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“The study of geography is about more than just memorizing places on a map. It’s 

about understanding the complexity of our world, appreciating the diversity of 

cultures that exists across continents. And in the end, it’s about using all that 

knowledge to help bridge divides and bring people together.” (Barack Obama, 2012)  

 

Sammanfattning 

Geografi är ett aktualitetsämne, ett ämne som ständigt utvecklas i takt med förändringarna i 

den värld vi lever i. Det är därför naturligt att skolämnet undergår förändringar vid varje 

revidering av gymnasieskolans läroplan, precis som många andra aktualitetsämnen, till 

exempel samhällskunskap. Dock verkar de flesta förändringar i de senare läroplanerna främst 

vara kvantitativa snarare än kvalitativa såtillvida att det inte är innehållet som utvecklas och 

förändras utan snarare skolämnets omfattning på gymnasiets olika program.  

Geografiämnets plats i den svenska gymnasieskolan framstår som instabil och starkt skiftande 

över tiden. Tidvis har ämnet helt tagits bort från gymnasieundervisningen för att därefter 

återinföras i senare läroplaner i olika omfattning och skepnad. Är denna ambivalenta 

inställning till geografiämnet något specifikt för Sverige och dess skolpolitik eller 

förekommer liknande förhållningssätt gentemot geografiskolämnet även i andra länder? 

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ studie utröna i vilken mån likheter och 

olikheter föreligger olika länder emellan med avseende på geografiämnets plats i 

gymnasieskolans undervisning och tillhörande läroplan samt att jämföra gymnasieskolämnet 

geografi i de olika länderna med avseende på omfattning och utformning. 

Metoden i arbetet utgörs av en jämförande kvalitativ studie mellan olika länders läroplaner för 

gymnasiet med avseende på skolämnet geografi och dess ställning i respektive lands läroplan. 

Arbetets frågeställningar operationaliseras i en undersökningsmodell där resultatet 

kategoriseras och indexeras, vilket möjliggör en inbördes rangordning av de i studien 

deltagande länderna med avseende på geografiämnets ställning. 

Studiens resultat visar att stor diskrepans råder mellan studiens olika länder med avseende på 

geografiämnets utformning och omfattning i respektive läroplan. En tendens att reducera 

geografi som sammanhållet obligatoriskt gymnasieämne kan dock utläsas i undersökningens 

resultat. Studien visar att Finland är det land i studien där geografiämnet har den starkaste 

ställningen i gymnasieskolans läroplan. Undersökningen visar också att geografiämnet i 

svenska gymnasieläroplanen fortfarande har en relativt stark ställning jämfört med många 

andra länder i studien. 
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 1. Inledning 

En dag i vintras när jag satt och pratade med mina franska kollegor om problemet med dålig 

luft här i Paris på grund stark koncentration av luftföroreningar till följd av regelbundet 

återkommande temperaturinversioner, nämnde jag att rent didaktiskt passade denna sista 

temperaturinversion väldigt bra i tiden för mig som geografilärare då geografiklassen just då 

arbetade med ett moment i klimatologi i geografikursen.  

- Det är en fantastiskt enkel möjlighet till verklighetsförankring när man helt enkelt ber 

eleverna titta ut genom fönstret under lektionen och samtidigt berättar om vad en 

temperaturinversion är, sade jag entusiastiskt. Min franska geografikollega förstod då att jag 

ägnade ett helt moment i kursen åt klimatologi och började intresserat fråga mig om innehållet 

i kursen.  

I samtal med min franska lärarkollega i geografi förstår jag att geografiämnet i den franska 

gymnasieskolan är mycket olikt det svenska skolämnet geografi med avseende på såväl 

innehåll som på dess plats i läroplanen. I våra kollegiala samtal kring geografiämnet och hur 

vi kan samarbeta didaktiskt, framkommer att geografi som skolämne har ett helt annat 

innehåll i den franska motsvarigheten till vår ämnesplan jämfört med den svenska läroplanens 

ämnesplan för geografi.  

Jag börjar nu bli nyfiken på hur situationen ser ut för geografin som skolämne i andra länder. 

Finns geografiämnet överhuvudtaget med i gymnasiets läroplan och i vilken form och mängd 

finns skolämnet med i sådana fall? När jag läser på hemsidor från olika länders geografiska 

sällskap och andra intresseorganisationer för geografer, inser jag att debatter kring 

geografiämnets omfattning och utformning som skolämne även förs i många andra länder. 

Det är en debatt som sker främst på akademisk nivå bland forskare inom pedagogik och 

geografi, men även politiskt har frågan väckt intresse, inte bara på nationellt plan utan även 

internationellt. Inte minst synliggjordes detta då en tidigare fransk premiärminister, Edith 

Cresson, i sin roll som EU-kommissionär inlämnade en interpellation från EU-parlamentet till 

EU-kommissionen för att denna skulle agera då ett annat medlemsland i slutet på 1990-talet 

beslutade ta bort geografiämnet från högstadiet och gymnasiet. Trots att de enskilda nationella 

regeringarna inom EU har suverän beslutandeträtt i undervisningsfrågor (vilket också - inte 

helt oväntat - utgjorde kommissionens svar), tyckte flertalet EU-parlamentariker att 

kommissionen borde ingripa: 

 

 ”Den italienska undervisningsministern har meddelat att man har för avsikt att stryka 

ämnet geografi från undervisningen på högstadiet och gymnasiet. Vid 150 skolor 

genomför man redan i år ett försöksprogram där detta ämne utgått, något som för 

övrigt redan skett "i smyg" under de senaste åren vid vissa tekniskt och yrkesinriktade 

skolor. 

Anser inte kommissionen att avskaffandet av ett så gammalt och tvärvetenskapligt ämne 

utgör ett hinder och ett allvarligt handikapp för kunskapen om "de andra", i en värld 

där globala frågor och själva den europeiska processen för enande tvärtom kräver mer 
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information om geografiämnet och om de folk som bebor jorden och i synnerhet 

Europa?” (EU, 1997). 

Tendensen att förändra geografiämnets omfattning och roll på gymnasienivå tycks alltså inte 

endast vara ett fenomen synligt i det svenska skolsystemet, såsom det framgår av de 

successiva läroplanerna, utan verkar vara ett fenomen även i andra länders skolsystem.  

 

1.1. Problemformulering 

 

Geografi är ett aktualitetsämne, ett ämne som ständigt utvecklas i takt med förändringarna i 

den värld vi lever i. Det är därför naturligt att skolämnet undergår förändringar vid varje 

revidering av gymnasieskolans läroplan, precis som många andra aktualitetsämnen, till 

exempel samhällskunskap. Dock verkar de flesta förändringar i de senare läroplanerna främst 

vara kvantitativa snarare än kvalitativa såtillvida att det inte är innehållet som utvecklas och 

förändras utan snarare skolämnets omfattning på gymnasiets olika program.  

Det kan tyckas märkligt att skolämnet geografi är så hotat att minska i betydelse eller 

försvinna vid varje revidering av gymnasieskolans läroplan, då det är ett ämne som i takt med 

globaliseringen torde bli alltmer aktuellt och nödvändigt för att förstå den värld och 

världsordning – såväl politisk som ekonomisk – vi lever i. De geografiska förmågorna – att 

titta på vår värld genom en geografisk lins – är utmärkta instrument vid omvärldsanalys inom 

de mest skilda områden, såväl naturvetenskapliga- som ekonomiska och 

samhällsvetenskapliga områden. Geografiämnets olika kunskapsområden erbjuder ofta svar 

på den stora och eviga frågan varför och utgör därför också en nödvändig bas för utvecklings- 

och förändringsarbete i såväl lokala, regionala- som globala perspektiv.  

Samtidigt som Skolverket i successiva läroplansreformer tenderar att minska utbudet av 

geografiundervisningen på gymnasienivå, ökar utbudet av program med geografisk inriktning 

på såväl den naturvetenskapliga- som den kulturgeografiska sidan på högskolenivå. 

Utvecklingsstudier (till exempel Lunds universitets mycket populära och välrenommerade 

internationella program Development Studies) och miljöstudier fångar alltfler studenters 

intresse och Fridfeldt, Molin (2010) skriver inför införandet av 2011 års läroplan (Gy11) att 

det kan konstateras:  

”ett märkbart ökande intresse och efterfrågan av geografiska kunskaper och metoder i 

samhället idag. Särskilt märkbar är efterfrågan på geografisk kompetens inom 

myndigheter, företag och organisationer som arbetar med frågor kopplat till analys av 

miljöförändringar, resursanvändning, risk,- hot och sårbarhetsanalys, bistånd och 

internationella kontakter.” (Fridfeldt, Molin, 2010, s. 114).  

Som en konsekvens av denna ökade efterfrågan på geografiska kompetenser konstaterar 

författarna vidare att: 

 ”tillströmningen av studenter till geografiutbildning på universiteten har ökat markant 

de senaste fem till sex åren…” (Fridfeldt, Molin, 2010, s. 115).  
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Utvecklingen av geografiämnet som skolämne på gymnasienivå står därmed i bjärt kontrast 

till utvecklingen av geografiämnet på högskolenivå och behovet av geografiska kompetenser i 

samhället, trots att det kan tyckas att utvecklingen av gymnasieskolans utformning och utbud 

rent generellt borde följa utvecklingen i samhället och omvärlden i övrigt.  

Geografiämnets plats i den svenska gymnasieskolan framstår som instabil och starkt skiftande 

över tiden vid en genomläsning av de successiva läroplanerna som tagits fram under 

efterkrigstiden. Tidvis har ämnet helt tagits bort från gymnasieundervisningen för att därefter 

återinföras i senare läroplaner i olika omfattning och skepnad. Är denna ambivalenta 

inställning till geografiämnet något specifikt för Sverige och dess skolpolitik eller 

förekommer liknande förhållningssätt gentemot geografiskolämnet även i andra länder? Som 

vi ser i inledningen ovan, verkar det som att funderingar kring geografiämnets roll på 

gymnasienivå inte enbart är ett svenskt fenomen utan ser ut vara fallet även i andra länder. 

Finns geografi överhuvudtaget som skolämne på gymnasienivå i andra länder och om så är 

fallet, vilken utformning och omfattning har geografiämnet i andra länders läroplaner?  

I föreliggande arbete ämnar jag undersöka hur geografiämnet som skolämne på gymnasiet ser 

ut idag i andra länder med avseende på dess omfattning, utformning och plats i läroplanen. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ studie utröna i vilken mån likheter och 

olikheter föreligger olika länder emellan med avseende på geografiämnets plats i 

gymnasieskolans undervisning och tillhörande läroplan samt att jämföra gymnasieskolämnet 

geografi i de olika länderna med avseende på omfattning och utformning. 

 

1.3. Frågeställningar 

Uppsatsens syfte konkretiseras i följande tre frågeställningar: 

- Finns geografi som skolämne på gymnasienivå? 

- Vilken plats har geografiämnet i respektive lands läroplan för motsvarande gymnasieskolan? 

- Hur är geografiskolämnets innehåll definierat i gymnasiets läroplan?  

 

1.4. Disposition 

Arbetet inleds med det teoretiska ramverket, som reder ut begreppet geografi, både som 

vetenskap och som skolämne, och komplexiteten kring detta med avseende på 

kunskapsområdets omfång och ämnets tvärvetenskapliga karaktär. Stor vikt läggs vid denna 

komplexitet, då den torde utgöra en av anledningarna till det geografiska ämnets över tiden 

skiftande ställning som vetenskaplig sammanhållen disciplin eller vetenskapligt uppdelad på 

universitets- och högskolenivå och därmed möjligtvis en grund för skiftningarna i det 

geografiska skolämnets definition, omfång och utformning. För att förstå vad 
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geografivetenskapen är idag är det nödvändigt att gå igenom den historiska utvecklingen av 

geografiämnet och dess olika traditioner. Detta görs relativt schematiskt med nerdykning på 

vissa historiska nyckelpersoner för geografins utveckling.  

Efter teorigenomgången redogörs för den metod som används för att uppfylla arbetets syfte. I 

metodgenomgången presenteras den undersökningsmodell som används för att 

operationalisera frågeställningarna i arbetet och det urval som ligger till grund för den 

komparativa studien. Avsnittet redogör för de urvalskriterier som använts och de 

avgränsningar som gjorts i studien och diskuterar slutligen metoden med avseende på 

tillförlitlighet och trovärdighet.  

Undersökningens resultat presenteras därefter uppdelat efter land tillsammans med 

kommentarer, för att sen sammanställas per frågeställning och slutligen rangordnas efter 

index enligt arbetets undersökningsmodell och på detta sätt jämföras och göras översiktligt. 

Den franska delen i undersökningen är tillsammans med den svenska delen fördjupad och 

berikas även med en intervju av en fransk geografilärare på franska gymnasiet, Arnaud 

Blainvillain, vid Lycée Saint Dominique i Neuilly sur Seine. Det är intressant att höra vad en 

geografilärare hemmahörande i ett annat skolsystem och en annan skolkultur tycker om 

geografiämnet i gymnasieskolan, inte minst för att minska den bias (snedvridning) som 

författaren omedvetet introducerar i arbetets undersökning (se även diskussionen nedan kring 

arbetets reliabilitet). 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring undersökningens resultat och tankar kring hur 

geografiämnets utveckling i gymnasieskolan kan komma att se ut i framtiden. 

 

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

Vad det gäller ämnet geografi ter det sig nödvändigt att definiera ämnet och redogöra för olika 

inriktningar av denna definition, då denna ingalunda är samstämmig bland geografiska 

akademiker och skolpolitiker. För att förstå de underliggande faktorer som präglar de olika 

synsätten på geografiämnet i gymnasieskolan är det viktigt att se hur geografiämnet som 

vetenskaplig disciplin har utvecklats över tiden och hur geografin idag kan definieras som 

vetenskapligt ämne på högskolenivå och som skolämne på gymnasienivå. På grund av det 

geografiska kunskapsområdets bredd och tvärvetenskapliga karaktär, kommer vi att se att 

definitioner av geografiämnet är långt ifrån entydiga och därför skiftar geografiskolämnets 

definition över tiden och mellan länder. 

I det inledande avsnittet om geografi som ämne och dess utveckling till vetenskap över tiden 

är Georg Kish (1978) kartläggande bok, A source Book in Geography, en viktig källa med sin 

gedigna genomgång av geografinvetenskapens utveckling genom tiderna och de 

personligheter som bidragit till och format synsättet på geografi som ämne och vetenskap. 

Den svenska forskningen inom området för geografi som skolämne - geografisk 

ämnesdidaktisk forskning - är relativt knapphändig och ofta av äldre datum (till exempel 

Gösta Wennbergs Geografi och skolgeografi från 1990). Lena Molins avhandling från 2006, 
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Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval, har en omfattande 

genomgång av geografi som skolämne och vetenskap och utgör därför en viktig källa i delen 

av denna teoretiska genomgång som handlar om skolämnet geografi.  

 

2.1. Vad är geografi? 

Ordet geografi - jordbeskrivning - kan härledas etymologiskt från de två grekiska orden ge 

som betyder jord och grafein som betyder beskriva (SAOB, hämtad 2017-02-14). Denna 

härledning av ordet geografi säger oss något om vad ämnet ansågs vara under antiken; en 

aktivitet för att samla in observationer (empiri) om jorden och systematiskt ordna denna i en 

vetenskap som beskriver jorden.  

Trots att geografiämnet förhållandevis sent blev ett universitetsämne, först mot slutet av 

1800-talet (Molin, 2006), har ämnet starka traditioner som går tillbaka till antikens 

kartläggning och beskrivning av jordytan. Pattison (1964) delar upp geografiämnets 

utveckling i fyra traditioner
1
: den spatiala (rumsliga) traditionen, den naturgeografiska 

traditionen, den regionala traditionen samt människa-miljö traditionen (Pattison, 1964).  

Den första rumsliga traditionen, där vetenskapsmän redan under antiken sökte beskriva och 

kartlägga vår jord, ledde snart till den naturgeografiska traditionen, där naturens egna 

processer studerades. Dessa två traditioner dominerade geografiämnet fram till 1800-talet 

samtidigt som de båda filosoferna Immanuel Kant och Johann Gottfried Herder talade om 

geografins oumbärliga roll bredvid den historiska vetenskapen (Kish, 1978). Studiet och 

förståelsen av vår omvärld måste göras i såväl tid som rum, där kunskaperna struktureras både 

i ett tidsperspektiv och i ett rumsligt perspektiv, det vill säga såväl kronologiskt som 

korologiskt (Kish, 1978). Kant menar att historia och geografi är allt vi behöver för att tolka 

våra intryck och förstå vår omvärld: 

“Description according to time is history, that according to space is 

geography…Geography and history fill up the entire circumference of our 

perceptions: geography that of space, history that of time…History tells a story, 

geography, a description.” (Kish, 1978 sid 400) 

I samma andemening skriver Herder att geografin är scenen (rummet) och historien är 

handlingen (tiden) i den av Gud skapade världen: 

“These are the setting and the text of God’s creation in our world: history is the text, 

geography the scene.” (Kish, 1978 sid 391) 

Den rumsliga traditionen inom geografin lever alltså vidare och den samtida geografen Anton 

Friedrich Büshung sammanfattar den senare delen av 1700-talets syn på geografin när han 

skriver att geografin kan ses som en noggrann rapport över de naturliga och politiska 

egenskaperna av vår jord:  

                                                           
1
 Svensk översättning av traditionerna enligt Wennbergs översättning av Kohn (1982, sid 57)  
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”Geography can be defined as a thorough report on the natural and political 

characteristics of the known earth.” (Kish, 1978 sid 392) 

  Geografin är alltså beskrivningen av scenen på vilken allt sker och denna scen är ett 

studieobjekt i sig, vilket gör att geografin alltmer börjar ses som en egen vetenskap med ett 

eget studieobjekt.  Detta synsätt förstärks då kulturgeografen Carl Ritter och naturgeografen 

Alexander von Humboldt gemensamt försöker komma fram till en syntes av kunskapen om 

jorden (Kish, 1978).  Ritter och von Humboldt spelade en grundläggande kunskapsteoretisk 

roll i bildandet av den moderna geografiska vetenskapliga disciplinen och Kish (1978) skriver 

att de är ”unique figures in the long history of geography” (Kish, 1978 sid 402). 

Kulturgeografen Torsten Hägerstrand beskriver i enkla och talande termer hur de två tyska 

geograferna lade grunden för geografiämnet som sammanhållen vetenskap: 

”För båda gällde att det som förekom tillsammans också skulle studeras tillsammans, 

men inte för detaljernas skull utan för förståelsen av villkoren för jämvikt.” 

(Hägerstrand i NE, hämtad 2017-01-13). 

Behovet av att ”studera tillsammans” i en sammanhållen disciplin det som ”förekommer 

tillsammans” inom ett specifikt område, region, ligger till grund för den tredje geografiska 

traditionen, den regionala traditionen, som kom att dominera den period under 1800-talet i 

geografins historia som brukar kallas den ”klassiska”.   

Under 1800-talets senare hälft kom den fjärde traditionen, människa-miljö traditionen, att 

träda fram samtidigt som en naturdeterministisk syn, där människan helt dominerades av 

naturens lagar, gjorde att den naturgeografiska traditionen åter kom att dominera 

geografidisciplinen. Den naturdeterministiska synen ersattes dock snart av ett mer nyanserat 

synsätt där människa och miljö ansågs interagera inom ramen för naturens gränser och 

kulturgeografin (human geography) börjar alltmer existera jämte naturgeografin (physical 

geography) (Pattison, 1964). En bit in på 1900-talet utvecklades även den ekonomiska 

geografin, som en egen disciplin bredvid kulturgeografin, med professurer vid landets 

ekonomiska högskolor (till exempel Gunnar Arpi vid Handelshögskolan i Stockholm som 

sedemera även blev dess rektor). Inom geografin under 1900-talets senare del har 

geografiforskningen världen över alltmer studerat människans roll i de av naturen givna 

processerna och tenderat att bortse från naturen som given ram för människans aktiviteter för 

att istället studera samhälleliga sociala strukturer som drivkrafter i utvecklingen, vilket enligt 

Graves (Molin, 2006) ger upphov till en femte tradition, den kritiska geografin. 

 

2.2. Ett sammanhållet eller delat ämne? 

”Everything is about Geography” uttalade den amerikanska politikern Judy Martz år 2004 

(Directions Magazine, 2004). Uttalandet citeras ofta i amerikansk skoldebatt kring 

geografiämnet för att illustrera vikten av detta kunskapsområde, men samtidigt kan uttalandet 

användas för att illustrera hur brett och tvärvetenskapligt det geografiska kunskapsområdet är 

och därmed svårigheten med att låta det utgöra en sammanhållen vetenskaplig disciplin. Det 
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är oundvikligt att komma in på frågan om geografi utgör en sammanhållen eller delad 

vetenskap när geografiämnet ska definieras.  

De fyra traditionerna inom geografiämnet enligt Pattison (1964) som beskrivits ovan 

samexisterar mer eller mindre inom det geografiska vetenskapsområdet i än dag, med olika 

inre arbetsfördelning inom geografidisciplinen i olika länder.  

I debatten huruvida geografi bör utgöra en sammanhållen vetenskaplig disciplin eller en delad 

disciplin uppstår frågan om geografivetenskapen har ett eget studieobjekt som andra 

vetenskapliga discipliner eller om geografiämnet är ett vetenskapligt perspektiv som kan 

appliceras på olika fenomen (Molin, 2006).  

En uppdelning i systematisk geografi och regionalgeografi föreslås av den ekonomiske 

geografen Gunnar Arpi år 1974, där den systematiska geografin i sin tur kan delas upp i natur- 

respektive kulturgeografi (Molin, 2006). Något förenklat kan man säga att enligt denna 

uppdelning är regionalgeografin tvärvetenskaplig och beskrivande till sin natur, medan 

systemgeografin är specialiserad och fördjupande och den senare kategorin anses ofta som 

mer ”akademisk” (Molin, 2006).  

På liknande sätt och utifrån ett anglosaxiskt perspektiv diskuterar geografen Turner (2002) två 

uppfattningar av geografiämnet som präglat ämnets utveckling under 1900-talet; Ett synsätt 

där geografivetenskapen har ett eget objekt att studera och som dominerade under första 

halvan av 1900-talet, medan synen på geografivetenskapen som ett perspektiv, ett sätt att 

studera olika fenomen, oavsett område, har kommit att dominera andra halvan av 1900-talet 

(Turner, 2002). Turner (2002) pläderar för återkomsten av det tvärvetenskapliga geografiska 

ämnet som ”the human environment subject”, där den regionalgeografiska traditionen ges en 

mer ”akademisk” och fördjupande prägel men behåller sin tvärvetenskapliga karaktär (Turner, 

2002).  

Kulturgeografen Benko (1995) beskriver detta geografiska studieobjekt ”human environment 

subject” som den scen som påverkar den mänskliga aktiviteten och därmed knyter an till 

människa-miljö traditionen: 

“Geography stands at the crossroads between the natural and the manmade sciences. 

Shakespeare said that all the world is a stage, but even if he was not referring to the 

world in its literal sense it is at least true that the world is a stage for human 

adventure. Geography is the study of this stage based on the premise that the stage 

affects human action”. (Benko et al, 1995 sid 4)  

Dock säger han i samma stycke att den geografiska disciplinen är alltmer splittrad och att 

uppdelningen av geografi i natur- och kulturgeografi under andra hälften av 1900-talet var 

oundviklig: 

”…today the discipline is fragmented to the point that it might even be considered as a 

collection of hybrid sub-divisions. The division of geography into physical and human 

was inevitable, as was the splintering of the latter into sub-divisions.” (Benko et al, 

1995 sid 4) 
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Synsättet som präglade geografin under 1900-talets första hälft, att geografivetenskapen 

måste ha ett eget studieobjekt, har (kanske något motsägelsefullt) lett till att de svenska 

universiteten, med dess struktur av objektsorienterade discipliner, oftast har delat upp 

geografivetenskapen i två discipliner; en naturvetenskaplig geografisk disciplin och en 

kulturvetenskaplig geografisk disciplin (Molin, 2006 och Hägerstrand i NE, hämtad 2017-01-

13). I Sverige sker idag forskning och undervisning på högskolenivå uppdelat på 

huvudgrenarna naturgeografi, kulturgeografi och ekonomisk geografi (Hägerstrand i NE, 

hämtad 2017-01-13), medan geografiämnet i skolan tenderar att vara mer av 

regionalgeografisk (och därmed tvärvetenskaplig) art.  

Trots att denna institutionella delning av geografiämnet tillämpas vid våra svenska universitet 

nästan helt utan undantag sen mitten av 1900-talet, fortsätter diskussionen kring huruvida 

geografiämnet bör vara ett sammanhållet ämne eller inte. Molin (2006) talar om en 

”problematisk relation” mellan natur- och kulturgeografer som möjlig anledning till att 

uppdelningen fortlever på universitetsnivå medan Lenntorp (2008) talar om ”en alltför långt 

gången specialisering och omsorg om någon slags inskränkt ämnesidentitet” (Lenntorp, 2008 

sid 7). I flera andra länder, till exempel Frankrike och Finland, är geografi en sammanhållen 

vetenskap på universitetsnivå, vilket öppnar för en mer tvärvetenskaplig forskning, medan 

den svenska geografiska forskningen är strikt uppdelad i naturgeografisk- och 

kulturgeografisk forskning. Vid flertalet universitet utomlands kan idag dock konstateras en 

tendens att alltmer inrätta tvärvetenskapliga geografiska fakulteter, som till exempel Earth 

Institute vid Columbia University i USA och Fakulteten för Geovetenskaper vid universitetet i 

Utrecht i Nederländerna, där tvärvetenskaplig forskning sker (van der Vaart et al, 2004).  

  

2.3. Geografi som skolämne 

Till skillnad från universitetsämnet geografi har geografi som bildningsämne i skolan en lång 

tradition i många länder. Skolämnet geografi har i svenska läroplaner haft mycket skiftande 

karaktär över tiden; som dubbelämne med historia, som uppdelat ämne mellan 

samhällskunskap och naturkunskap samt slutligen som ett sammanhållet ämne (Molin, 2006). 

Sammantaget kan dock konstateras att geografiämnet på gymnasienivå genom åren alltid varit 

ett relativt litet ämnesområde oavsett om det fått dela plats med ett annat kunskapsområde 

eller varit ett enskilt sammanhållet ämne (Nilsson, 2009). 

Det svenska skolämnet geografi på gymnasiet är i nuvarande läroplan definierat som ett 

sammanhållet tvärvetenskapligt ämne. I arbetet med att ta fram nya kurs- och ämnesplaner i 

geografi till 2011 års läroplan definieras geografiämnet som: 

”ett fakultetsövergripande tvärvetenskapligt ämne som utifrån både 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder 

har jordens rumsliga mönster och strukturer som studieobjekt.” (Fridfeldt, Molin 

2010, sid 113). 

Definitionen ovan av skolämnet geografi understryker ämnets tvärvetenskapliga karaktär 

genom förtydligandet ”fakultetsövergripande” och anger att det geografiska studieobjektet 
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utgörs av jordens rumsliga mönster och strukturer. Skolämnet geografi är med andra ord 

inspirerad av en geografivetenskap med ett väl definierat studieobjekt och knyter an till 

Turners (2002) ”Human environment subject”, samtidigt som perspektiven - begrepp, teorier, 

modeller och metoder - är såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga. Denna 

underliggande systemsyn på geografiämnet som även kan utläsas i definitionen ovan är ett 

uttryck för synen på geografiämnet som en systematisk vetenskap (se ovan under kapitel 2.2 

om Arpis indelning av geografiämnet i en systematisk och regiongeografisk del). Skolverkets 

beskrivning av geografiämnet är väldigt explicit med avseende på geografiämnet som en 

systematisk vetenskap: 

”Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras 

naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn” (Skolverket, 2011). 

I Molins (2006) undersökning av geografiundervisningen enligt den förra kursplanen för 

gymnasiet, (Lpf 94, reviderad 2000), framgår tydligt att i den praktiska undervisningen i 

skolorna sker en mycket konkret uppdelning av ämnesstoffet i natur- respektive 

kulturgeografi (Molin, 2006). I studien framgår att de flesta geografilärarna använder 

lärobokens kapitelindelning som bas för kursplaneringen (Molin, 2006). Vid studiens 

genomförande var det (och är än idag) Peter Östmans lärobok i geografi som dominerar 

marknaden för läromedel i geografi på gymnasiet och då dennas kapitelindelning (än idag) 

tydligt skiljer mellan de naturvetenskapliga- och de kulturgeografiska delarna av 

geografiområdet blir även den praktiska undervisningen uppdelad mellan de två vetenskapliga 

perspektiven (Östman, 2001 och Östman, 2010). Molin (2006) konstaterar även att dåvarande 

kursplanens utformning bidrog till denna uppdelning av ämnet (Molin, 2006). Det centrala 

innehållet i nuvarande ämnesplan för kursen Geografi 1 är även det - om än i något mindre 

utsträckning - uppdelat mellan naturgeografi och kulturgeografi (Skolverket, 2011). Peter 

Møller (2003) skriver att  

”kombinationen av det tvärvetenskapliga ämnets stora bredd och en bristande 

medvetenhet hos läraren om geografins egenskaper som ämne kan vara orsaken till att 

man ofta under geografilektionerna hoppar runt mellan mer eller mindre 

slumpmässigt valda arbetsområden.” (Møller, 2003) 

Det Møller diplomatiskt kallar för ”bristande medvetenhet hos läraren om geografins 

egenskaper” skulle kunna tolkas som en bristande utbildning i det sammanhållna ämnet 

geografi hos de undervisande lärarna. Då geografiämnet försvann från gymnasiets läroplan på 

1960-talet utbildades inte längre några lärare i det sammanhållna skolämnet geografi för 

gymnasiet under en lång period (drygt 30 år) och då försvann antagligen den sista formella 

anledningen till att se på geografiämnet som ett sammanhållet och tvärvetenskapligt ämne på 

fakultetsnivå. Då geografiämnet återinfördes som skolämne i gymnasiets läroplan, fanns 

knappt några utbildade geografilärare kvar och de som kom att undervisa i det nyinsatta 

skolämnet var antingen ämneslärare inom andra naturvetenskapliga ämnen eller inom 

samhällsvetenskapliga ämnen, med en därmed vetenskaplig profil i geografiämnet åt endera 

hållet (Nilsson, 2009). Än idag, drygt 20 år efter geografiämnets återinförande i gymnasiets 

läroplan, finns det fortfarande relativt få behöriga lärare i skolämnet geografi (Molin, 2006).  
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Eftersom geografiämnet på universiteten i Sverige nästan uteslutande finns uppdelat mellan 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutioner, har dagens återuppståndna 

utbildning av geografilärare på gymnasienivå föga eller ingen kontakt med 

forskningsutvecklingen inom de båda vetenskapliga inriktningarna, vilket har lett till en 

stagnation av innehållet i skolämnet geografi (Molin, 2006). Den institutionella uppdelningen 

av geografiämnet på universitetsnivå försvårar relationen mellan de två vetenskapliga 

disciplinerna och skolämnet geografi, eftersom det inom den akademiska världen saknas 

intresse för det sammanhållna ämnet (Molin, 2006). Ett intressant initiativ i detta 

sammanhang är Forskarskolan i geografi vid flertalet universitet i Sverige, vars syfte bland 

annat är att stärka kopplingen mellan forskning och skolutveckling, och där gymnasielärare i 

geografi forskar vidare inom geografiämnet samtidigt som de fortsätter (på deltid) att 

undervisa i skolämnet geografi. Dock är forskarskolan oftast knuten till endast en institution, 

kulturgeografisk- eller naturgeografisk institution tillsammans med en pedagogisk/didaktisk 

institution.
2
    

 

3. Metod  

Metoden i arbetet utgörs av en jämförande kvalitativ studie av olika länders läroplaner för 

gymnasiet med avseende på skolämnet geografi. I detta arbete är undersökningsmetoden 

uteslutande kvalitativ och inriktar sig på en jämförande studie av de i studien ingående 

ländernas styrdokument för motsvarande gymnasiet, annat skriftligt material som förarbeten, 

remissvar och debattinlägg samt en intervju med en fransk lärare i geografi på gymnasienivå 

(Lycée).  

Empiriskt material utgörs således främst av respektive lands läroplaner och eventuella 

förarbeten härtill, vilket utgör primärkällor. Övrigt material som kommer att användas i 

studien är olika undersökningar och skriftliga alster från den debatt kring geografiämnet som 

förs i respektive land som ingår i studien. Källorna till detta övriga material är främst 

akademiker inom geografiområdet samt ländernas olika geografiska föreningar och sällskap, 

som har en stark tradition sen lång tid tillbaka inom geografivetenskapen och ofta utgör 

remissinstanser vid framtagning av nya läroplaner. I de fall då tolkningsmöjligheter av 

styrdokument är begränsade på grund av bristande kontextkännedom och språkkunskaper, 

samt ibland även bristande tillgång till styrdokument och dess förarbeten, används i större 

utsträckning dessa sekundärkällor. 

 

Den explorativa undersökningen i arbetet består av en kritisk granskning och analys av texter, 

där tolkningar och kvalitativa jämförelser görs och analysen är med andra ord en kvalitativ 

innehållsanalys (Dimenäs, 2007) där likheter samt olikheter med avseende på skolämnet 

geografi i gymnasiet identifieras.  

 

 

 

                                                           
2
 se t ex Forskarskolan i geografi vid Uppsala universitet http://www.edu.uu.se/forskning/forskarskolor/ 

http://www.edu.uu.se/forskning/forskarskolor/
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3.1. Modell 

 

Arbetets frågeställningar operationaliseras i följande undersökningsmodell med en 

kategorisering av resultatet, där kategorierna är stegvis kontinuerliga och varje enskilt land 

kan kategoriseras vid eller mellan de båda dikotomiska extrempolerna. Ett index (1-3) anges 

vid varje kategori för varje frågeställning och genom att summera dessa för varje land i 

undersökningen framkommer ett sammanfattande index på geografiämnets styrka och status i 

respektive land. Detta index möjliggör en generell rankning av länderna sinsemellan med 

avseende på geografiämnet ställning i respektive land, där ett högre index anger en starkare 

ställning för geografiämnet. 

 

1) Finns geografi som skolämne i dagens läroplan för gymnasiet och i så fall i vilken form? 

 

 

2) Är skolämnet ett sammanhållet tvärvetenskapligt ämne? 

 

 

3) Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

 

 

 

3.2. Reliabilitet  

 

Reliabilitet är ett mått på undersökningsmetodens konsistens och stabilitet, det vill säga i 

vilken grad samma resultat skulle uppnås om undersökningen upprepades av någon annan 

(Andersen, 1998). Det empiriska material som används, i mån av tillgänglighet, är främst 

respektive lands styrdokument i form av motsvarigheten till de svenska läroplanerna och 

ämnesplanerna samt eventuella förarbeten till dessa. Detta material torde vara objektivt och 

bidra till arbetets reliabilitet.  

Övrigt material som används i studien är främst olika former av forskning, undersökningar, 

kartläggningar, debattinlägg och diskussioner i olika geografiska forum såsom geografiska 

föreningar och sällskap i de olika undersökta länderna. Den färgade förförståelsen hos 

författaren genom dennes intresse av att skolämnet geografi fortlever och utvecklas i den 

svenska gymnasieskolan utmanas kanske inte här alltid i de olika debattinläggen, som ofta 

författats av intressenter inom den vetenskapliga geografisfären. Att låta arbetet ha en 

medförfattare med en yrkesutövning och bakgrund liggande utanför den geografiska sfären 

skulle troligtvis minska den partiska skevheten i arbetet och därmed öka dess tillförlitlighet 

(Dimenäs, 2007).  

Ja (3)                                 Tillsammans med annat ämne (2)                               Nej (1) 

Enbart Naturgeografi (1)           Sammanhållet ämne (2)           Enbart Kulturgeografi (1) 

  Samtliga program (3)                      Vissa program (2)                           Endast tillval (1)                                                                                                                                 
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3.3. Validitet  

 

Validiteten är ett mått på undersökningens kvalitet, om undersökningen håller sig till vad den 

är avsedd att mäta (Andersen, 1991). Validiteten kan förbättras genom att öka antalet 

studerade länder i urvalet. Risken finns naturligtvis att urvalet styrs av författarens 

preferenser, vilket introducerar en snedvridning (bias) i resultatet och därmed minskar dess 

giltighet. Dessa preferenser är ett resultat av författarens förförståelse, som i sin tur utgör 

grunden för arbetets utgångspunkt, vilken därför bör klargöras (Dimenäs, 2007). Urvalet av 

länder inom ramen för urvalskriterierna jämförbarhet och genomförbarhet har förmodligen 

omedvetet styrts av viljan att bekräfta författarens utgångspunkt och därmed minskar 

validiteten. Utgångspunkten för arbetet är att det finns paralleller i utvecklingen av skolämnet 

geografi på gymnasienivå i flertalet länder och att stora skillnader föreligger länderna emellan 

i synen på geografi som skolämne. 

 

3.4. Urval 

Det främsta urvalskriteriet är jämförbarhet. De länder som ingår i studien är EU-länder med 

hög utvecklingsgrad som har en tradition av allmän skolgång och hög andel 

gymnasiestuderande, vilket gör dem jämförbara med Sverige vad det gäller budgetresurser 

och ambitioner för skolpolitiken.   

 
     

 

 

Ett annat urvalskriterium är genomförbarhet. USA faller bort på grund av detta 

urvalskriterium, då ingen federal skolplan föreligger och skillnaderna delstaterna emellan 

därför är alltför stor med avseende på motsvarande gymnasieprogram och läroplaner. för att 

kunna generalisera alla delstater emellan krävs ett omfattande arbete med genomgång av de 

50 delstaternas skolplaner, vilket faller utanför ramen för en C-uppsats på grundnivå. Detta är 

synd, då USA vid flertalet universitet har en mycket utbredd och ledande forskning inom 

vetenskapsområdet geografi, ofta med tvärvetenskapliga förtecken, och det därför skulle vara 

intressant att se om detta även gäller på motsvarande gymnasienivå. 

Utveckling Förväntad ** Skolutgifter*

HDI *** skolgång (år) andel av BNP

Sverige 0,907 18 7,7

Danmark 0,923 19 8,5

Finland 0,883 19 7,2

Tyskland 0,916 17 4,9

Nederländerna 0,922 18 5,6

Italien 0,873 16 4,1

Spanien 0,876 18 4,3

Frankrike 0,888 16 5,5

UK 0,907 18 6,7

* CIA World Factbook: Education Expenditure 

**  CIA World Factbook: SLE (School life Expectancy) 

*** UNDP: Human Development Index Report 
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 3.5. Avgränsningar 

 

Trots att frågeställningarna kring skolämnet geografi torde vara minst lika relevanta för 

grundskolan som för gymnasiet, kommer föreliggande arbete att avgränsa sig till den del av 

skolan i de undersökta länderna som motsvarar det svenska gymnasiets olika 

högskoleförberedande program. Då grundskolan är obligatorisk till skillnad från gymnasiet i 

de länder som ingår i studien, skulle kanske en jämförande studie mellan ländernas 

högstadiers kursplaner vara än mer talande för de olika ländernas synsätt på ämnet geografi. 

Samtidigt verkar det som att gymnasiets läroplaner varierar mer med avseende på innehållet 

än grundskolans kursplaner. Då författaren själv endast undervisar på gymnasienivå, har valet 

dock fallit på denna skolnivå som objekt för studien.  

 

4. Undersökning 

Den jämförande kvalitativa undersökningen presenteras nedan per land, där frågeställningarna 

besvaras relativt kortfattat som en del av kartläggningen av de i studien ingående länderna. I 

vissa fall krävs förtydligande kommentarer till resultatet och görs då löpande i texten. För två 

att studieobjekten, Sverige och Frankrike, har författaren av praktiska skäl haft möjlighet att 

gå mer djupgående in på frågeställningarna och för dessa två länder presenteras därför mer 

utförliga och nyanserade svar på frågeställningarna för att ytterligare illustrera de skilda 

synsätt kring geografi som skolämne på gymnasiet som föreligger länder emellan och därmed 

den komplexitet kring hur dessa synsätt vuxit fram för att ge geografiämnet den status det har 

i dagens gymnasieskola. 

   

4.1. Sverige 

Finns geografi som skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Sen 1994 års läroplan finns geografi som ett fristående skolämne i gymnasiet. (Skolverket, 

1994 och 2011). Geografi som ett självständigt skolämne har kommit och gått i de svenska 

läroplanerna genom tiderna. Under merparten av 1800-talet utgjorde historia och geografi 

tillsammans ett gemensamt ämne i svenska gymnasieskolan. Detta var fallet i flertalet länder 

under denna period och byggde på den tyska geografiska traditionen från slutet på 1700-talet 

med förgrundsfigurer som Kant och Herder, där geografin tillsammans med historia utgör de 

två perspektiv, korologiskt (rum) och kronologiskt (tid), som behövs för att studera och förstå 

vår omvärld (se ovan redogörelse kring kopplingen historia-geografi, kapitel 2.1). Geografi 

var i Sverige den svagare delen av det gemensamma skolämnet, vilket framgick av antalet 

timmar på schemat för respektive del (Nilsson, 2009). Immanuel Kants synsätt på kopplingen 

mellan historia och geografi finns än idag kvar ibland annat den franska läroplanen för 

gymnasiet, som vi kommer att se nedan, där dessa två ämnen fortfarande tillsammans utgör 

ett dubbelämne på gymnasienivå.  

I 1909 års undervisningsplan blir geografi ett självständigt ämne på gymnasiet och förblir så 

fram till 1965 då en gymnasiereform tar bort geografi som eget skolämne. Under detta 
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halvsekel som självständigt skolämne hade geografin sin höjdpunkt i gymnasiets 

undervisningsplan år 1953, då geografi ingick som obligatoriskt ämne på samtliga linjer med 

två veckotimmar i schemat (Nilsson, 2009). Därefter var geografi ett av huvudämnena på den 

samhällsvetenskapliga linjen fram till 1965, då geografi upphörde att existera som eget ämne 

på gymnasiet. 

I 1965 års läroplan delades geografiämnet upp i en naturgeografisk del, som införlivades med 

ämnet naturkunskap, och en kulturgeografisk del, som införlivades med det nybildade ämnet 

samhällskunskap. I knappt 30 år kom geografiämnet att förbli delat och integrerat i andra 

skolämnen, trots upprepade motioner och protester från såväl politiskt håll som från 

geografisk akademiskt håll.  En motion från 1975 illustrerar dåtidens debatt kring geografi 

som skolämne:  

”Uppdelningen av geografiämnet på gymnasiet år 1966 i en naturgeografisk del inom 

ämnet naturkunskap och i en kulturgeografisk del inom ämnet samhällskunskap gjorde 

alla övergripande frågor, som geografin centralt sysslar med, hemlösa på det 

gymnasiala stadiet. Visserligen avsåg man att med uppdelningen stärka ämnets 

ställning på gymnasiet, men resultatet har blivit det motsatta. Inom blockämnena 

naturkunskap och samhällskunskap har geografin förlorat sin identitet och i realiteten 

har ämnets ställning blivit direkt beroende av de undervisande lärarnas 

ämneskombinationer. Geografer på utbildningssektorns alla nivåer har många gånger 

uttryckt sin oro över geografiämnets ställning inom gymnasieskolan. Med hänvisning 

till det anförda hemställs att riksdagen hos regeringen begär att frågan om att 

införaett geografiämne på de tre- och fyraåriga linjerna i gymnasieskolan blir prövad 

vid den fortlöpande läroplansöversynen.” (Riksdagen, 1975) 

Geografiämnet återuppstod slutligen som eget ämne i 1994 års läroplan i form av ett 

karaktärsämne på det samhällsvetenskapliga programmet (Nilsson, 2009).  

I 2011 års läroplan och tillhörande ämnesplan fortsätter geografiämnet sin existens som 

samhällsvetenskapligt inriktningsämne på det samhällsvetenskapliga- och det 

naturvetenskapliga programmet (Skolverket, 2011). 

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Skolämnet geografi är idag ett sammanhållet tvärvetenskapligt ämne mellan de båda 

vetenskapsinriktningarna. Detta framgår i ämnesplanens centrala innehåll, ämnets 

syftesformulering och i förarbetena som säger att: 

 ”Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i det sammanhållna ämnet 

geografi och inte genom en uppdelning av skolämnet i natur- och kulturgeografi.” 

(Fridfeldt, Molin, 2010 sid 116) 

 Dock är de båda vetenskapliga inriktningarna ofta åtskilda i centrala innehållets uppräknande 

formulering (Skolverket, 2011) och en del av den tvärvetenskapliga karaktären går redan här 

förlorad. Det verkar vara svårt att formulera ämnesplanen så att det verkligen är ett 

sammanhållet geografiämne ligger till grund för undervisningens innehåll och inte ett ämne 

uppdelat i kultur- och naturgeografi.  
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I arbetet med framtagandet av nuvarande ämnesplan för geografi framkom dessutom i flera 

remissvar från såväl enskilda lärare som från Geografilärarnas Riksförening att den 

naturgeografiska delen av geografiämnet inte var tillräckligt synlig i det centrala innehållet 

(Fridfeldt, Molin, 2010).  

 

 Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

I 2011 års läroplan och tillhörande ämnesplan fortsätter geografiämnet sin existens som 

samhällsvetenskapligt inriktningsämne på det samhällsvetenskapliga- och det 

naturvetenskapliga programmet (Skolverket, 2011). I arbetet med framtagandet av 

ämnesplaner för gymnasiet inför 2011 års läroplan, bildades arbetsgrupper inom ramen för de 

nya gymnasieprogrammen och geografiämnets programtillhörighet var det 

samhällsvetenskapliga (Fridfeldt, Molin, 2010). Detta förklarar kanske varför det 

sammanhållna tvärvetenskapliga geografiskolämnet endast kom att bli ett inriktningsämne för 

de samhällsvetenskapliga inriktningarna och inte för övriga inriktningar och program, trots 

det delvis renodlat naturvetenskapliga innehållet.  

I en debattartikel i Svenska Dagbladet från februari 2016  flaggar ordförande i 

Geografilärarnas Riksförening, Karin Wakeham, för en utökad plats för geografiämnet på 

gymnasiet på samtliga program (som svar på ett tidigare inlägg om den bristande 

geologiundervisningen i skolan):  

”Kunskapen om geografiämnet är begränsad och därmed geologi. Det finns ett stort 

behov av fortbildning av lärare som undervisar i geografi för att få genomslag för det 

moderna geografiämnet. Utrymmet för ämnet behöver utökas på gymnasienivå. 

Samhällets ökade efterfrågan på geologi- och geografikunskaper kan lösas genom att 

göra geografi till ett gymnasiegemensamt ämne.” (Wakeham, 2016) 

 

4.2. Danmark 

Finns geografi som skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Vid 2003 års revidering av gymnasiets läroplan höll geografiämnet på att försvinna helt från 

gymnasiets läroplan, men geografi som ett självständigt ämne behölls till slut i läroplanen, om 

än i en starkt reducerad och förändrad form (Christiansen, 2004).  

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Nej, det är idag endast ett naturgeografiskt ämne (Undervisningsministeriet, 2003). Efter att i 

ca 150 år ha varit ett sammanhållet tvärvetenskapligt ämne på gymnasiet, togs det bort i 2003 

års läroplan och ersattes av ett geografiämne med endast naturgeografiskt innehåll 

(Christiansen, 2004). Den danska ämnesdidaktiska forskaren Jens-Peter Møller betonar 

(antagligen lyckligt ovetande om den förestående läroplanens radikala förändring av 

skolämnet geografi) år 2001 i sin bok om geografididaktik att geografiämnet är ett 
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syntesämne som hämtar sitt innehåll från många olika vetenskaper och sen fogar samman 

detta med ett geografiskt perspektiv (Møller, 2003). Detta upprepas sen i januari 2003 av 

Solveig Mårtensson i förordet till den svenska upplagan av boken, bara 4 månader innan det 

sammanhållna tvärvetenskapliga geografiämnet tas bort från Danmarks läroplan för 

gymnasiet (Møller, 2003). 

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Geografiämnet är idag endast ett tillvalsämne på de naturvetenskapliga inriktningarna 

(Undervisningsministeriet, 2003). Fram till gymnasiereformen 2003 var geografi ett 

obligatoriskt ämne i gymnasiet för samtliga högskoleförberedande program med tre 

undervisningstimmar per vecka under ett års tid (Christiansen, 2004 samt Møller, 2003). 

  

4.3. Finland 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Ja, geografiämnet finns med som eget ämne i den finska läroplanen.  

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Ja, det är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket framgår av det temabaserade centrala innehållet i 

läroplanen. (Utbildningsstyrelsen, 2015)  

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Geografiämnet är indelat i fyra kurser, GE1-GE4, varav GE1 är obligatorisk för samtliga 

gymnasieprogram och övriga kurser erbjuds som tillval på nationell basis. 

 

4.4. Tyskland 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Ja, det finns fortfarande ett skolämne som heter geografi på gymnasiet, men i mycket liten 

skala, och trenden i de senaste läroplansrevisionerna är att alltmer ta bort geografiämnet från 

gymnasiets läroplaner och integrera olika delar av geografin i ämnen som fysik, biologi, kemi 

och samhällskunskap istället (Kulke et al 2004).  

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Ja, i det som är kvar av geografiämnet (Kulke et al, 2004). 
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Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Geografiämnet är endast en tillvalskurs på gymnasienivå och alltfler gymnasieskolor väljer att 

inte erbjuda en renodlad geografikurs längre (Kulke et al, 2004). 

 

4.5. Nederländerna 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Ja. Dock har skolämnets relativa position gradvis försämrats vid de senaste årtiondenas 

läroplansrevideringar (van der Vaart et al, 2004). 

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Ja. Fram till 1960-talet dominerade den naturvetenskapliga delen av geografiämnet 

tillsammans med regionalgeografin. På 1960-talet övergick man alltmer från regionalgeografi 

till systematisk geografi, där geografiska perspektiv alltmer genomsyrade läroplanen och 

dagens läroplans huvudmål - att tänka geografiskt - illustrerar detta (van der Vaart et al, 

2004). 

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Av de fyra högskoleförberedande programmen (profiler) är det endast profilen ”Ekonomi och 

Samhälle” som har geografi som obligatorisk kurs. Övriga profiler kan läsa geografi som 

tillvalskurs  och man beräknar att ca 45-50% av alla gymnasielever på de 

högskoleförberedande programmen läser geografi (van der Vaart et al, 2004). 

 

4.6. Italien 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

 

Som vi såg i uppsatsens inledning togs geografiämnet bort från italienska gymnasiets läroplan 

under 1990-talet. Det har sen dess aldrig kommit tillbaka, och geografiska akademiker verkar 

heller inte hysa något hopp om att det kommer att ske inom en snar framtid – flertalet ämnen 

tas bort eller reduceras av budgetskäl i den italienska gymnasieskolan (De Vecchis et al, 2011 

samt Buzetti, 2004). 

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi?  

Innan geografiämnet togs bort från gymnasieskolan, var det ett mycket litet ämne som inte 

utvecklats på årtionden (inte sedan 1930-talet!) och skolämnet utgjordes av renodlad 

regionalgeografi (De Vecchis et al, 2011). 
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Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så?  

Frågeställningen är inte applicerbar, då skolämnet geografi inte längre finns i den italienska 

läroplanen. 

 

4.7. Spanien 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Geografiämnet är ett självständigt ämne i gymnasiets läroplan och geografins plats i den 

spanska gymnasieskolan har ökat i de senaste revideringarna av läroplanerna för gymnasiet 

(Valenzuela et al, 2004). 

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Ämnet är tvärvetenskapligt, dock med tyngdpunkten på kulturgeografi (Valenzuela et al, 

2004). 

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Geografi är ett obligatoriskt ämne på ett av de högskoleförberedande programmen, 

Humanities and Social sciences, och en möjlig tillvalskurs inom ramen för övriga program 

(Valenzuela et al, 2004). 

 

4.8. Frankrike 

Finns geografi som skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

Geografi finns med i gymnasieskolan på de högskoleförberedande linjerna som ett 

dubbelämne tillsammans med ämnet historia, där historia är den dominanta delen, vilket 

framgår i styrdokumentens angivna timfördelning mellan de olika momenten (Ministère de 

l’Education, 2012). Alltsedan den tyska klassiska geografiska traditionen på slutet av 1700-

talet med Kant, Herder och Büshung, är geografi som skolämne i Frankrike sammankopplat 

med ämnet historia. Geografins samexistens med ämnet historia gör dock att ämnet ”skyddas” 

från att tas bort helt från gymnasiets läroplaner hävdar många geografiforskare (Clerc, 2014). 

Detta bekräftas även i min intervju med den franske historia- och geografiläraren, Arnaud 

Blanvillain. Han berättar att bland ämneslärarna i historia-geografi finns ingen som helst 

debatt kring geografiämnets vara eller icke vara, då geografins plats i dubbelämnet är så fast 

förankrat såväl akademiskt som politiskt. Arnaud citerar Immanuel Kants kronologiska och 

korologiska perspektiv och berättar att dagens undervisning i ämnet är baserat på denna 

uppfattning att världens studeras i ett tidsmässigt och rumsligt perspektiv. Hela ämnesplanen 

för ämnesparet historia-geografi genomsyras av detta tvådimensionerade angripssätt. 
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Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Fram till år 2002 var geografiskolämnet tvärvetenskapligt i enighet med den starka 

regionalgeografiska traditionen i Frankrike baserad på den moderna franska geografins fader, 

Paul Vidal de la Blache och hans Triptyque géographique: géographie physique, géographie 

générale et géographie régionale (Tredelad geografi: naturgeografi, kulturgeografi och 

regionalgeografi – intressant att se hur Vidal kallade kulturgeografin för ”generell geografi”)
3
 

(Clerc, 2014). Dock har geografiundervisningen i skolan alltsedan 1945 haft en klar 

kulturgeografisk dominans (Dietrich, 2013). 

Från och med 2002 års läroplan är geografiämnet formellt endast ett samhällsvetenskapligt 

ämne som lever i skuggan av dubbelämnet historia (Clerc, 2014). Det är en form av 

regionalgeografi med starka samhällsvetenskapliga förtecken, framförallt ekonomisk geografi. 

Renodlad naturgeografi finns integrerat i ämnet SVT (Sciences de la vie et la terre) 

motsvarande ämnet Naturkunskap i svenska läroplanen (Ministère de l’Education Nationale, 

2012). 

Corinne Glaymann, forskare samt en av de ansvariga för dubbelämnet historia-geografi på 

franska motsvarigheten till skolverket, l’Education Nationale, ger i sin syn på geografiämnet i 

den franska gymnasieskolan en tydlig signal om skolmyndighetens syn på geografiämnet i 

skolan. Geografiämnet ska ses som en initierande samhällsvetenskaplig disciplin och 

understryker geografiämnets roll som ett perspektiv med geografiska förmågor som 

instrument inom samhällsvetenskapen och inte ett ämne med något specifikt studieobjekt. 

Franska skolverket ser med andra ord på geografins roll i gymnasieskolan som renodlad 

samhällsvetenskaplig systemvetenskap:  

”La géographie, discipline d’initiation aux sciences sociales,est pensée comme un 

savoir utile pour développer l’autonomie et l’esprit critique, aider à s’insérer dans la 

société, acquérir une démarche de raisonnement.”(Dietrich, 2013 sid 2)  

Den geografiske forskaren och läraren vid Université Paris 7 Diderot, Christian Grataloup, 

konstaterar att den geografiska vetenskapen vid universiteten idag mycket lite motsvarar den 

geografi som skolämnet utgör. Detta medför att det finns allt färre behöriga geografilärare i 

skolorna, då dessa oftast har en akademisk bakgrund i historia och inte geografi. Endast 7% 

av lärarna i dubbelämnet historia-geografi har geografisk akademisk utbildning och övriga 

93% är utbildade historielärare. (Dietrich, 2013) Detta förhållande bekräftas i intervjun med 

min franske geografilärarkollega: han har själv endast akademiska poäng i historia och 

ekonomi, men inga poäng i geografi. 

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Dubbelämnet Histoire-Géographie är obligatoriskt på samtliga tre högskoleförberedande 

gymnasieprogram; Humanistiskt, Samhällsvetenskapligt och Naturvetenskapligt (Ministère de 

l’Education Nationale, 2012). I intervjun med den franske geografiläraren Arnaud, 

                                                           
3
 författarens egen översättning 
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framkommer att han tycker det är normalt att geografiämnet tillsammans med historieämnet 

finns med som obligatoriskt ämne på samtliga gymnasieprogram och inriktningar.  

« Mais ça va de soi! Quelque soit le choix de métier plus tard, on a tous besoin de 

comprendre et savoir analyser le monde dans lequel on vit aussi bien dans le temps 

que dans l’espace. »  

(Författarens översättning: Men det säger ju sig självt! Oavsett val av yrke senare i 

livet behöver vi alla förstå och kunna analysera den värld vi lever i, såväl i tid som i 

rum.)  

Arnaud förstår inte att det överhuvudtaget kan finnas en debatt kring geografiämnets vara 

eller inte vara som obligatoriskt ämne på gymnasiet. Han blir mycket förvånad när jag 

berättar om min studie och hur det i vissa länder, framförallt Tyskland och Storbritannien  

– alla fransmäns europeiska referensramar – knappt finns något geografiämne kvar på 

gymnasienivå. Enligt honom har geografiämnets existens aldrig ifrågasatts i någon 

läroplansrevidering. 

 

4.9. Storbritannien 

Finns geografi som fristående skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

 

Det finns ingen nationell skyldighet för gymnasieskolor att erbjuda geografi som fristående 

ämne. Många skolor väljer att integrera geografi med andra ämnen som historia och 

naturkunskap eller i temakurser om miljö. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för 

gymnasieskolorna att erbjuda kursen, men nästan alla gymnasieskolor erbjuder geografi i 

någon form – endast ca 100 gymnasieskolor av landets 4500 gymnasieskolor gör inte det 

(Solem et al, 2013) 

 

Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

Frågeställningen är inte applicerbar, då skolämnet geografi inte längre finns som lagstadgat 

ämne i den brittiska läroplanen. 

 

Är geografiämnet obligatoriskt eller tillval och på vilka program/inriktningar är det så? 

Oavsett skepnad för geografiämnet (fristående kurs eller integrerad i andra kurser) är det ett 

tillval och inte obligatoriskt på någon inriktning eller något program (UK Department for 

Education, 2013). 
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5. Sammanfattning av resultat, rankning och diskussion 

 

5.1. Resultat per frågeställning 

Nedan följer en schematisk sammanställning av undersökningens resultat per frågeställning. 

Modellens upplägg ger ett visuellt stöd för utläsning av överensstämmelser och avvikelser 

bland de deltagande länderna i undersökningen. Sammanställningen möjliggör även en 

detaljering av det sammanvägda index per land som presenteras i slutet av avsnittet. 

 

5.1.1. Finns geografi som skolämne i dagens läroplan för gymnasiet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att geografiämnet fortlever på gymnasienivå i 

majoriteten av de studerade länderna – 2/3 av de undersökta länderna har ett fristående 

geografiämne i gymnasiets läroplan. Frankrike har geografi på gymnasienivå endast i form av 

ett dubbelämne med historia medan Italien inte har något geografiämne alls med i läroplanen 

och Storbritanniens gymnasier kan välja själva om de vill erbjuda en geografisk tillvalskurs 

och ofta snarare väljer att erbjuda kurser med teman som utvecklingsstudier och hållbarhet. 

I nästan alla undersökta länder (förutan Spanien) är dock trenden att skolmyndigheter minskar 

geografiämnets närvaro i de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan, inte minst 

gäller detta Tyskland. Med tanke på att Tyskland har en stark geografisk tradition sen lång tid 

tillbaka och har varit vaggan för geografi som vetenskap med allt ifrån Immanuel Kant till 

Alexander von Humboldt and Carl Ritter, är detta kanske en trend vi kommer att se i andra 

europeiska länder. Är det så att det sammanhållna geografiämnet, som Humboldt och Ritter 

en gång i tiden förespråkade, idag vuxit till att bli alltför brett och multidisciplinärt för att 

kunna samlas inom ett skolämne?  

 

 

 

 

Ja (3)                               Tillsammans med annat ämne (2)                                 Nej (1) 

Sverige 

Danmark 

Finland 

Tyskland 

Nederländerna 

Spanien 

Frankrike Italien 

Storbritannien 

http://www.travel-university.org/general/geography/history/humboldt.html
http://www.travel-university.org/general/geography/history/ritter.html
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5.1.2. Innehåller skolämnet såväl naturgeografi som kulturgeografi? 

 

 

 

 

 

 

De flesta länder i studien som har geografi i någon form i läroplanen för gymnasiet har det i 

form ett tvärvetenskapligt sammanhållet ämne – drygt 70% av de undersökta länderna. Två 

extremer konstateras; å ena sidan Danmark som endast har naturgeografiska delar i sitt 

geografiämne på gymnasiet och Frankrike å andra sidan, som endast har kulturgeografi - och 

då främst ekonomisk geografi – i sitt geografiämne som är ett dubbelämne tillsammans med 

historieämnet i läroplanen.    

 

5.1.3. Är studier i geografiämnet obligatoriskt; om ja, på vissa eller samtliga program 

och/eller inriktningar? 

 

 

 

 

 

I studien framgår att geografiämnet är ett obligatoriskt ämne på samtliga 

högskoleförberedande gymnasieprogram i Frankrike och i Finland, det vill säga knappt 30% 

av de undersökta länderna som har geografi som skolämne. Flest länder har antingen geografi 

som tillvalskurs i läroplanen eller som obligatoriskt ämne i mycket begränsad utsträckning - 

endast på vissa program och inriktningar - som till exempel Sverige.  

 

5.2. Rankning 

I indexsystemet och rankningen nedan har det förutsatts att ett sammanhållet geografiämne 

har en starkare ställning än ett geografiämne som endast behandlar natur- respektive 

kulturgeografi. Det har också förutsatts att det sammanhållna ämnet geografi har en starkare 

ställning då det är ett eget självständigt ämne i läroplanen och inte som dubbelämne med ett 

annat ämne. Att behandla geografiämnet som ett gymnasiegemensamt ämne, det vill säga att 

Enbart Naturgeografi (1)      Sammanhållet ämne (2)         Enbart Kulturgeografi (1) 

  Samtliga program (3)               Vissa program (2)                          Endast tillval (1)                                                                                                                                 

Danmark Sverige 

Finland 

Tyskland 

Nederländerna 

Spanien 

 

Frankrike 

Sverige 

Nederländerna 

Spanien 

 

Frankrike 

Finland 

 
 

Danmark 

Tyskland 
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det är obligatoriskt på samtliga program och inriktningar, ses också som ett styrketecken för 

geografiämnets ställning i läroplanen. 

 

    Sammanvägt 

Rank Land Index 

1 Finland 8 

2 

Sverige 

7 Nederländerna 

Spanien 

3 
Tyskland 

6 
Frankrike 

4 Danmark 5 

5 
Italien 

1 
UK 

  

Som framgår ovan är det i Finland som geografiämnet har starkast ställning i gymnasiets 

läroplan idag. Sverige, tillsammans med två andra länder, kommer på delad andraplats, främst 

på grund av att geografiämnet endast är ett samhällsvetenskapligt inriktningsprogram. 

Jumboplatsen tillkommer det två länder som idag inte längre har något geografiämne 

överhuvudtaget i gymnasiets läroplan, Italien och Storbritannien. 

 

5.3. Diskussion 

Rent generellt framgår det i uppsatsens undersökning att geografiämnet har en starkt skiftande 

ställning i de olika länders läroplaner idag. Variationen länderna emellan är stor och det är 

svårt att urskilja en entydig trend. Dock ger studiens resultat intrycket av en generell 

försvagning av geografiämnets ställning i läroplanen, där flertalet länder uppvisar en trend 

med allt mindre geografiundervisning på gymnasienivå. I Danmark har man till exempel gått 

från att ha haft geografi som sammanhållet obligatoriskt ämne på samtliga gymnasieprogram 

till att endast ha naturgeografi som tillvalskurs på de naturvetenskapliga programmen. I 

Italien och Storbritannien har man tagit bort geografiämnet helt från gymnasiet och i många 

länder fortlever skolämnet, men minskar i omfång. Ett undantag i sammanhanget är Spanien, 

där geografiämnets omfång ökat i de senaste läroplansrevideringarna.  

Den paradox (som diskuteras i inledningen ovan), där utvecklingen av 

geografiundervisningen på gymnasienivå står i kontrast till behovet av geografer i samhället 

samt den därmed sammanhängande ökningen av geografiprogram på högskolenivå, illustrerar 

geografiämnets märkliga öde på gymnasiet: Är det kanske så att geografiämnet är offer för sin 

egen succé, att ämnet växer sig så stort att det till slut exploderar och fragmenteras för att 

integreras i andra skolämnen, som vi sett i delar av undersökningen? Stora viktiga frågor 

kring social och ekonomisk hållbarhet gör att den kulturgeografiska delen idag tar allt större 
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plats i geografiämnet på skolnivå, samtidigt som ekologisk hållbarhet och klimatförändringar 

utgör växande naturgeografiska teman i undervisningen på gymnasiet.  

Är en balkanisering 
4
 av geografiämnet skolämnets framtid?  En del länders gymnasieskolor 

har löst det genom att istället för att ha ämnet geografi på gymnasiet, erbjuder skolan 

ämnesintegrerande kurser i miljö och hållbar utveckling, som vi till exempel ser i 

Storbritannien. Andra länder har löst det genom att integrera de olika delarna i andra ämnen, 

precis som Sverige gjorde på 1960-talet.  

Undersökningens högst rankade land är PISA-mästaren Finland, där geografiämnet fortlever 

på gymnasiet som ett sammanhållet och obligatoriskt ämne på samtliga högskoleförberedande 

program. Finlands läroplans upplägg, som är något mer temabaserat än kursbaserat, 

underlättar kanske geografiämnets naturliga plats i gymnasieprogrammen. Är det kanske så 

att framtidens läroplaner inte längre kommer att vara sammansatta av ett antal enskilda kurser 

utan att läroplanerna snarare kommer att innehålla ämnesöverskridande teman, med bidrag 

från det vi idag ser som enskilda kurser. Geografiämnets tvärvetenskapliga karaktär bidrar 

möjligtvis till att det är det första skolämnet som går detta öde tillmötes och att 

geografiämnets utveckling som skolämne kommer att vara vägledande för andra skolämnen i 

framtiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ett geopolitiskt uttryck från 1990-talets upplösning av den federala republiken Jugoslavien 
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