradigm. The focus 
within and between the traditions has changed over time and the discussion 
about the identity of the geography subject is a very intense and ongoing 
discussion. In Sweden the early result is a division of the united geography 
subject into two disciplines, physical and human geography. The arguments 
for and against this division of the scientific discipline illustrate the question 
of the identity of the subject. Is the subject a study object of its own or is the 
subject a perspective that can be applied in the study of any other phenome-
non? There is a sharp dividing line between the two points of view that is 
illustrated among other things by the theories and methods which geogra-
phers choose to work from. Those geographers who were of the opinion that 
the subject was a perspective were strengthened by the disciplinary division 
of the subject and research in systematic geography developed very quickly 
unlike area studies geography, where the interest for research stagnated. 

Within the course of a few years the geography subject was a divided sub-
ject at all universities in Sweden except in one instance: the education of 
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future teachers of geography. This situation resulted in the splitting up of the 
geography education within the departments and this separated the future 
teachers from the education of human and physical geographers and schol-
ars. Not only the education itself was split up, the persons who taught the 
different types of geography were divided into lecturers and scholars accord-
ing to Pred (1984). Also the content of the education was divided and for 
future teachers the education went on being dominated by area based geog-
raphy, the tradition that had prevailed over a long time in the school educa-
tion. This division of subject content has meant that the combined school 
subject has a weak relation to research and has more or less lost touch with 
current research.  

The fact that content and students are divided is not specific only to Swe-
den but also exists in other countries which the international survey shows. 
A survey made by the Commission on Geographical Education, summarized 
by Haubrich (1996), shows that the area study geographical perspective 
dominates and the aim with the school geography is primarily to strengthen 
the national identity. This in turn leads to the fact that the education misses 
out on issues like global solidarity, social justice and equality. Subject didac-
tic research has recently been initiated in a number of countries and for the 
future the Commission predicts that the interest for the moral aspects of the 
subject will increase. I can verify this. An inventory of all the articles pub-
lished from 1990 and onwards in the International Research in Geographi-
cal and Environmental Education (IRGEE) and Journal of Geography in 
Higher Education shows that the interest for the moral dimension of geogra-
phy is increasing and that more writers of articles, for instance Hay (1996), 
Hernando (1998) Curran & Roberts (2001), Peace (2001), Morgan (2002) 
discuss the traditional content in the education and the consequences this 
given content can have for creating a meaning for pupils and students. 

Geography didactics in a curriculum theoretical perspective  
Chapter three introduces didactics as a scientific discipline and especially its 
curriculum theory tradition. The thesis is a subject didactic study of geogra-
phy as a school subject and a characteristic of a subject didactic work is that 
it touches on several scientific areas of knowledge. Within the field of sub-
ject didactics subject theory, pedagogic and didactic theories are combined 
in order to problematize and create an understanding of the content of the 
education and the learning. According to Lidegran & Broady (2003) the 
criterion for subject didactic research, when one’s own subject is studied, is 
that theories, methods and analytical tools are fetched from pedagogic and 
didactic research.  

It is from the curriculum theory tradition I fetch my inspiration and the 
analysis tools for my didactic study of the geography subject. The specific 
characteristic of the curriculum theory research area that has been developed 
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by way of curriculum history, educational philosophy and text analysis is 
that the content of the school subjects is considered as contingent (Englund 
1986b, Östman 1995). Each school subject is regarded as a representative for 
many different opinions about content, interpretations, traditions and aims. 
This makes it possible to problematize the theoretical and practical content 
of the education. From this follows that studies of contrary and possible 
opinions of the right content in for example geography education become 
fruitful and interesting. 

Epistemological perspectives and methodological considerations 
Chapter four is devoted to my choice of method and its application. In con-
nection with this I discuss the epistemological perspectives on which my 
thesis rests and the methodological considerations which have been taken 
from these perspectives.  

One perspective is that knowledge is a social construction and thus nei-
ther objective nor neutral. This is a fundamental assumption when I analyse 
the content of the school subjects as contingent but also when I analyse the 
text of the textbooks (chapter eight). In this the meaning of the texts is ana-
lysed and understood in relation to the surrounding society. Another perspec-
tive that my thesis rests on is the notion that education is a social action that 
goes on and is formed in a context. The content of the education and the way 
it is carried out, affect the chances of the pupils to understand solidarity and 
to develop a wish to participate and influence the democratic society. This 
takes place in a framework that includes inequality as regards sex, class, 
ethnicity and sexuality (Colnerud & Thornberg 2003).  Considering the mul-
ticultural society and the multicultural society of today, many scholars ques-
tion if it is possible to establish common fundamental values that all pupils 
can identify with.  

Within the pragmatic curriculum theory research the content of the educa-
tion is regarded as a social, moral and political problem and the starting 
point is that the content of the school subjects is contingent (Englund 1986a). 
Each school subject is regarded as a representative for many different opin-
ions about content, interpretations, traditions and aims. Subject traditions 
have grown out of history and mirror specific opinions about content, aim 
and performance. These opinions, the selective tradition (Östman 1995, p. 
65) can be seen as ideologically sedimented rules about choice of content. 
They can be termed selective as selectivity is the focus as regards the content 
over time. According to Östman discourses within the school subjects are 
governed by selective traditions. A discourse can contain several different 
selective traditions. The discourses are characterized by different values and 
approaches, for instance as regards ideology and cognitive approach as well 
as different outlooks on people, and compete with each other. This makes it 
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possible to problematize the theoretical and practical content of the educa-
tion (Cherryholmes 1988).  

Since my aim is to seek an understanding for a phenomenon, that of how 
teachers interprete the steering documents of the school, how this interpreta-
tion is expressed in the choice of subject content and how this content is 
related to the main purpose of the school curriculum, that of promoting de-
mocratic citizens, I have chosen to work with a qualitative method. The ana-
lytic tools of the thesis are fetched from the curriculum theory didactic re-
search that was introduced in chapter three. The school subject is described 
with the help of a curriculum historical analysis from three aspects; the 
school subject geography as a political instrument, the school subject geog-
raphy and its historical and social traditions and the school subject geogra-
phy in relation to the scientific discipline. This analysis visualizes firstly 
how and by what forces the content of the school geography has been cre-
ated and changed over time and secondly the result of this process, where the 
selective traditions are formed. 

The curriculum historical analysis is supplemented by a text analysis of 
textbooks and a number of observations (81) of geography lessons in upper 
secondary school and the following qualitative interviews with geography 
teachers. The analysis consists thus partly of an empirical survey of the con-
tent choice of the geography teachers, partly of a theoretical reflection that 
contributes to the understanding of why teachers choose as they do. The 
emprirical analysis and the theoretical reflection represent different perspec-
tives but are united in my study in the common aim to understand, explain 
and discuss the content choice of the teachers. 

The selective traditions of the geography subject emerge 
How and by what forces the content of the school geography education has 
been formed and changed over time is presented and accounted for by means 
of a curricum historical analysis in chapters five and six. Geography as a 
school subject is analysed from three coherent aspects; The school subject 
geography as a political instrument, the school subject geography as it is 
shaped by historical and social traditions and the school subject geography in 
relation to the scientific discipline. The analysis rests on the reading of au-
thoritative texts and the aim is to map out the school subject geography and 
its varying content over time, i.e. the selective traditions of the subject. 

The close relation between the school subject geography and the aca-
demic discipline characterizes the first period (1840–1945). It is the expan-
sion of the educational system and the strengthened position of the school 
subject that form the base for the development of the academic subject to-
wards an independent discipline. The demand for qualified geography teach-
ers increased, an education for which the universities were responsible. The 
subject content for the future teachers and their pupils interplayed with both 
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the nationalistic currents in the country and the intentions of the state to 
strengthen the Swedish national identity. The picture of the world around us 
transmitted by the geography subject emanated from the notion of the 
Mother nation. For the pupils in the elementary school the surrounding 
world was limited to the political geography of Sweden, Norway and Den-
mark and the education consisted primarily of encyclopedic information 
about the nation and the adjacent countries. The physical or the natural sci-
ence parts of the subject were only incorporated in the school subject in con-
nection with the introduction of the area study geography (from 1873). The 
geography subject became science oriented within a short time, nature de-
terministic explanations were common and the seeking after laws of nature 
important. The selective traditions are founded at this time, traditions that 
still characterize the school geography education. Even the structure and 
content of the textbooks are still recognizable even if the detailed texts, 
crammed with facts have, changed character. 

The clear fundamental values, transmitted by the subject content, were the 
expressions of political steering, the historical and social traditions of the 
subject. It was also a result of the connection between the scientific way of 
thinking where the man – environment tradition was dominated by a nature 
deterministic outlook. This outlook was the basis for the racial biologistic 
value pattern that found an expression in the course syllabi and the geogra-
phy textbooks as late as in the 1950’s. The fact that racial biology was men-
tioned in the course syllabi was no coincidence. It can be connected to the 
most important target of the educational system, that to preserve and 
strengthen the prevailing order in society. The secondary schools and the 
universities were intended for men in the upper strata of society. 

The second period (1945–1990) is characterized by a deteriorating rela-
tionship between the academic subject and the school subject. The main 
reason for this change is the division of the academic discipline that is car-
ried out atthe university departments in the country and the consequences 
this division has for the school subject geography. The geographers at the 
universities lose interest in the undivided subject and instead specialize in 
their new and narrow fields of research. The area study geography became a 
“left-over” as it did not seem to fit into either department. It was considered 
to belong to the school geography.  Future teachers were thus educated in 
accordance with a stagnated content, already formed around the turn of the 
century 1900. The course syllabi published during this period, both for the 
compulsory school and the upper secondary school, show a traditional con-
tent. The content of the course syllabi is inherited and the changes that can 
be spotted are mainly due to state initiatives. The Lgr 69, for instance, intro-
duces an international perspective and Lgr 80 calls attenction to the impor-
tance of an environmental perspective in the education. 

Also the third period (1990–2005) can be characterized by a lack of a 
connection between the school subject and the academic disciplines. The 
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connections found can be related to individuals, not to an organized ex-
change of experiences. This is remarkable as during this period a new teach-
ers’ training is introduced and subject didactics and method mainly become 
the responsibility of the university departments. When the curriculum reform 
work was under way in the early 1990’s, many geographers became ab-
sorbed in the task of reintroducing the former geography subject in upper 
secondary school. This effort, however, did not result in any discussion re-
garding subject content.  All concerned parties seemed to agree on the sub-
ject content, as it was presented by the authors of the course syllabi and the 
reference group. I have neither found any didactic discussion about the con-
nection between the geography subject and the democratic values. 

The consequence was once more a traditional interpretation of the subject 
content. The goals of the course syllabi are characterized by an essentialistic 
approach and the two sciences, physical and human geography, stand out 
clearly in the “goals to aim for” in the course syllabi of the upper secondary 
school. It is difficult to see any trace of a unified geography subject. This 
also applies to the hope that the geography subject would offer an interdisci-
plinary approach to environmental matters. The critical and relevant research 
carried out by advocates for the critical geography is missing. My conclusion 
is that the latest course syllabi in geography do not differ in any important 
way from the earlier ones. The changes can be termed as organizational, 
rather than of content. The interaction between man and environment has 
been given more emphasis but gender issues are still completely excluded.  

The curriculum historical analysis shows that the school geography sub-
ject content can be described from its selective traditions, which together 
have formed the school subject discourse that has dominated throughout the 
period. The analysis also shows that it is the subject representatives from 
universities and schools, sometimes represented by the Association of Geog-
raphy Teachers, who carry on these traditions. This can also be claimed for 
the textbooks. The curriculum historical analysis also shows that other com-
petetitive school subject discourses are completely missing: There is a con-
sensus about what pupils should learn and how they should learn it. Very 
few, sometimes none, of the subject representatives discuss the Why, the 
legitimacy issue, and the What, the content issue. The changes that do take 
place are a result of state decisions and changes in the steering documents of 
the school, rather than a deliberate development of the subject content in 
relation to the academic research. 

A feasible explanation of the relationship of the geography teachers to the 
content of the course syllabi is that the selective traditions of the subject are 
so strong that many geographers see them as self-evident, non-negotiable 
and not exchangeable. The selective traditions that stand out so clearly also 
during this third and concluding period are the ones that were part of the 
school subject discourse, already formed during the first period. They were 
strengthened during the second period when the division between the aca-
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demic disciplines and the school subject took place and consolidated during 
the third period. The selective traditions of the school subject agree well with 
the traditions that formed the academic subject during the first half of the 
twentieth century: the spatial tradition, the earth science tradition, the man-
land tradition and the area study tradition. This took place during a period 
when the connection between the school subject and the academic subject 
was strong. 

Classroom observations  
Chapter seven describes the findings of the field research I have carried out. 
The field study is based on 81 classroom observations and interviews with 
future teachers of geography and their tutors in upper secondary schools 
during the scholastic years 1997/98 and 2004/05. In this chapter I describe 
and discuss how the geography subject is presented in the classroom as a 
result of the individual teacher’s choice of content. 

My observations show that the teachers’ choice of content agrees well 
with the selective traditions of the subject (as visualized in the curriculum 
historical analysis). The table of the classroom observations shows that the 
content of the observed lessons in geography at the upper secondary school 
is a traditional subject content. This is structured and studied in accordance 
with the best-selling textbook (Östman 1994). The strong position given to 
physical geography is a surprise, also that the geography teaching always 
starts with physical geography and that the work process is so established: 
from the known to the unknown. The expectations as regards the teaching, 
environmental problems and sustainable development have not been ful-
filled. My observations further show that the geography education in the 
upper secondary school does not emanate from the unified geography sub-
ject but is in reality divided. The explanation is not only the division of the 
university departments and the geography teachers’ training but also the 
separation of physical and human geography subject content in the course 
syllabi “Goals to attain”. Only very few observed lessons could be defined as 
emanating from the unified geography subject and it was also rare that the 
geography subject content was combined with a conscious value content. 

One finding from my observations indicates that the textbooks are impor-
tant partners when the teacher makes his content choice. This leads up to 
chapter eight, where the results of a textbook analysis in geography are pre-
sented and discussed. 

Conclusions 
In chapter nine, the final chapter, a didactic typology of geography is elabo-
rated for the school subject geography and the aim of the thesis is discussed 
from this typology. The question of why a specific subject content is legiti-
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matized or excluded leads to a problematization of the chosen content in 
relation to democratic values. 

My findings in the curriculum history analysis, geography classroom ob-
servations, interviews with students and tutors, and in the text analysis of the 
textbooks show that the teachers’ choice of content can be understood and 
explained by the strong selective traditions which have formed within the 
subject during 150 years. These selective traditions together form a school 
subject discourse and this single school subject discourse has no competion 
according to what I can see in my study.  

The problem with the school geography of today, as I see it, is that it 
lacks a connection with present geography research. I do not find, for in-
stance, any subject content in the school geography that brings up the critical 
human geography paradigm. The consequences of one single dominating 
school subject discourse can be discussed in relation to what content is ex-
cluded in the school geography education. Some examples are a gender per-
spective, issues regarding equality, ethnicity, solidarity, social justice and 
sustainable development. The issues that the school geography excludes 
contain ethical and moral considerations, for instance the distribution of 
resources.  If these issues were presented, they would relate to the funda-
mental values and the promotion of democracy, issues given strong promi-
nence in the curriculum. 

From this follows that the content chosen by the teachers in the actual 
teaching situation does not fulfill the intentions of the curriculm, namely to 
use the subject content to help the pupils to embrace fundamental values and 
thus become democratic citizens with a will to influence the present society, 
for instance, towards a sustainable society. The moral dimension is lost as 
the subject content is characterized by an essentialistic approach. 

In order to discuss and problematize the school geography content the 
good relations once found between the school geography subject and the 
academic subject must be restored. One first step in this direction might be 
the new responsibility that the university departments have been given to 
educate future teachers in subject didactics and methodology. 
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