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Sammanfattning 
 

Uppsatsen handlar om hur författare av läroplanen samt lärare i SO ser på den nya läroplanen 

och kursplanen i geografi. Bakgrunden till arbetet är att det nyligen har bearbetats en ny 

kursplan i ämnet geografi vilket har medgett förändringar i hur ämnet ska bearbetas. 

Förändringarna har skett bland annat genom ett centralt innehåll samt nya kunskapskrav. 

 

Undersökningen bearbetas med hjälp av läroplansteori samt tidigare skriven litteratur 

angående kursplaner och geografi. Läroplansteori ska ge en förståelse för de olika rummen 

där läroplanen utformas. När läroplanen och specifikt kursplanen i geografi skrevs så uppstod 

det olika tvister, bland annat angående namngeografins plats. Det uppkom även nya begrepp i 

kursplanen i form av hållbar utveckling, GIS (geografiskt informationssystem) och 

exkursioner.  

 

Undersökningen var av kvalitativ karaktär där syftet var att lärare samt författare för 

kursplanen i geografi skulle ge sin tolkning av den nya läroplanen och kursplanen för SO-

ämnen (Samhällsorienterade ämnen). Undersökningen består av två respondenter där det är en 

lärare och en författare av läroplanen. 

 

Resultatet visade att den nya läroplanen bidragit till skillnader inom styrning och att 

geografiämnet i sig fått förändringar både inom kursplanen och läroplanen. Den nya 

kursplanen har bidragit till en separering från de övriga SO-ämnena och huruvida 

geografiämnet i sig bidrar till en ökad status eller inte skiljer sig åt. Det visade sig även att 

lärare inom SO ansåg det som negativt att ämnena separerats och att det centrala innehållet 

var för omfattande. Positivt med den nya kursplanen var att den gav mer tydlighet. 

 

Nyckelord: Geografi, skola, läroplan, Lgr 11 
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1. INTRODUKTION 
 

Kapitel ett är till för att ge läsaren en bild av vad arbetet kommer att handla om. En 

problemformulering är gjort för att ge en bred bild av ämnet. Kapitlet avslutas med kärnan 

och kommer att följas upp med syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Ordet geografi kommer från det latinska ordet geogra´phia och betyder jordbeskrivning. 

Enligt Nationalencyklopedin står ordet för ”dels ett allmänt kunskapsområde, dels en 

vetenskaplig disciplin. Ordet har i allmänt språkbruk kommit att få två innebörder: det kan 

syfta både på jordytans varierande verklighet och på beskrivningen och tolkningen av denna.” 

(Hägerstrand & Wennberg 2013:1). 

 

Geografin är nödvändig för att förstå omvärlden, för att förstå denna omvärld har människan 

namngett orter, platser och olika typer terrängföremål. Människan kan ofta beskriva och ha 

kunskap om sitt närområde men när det gäller resterande del av världen krävs det att ta del av 

det allmänna kunskapsområdet geografi. För att förmedla denna kunskap om omvärlden 

används det geografiska hjälpmedlet kartan. Kartan används för att ge en visuell bild av ett 

större eller mindre område.  

 

Den geografiska forskningens föremål är jordens landskapsmantel, dvs. hela den sfär som 

sträcker sig från jordskorpan upp till luftlagrets gräns och som innefattar såväl 

naturföreteelser som människan och hennes anläggningar och verksamheter. 

       (Hägerstrand & Wennberg 2013). 

 

 

Globaliseringen, nyhetsrapporteringar och internet har bidragit till att en stor del av 

människans vardag handlar om geografi. Skolämnena syftar i allmänhet till att ge en bild samt 

att förstå omvärlden (Wennberg 1990). Ett exempel på brist av förstående av omvärlden visas 

i en undersökning av NBC som är ett amerikanskt nyhetsbolag. 510 personer intervjuades och 

resultatet visade till exempel att en tredjedel inte kunde peka ut Louisiana. Det visade även att 

3 av 10 tyckte det var viktigt att veta var i världen länderna fanns (NBC 2006). 

 

 

Geografiämnet har funnits i skolans värld sen innan kursplanerna började gälla. Till en början 

var det regionalgeografi som det mest centrala inom geografin (jfr. Hägerstrand & Wennberg 

2013). Geografiämnet har historiskt hängt samman med historia, samhällskunskap och 

religion och bildat ett samhällsorienterat ämne som inom skolans värld kallats SO. Geografi 

har ansetts höra ihop med dessa för att eleverna ska få en sammanhängande förståelse. 

Specifikt om just detta har utredningar av SO-ämnena visat att det finns en brist av den 
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ämnesövergripande förståelsen menar (Skolinspektionen 2013). 

 

Den sammanhängande förståelsen är något som präglat geografiämnet där det är många olika 

delar inom ämnet har en betydelse. Geografiämnet ska betona ”samspelet och det ömsesidiga 

beroendet mellan människan, naturen och samhället” (Skolverket 2011a). Att ett brett ämne 

och all kunskap inom det ska förmedlas via lärare till elev ställer höga krav. Förutom 

kunskapen om alla de olika grenarna inom ämnet ställs det inom dessa ämnen höga krav på 

eget tänkande och egna slutsatser, något som framkom från Skolinspektionens undersökning 

av ämnet. De beskriver problemet som: “Eleverna får sällan möjlighet att reflektera över sitt 

eget lärande, vilket är en variant av formativ bedömning som har visat sig ha en positiv 

effekt.” (Skolinspektionen 2013:1).  

 

Under 2011 trädde nya kursplaner in i skolans värld. Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet) hade funnits med i 17 år och det var dags för en förändring. Syftet med Lgr 

(Läroplanen för grundskolan) 11 var att målen skulle bli tydligare “Tydliga kursplaner ger ett 

ökat stöd för lärares undervisning och främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av 

elevernas kunskaper.“ (Utbildningsdepartementet 2012). Det framfördes även ett centralt 

innehåll istället för mål att sträva mot.  

 

En annan åtgärd för att göra en rättvis bedömning är införandet av ett nationellt prov i 

samtliga SO-ämnen (jfr Skolverket 2013). Detta prov infördes år 2013 som ett testprov och 

provet kommer att användas som stöd i lärarnas betygssättning 2014. Provet gäller för årskurs 

6 och 9 (Skolverket 2014).  

 

Det skedde även en stor skillnad inom SO-ämnena där blockbetygen försvann i årskurs nio 

(Utbildningsdepartementet 2012). Det innebär att ett separat betyg måste ges för ämnet 

geografi geografiämnets, vilket kan ge ämnet en större betydelse eller mindre beroende på hur 

prioriterat ämnet var innan. Timplanen gäller dock fortfarande för alla SO-ämnena, där det 

totalt är 885 timmar eleverna ska ha tillgodo i grundskolan (Skolverket 2011b).  

 

Att introducera en ny kursplan bidrar till reaktioner då det är många som påverkas. Ett ämne 

som har diskuterats är huruvida namngeografin ska finnas kvar i skolan. Inslag av 

namngeografi finns fortfarande kvar i den nya kursplanen. I Ekots nyhetssändning framkom 

det att om skolan ger undervisning i geografi utan kontext finns det en stor risk att det blir 

blindkartor och namngeografi. Ekot beskriver att ”Den grundade sig på förslag från 

Skolverket och expertgrupper, men i flera fall så ändrade utbildningsdepartementet i 

förslagen." (Karlsmark 2010).  

 

”– Om någonting fungerar bra så finns det väl ingen anledning att ändra på det, det är inget 

självändamål att byta ut saker som fungerar bra, och jag tycker inte att det är gammeldags 

att eleverna ska lära sig faktakunskaper i geografi. Att kunna namnet på länder och 
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huvudstäder i Europa, att kunna de största sjöarna i Sverige, att kunna namnen på de 

svenska landskapen, det är inte gammeldags, säger Jan Björklund.”   (Karlsmark 2010:1) 

 

Att förstå omvärlden eller att känna till namnen på olika platser är omdiskuterade frågor. Att 

förstå och ha kunskap om namnen kallas för namngeografi. I lärarnas tidning står det att det 

finns en dispyt mellan regering och kursplaneförfattarna i geografi där Jan Björklund anser att 

namngeografi fortfarande är en viktig del inom geografi. Kursplaneförfattarna däremot anser 

att det är den sammanhängande förståelsen som är det centrala (Fridfeldt et. al. 2010). 

 

Förutom debatten angående namngeografins betydelse för kursplanen kom även nya begrepp 

in i kursplanen. GIS (geografiskt informationssystem) och hållbar utveckling skrevs in i 

kursplanen för geografi. Torbjörnsson säger såhär om detta: 

 

”– Jag tror att det kan bidra till att modernisera synen på ämnet geografi, […] För många är 

geografiundervisningen likadan i dag som den som lärarna själva fick i skolan. Och då 

handlar det mycket om kartkunskap. Men geografiämnet kan bidra med så mycket mer.” 

           (Reistad 2012:1). 

 

Den nya kursplanen i geografi kan med detta sägas vara omstridd och en speciell debatt inom 

detta har vuxit fram gällande vad som är viktigt att kunna inom geografi.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att ge en bild av förändringar inom geografiämnet i skolan. Hur 

kursplanens författare av Lgr 11 ser på vad som är centralt inom geografi och hur den skiljer 

sig från tidigare kursplaner. Uppsatsen kommer även att ta upp lärares syn på den nya 

läroplanen. Analysen kommer att ske genom läroplansteori. 

 

Detta leder fram till dessa frågeställningar: 

Hur har geografiämnet utvecklats fram till Lgr 11?  

Hur ser författare av kursplanen på geografiämnets utveckling och fokus? 

Hur ser lärare i ämnet geografi på förändringen som skett inom geografiämnets kursplaner? 
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2.SKOLA OCH GEOGRAFI 
 

För att beskriva ämnet geografi börjar detta kapitel med att beskriva den vetenskapliga 

disciplinen geografi för att sedan beskriva dess koppling till skolan och skolämnet geografi. 

2.1 Den vetenskapliga disciplinen geografi 
 

Wennberg (1990) skriver om den klassiska perioden som under sent 1700-tal och tidigt 1800-

tal där Alexander von Humboldt och Carl Ritter utvecklade geografin till en självständig 

vetenskap. Von Humboldt var mer fokuserad på natur och geologi medan Ritter ansågs vara 

grundaren till regionalgeografin. Efter dessa två så trädde Friedrich Ratzel fram under sent 

1800-tal och grundlade kulturgeografin. Han menade att det är naturförhållanden, historisk 

utveckling och migration som har en påverkan på hur kulturfenomenenet ser ut. Detta är 

skapat från resor och möten med primitiva folkgrupper och hur de är anpassade efter sin 

närmiljö (Wennberg 1990). 

 

Under mitten av 1900-talet och framåt så utvecklades “den nya geografin” som Wennberg 

(1990) uttrycker det. Den var präglad av en vändning inom kulturgeografin, där forskarna 

började konstruera modeller som fångade det som går att generalisera och de mönster som 

finns. Christaller och von Thünen är exempel på forskare som kom fram med modeller som 

förklarade den dynamiska regionen med centralorter. Det var även under den här tiden 

Hägerstrand utvecklade sina teorier om tidsgeografi (Wennberg 1990).  

 

Wennberg (1990:48) citerar Phenix att geografin karaktäriseras som: “Geografer studerar 

människan i förhållande till miljön. De visar hur mänskligt beteende betingas av sådana 

faktorer som klimat, tillgång till föda, transportmöjligheter, naturtillgångar och befolkning” 

(Wennberg 1990).  

 

2.2 Geografi i andra länder 
 

Under slutet av 1800-talet när utökningen av skolor var stor i Europa fanns det ett behov av 

utbildade geografilärare. Detta ledde till att det skapades geografiinstitutioner vid 

universiteten. Regionalgeografin var mest framträdande i Danmark och Norge och den 

kvantitativa geografin framträdde vid 1960- och 70-talet (Wennberg 1990). 

 

I Danmark kom en ny kursplan i geografi 1976 som belyste systematiska teman. Innehållet 

skulle fördelas lika mellan regionalgeografi och systematiska teman. De systematiska teman 

som finns är till exempel bebyggelse-, social-, och befolkningsgeografi. Regionalgeografin 

däremot förändras beroende på var undervisningen sker (Wennberg 1990:21). 

 

I England är geografikursplanerna inspirerade till stor del av ämnets historia och likt den 

svenska skolan har geografiämnet tagit till sig klimatförändringar till sitt ämne. Det sker även 

en diskussion om att klimatförändringar berör många discipliner och geografiämnet ska hitta 

sin egen ingång för att bidra till förståelse (Brooks 2013). I Australien har geografiämnet 

behållit sin position och status de senaste åren, till skillnad från Sverige där geografiämnet 

minskat på gymnasiet. Australien, och delstaten Queensland har likt Sveriges Lpo 94 stort 
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utrymme för egna tolkningar och undervisning utifrån lärarnas egna preferenser. De fyra stora 

temana som finns är: Hanteringen av naturens miljöer, befolkningsutveckling, sociala miljöer 

och miljö- och resurshantering. Australien har också, likt Sverige, problem med utbildade 

lärare i geografi (jfr. Smerdon 2006).  

 

2.3 Skola och geografi 
 

Geografi som universitetsämne infördes i Sverige omkring 1900 och hade till uppgift att 

utbilda geografilärare och under början av detta århundrade växte geografins status. Sverige 

var i detta skede föregångslandet i norden. Under 1930-talet började en ny typ av 

samhällsgeografi att träda fram (Wennberg 1990). 

 

Hur geografiundervisningen kommer till uttryck i skolundervisningen är beroende av en rad 

faktorer menar Wennberg (1990). Då lärare har en stor påverkan på hur undervisningen går till 

så är en stark faktor hur de blivande lärarna undervisas vid universiteten. Vilken kultur som 

finns på universitetet, vilken utbildning de som lär ut har samt vilken typ av kurslitteratur som 

väljs ut. Vilka som skriver kursplanerna i geografi har även de självklart ett stort uppdrag och 

bör hålla sig insatta kring forskningen och paradigmskiftena inom geografin. Hur kursplanen 

tolkas av författarna baseras på deras tolkning av de direktiv som skapats av regeringen, 

Wennberg (1990:111) kallar detta för en politisk kompromiss. Det är dessa direktiv som 

skapar ramen för kursplanen och har ett avgörande inflytande. De som skrev de tidigare 

kursplanerna var utvalda av skolverket och Wennbergs studie visar att de som valdes inte hade 

haft någon förbindelse med ämnesföreningar eller universitet (Wennberg 1990). 

 

I Sverige så har vi sedan mitten av 1900-talet gått igenom fyra generationer av läroplaner 

(Linde 2012). Grundsynen för geografiämnet skapades redan under 1940-talet där de 

samhällsorienterade ämnena (SO) skulle ge eleverna en sammanhängande och vetenskaplig 

världsbild (Wennberg 1990). Lgr 62 var både kontroversiell och konventionell. Kontroversiell 

till den del att den skiljde sig i fostransuppdraget från realskolan. Den svenska skolan hade i 

Lgr 62 blivit inspirerade av den amerikanska progressivismen. Skolöverstyrelsen uteslöt även 

de patriotiska och kristna värdena. Däremot var målen och det centrala innehållet inom 

ämnena likt de tidigare (Linde 2012). I Lgr 62 beskrivs målet för SO ämnena på följande vis 

“ge kunskaper, en orientering i tiden, rummet, idémässigt och kulturellt inom väsentliga 

relationsfält, samt att skapa förståelse för samhällsverksamheten.” (Wennberg 1990:114). Det 

beslutades även att de samhällsorienterade ämnena skulle vara integrerade, det vill säga en 

ämnesgrupp. Från Lgr 62 till Lgr 69 skedde inga större förändringar förutom att gränserna 

mellan ämnena bröts ned och de detaljerade anvisningarna för ämnena blev färre (Wennberg 

1990).  

 

24 år efter att grundskolan blivit en enhet fördes yrkesskolor, fackskolor och gymnasium 

samman till en enhet som blev gymnasieskolan. Denna skola fick en nationell läroplan som 

kallades Lgy 70 (Linde 2012). Nästa läroplan var Lgr 80 (Läroplanen för grundskolan) som 

innehöll många justeringar och revisioner. Grundtanken för Lgr 80 var att mål och 

huvudmoment skulle se till att det fanns en nationell jämlikhet men samtidigt ett stort 

utrymme för lärarna att göra sina egna tolkningar (Linde 2012) 

 

Under 1990-talet kom nästa generation av läroplaner för både grundskolan och 

gymnasieskolan. Lpo 94 som var för grundskolan innehöll förutom kursplanerna mål för hela 

skolverksamheten som inte tillskrivs något specifikt ämne utan var hela skolans uppdrag. 
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Kursplanerna var formulerade så att lärarna själva kunde bestämma innehållet och hur 

eleverna skulle nå målen. När skolan styrs på detta sätt kallas det för målstyrning (Linde 

2012). 

 

“När den deltagande målstyrningen introducerades 1994 var skolledare och lärare i många 

fall otillräckligt förberedda. Att utveckla lokala kurser enligt mål har inte tidigare ingått i 

lärarnas arbete. De har istället varit vana vid att göra en personlig tolkning av de 

innehållsstyrda läroplanerna. Olikheterna i hur lärare och skolledare hanterade den lokala 

friheten visade sig innebära att olikheterna mellan skolor ökade.”  (Linde 2012)  

 

De betyg som fanns inom Lpo 94 var Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Målen 

var formulerade så att läraren var tvungen att ge eleverna vissa kunskaper, exempel på dessa 

formuleringar är “eleven förstår” och “eleven tillämpar”. Progressionen inom de olika 

betygskriterierna bygger på skillnaderna i elevernas förståelse, resonemang och uppfattning 

av de olika problemen inom ämnet. Det är alltså inte en mer mängd kunskap av kunskaper 

som eftersöks (Linde 2012). 

 

Ämnes- och undervisningstradition samt uppfattningar och förväntningar på ämnet av elever 

och föräldrar påverkar skolans ämnen. Wennbergs (1990) studie visar att de undervisande 

lärarna i geografi har en förståelse av kursplanen men där läroböckerna styr undervisningen. 

Därav ställs det stora krav på de som skriver läroböckerna då deras tolkningar av kursplanen 

blir väsentlig.  

 

Walford (1973) menar att lärare är kända för att vara konservativa och är inte kända för att 

acceptera och gilla nya idéer. Walford (1973) skriver om de generella målen som finns i 

utbildning och geografi. Målen delas upp inom: 

 Användbar kunskap - vart platser befinner sig, hur de ser ut och bakgrundskunskap till 

pågående konflikter och händelser som speglas i massmedia 

 Praktisk färdighet - värde av att kunna läsa en karta 

 Mental färdighet - att komma fram till beslut, lösa problem, att integrera kunskap, 

färdighet i slutledningsförmåga samt introduktion till vetenskaplig metod 

 Personligt utvecklande - tillfredsställandet av förståelse och att kunna förstå 

sammanhang korrekt 

 Medborgarskap - “awareness of sympathetic attitude towards understanding of feeling 

of belonging to sense of responsibility towards one’s own communities” (Walford 

1973:166), förståelse av andra människors problem och världens resurser samt 

förståelse för människors behov av att samarbeta. 

 

2.3 Lgr 11 
 

I Lgr 11 bröts SO-ämnet ytterligare isär. I Lpo 94 fanns det en gemensam kursplan för alla 

SO-ämnen vilket togs bort och beslut om att ett gemensamt betyg i alla SO-ämnen inte längre 

är tillgängligt (Linde 2012) 
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Den läroplanen som denna uppsats kommer rikta sitt största fokus mot är den senaste 

generationen av kursplan, Lgr 11. När en ny läroplan skrivs så är den byggd på erfarenheter 

från den tidigare, i detta fall Lpo 94. Linde (2012) beskriver att den största skillnaden från 

tidigare läroplan är att den var separerad så den kunde revideras, i Lgr 11 kan detta inte ske. 

Detta tankesätt är nu över, även mål att sträva mot och mål att uppnå är borttaget. Istället finns 

ett centralt innehåll, vilket ska syfta till preciseringar av vad lektionerna ska innehålla. Detta 

sätt att tänka är mer likt Lgr 62 och 80 (Linde 2012).  

 

I Lgr 11 kom även ett nytt betygssystem in, F till A där F är det lägsta och A det högsta. Det 

nya betygssystemet tillkom efter en utvärdering där det var åsikter om att skillnaden mellan G 

och VG var för stora. En likhet mellan Lgr11 och Lpo 94 gällande betygen är att det är samma 

kunskap men för ett högre betyg krävs en högre kvalité inom denna kunskap. Det är 

fortfarande ord som behöver tolkas i den nya läroplanen, att en elev kan visa något med 

grundläggande kunskaper eller goda kunskaper. Här är inte alltid självklart vad som är 

skillnaden (Linde 2012).  

 

2.3.1 Geografiämnet i Lgr 11 

 

Fridfeldt och Molin (2011) beskriver att arbetsgruppen för grundskolan träffades för att 

diskutera fram en gemensam syn på ämnet. Den nya kursplanen skulle ha stöd i aktuella 

samhällsfrågor och problem. Det viktiga var att samhällsproblemen skulle vara aktuella under 

lång tid samt kunna ha teoretiska och metodiska sätt att besvaras. Arbetsgruppens andra 

ingång var att hållbar utveckling skulle skrivas in i kursplanen, detta bestreds dock av 

Skolverket. Fridfeldt och Molin (2011) beskriver geografi som ett fakultetsövergripande 

tvärvetenskapligt ämne, där både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga teorier och 

modeller samarbetar för att studera jorden. De menar också på att geografi är ett 

aktualitetsämne som innebär att i takt med att världen förändras ändras också ämnet. 

 

Som tidigare påvisats så skedde det en argumentation omkring hur geografiämnet skulle 

utformas i och med Lgr 11. Där regeringen hade en konservativ syn på ämnet och där 

progressionen inom ämnet skulle vara tydligt (jfr. Karlsmark 2010). På den andra sidan var 

författarna som inte ansåg detta som viktigt. Fridfeldt et. al. (2010) som är författare av 

kursplanen menar att detta inte var i linje med deras sätt att tänka. I en artikel skriven av 

Destouni et. al. (2010) tas problematiken med regeringens beslut upp. De beskriver att en 

helhetssyn på geografiämnet står i skarp kontrast till Björklunds ändringar. Skolverket 

arbetade i den nya kursplanen för att: ”att öka ungdomars beredskap för att agera i en 

dynamisk, globaliserad värld” (Destouni et. al. 2010). De påpekar även att skolverkets 

utvärderingar har visat på att eleverna inte har kunskaperna för att se samband och 

konsekvenser samt dra slutsatser efter grundskolan. Författarna av artikeln beskriver 

regeringen som okunnig och de förändringar som gjordes kommer att påverka kommande 

generationer (Destouni et. al. 2010).  
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Det nya i Lgr 11 med GIS förklaras av att det finns ett ökat intresse idag för geografiska 

metoder på arbetsmarknaden och analyser av miljöförändringar och resursanvändning. Vidare 

förklaras det att geografi som ämne uppnår en ”peakperiod” på grund av dess 

”tvärvetenskapliga karaktär och förmåga till syntes kommit att bli en arena för insikt av en 

alltmer föränderlig jord kopplat till ekologisk, ekonomisk och socio-kulturell globalisering.” 

(Fridfeldt & Molin 2011).  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
 

Arbetets teoretiska utgångspunkt är läroplansteori. Läroplansteori används för att förstå hur 

läroplanen är uppbyggd och vad det är för faktorer som påverkar dess utformning. 

 

3.1 Läroplansteori 
 

Läroplansteori handlar om hur lärandet kan organiseras och hur kunskapen förs vidare. De 

centrala begreppen i läroplansteori menar Lundgren (1981) är styrning och kontroll. 

 

”läroplanen anger undervisningens mål, innehåll och metod, så skulle en läroplansteori vara 

förklaringen till varför man valt detta mål, detta innehåll och denna metodik”  

                            (Lundgren 1981:125)  

 

I en läroplan finns det tre olika nivåer. Den första nivån utgår ifrån att läroplanerna bestämmer 

hur värderingar, kunskaper och erfarenheter ska läras ut där historia, kultur och 

arbetsmarknaden har en påverkan. Vilken kunskap anses som viktig och vilken kunskap ska 

inte finnas med i läroplanen är högst betydelsefullt. Den andra nivån inom läroplanen har till 

syfte att styra utbildningen via utbildningens innehåll och metodik. Den tredje nivån ska ge en 

förståelse för hur undervisningsprocessen påverkar olika typer av inlärning och socialisation 

(Lundgren 1981).  

 

De officiellt utgivna riktlinjerna från riksdagen kallas för läroplan och läroplanerna är främst 

kopplade till utbildning och undervisning. Den är ett hjälpmedel för att styra utbildningen 

efter de mål, innehåll och metod som eftersöks. Utbildningen formas utefter samhällets 

ekonomiska och sociala struktur (Lundgren 1981).  

 

”Ett centralt begrepp i vår framställning har varit läroplanskod, vilket betecknat de 

grundläggande principerna bakom ett visst urval och organisation av utbildningens mål, 

innehåll och metodik” (Lundgren 1981:124f). I Sverige har den rationella läroplanskoden haft 

stort inflytande sedan 1957 där fokus på elevernas förmågor att utveckla metoder och sökande 

efter kunskap är i fokus (Lundgren 1981). 

 

Linde (2012) beskriver att det finns tre olika arenor som påverkar undervisningen utifrån 

läroplanen. De tre arenorna är formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan.  
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3.2 Formuleringen av läroplanen 
 

I formuleringsarenan finns de föreskrifter som gäller för skolsystemet. Föreskrifterna 

bestämmer vilka ämnen som ska studeras, hur mycket tid varje ämne ska få, vilka mål och 

innehåll ämnena ska ha. Linde (2012) menar att de som skriver läroplanens åsikter gestaltar 

sig i läroplanen (Linde 2012).  

 

Linde (2013) beskriver de olika koderna inom läroplanen som vetenskapligt-rationell kod, 

nyttokod och politisk kod. Den politiska koden syftar till att medborgarna ska bli undersåtar 

till staten, nyttokoden syftar till att människor ska praktiskt kunna behärska yrkes- och 

vardagslivet. 

 

I de industrialiserade länderna har det vetenskapligt-rationella sättet ökat i betydelse på 

läroplanerna sen andra världskriget. Den vetenskapligt-rationella koden syftar till att ge en 

vetenskaplig världsbild och genomtänkt livsåskådning. I det rationella sättet eller koden så får 

de yrkesinriktade, tekniska och ekonomiska inriktningarna större utrymme. I denna kod är det 

inte bara att eleverna tar in kunskap som är i centrum, utan att eleverna lär sig metoder för 

kunskapssökandet som är det viktiga (Linde 2013).  

 

I Sverige så har det humanistiska programmet fått mindre plats till förmån för samhälls- och 

naturvetenskapliga. Linde (2013) menar att de naturvetenskapliga programmen har en 

elitkaraktär och endast omfattar en liten del av gymnasieleverna. Istället för patriotiska och 

religiösa värden har skolan gått mot att fostra eleverna mot internationalisering, tolerans och 

demokratiska värden (Linde 2013). Prioriteringen av samhälls- och naturvetenskapliga 

linjerna kommer från regeringen som i sin tur påverkas av befolkningen och ekonomin (jfr 

Lundgren 1981). 

 

3.3 Transformeringen av läroplanen 
 

När läroplanen är skriven sker en transformering. Det som skrivits i läroplanen är inte 

detsamma som förverkligats i undervisningen i skolan. Den formulerade läroplanen är en av 

flera faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. I den rationella koden är dokumenten 

som bestämmer riktningen väl definierade och metoderna tillåter det mest effektiva sättet att 

nå målen (Linde 2012). 

 

”Att se läroplaner på det viset innebär att utgå från att den formulerade läroplanen inte 

förmår att styra utan snarare är ett uttryck för gjorda kompromisser och överenskomna 

riktlinjer för en önskad utveckling. Läroplanen är vad som sätts på pränt om det önskvärda” 

(Linde 2012:55). 
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De andra faktorerna som påverkar undervisningsinnehållet är bland annat läroböckerna. 

Böckerna styr ofta undervisningen men läraren kan också välja selektivt ur boken beroende på 

lärarens preferenser. Traditionerna inom ämnet är också styrande. I vissa reformer har det 

varit av intresse för läroplansförfattarna att bryta traditionerna för att föra in nya företeelser. 

De som bestrider förändringarna är lärarkåren och läromedelsförfattare. Det är dem som 

tolkar läroplanen och beskrivs enligt Linde (2012) som konservativa. Läraren kan med detta 

ses som en faktor som påverkar undervisningsinnehållet. Läroplanen tolkas utav läraren vilket 

ger ett utslag på undervisningen. Det finns dock en skillnad på hur mycket läraren i sig 

påverkar beroende på ämnet. I matematisk och naturvetenskapliga ämnen påverkar läraren 

mindre medan i historia och geografi kan en friare och mer personlig tolkning göras (Linde 

2012).  

 

3.4 Realiseringen av läroplanen 
 

Efter att tolkningar har gjorts av läroplanen kommer realiseringen vilket är den process som 

sker under en lektion. Det som sker i klassrummet är annorlunda och sällsynt inom andra 

arenor. I klassrummet har läraren ordet där han eller hon ställer frågor som läraren redan vet 

svaret på. Läraren pratar två tredjedelar av tiden och en tredjedel pratar eleven och ingen 

annan än läraren får prata om inte läraren bestämmer det. I andra sammanhang hade detta inte 

alltid vart acceptabelt (Linde 2012). 

 

Det finns ett interaktionsmönster i klassrummet som bygger på att först sker en reglering följt 

av information om ämnet. Det sista mönstret är en fråga-svar-reaktion, om lektionen sedan 

fortsätter kommer ny information följt av fråga-svar-reaktion. Att detta mönster har en lång 

tradition kan bero på att för att kunna hålla ordning på upp till 30 elever under en lektion 

krävs det en balans och ett litet utrymme för eleven att yttra sig. Hur läraren väljer att 

undervisa, vilken typ av klassrumsledare läraren är, är betydelsefullt i realiseringen. Exempel 

på hur detta gestaltas är till exempel genom styrgrupp (vilket är den grupp av elever som har 

liknande kunskap), läraren kan inte alltid genomföra undervisning för alla under föreläsande 

och måste ibland anpassa. Undervisningen är anpassad för styrgruppen och kontrolleras 

genom frågor som ”har ni förstått?”. En annan typ är lotsning där läraren styr genom att ställa 

enkla frågor för att sedan försöka få konsensus och tro om att alla har förstått, vilket inte alltid 

är fallet (Linde 2012).  
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4.METOD 
 

Metodkapitlets syfte är att beskriva hur jag har gått tillväga samt diskutera dess styrkor och 

brister. Kapitlet kommer att beskriva hur uppsatsen och undersökningen är genomförd. 

4.1 Val av metod 
 

Denna uppsats utgick från en kvalitativ undersökningsform. Undersökningen har bestått av 

intervjuer med två personer samt jämförelser av kursplaner. I den kvalitativa undersökningen 

är det väsentliga uttryck och upplevelser genom ord som är det intressanta jämfört med den 

kvantitativa där siffror är det väsentliga (jfr. Bryman 2011).  

 

Den kvalitativa undersökningen är att föredra i denna uppsats då mycket information ska 

komma från ett fåtal respondenter (Hassmén & Hassmén 2008). Detaljerade och fylliga svar 

är något som den kvalitativa undersökning strävar efter och intervjuerna kan skilja sig åt då 

följdfrågor kan uppstå (Bryman 2011; Trost 2010). Uppsatsen speglar olika personer som 

påverkats av den nya kursplanen på olika sätt, i detta fall är det väsentliga hur den har 

påverkat dem och vad det har fått för konsekvenser.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  
 

Undersökningen utgick från semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver att en 

semistrukturerad intervjuguide är ett frågeschema med allmänna frågor där utrymme för 

följdfrågor finns. Det finns även en eftersträvan för djupare svar. Intervjuguiden gjordes 

utifrån Brymans (2011) beskrivning om hur en intervjuguide ska vara utformad. En 

semistrukturerad intervju kan vara problematisk, speciellt vid bearbetningen av data då det 

finns en avsaknad av färdiga svarsalternativ samt att svaren är tolkningsbara (Bryman 2011). I 

denna undersökning så skedde intervjuerna via telefon med inspelning vilket gjorde det 

svårare att tolka respondenten. Samtidigt skedde båda intervjuerna via telefon vilket ger en 

styrka då de genomfördes på samma sätt. 

 

4.3 Urval 
 

Det var tänkt att ungefär tre till fyra respondenter skulle deltaga i undersökningen då det 

ansågs vara ett rimligt antal sett till tid och storlek på undersökningen. Sju stycken författare 

av kursplanen blev tillfrågade om intervju. Utav dessa så gav fyra stycken svar om att de 

kunde deltaga men det blev till slut två stycken på grund av att respondenterna inte svarade.. 
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Urvalet skulle bestå av lärare och författare av kursplanen i geografi. I urvalet av författare så 

skickades ett mejl till Skolverket med en förfrågan om de kunde ange vilka som skrivit 

kursplanen samt ett mejl till de som kunde hittas via internetsökning. När urvalet av lärare 

skedde så var ett krav att läraren hade genomgått så många kursplaner som möjligt. Urvalet 

här skedde via tips av handledare. Urvalet i uppsatsen består båda av män i övre medelålder.  

 

4.4 Tillförlitlighet 
 

Inom tillförlitligheten ingår reliabilitet vilket är att mätningen är stabil. Att den är stabil är 

beroende av att undersökningen ska vara gjord på ett så sätt att det inte finns några skillnader 

och ska vara likadan för alla respondenter. I en kvalitativ undersökning kan det dock skilja sig 

och kraven på konstans är inte lika hög. Förändringar mellan intervjuer är istället intressant 

och det är viktigt att intervjuaren är objektiv och inte drar slutsatser för tidigt. Intervjuerna var 

genomförda på ett så objektivt sätt som möjligt. När intressanta ämnen dök upp var det 

respondentens åsikt angående detta som skulle framföras (jfr Trost 1993). Hur tillförlitlighet 

mäts i en kvalitativ undersökning är beroende av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). 

 

För att stärka trovärdigheten i uppsatsen bör resultatet visas för respondenterna som då kan 

bekräfta att intervjun uppfattas på ett riktigt sätt (Bryman 2011). Resultatet har visats för 

respondenterna vilket ger en högre tillförlitlighet i arbetet. 

 

Överförbarhet är hur uppsatsen är överförbar på andra studier och att de kommer visa 

samma resultat. Överförbarheten i denna studie är relativt låg då det är få respondenter. Det är 

samtidigt i en kvalitativ studie specifika utsagor som är viktiga och de som intervjuats är 

professionella inom sina yrken vilket kan innebära att det finns en viss överförbarhet (jfr. 

Bryman 2011).  

 

Det som kallas för reliabilitet i kvantitativ forskning kallas i kvalitativ forskning för 

pålitlighet. För att skapa en pålitlighet i arbetet bör arbetet granskas av kollegor. Granskning 

av arbetet har skett av handledare och opponenter. Arbetet skulle kunna ha granskats av fler 

vilket gör att arbetets pålitlighet sänks. För att öka pålitligheten har respondenternas svar 

redovisats i citat vilket har gett arbetet en större pålitlighet (jfr. Bryman 2011).  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera är att författarens personliga åsikter och värderingar 

inte har påverkat uppsatsens slutsatser. (Fortsätt när analysen är klar). 
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4.5 Genomförande 
 

Uppsatsen var till en början tänkt att jämföra geografiämnets kursplaner mellan Sverige, 

Australien och USA. Problemet uppstod när USA och Australien visade sig ha en avsaknad av 

allmängällande kursplaner i geografi i någon delstat. Att ämnet inte var möjligt att undersöka 

gjorde att arbetet vart mer stressigt och större tidsbrist.  

 

När väl ämnet hade ändrats kontaktades lärare och författare av läroplanen för att genomföra 

den kvalitativa undersökningen. Lärarna kontaktades via mejl och telefon där de fick reda på 

uppsatsens syfte och ungefärlig tid för intervju. Att informationen ges kan öka chansen för att 

respondenterna ställer upp (jfr. Hassmén & Hassmén 2008). Efter att tid för intervju bestämts 

så skedde intervjuerna via telefon. Telefon valdes då respondenterna befann sig i en annan ort 

samt att det från båda parter ansågs vara den bästa lösningen. Innan intervjuerna skedde så 

fick respondenterna reda på de fyra grundläggande individskyddskraven, som beskrivs i nästa 

kapitel. Intervjun varade mellan 45 till 60 minuter vilket enligt Hassmén och Hassmén (2008) 

är en bra tid då respondenten sällan vill överskrida denna, samt att intervjun hinner få ett djup.  

 

4.6 Metodetik 
 

Det finns fyra grundläggande individskyddskrav. Det är universitets ansvar att studenterna är 

informerade om dessa och det är studenternas ansvar att de följs. De fyra riktlinjer som finns 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om dessa krav, vilket innebär att 

respondenten veta: uppsatsens syfte, deras samtycke, att informationen inte skulle delas ut till 

obehöriga samt endast användas till arbetet. Respondenterna fick även se vad som skrivits om 

intervjun för att säkra deras samtycke. 
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5.RESULTAT 
 

Resultatet är utifrån den kvalitativa undersökningen som gjorts genom två intervjuer. En 

intervju med en anställd på Skolverket som var ansvarig för kursplanerna i SO samt en lärare 

i SO. Resultatet är utformat utefter transkriberingen av de intervjuer som gjorts där citaten 

används för att ge en så objektiv bild som möjligt.  

 

5.1 Beskrivning av personerna 
Personerna är beskrivna genom pseudonym, det vill säga namnen är inte deras riktiga namn 

utan påhittade. 

 

Robert är en 45-årig man som är utbildad SO-lärare för årskurs 4 till 9. Numera arbetar han på 

skolverket som undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten. Han har även ett 

särskilt ansvar för SO-ämnenas kursplaner.  

 

Axel är en 66-årig man som nyligen blivit pensionär. Han har under större delen av sitt liv, 42 

år, arbetat som lärare i SO. Han är adjunkt vid Lunds universitet inom svenska och SO och 

tog sin lärarexamen i Stockholm. Han är utbildad under Lgr 69 och har undervisat i alla 

kursplaner som tillkommit efter Lgr 69.  

 

5.2 Allmänna tolkningar av Lgr 11 
 

Axel beskriver den nya läroplanen på detta sätt: 

 

“Det är väl en uppstyrning, en tillbakagång, till de tidigaste läroplanerna... Det går tillbaka 

igen med strikta kriterier” (Axel). 

 

Vidare beskriver han: 

 

“Sen är det litegrand tycker jag som karaktäriserar den är att läraren har mindre frihet av 

vad man vill undervisa om. Man måste se till att eleverna får de delar av kursplanen som de 

ska ha. Läroplanen innan hade man jättefrihet att välja nästan vilket område som du ville.” 

(Axel) 

 

Robert beskriver den nya läroplanen som: 
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“Det som Skolverket hade i uppdrag att göra var en revidering, det vill säga inte skriva en 

helt ny läroplan utan en revidering utifrån vissa givna önskemål som bottnade i Leif 

Davidssons utredning om tydliga mål och kunskapskrav från 2007.” (Robert) 

 

De önskemål som Regeringen gav till Skolverket var enligt följande: 

 

“Ett av syftena var att åstadkomma en större likvärdighet på undervisningen. Och ett av de 

kanske främsta instrumenten för att åstadkomma det var införandet av ett centralt innehåll i 

kursplanen.” (Robert) 

 

Robert menar att införandet av ett centralt innehåll har gett en större konkretion jämfört med 

Lpo 94. Han beskriver vidare: 

 

“Utifrån de kommentarer vi fått och de utvärderingar vi gjort så upplever lärare de nya 

kursplanerna som betydligt mer styrande än de föregående, och det är ju bra så att säga” 

(Robert) 

 

Robert menar samtidigt att problemet med Lpo 94 var följande: 

 

“man såg kursplanerna som någon slags allmänbeskrivning av vad ämnet skulle kunna vara 

och vilka intresseområden och frågeställningar som so-ämnet generellt sysslar med och då 

ska jag undervisa om det här och det här och att det inte var något givet.” 

 

Robert menar att det nya centrala innehållet ses som något som måste finnas med och 

bearbetas i undervisningen. Han menar även att den nya konstruktionen av kunskapskraven 

och det nya betygssystemet har varit det mest svårhanterliga hos de verksamma lärarna.  

 

Angående det centrala innehållet anser Axel att: 

 

”Jag anser att det centrala innehållet är för omfattande, jag har inte träffat någon som klarar 

detta för tiden räcker inte till. Det är inget fel i det men tiden räcker inte till.” 

 

Han menar även på att det är för omfattande och det krävs ett stort arbete för att tolka de ord 

som bedömningen ska utgå från.  

 

Något som vi jobbat fruktansvärt mycket i 11 här, det är alltså hur tolkar du dom ord som 

används i texten. […] Det är ett jättearbete och innan du gjort det så kan du inte använda 

den för då vet du inte vad du gör. Och det har inte dom som skrivit texten riktigt förstått 

vilket enormt arbete det är. För olika pedagoger har olika tolkningar och det får du 

egentligen inte ha. Vi måste vara överens i hela landet så det blir lika. (Axel) 
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Samtidigt ser Axel den nya läroplanen positivt då:  

 

“Mycket lättare att motviera din betygssättning, till föräldrarna kan man säga att det är det 

här betyget som gäller.” (Axel) 

 

Axel menar att det kan vara specifikt bra för nya lärare då det ger en tydligare bild av vad som 

ska betygssättas. Han menar att det finns en baksida med detta då lärarna är hårt styrda och 

kan bli ifrågasatta av föräldrar och elever varför vissa moment inte var tillräckliga. Samtidigt 

om man gör rätt så leder det till en minskad ovisshet om betygen.  

 

5.2.1 Beskrivning av styrningen av Lgr 11 

 

Robert berättar att när Skolverket arbetade med att ta fram förslag till den nya kursplanen. 

Han påpekar att det är förslag eftersom det är regeringen som beslutat hur kursplanen ska se 

ut samt genomfört konkreta förändringar: 

 

”Versioner som inte skolverket överhuvudtaget varit inblandad i.” (Robert) 

 

Skolverket har i sitt arbete eftersträvat så stor vetenskaplig förankring som möjligt. Den 

innersta expertgruppen bestod av 4-5 personer i varje kursplan som arbetade halvtid med att ta 

fram förslag. Sedan fanns det en yttre referensgrupp med 15-18 personer där det fanns en 

blandning av ämnesdidaktiker, lärare och ämneskunniga: 

 

”Samma blandning av kompetenser har det varit i den inre expertgruppen, det var avlönade 

personer som hade till uppdrag att läsa de utkast som expertgruppen tog fram och lämna 

synpunkter och förslag på.” (Robert). 

 

Sedan skickades utkasten ut till skolor som fick ge sin åsikt. Nästa steg var öppna remisser där 

allmänheten fick ge åsikter om vad de tyckte om läroplanen: 

 

”Så kursplanen har verkligen vuxit fram i ett arbete som organiserats för att de 

(kursplanerna) ska representera den senaste vetenskapliga bilden av vad och vilka 

kunskaper det här skolämnet ska förmedla till eleverna. Så att det finns en vetenskaplig 

förankring och en förankring i lärarkåren. Vartenda ord i läroplanen har vägts på våg fram 

och tillbaka.” (Robert) 

 

Vad som specifikt Regeringen ändrade på i kursplanen för geografi var följande beskriver 

Robert: 
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”Där finns det ju två punkter som handlar om namngeografi och en som handlar om natur 

och kulturlandskap och där var det regeringen som gjorde någon slags tillbakagång till den 

gamla traditionen att det skulle finnas en geografisk progression i innehållet att man skulle 

först få med Europa och sen världen i högstadiet. Men den uppdelningen gäller ju faktiskt 

bara i den rena namngeografin. Men det var regeringens tillägg eller förändring.” (Robert) 

 

Han beskriver att det fanns ett specialintresse hos regeringen gällande detta.  

 

Axel menar att de humaniora ämnena och SO-ämnena har fallit tillbaka. Han menar på att det 

finns en klar prioritering på det naturvetenskapliga i svensk skola och att man värderar 

matematik extremt högt.  

 

”Jag menar det går ju dithän att, du ser på nobelpris och du ser på specialutbildningar av 

personal, allt är relaterat till matte och man tror att det löser allt.” (Axel) 

 

”Och geografi är ju då i synnerhet att vi fått datorn och då kan man slå upp det på datorn. 

Vad är en elev hjälpt av att du sökt på ett uppslag och får 1,5 miljon träffar. Kan du då inte 

avgränsa ditt sökande får du inga svar och avgränsa sökande kräver en kunskap. Och tyvärr 

är det så att de här ämnena har fallit, men det har nog med vårt tekniksamhälle att göra.” 

(Axel) 

 

5.3 Faktorer som påverkar undervisningen 
 

”Det är tyvärr så att det är mycket som står i kursplanen som aldrig blir av.” (Axel) 

 

Utifrån detta citat uppstår frågan, varför? När respondenterna fick frågan om vad de tror 

påverkar undervisningen utöver läroplan och kursplan beskrev Axel att det var pedagogen och 

dess kunskaper. 

 

“Desto mer kunskap pedagogen har desto bättre blir undervisningen. Av olika skäl så står 

du säkrare när du ska gå igenom ett område. Dessutom är det så att du kan möta elevernas 

frågor på ett helt annat sätt. Jag har varit med om studenter som läst 10 poäng historia och 

de har ingen möjlighet att undervisa som jag gör.” (Axel) 

 

Axel menar även att desto mer kunskap pedagogen besitter desto mer elever kan tillgodose sig 

undervisningen. Han fortsätter och menar att lärare måste stå på sig och visa att det är de som 

är “proffset”.  

 

“Jag har mött pedagoger som fallit undan och därför har det blivit som det har. Jag har haft 

politiska faddrar och vad har de givit mig? Ingenting, för de kan ju ingenting om skolan. 

Vad kan skolstyrelser och politiker om skolan? Ingenting.” (Axel) 
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Axel menar att de pedagoger som inte visar att de är professionella har en tendens att 

tappa sin auktoritet och att det är viktigt att visa att det är läraren som vet mest om 

elever och skolan. 

 

Robert instämmer med att pedagogen är en viktig faktor i undervisningen. 

 

“Lärarnas ämneskunskaper spelar roll och där är det ju så att geografiämnet ligger lite pyrt 

till sett över hur många som undervisar i geografi jämfört med lärare som verkligen har 

adekvat utbildning för det.” (Robert) 

 

Robert menar även på att ämnets traditioner och läromedel som bottnar i tidigare läroplaner 

påverkar undervisningen. 

 

“För att ta ett exempel så tror jag man kan ha varit ganska säker på att högstadieelever 

kommer att läsa om världskriget i historia i årskurs 9. Undantagen från den regeln har varit 

få och inte särskilt stora.” Robert 

 

Detta är ett exempel i historia och Robert fortsätter även med traditioner inom geografiämnet: 

 

“Det tror jag också i geografiundervisningen framförallt i mellanstadiet en klassisk tradition 

som jag tror har överlevt många nya kursplaner som egentligen säger att man borde kanske 

göra någonting annat. Det här med Sveriges landskap i årskurs 4, Europas länder, 

huvudstäder, floder och bergskedjor i årskurs 5 och sen världsdelarna i årskurs 6.” (Robert) 

 

Vidare menar Robert att traditionerna inte alls varit lika starka på högstadiet inom 

geografiämnet.  

 

“utan geografiundervisningen kan nog ha tenderat att styras ganska mycket av vilka 

läromedel som har råkat finnas till hands på olika skolor.” (Robert)  

 

5.4 Geografiämnet i skolan och dess utveckling 
 

Robert menar att kärnan i ämnet geografi finns beskrivet: 

 

”De är de punkterna som finns listade i slutet av syftestexten som är till för att ringa in 

kärnan i ämnet och de olika delområdena av ämnet som är särskilt centrala.” (Robert) 

 

Dessa punkter som återkommer i kapitel 6.3 är sedan avspeglade i det centrala innehållet och 

kunskapskraven och fortsätter med: 
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”Men det här med att analysera naturens processer och människans verksamhet med hur 

olika processer formar och förändrar livsmiljöer har alltid varit och kommer alltid att vara 

centralt för geografiämnet.” (Robert) 

 

Robert menar att finns en ny del som tagits fram specifikt i denna kursplan. Den nya delen är 

geografiska metoder och tekniker: 

 

”Kartan har naturligtvis alltid varit central men inte det här med att göra egna geografiska 

analyser.” (Robert) 

 

De nya geografiska analyserna är: 

 

”Att geografiska undersökningar skrivits fram, alltså aktiva undersökningar och arbetssätt 

genom fältstudier och arbete med GIS och digitala verktyg. Det skulle jag säga är den 

tydligaste förändringen och det skulle ju vara roligt om det fick ett genomslag i ämnet.” 

(Robert) 

 

Robert menar att de inte är nytt inom den vetenskapliga disciplinen geografi men att det är 

nytt i geografiämnet. Att genomföra exkursioner har också skrivits fram i kursplanen och Axel 

säger såhär angående detta: 

 

”Att lära sig att analysera det man lär sig, det hinns ofta inte med. Det är typiskt ämne där 

man måste kunna analysera. […] Varför använder man sig inte av naturen runtomkring. 

Varför ger man sig inte ut, jag menar idag lämnar man inte skolan. När jag började var vi på 

geografiska exkursioner, vi reste till Ivö och tittade på vulkanerna i Skåne. Det finns 

ingenting sådant idag.” (Axel).  

 

Robert framhäver att följande citat är en spekulation: 

 

”Det finns en stor förändringspotential i ämnet geografi där traditionen på mellanstadiet har 

varit så stark med mycket namngeografi och mycket blindkartor. Man måste ju göra mindre 

av någonting om någonting annat skulle ta mer plats. […] man kan väl gissa att ämnet 

geografi har tilldelats mindre av SO-lärarnas tid än historia och samhällskunskap till 

exempel.” (Robert) 

 

Gällande geografiämnet säger Axel: 

 

”Det är såhär att förr när jag började jobba så hade vi relativt mycket namngeografi. Och 

det fanns genom hela skolan du började med Sverige och norden sen gick du över på 

världen. Och det har ju vart ett rött skynke, det försvann. Men frågan är om inte det är på 

väg tillbaka igen.” (Axel) 

 



 

21 

 

I och med att namngeografin har försvunnit menar Axel att det som har blivit kvar i 

geografiämnet är ”ganska översiktligt och väldigt svepande områden”. Båda respondenterna 

menar att namngeografin är en viktig del i ämnet geografi men att det ska vara tillsammans 

med ett större sammanhang: 

 

”Geografisk namnkunskap och uppfattning om vart var någonstans de här platserna ligger 

och hur stora dom är till ytan eller folkmängd det är fortfarande alldeles centralt.” (Robert) 

 

”Så att kursplanen har under ganska lång tid strävat mot en mer holistisk förståelse av 

ämnet och då är det ganska mycket med namngeografin som hängt kvar från en tidigare 

period i skolhistorien och som överlevt ganska många nya typer av kunskaper som försökt 

skapa en ny bild av ämnet.” (Robert) 

 

”Att båda måste med. Man får inte ta bort någon av dem, har man ingen namnkunskap har 

man ingen helhetsbild. Det är i och med att man tagit bort namngeografi som ämnet tappat i 

status.” (Axel) 

 

5.4.1 Ämnesintegrering 

 

Angående ämnesintegreringen menar Axel att han har integrerat alla SO-ämnen sedan han 

började jobba och ser den nya förändringen som negativt. Läroplanen beskriver detta 

annorlunda och att SO-ämnena har glidit ifrån varandra i Lgr 11 beskriver Robert på följande 

sätt: 

 

”Däremot så finns det ingenting i styrdokumenten som anger att just SO-ämnena borde 

integreras med varandra eller integreras i större utsträckning med andra ämnen” (Robert) 

 

Under tidigare kursplaner har det varit möjligt att sätta ett blockbetyg inom SO-ämnet men 

detta blev borttaget i Lgr 11: 

 

”Så jag har givit betyget so-betyg hela tiden, så länge det har varit tillåtet. Nu tar man bort 

det och det är ett jättemisstag. För då tappar man integrationen. Nu när jag har jobbat så har 

jag kunnat ha alla so-ämnena själv. Jag integrerar med mig själv hur mycket som helst.” 

(Axel) 

 

Han menar att det inte längre är möjligt och att det nu kan finnas 2-3 lärare som arbetar med 

SO-ämnena för en klass. Detta beskriver han som en försämring och att det blir svårare att 

göra någonting ”vettigt” av det.  

 

Axels åsikter gällande detta är: 
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”Så där är en försämring. Ta tillbaka so-betyget, det är inte bara så jag säger för min egen 

skull. För elever är olika, lite bättre i vissa ämnen och lite sämre i andra.” (Axel) 

 

Robert menar istället att det är viktigt att särskilja ämnena och att eleverna får ett 

fullständigt betyg i alla ämnen. Problematiken med blockbetyget beskriver Robert 

som: 

 

”Man kan inte göra en kvalificerad gissning i och med att eleven är si och så duktig i 

religionskunskap så förtjänar den säkert det betyget även i geografi trots att vi läst ämnet 

ganska lite.” (Robert) 

 

Robert spekulerar att detta är positivt för geografiämnet då han beskriver att det kan vara så 

att geografiundervisningen fått för liten plats i skolan och i och med det nya systemet krävs en 

mer gedigen undervisning inom ämnet. 

 

Gällande geografins status i skolan beskriver Axel att den har sjunkit, precis som alla andra 

SO-ämnen. Han menar på att religion var ett ”enormt högstatusämne” förut men har fallit på 

grund av sekularisering i samhället. Det SO-ämnet som har fått lite högre status menar han är 

historia då många är intresserade av det och det är lättare att göra historieundervisningen 

spännande. Gällande geografins framtid säger Axel: 

 

”Jag tror det backar fortfarande, om du tittar på det nu har du förslag på att förstärka vissa 

ämnen i skolan. Och då får du mer timmar i matte och mer timmar i svenska. När du till och 

med har gjort så att du avskaffat historia och geografi som centrala ämnen i gymnasiet så är 

det illa. Där har de tappat nästan allting.” (Axel) 

 

En aspekt som tas upp är de olika sfärerna inom geografin, med kulturgeografi och 

naturgeografi. Axel säger såhär angående detta: 

 

”Men naturgeografin var ganska dominerande förr. De kanske har närmat sig varandra lite 

totalt sett” (Axel) 

 

Robert beskriver detta som:  

 

”är att geografiämnets andra identitet, dragningen åt naturvetenskap kan få ett större 

utrymme nu. Det var så tydligt i tidigare kursplaner att SO-ämnen i Sverige inkluderade 

naturgeografi” (Robert) 

 

Robert menar att ute i Europa och i de nordiska länderna så har geografi en mer 

naturvetenskaplig anknytning och tror att i och med ett tydligare centralt innehåll kan lärare 

hitta beröringspunkter inom de olika kursplanerna. 



 

23 

 

5.5 Huvudbegrepp/ord i kursplanerna 
 

Nedan kommer en tabell (Tabell. 1) för att tydliggöra geografiämnets utveckling i högstadiet. 

Tabellen är en sammanställning gjord av mig utifrån det som kommit fram från litteratur samt 

egna observationer i Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 (jfr. Skolöverstyrelsen 1980, Lpo 94 1994, 

Skolverket 2011c). 

Kursplaner Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 

Styrning Blockbetyg, betyg får ges 

i ämnet för sig 

Blockbetyg, betyg får 

ges i ämnet för sig 

Betyg ges i ämnena för sig 

Utrymme i 

kursplanen 

17 stadieveckotimmar 

fördelat på alla SO-ämnen 

885 timmar fördelat på 

alla SO-ämnen 

885 timmar fördelat på alla 

SO-ämnen 

Ämnet Fördelat på ”människans 

omgivning” och 

”människans verksamhet 

- tidsperspektivet”. Hög 

integrering med de andra 

SO-ämnena. 

Egen kursplan för 

geografi samt en 

gemensam kursplan för 

samtliga SO-ämnen  

Egen kursplan för geografi 

Områden  Jordens byggnad 

 Kartkunskap 

 Väder och klimat 

 Landskapet 

 Människan och 

landskapet 

 Regional geografi 

 Människa, natur 

och samhället 

 Naturgivna 

processer 

 Landskapet 

 Resursanvändning 

 Miljö- och 

överlevnadsfrågor 

 Dra slutsatser och 

generalisera 

 Klimat och vegetation 

 Klimatförändringar 

 Varor och tjänster 

 Befolkningsgeografi 

 Kartkunskap 

 Geografisk data 

 Fältstudier 

 Naturprocesser 

 Naturresurser 

 Förnybara energitillgångar 

 Människans fattigdom 

 Fattigdom och ohälsa 

Respondentern

as iakttagelser  
 Fokus på 

namngeografi 

 Översiktliga och 

svepande 

områden 

 Tydligare styrning 

 Fokus på likvärdighet 

 Framskrivande av 

geografiska 

undersökningar 

 Hållbar utveckling och GIS 

Övergripande 

iakttagelser 

 SO-ämnena bör, enligt skolverket, inte integreras mer sinsemellan än 

andra ämnen i Lgr 11 

 Namngeografin har varit väldigt central tidigare och är på väg tillbaka 

 En mer holistisk syn på ämnet har vuxit fram under senare läroplaner 

 Hållbar utveckling, GIS är något som växt fram i Lgr 11 och som 

Skolverket spår ha en framtid inom geografiämnet 

 

(Tabell. 1) 
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6. ANALYS 
 

Analysen sker utifrån undersökningen som presenteras i resultatet. Analysen sker utifrån 

jämförelser mellan respondenterna, tidigare presenterad fakta samt läroplansteori. 

 

6.1 Allmänna tolkningar av Lgr 11 
 

Den nya läroplanen påverkar geografiundervisningen allmänt och inte bara genom den nya 

kursplanen. Det är i formuleringen av läroplaner regeringen bestämmer vilka ämnen som ska 

studeras, hur mycket och hur kursplanerna ska vara uppbyggda (jfr. Linde 2012). Skolverket 

och regeringen har i och med den nya läroplanen gjort en del större förändringar. Införandet 

av ett centralt innehåll och ett nytt betygssystem. Hur respondenterna tolkar den nya 

läroplanen är i linje med Wennbergs (1990) tolkning att läroplanen styrs utifrån de direktiv 

som regeringen bestämt. Läroplanen hade till syfte att det skulle bli en mer tydlig jämbördig 

undervisning (Utbildningsdepartementet 2012). Axel uttrycker det som “Det är väl en 

uppstyrning, en tillbakagång, till de tidigaste läroplanerna... Det går tillbaka igen med strikta 

kriterier”. Robert, som var med och konstruerade den nya läroplanen, beskriver att “Ett av syftena 

var att åstadkomma en större likvärdighet på undervisningen.”. Utsagorna stämmer väl överens 

med de direktiv som utgavs som regeringen. Robert menar att kursplanerna betraktas som 

betydligt mer styrande och ser detta som positivt. Linde (2012) och Wennberg (1990) beskriver att 

författarnas åsikter av läroplanen speglas genom kursplanen och att det blir en typ av politisk 

kompromiss. Axel beskriver att det är en tillbakagång till tidigare kursplaner vilket stämmer 

överens med Linde (2012) som uttrycker att Lgr 80 speglades av mål för en tydligare nationell 

jämlikhet.  

 

Den största skillnaden uttrycker respondenterna är skillnaden i ett centralt innehåll istället för 

mål att sträva mot. Likvärdighet vilket kan liknas vid tydligare styrning beskrivs genom 

Robert som ”ett av de kanske tydligaste instrumenten för att åstadkomma det var införandet 

av ett centralt innehåll”. Att lärarna fått mindre utrymme för egna tolkningar beskriver Axel 

som ”Mycket lättare att motivera din betygssättning, till föräldrarna kan man säga att det är 

det här betyget som gäller.”. Tabell 1 visar detta samband där respondenternas iakttagelser 

visar på tydligare styrning och fokus på likvärdighet. Samtidigt visar tabellen ”områden” att 

det har blivit fler och mer specifika områden. Axel uttrycker samtidigt att lärarna är hårt 

styrda och kan bli ifrågasatta på grund av att eleverna vet vad de ska förvänta sig av lärarna. 

Specifikt är detta centrala innehåll och styrning bra för nya lärare då det ger en tydligare bild 

av vad som ska betygssättas. “Tydliga kursplaner ger ett ökat stöd för lärares undervisning 

och främjar en likvärdig bedömning och betygssättning av elevernas kunskaper.“ menar 

Utbildningsdepartementet (2012), vilket även här stämmer överens med respondenternas svar. 

Lundgren (1981) menar att styrningen av läroplanen styrs utifrån samhällets sociala och 

ekonomiska struktur och ser till att styra utbildningens mål och innehåll.  
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6.2 Faktorer som påverkar undervisningen 
 

Den formulerade läroplanen är en av flera faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. I 

den rationella koden är dokumenten som bestämmer riktningen väl definierade och metoderna 

tillåter det mest effektiva sättet att nå målen (Linde 2012). Båda respondenterna är överens i 

att det finns olika faktorer som påverkar undervisningens innehåll förutom läroplanen. Linde 

(2012) menar att läroplanen inte förmår att styra utan undervisningen består av gjorda 

kompromisser. Läroplanen är vad som är det önskvärda, hur det nås är utifrån en mängd 

faktorer som till exempel läromedel och lärarnas utbildning (jfr. Wennberg 1990). Läraren 

beskrivs inte som en av de mest betydande delarna av undervisningen menar Linde (2102), 

men detta skiljer sig från ämnen. Geografi är ett ämne som kan påverkas starkt av lärarna. 

Respondenterna nämner båda att läraren har inflytande på undervisningen men det är främst 

Axel, som menar på att det inte är mycket annat än läraren som har betydelse: “Desto mer 

kunskap pedagogen har desto bättre blir undervisningen.”.  

 

Att just pedagogen har ett starkt inflytande menar Axel är av flera anledningar. Han menar att 

man kan möta elevernas frågor på ett annat sätt och står säkrare när man ska gå igenom ett 

område. Wennberg (1990) menar också på att lärarna har en stor påverkan på undervisningen 

och menar på att det då är till stor del hur läraren undervisas vid universitetet som har 

påverkan. Axel nämner detta och menar på att han har mött många lärarstudenter med för lite 

utbildning inom geografi vilket leder till att de står osäkra när de undervisar. Axel menar att 

pedagoger måste stå säkra och visa att det är de som kan mest. ”Vad kan skolstyrelser och 

politiker om skolan? Ingenting.” menar Axel. Robert menar att lärares ämneskunskaper spelar 

roll. Han menar att detta är till nackdel för geografiämnet då det finns många lärare inom 

ämnet som saknar adekvat utbildning. Enligt Axel leder detta till problem då han menar att 

lärarens status är ifrågasatt och att läraren måste påvisa att han eller hon är expert.  

 

Robert menar på att ämnets traditioner och läromedel skrivna utifrån tidigare kursplaner 

påverkar undervisningen. Han menar på att det finns en klassisk tradition i geografiämnet med 

att eleverna ska lära sig på ett progressionslikt sätt där eleverna börjar med Sveriges landskap 

för att senare avsluta med världsdelarna.  

 

6.3 Geografiämnets dimensioner 
 

I kursplanen kan vi se bredden av ämnet geografi. Syftet med ämnet geografi beskriver Robert 

finns beskrivet i punktform i Lgr 11 nämligen: 

 analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 

förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 

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

av världen, 
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 göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 

och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 

 värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 

etik och hållbar utveckling.       (Skolverket 2011c) 

 

Han förtydligar och säger att i och med att han företräder Skolverket kan han inte ha en annan 

åsikt än dem gällande detta. Axel säger att det har skett en förändring inom geografiämnet, 

även om ämnet har blivit ”för mycket” och att allt inte hinns med. Han beskriver även att det 

är svårt att få en fördjupad förståelse och reflektera i och med den nya kursplanen. Axel 

beskriver att det som blivit kvar av kursplanen mest är översiktliga och svepande områden.  

 

Båda respondenterna nämner betydelsen av namngeografi. Tidigare i arbetet har vi sett att det 

har varit ett hett ämne i media. Båda respondenterna uttrycker att namngeografin är viktig och 

har en plats i den svenska skolan. Det är dock viktigt att det inte bara blir namngeografi utan 

att det finns inom ett sammanhang. Axel säger att det är otroligt viktigt och om en människa 

inte har någon aning om sin omvärld så får det konsekvenser. Han menar även att kunskaper 

inom detta är viktigt för att motverka främlingsfientlighet. Det som skedde under denna 

formulering utav läroplanen är intressant utifrån läroplansteori (jfr. Wennberg 1990; Linde 

2012; Lundgren 1981). Den nya läroplanen hade en politisk kompromiss, där den svenska 

regeringen bestämde samt gav ut de riktlinjer de ville att skolan ska ha. Skolverket har sedan 

till uppdrag att författa den utifrån dessa riktlinjer. Robert beskriver processen som att den 

blev uppblåst av media där regeringen egentligen inte tog bort någonting. Istället la 

regeringen till namngeografidelen och progressionen inom geografi då det fortfarande ansågs 

vara viktigt, ”jag kan tycka att det var orättvist mot regeringen, eller överdriven.” beskriver 

Robert. Jan Björklund säger såhär angående namngeografi: ”Om någonting fungerar bra så 

finns det väl ingen anledning att ändra på det, det är inget självändamål att byta ut saker som 

fungerar bra” (Karlsmark 2010:1). Axel, precis som Björklund, pekar på att namngeografi är 

någonting som funnits med länge men som tappat i den svenska skolan. Watford (1973) 

beskriver detta som användbar kunskap samt praktisk kunskap där den praktiska kunskapen är 

att kunna använda en karta medan den användbara kunskapen är att analysera med hjälp utav 

fakta. Axel säger att ”Det är i och med att man tagit bort namngeografi som ämnet tappat i 

status.”. Utifrån Lundgrens (1981) beskrivning av hur läroplanen formas av samhället så 

pågår en debatt i dagens skola om att skolan tappar i status. Att kursplanen därav fokuserar på 

handfasta kunskaper och ämnen som hållbar utveckling (jfr. Fridfeldt och Molin 2011) kan 

vara ett sätt att höja statusen i ämnet, där det naturvetenskapliga beskrivs enligt Linde (2012) 

som ”elitkaraktär”. Detta stärks inte utav Axel som säger att det naturvetenskapliga var mer 

dominerande förr medan Robert säger att nya centrala innehållet innebär att geografiämnet 

kan samarbeta med ett ämne som fysik.  

 

Hur geografins framtid ser ut och dess status är omdiskuterat. Olika vinklar angående detta 

har diskuterats i arbetet. Axel menar att geografiämnets status har sjunkit under de 40 åren 

han arbetat som lärare. När frågan ställs hur han tror att framtiden ser ut säger han: ”Jag tror 

det backar fortfarande”. Fridfeldt och Molin (2011) beskriver däremot att geografin inte varit 
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så framträdande på väldigt länge. Robert beskriver att geografin har i den nya kursplanen 

tillskrivit sig populära ämnen såsom hållbar utveckling och miljöförändringar.  
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7. DISKUSSION 
 

I diskussionen kommer olika synpunkter som uppkommit under arbetet att presenteras. Det 

kommer även att presenteras vad i arbetet som kunde gjorts annorlunda.  

 

Syftet med Lgr 11 var en hårdare styrning och en mer likvärdig utbildning. Lärarna hade i 

Lpo 94 fått för stort utrymme att göra vad de själva vill uttryckte regeringen (jfr. 

Utbildningsdepartementet 2012; Figur. 1). För att åtgärda de problem som framkom så 

startades ett projekt med syfte att göra en ”revidering” av kursplanen (Robert). I och med att 

en ny läroplan skulle göras så skrevs också nya kursplaner. Kursplanerna hade till uppdrag att 

vara mer konkreta och ge mindre utrymme för lärare att göra någonting som de själva är 

intresserade av. Axel uttrycker att de nya kursplanerna har gjort det svårare att ämnesintegrera 

och detta leder till problem för helhetssynen på SO-ämnet. Samtidigt är timplanen likadan där 

SO-ämnena delar på timmarna. Även om SO-ämnena delar på timmarna som gäller för 

undervisningen så säger Robert att Skolverket anser inte att geografiämnet ska integreras mer 

med till exempel samhällskunskap än fysik. Att denna skillnad i integrering tillkom i Lgr 11 är 

en stor skillnad och en intressant fråga är då vad som sker i praktiken. (Walford 1973) nämner 

att lärare är väldigt konservativa och föredrar inte förändringar. De flesta verksamma lärare på 

högstadiet är utbildade SO-lärare med några poäng inom varje ämne. Robert nämner att 

geografi är det ämne som ligger sämst till inom SO-ämnena gällande lärarnas utbildning. Att 

lärarna då skulle integrera geografi med något annat ämne än det de är kunniga inom verkar 

inte vara aktuellt. Däremot i gymnasieskolan finns möjligheten då de med gedigen utbildning 

inom geografi har andra möjligheter att se ämnesöverskridande likheter. Lärarlegitimation är 

en reform där lärare måste ha en legitimation för att sätta betyg inom ämnet. Nya lärare måste 

därmed ha en högre utbildning i geografi för att bli anställda och få sätta betyg, vilket kan ses 

som positivt för geografiämnet och den framtida generationens geografikunskaper. Robert 

nämner att geografiämnet kan vara gynnat av denna separering och blockbetygets 

avskaffande, då eleverna måste genomgå det centrala innehållet för att kunna nå ett betyg.  

 

Axel nämner att detta kommer påverka eleverna negativt då elever är olika bra inom olika 

ämnen. En intressant aspekt dyker upp mellan skolverkets företrädare och lärare då de tycker 

olika gällande frågan. Axel menar att det är negativt då ämnesintegrering gör att läraren kan 

anpassa undervisningen så eleverna kan visa sina kunskaper och på så sätt få ett bra betyg. Att 

eleven själv ska hitta sin egen väg och metod, samt hitta sin egen kunskap stämmer överens 

med Lundgrens (1981) teori om att den rationella koden varit dominerande, där detta är 

viktigt. Skolverket menar istället att eleverna måste lära sig varje ämne för sig så inte läraren 

kan gissa sig fram ”i och med att eleven är si och så bra i ett ämne kan inte läraren gissa att 

eleven är så bra i det andra ämnet”. Det centrala innehållet är till för att styra läraren mot vad 

som ska finnas med, förut var det ”eleven ska sträva efter” vilket gjorde att det var mer valfritt 

vad läraren ansåg viktigt. Detta innebär kanske i slutändan att elever får det svårare för bra 

betyg inom SO-ämnena, men det återstår att se. I det hela är det svårt att se vilken typ av 
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läroplanskod Lgr 11 följer, om det följer den rationella koden eller om det är mot den politiska 

koden där politikerna styr vad eleverna ska kunna (jfr Lpo 94). 

 

Angående det centrala innehållet som ska styra läraren har det inom geografi fått ett nytt 

centralt innehåll. Axel nämner att det centrala innehållet är alldeles för omfattande och tiden 

räcker inte till. Det ger mindre tid till reflektion och fördjupning. Vi kan se i figur 1 att vad 

som geografiämnet ska ta upp har blivit alltmer detaljerat, för att få en mer likvärdig 

utbildning.  

 

Under undersökningen kom intressanta aspekter fram vilket gav tankar om vidare forskning. 

Arbetet i sig är väldigt brett och de ämnen som var extra intressanta var: ämnesintegrering, 

geografins status och framtid i skolan och en vidareforskning på debatten om vad som är 

viktigt inom ämnet geografi. Inom ämnesintegreringen uppstod den intressanta aspekten att 

geografiämnet nu är mer fritt att integrera med andra ämnen. Intressant vore att studera hur 

lärare ser på integrering med andra ämnen som till exempel fysik, kemi och biologi. 

Geografins status innan uppsatsens start var oklart, intressanta aspekter gällande både positiv 

utveckling samt negativ har uppstått i arbetet. Intressant är då hur de ”nya” ämnena i 

kursplanen får för påverkan på geografins status. Idag kan vi se att det är allt färre som läser 

geografi på gymnasienivå. Om geografin tar mycket av miljön som sitt ämne kan det vara 

möjligt att ämnet ökar i popularitet.  

 

7.1 Metoddiskussion 
 

För att diskutera huruvida uppsatsen kunde gjorts på ett annat sätt är den första punkten 

förberedelse. Att undersöka sitt ämne noggrant innan för att få reda på undersökningens 

möjligheter. I och med mina problem i tidigare uppsatser med det teoretiska ramverket låg 

fokus på detta och arbetet fick ändra fokus för sent.  

 

Hur respondenterna från skolverket valdes var en stark sida i arbetet då samtliga författare av 

kursplanen fick förfrågan att deltaga. Ett problem med att intervjua statligt anställda från 

Skolverket visade sig vara att det var svårt att få fram personliga åsikter angående ämnet. En 

intressant aspekt hade varit att intervjua politiker för att se hur deras syn på hur 

geografiämnets hållning är i skolan. Rektorer hade varit en annan kategori för att höra hur 

prioriteringar inom skolan läggs inom SO-ämnena. Inom timplanen finns det utrymme för 

skolan att välja själva vart tiden ska läggas. Intressant är då om de anser att geografi är ett 

viktigt ämne att lära sig eller vart fokus ligger, och i så fall varför inte geografi och de 

samhällsorienterade ämnena. Även fler intervjuer med liknande personer hade stärkt resultatet 

och det var också tanken i arbetet, men tiden fanns inte till för att intervjua ytterliga personer. 

I och med att det är så pass få respondenter kan inte resultatet ses som representativt för alla 

lärare eller författare av läroplanen.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide till arbetande på skolverket  

 

Bakgrund  

Kön?  

Vilket år är du född? 

Vad är din utbildning?  

Vad arbetar du med? 

Hur var du delaktig i skrivandet av den nya kursplanen? 

 

1. Berätta hur du tycker och hur du tolkar de nya styrdokumenten? Läroplan och  

kursplan?  

• Vad är den största skillnaden enligt dig från de tidigare kursplanerna? 

• Vilka styrkor och svagheter ser du med den nya kursplanen? 

• Vilka faktorer förutom styrdokument tror du påverkar undervisningen?  

• Hur ser du på styrningen gällande geografins betydelse? 

• Åt vilket håll går ämnet geografi? 

 

2. Berätta om hur du ser på de olika delarna inom geografin?  

• Vad är det centrala inom ämnet?  

• Vad anser du om namngeografi kontra helhetsbilden?  

• Hur anser du att geografiämnet ska integreras med de övriga SO ämnena? 

• Hur ser trenden ut gällande geografi som eget ämne jämfört med sammanhängande med de andra? 

• Är det några specifika förmågor det är extra viktigt att eleverna bär med sig? 

  

3. Vilka källor utgår ni ifrån när kursplanen skrivs? 

• Varför valde ni dessa källor?  

• Vad påverkar valet av källor? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till lärare  

 

Bakgrund  

Kön?  

Vilket år är du född? 

Vad är din utbildning?  

Hur länge har du arbetat i geografi? 

Under vilka kursplaner har du undervisat i? 

 

1. Berätta hur du tycker och hur du tolkar de nya styrdokumenten? Läroplan och  

kursplan?  

• Vad är den största skillnaden enligt dig från de tidigare kursplanerna? 

• Vilka styrkor och svagheter ser du med den nya kursplanen? 

• Vilka faktorer förutom styrdokument tror du påverkar undervisningen?  

• Hur ser du på styrningen gällande geografins betydelse? 

• Åt vilket håll går ämnet geografi? 

 

2. Berätta om hur du ser på de olika delarna inom geografin?  

• Vad är det centrala inom ämnet?  

• Vad anser du om namngeografi kontra helhetsbilden?  

• Hur anser du att geografiämnet ska integreras med de övriga SO ämnena? 

• Hur ser trenden ut gällande geografi som eget ämne jämfört med sammanhängande med de andra? 

• Vilka förmågor anser du eleven ska besitta efter högstadiet? 

  

3. Vilka läromedel används i din undervisning? 

• Hur påverkar läromedlen undervisningen? 

• Vilka påverkar valet av läromedel? 

 

 

 

 

 


