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Abstract 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur väl gymnasieelevers kunskaper i ämnet 

geografi överrensstämmer med vad kursplanen säger. Vidare var vårt syfte att utföra en 

jämförande analys mellan friskolor och kommunala skolor för att se om elevernas 

geografikunskaper skiljer sig åt beroende på elevens val av skolform. Fyra skolor deltog i vår 

empiriska undersökning, två friskolor och två kommunala skolor. Geografilärarna för 

respektive skola blev intervjuade och eleverna fick besvara ett sammansatt kunskapsprov 

baserat på skolverkets kursplan för Geografi A. Resultatet visade på att geografikunskaperna 

hos gymnasieeleverna var goda men att de skiljde sig åt beroende på var eleven studerade.  

 
Ämnesord: Geografi, kunskap, läroplan, friskola, kommunal skola 
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Förord 
 
Vi är två tjejer som studerar vid lärarhögskolan i Kristianstad. Just nu läser vi vår sista 

pedagogiska termin med benämningen AU3, allmänna utbildningsterminen. Som inriktning i 

lärarutbildningen läste vi en kurs som heter Människan- Miljö och Samhälle, en kurs som 

inriktar sig mot undervisning i framförallt geografi på gymnasienivå. Då geografi är vårt 

huvudämne beslutade vi oss för att skriva vårt examensarbete i detta ämne med utgångspunkt 

på gymnasieelever. Idén att studera elevers ämneskunskaper och jämföra friskolor och 

kommunala skolor kom då en av oss studerat vid en friskola under sin gymnasietid och den 

andra studerat vid en kommunal skola. Vi såg det som intressant och viktigt att veta om 

kunskaperna skilde sig åt beroende på var man som elev beslutar sig för att studera. Vidare 

hade vi båda hört den pågående diskussionen kring betygsättningen mellan fristående skolor 

och kommunala skolor, att friskolorna betyg blir högre än de kommunala skolorna. Därför såg 

vi det som intressant att studera om elevernas kunskaper och lärarnas undervisning skilde sig 

åt beroende på val av skolform.  

 

Vi skulle vilja tacka de fyra geografilärarna som gick med på att låta sig intervjuas. Vi skulle 

även vilja tacka alla elever som deltog i vårt sammansatta kunskapsprov. Slutligen vill vi rikta 

ett stort tack till vår handledare Henrik Svensson som har stöttat och uppmuntrat oss under 

processens gång. 

  
/ Louice MacDonald och Clarie Wijk 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Som lärare har vi ett uppdrag som innebär att undervisa och bedöma elevernas prestationer 

och utveckling, och det är vi som lärare som ansvarar för kommande generationers utbildning.  

Efter avslutad grundskola får dagens elever söka sig till en gymnasial utbildning som bäst 

lämpar sig efter elevens intresse och mål för framtiden. I dagens samhälle har friskolor blivit 

allt vanligare och fler elever väljer idag att studera på friskolor. Av alla gymnasieelever läser 

15% på en fristående skola och friskolornas riksförbund menar att denna siffra bara kommer 

att öka.1  

 

Den 25 januari 2005 lade skolverket fram en rapport som visar på att friskolor erbjuder en 

högre effektivitet än kommunala skolor och att elevernas kunskaper i större utsträckning är 

bättre på en friskola än på en kommunal skola.2 Det är då inte konstigt att så många elever 

idag väljer att studera på friskolor för att få bättre framtidsutsikter än om studierna sker på en 

kommunal skola.  

 

Detta examensarbete fokuserar på två delar. Vi har studerat huruvida elevernas kunskaper 

överrensstämmer med målen för kursen i Geografi A och vi ställde resultatet från kommunala 

skolor mot friskolor för att få en överblick om det faktum att friskolor ger eleverna bättre 

kunskaper stämmer.  

 

Vi valde att fokusera på ämneskunskapen i Geografi A då vi läser till geografilärare. 

Anledningen till att vi valde att utföra en jämförande studie mellan kommunala skolor och 

friskolor berodde på att vi såg det som intressant med tanke på dagens framväxt av friskolor 

och ständiga debatter mellan de kommunala skolorna och friskolorna.  

 

 
 

                                                 
1 Johansson, Magnus (2008) Friskolor i siffror [www] 
< http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx>. Hämtat 080322 
2Skolverket (2004) Mer kunskap för pengarna– En analys av resurser och resultat i grundskolan [www] 
<http://www.timbro.se/pdf/1396_mer_kunskap.pdf>. Hämtat 080516 
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1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur gymnasieelevers kunskaper i ämnet geografi stämmer överens 

med vad kursplanen i Geografi A säger och sedan utföra en jämförande analys mellan 

kommunala och friskolor för att se om resultatet skiljer sig åt eller ej. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte ställer vi oss följande frågor. 

 

• Tillgodogör sig gymnasieeleverna de kunskaper i ämnet Geografi A som kursplanerna 

säger? 

• Skiljer sig elevernas kunskaper åt i ämnet geografi beroende på om eleverna läser på 

kommunal skola eller friskola? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd i fyra delar. Efter inledning följer en litteraturdel som presenterar 

tidigare forskning kring kunskap, geografi som ämne och friskolor. Därefter redogörs för den 

empiriska undersökningen och slutligen vävs resultaten samman i undersökning och 

slutsatser. 

 

1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats studerar enbart elevers kunskaper i ämnet geografi och om det finns skillnader 

i elevers kunskaper beroende på om de gick på en friskola eller på en kommunal skola. Denna 

uppsats studerar inte kunskapsskillnader mellan könen på eleverna vilket betydde att vi inte 

granskade skillnader i resultat mellan flicka och pojke.  

 

Vi undersökte endast elever som läser i årskurs ett på gymnasiet och som studerar på det 

samhällsvetenskapliga programmet. Detta för att begränsa vår undersökning och för att det 

samhällsvetenskapliga programmet har Geografi A som en obligatorisk kurs.  
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Det finns en skillnad mellan privata skolor och friskolor och vi har enbart studerat friskolor. 

En privat skola är en skola som finansierats helt eller delvis av terminsavgifter medan 

friskolor finansieras uteslutande av offentliga medel från respektive kommun. 

 

Vi ställde samma frågor till alla geografilärarna i undersökningen och gjorde inte skillnad på 

lärarna från friskolorna respektive kommunala skolor. (se bilaga 3) 
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2. Skolkunskap 

2.1 Kunskap, vad är det? 

Ordet kunskap är ett stort ord som innefattar ett brett forskningsområde. Detta är vi medvetna 

om och har därför försökt förkorta och tydliggöra de väsentliga fakta för denna uppsats. 

 

Synen på kunskap har förändrats genom tiderna inom skolan. Tidigare var faktakunskaper den 

vanligaste kunskapen där eleverna skulle minnas och återge fakta så exakt som möjligt. Idag 

ses kunskap mer vara det som läraren förmedlar till sina elever i undervisningen.3 Detta menar 

dock forskaren Douglas Barnes är tveksamt och framhåller i stället att information inte är 

kunskap utan bara material för kunskap. Elever tolkar informationen som läraren delger dem 

på olika sätt beroende på de förutsättningar som eleven redan har.4 

 

Barnes delar in kunskaper i två grupper. Han talar om skolkunskaper och handlingskunskaper 

där skolkunskaper är relaterade till skolundervisningen där eleven använder kunskapen för att 

besvara lärarens frågor, övningar och prov men det är inte elevens egna kunskaper. Elevens 

kunskaper blir hans eller hons egen när eleven bearbetar den och gör den till sin egen. Då 

menar Barnes att skolkunskapen har övergått till handlingskunskaper.5 

 

”Learning by doing” är ett begrepp som Dewey, professor i filosofi, psykologi och pedagogik 

grundade.  Han menar att när vi prövar oss fram i arbete och handling så uppstår kunskap. 

Dewey menar att elever har lättare för att se en helhet i ämnet om man som lärare blandar 

teori och praktik. Detta gör att elevernas kunskaper ökar och att de får ökad förståelse. 

Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, han eller hon lär sig sociala regler 

och lär sig förstå sammanhang. 6 

                                                 
3 Vucinic, Maja (2008) Bedömning av kunskaper i Geografi, s. 15f 
4 Barnes, Douglas (1978) Kommunikation och inlärning, s. 31 
5 Barnes, Douglas (1978) Kommunikation och inlärning, s. 31 
6 Dewey, John (2005) Individ, skola och samhälle, s. 17 
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2.2 Läroplanens kunskapssyn 

Enligt Skolverket kan kunskap delas in i fyra olika kunskapsformer: Fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet.7 Ju fler kunskapsformer eleven har desto större är kunskapen. 

Kunskapsformerna kan ses som ett hjälpmedel vid att bena ut elevens kunskaper vid 

betygsättning för ett ämne. Bernt Gustavsson presenterar begreppen i avhandlingen Vad är 

kunskap? från 2002. 

 

• Faktakunskaper, är den kunskap som vi har eller inte har. Det är kunskap om 

exempelvis information, fakta eller regler. När vi vet att någonting förhåller sig på ett 

visst sätt handlar det om denna sortens kunskap. 

 

• Förståelsekunskap, handlar om att förstå en mening eller innebörden i ett fenomen. 

Här läggs stor vikt vid att vilja lära sig att förstå betydelsen av begrepp och struktur. 

Fakta och ordkunskap är förståelsens byggstenar. Eleven bygger upp kunskapen 

genom att tillägna sig begrepp inom olika områden som leder fram till en kollektiv 

förståelse av ett fenomen. Det är denna sortens kunskap som gör det möjligt för 

människor att ha en referensram. För att kunna ha en referensram läggs stor vikt vid 

språket och dess utveckling.  

 

• Färdighet, är en kunskapsform som är praktisk. När eleven har en färdighet betyder 

det att eleven vet hur något ska utföras och att eleven kan utföra det. Färdigheten 

förknippas med ett motoriskt arbete som är framarbetat av en förståelse och därför kan 

vi tala om att färdigheten är en praktisk motsvarighet till den teoretiska förståelsen. 

Exempelvis behöver eleven bara lära sig att cykla en gång och sedan kan hon det. 

 

• Förtrogenhetskunskap, uppstår när eleven har så stor erfarenhet och 

bakgrundskunskap att han eller hon behärskar ämnesområdet och kan jämföra det med 

andra kunskaper. De nya erfarenheterna sätts samman med tidigare erfarenheter och 

den nya kunskap elever skapar kan utnyttjas i nya situationer och i större 

sammanhang. Eleven får förtrogenhetskunskap exempelvis genom socialisation, där 

                                                 
7 Skolverket (1994) 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna  [www] 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=259>. Hämtat 080514 
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eleven deltar i olika sociala sammanhang och tar del av andra värderingar som andra i 

gruppen delar. 

 
Syftet med att dela in kunskapen i olika former är att visa att kunskap kan delas upp i olika 

kategorier. För lärare är dessa former ett effektivt sätt att dela in betygskalor i för att lättare 

kunna utvärdera om en elev ska ha ett visst betyg.8 

 

2.3 Konsten att tolka en läroplan 

Monica Eklund diskuterar i sin doktorsavhandling konsten att tolka en läroplan. Hon menar 

att för att förstå en läroplans text innebär det att läraren måste studera läroplanens diskurser 

eller meningserbjudanden. Vill läraren komma åt meningserbjudandena i exempelvis 

Geografi A:s kursplan så måste dessa studeras på ett empiriskt sätt. Det vill säga läraren måste 

utöva textens mål inför klassen för att verkligen förstå innebörden av dem. Läraren kan inte 

bara läsa målen och undervisa utefter vad hon/han tror är rätt utan målen måste undersökas 

gentemot eleverna.9 Eklund presenterar även Goodlads läroplansteori som ett hjälpmedel för 

strukturen av läroplanen, däremot erbjuder den ingen hjälp när det gäller att tolka 

läroplanstexter. Goodlads begreppssystem är en hjälp för att skapa förståelse för läroplanernas 

olika framträdesformer. Detta innebär att läraren lättare kan förstå hur olika läroplaner kan se 

ut. Goodlads teorier baseras på fem typer av läroplaner och är till hjälp för att bena ut 

planernas innehåll. 

 

1. Den ideologiska läroplanen eller idéernas läroplan 

• Handlar framförallt om ämnesfokusering och anses vara en ideal läroplan. 

 

2. Den formella läroplanen 

• Är en kompromisstolkning. Det vill säga, den ger uttryck för en kollektiv 

uppfattning om vilka kunskaper och värderingar som är viktiga och riktiga. 

 

3. Den uppfattande läroplanen 

• Handlar om hur föräldrar, elever och politiker uppfattar läroplanen 

 

                                                 
8 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? s.23ff 
9 Eklund, Monica (2003)Interkulturellt lärande, s.126 
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4. Den operationaliserade läroplanen 

• Är ett resultat av hur läraren uppfattar läroplanen, det vill säga den undervisning 

som uttrycks i klassrummet. 

 

5. Den upplevda läroplanen 

• Avser vad eleverna uppfattar och lär sig som konsekvens av undervisningen.10 

 

2.4 Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna 

Lpf 94 är läroplanen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala 

vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. I 

mål att sträva mot står det bland annat att eleven skall: 

 

Formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
kritiskt granska och värdera påståenden, 
reflektera över erfarenheter, utveckla förmågan att 
arbeta såväl självständigt som i grupp, kunna 
överblicka större kunskapsfält och utveckla en 
analytisk förmåga och närmar sig ett alltmer 
vetenskapligt sätt att arbeta och tänka. 
Ha kunskaper om internationell samverka och 
globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, 
europeiskt och globalt perspektiv11 
 

Det står även att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för 

elevernas kunskapsutveckling. Eleverna ska få tillfälle att granska fakta, tänka kritiskt och 

inse konsekvenserna av olika alternativ. 12 

 

Både kommunala skolor och friskolor på gymnasienivå ska följa Lpf 94 vilket innebär att 

eleverna utefter dessa mål skall ges samma möjligheter och samma kunskapsutveckling 

oavsett vilken skolform som väljs.  

 

                                                 
10 Eklund, Monica (2003)Interkulturellt lärande, s.40ff 
11 Skolverket (1994) Lpf 94, s.9ff 
12 Ibid. 
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3 Skolgeografi  

3.1 Ämnet geografi 

Geografi som ämne i skolan är ett integrerande ämne som förenar naturvetenskaplig och 

samhällsvetenskaplig kunskap. Ämnet ger eleven ett helhetsperspektiv på omvärlden och hur 

vår värld fungerar. Syftet med geografi som skolämne är att eleven skall tillgodogöra sig 

kunskaper som gör att hon eller han förstår frågor som rör människan och dennes omgivning 

samt att få kunskaper som formar eleven som medborgare i samhället.13 I kursplanen för 

geografi står det: 

 
..eleven skall utveckla förmågan att se samband, 
sammanhang och helheter vad gäller överlevnad, 
resursanvändning och miljöpåverkan och 
förmågan att uppfatta möjligheter och bedöma 
konsekvenser av olika handlingsalternativ.14 
 

Denna uppsats fokuserar på elevers kunskaper i kursen Geografi A på gymnasiet. I kursplanen 

för denna kurs står det även att eleven ska öka sina insikter om den roll som människan spelar 

som en aktiv brukare och förändrare av vår jordyta och om världens ömsesidiga beroende på 

lokal, regional och global nivå. Kursen inriktar sig mot resursanvändning, naturresurser och 

dess konsekvenser och skall ge kunskaper i frågor som rör överlevnad, miljöpåverkan, 

resursbrist och ekonomiskt handlande. Kursen skall även ge fördjupade insikter i vad 

interaktion mellan olika regioner kan betyda för att forma människans livsvillkor och även 

människans roll i förändringar av landskapet. Slutligen ska eleven ges förmåga att inhämta 

och kritiskt granska geografisk information och förmåga att bearbeta geografiska modeller 

och teorier.15 

 

3.2 Kunskapssyner i ämnet geografi 

I tabellen på nästa sida redogörs det för de ovanstående kursmålen för kursen Geografi A. 

Syftet med denna tabell är att kategorisera målen utifrån de fyra kunskapsformerna, fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. (se s.9) 

 

                                                 
13Skolverket(1994)  Lpf94[www] 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=GE&extraId=>. 
Hämtat 080324 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Tabell 1. Målen för Geografi A indelade utifrån de fyra F:n 

Eleven skall:   Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 

öka elevernas insikter om den roll som  
människan spelar som aktiv brukare och      X      X 
förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga 
 beroende på lokal, regional och global nivå. 
Kursen skall ge kunskaper och förståelse i frågor    X      X 
 som gäller överlevnad, miljöpåverkan, 
 resursbrist och ekonomiskt handlande. 
Kursen ska ge fördjupade insikter i vad samspel      X      X      X     X 
 mellan regioner betyder för att forma människors  
levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av 
 människans roll i landskapsförändringar. 
Kursen skall ge fördjupad förmåga att inhämta        X      X      X 
och kritiskt granska geografisk information  
och förmåga att arbeta med geografiska teorier 
 och modeller 
 
Källa: Bearbetning av skolverkets mål för Geografi A 

 

Tabellen visar att alla fyra kunskapsformerna är representerade i kursen Geografi A. I alla 

målen är fakta och förståelse representerade. I ett mål representeras förtrogenhet och i två mål 

representeras färdighet. Tabellen kan ses som ett hjälpmedel för att klargöra kursens innehåll 

och på lättare sätt skilja elevernas kunskaper och slutligen deras betyg. Har en elev goda 

kunskaper i mål tre och kan resonera kring ämnet, då erhåller eleven färdighet och 

förtrogenhet i detta mål och skall ha högre betyg än elever som enbart innehar 

faktakunskaper.  

 

3.3 Tidigare undersökning av elevers kunskaper i geografi 

Vi har inte identifierat någon publicering eller data kring elevers kunskaper i ämnet geografi 

på gymnasienivå. Däremot har Skolverket publicerat en artikel från 2003 som behandlar 

elevers geografikunskaper i årskurs 9. Syftet var där att få en tydlig bild över elevernas 

kunskaper och värdegrunder, samt att bedöma måluppfyllelsen i förhållande till mål att uppnå 

för årskurs 9. Resultatet fick Skolverket fram genom att låta eleverna få utföra ett 

geografiprov samt att fylla i en enkät.16 

 

Utvärderingen visade på att elevernas geografiundervisning baserats mest på lärobokens 

innehåll med inslag av individuellt arbete. Det vill säga, eleverna gavs lite utrymme till 

                                                 
16 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003,rapport 252 s, 57 
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grupparbeten. Resultatet visade även på att undervisningssituationerna till största delen 

dominerats av att läraren berättar och eleven lyssnar och att eleven sällan ges tillfälle till 

engagemang av egen diskussion. Slutligen visar utvärderingen på att lärarens 

bedömningsform av sina elever framförallt bestod av skriftliga prov.17 

 

Utvärderingen från Skolverket studerade även vilka kunskaper eleverna hade genom ämnet 

geografi. Eleverna fick svara på både endimensionella och flerdimensionella frågor. De 

endimensionella frågorna utgick från att eleverna skulle namnge länder och huvudstäder samt 

att de skulle avläsa tabeller och diagram. De flerdimensionella frågorna dominerades av 

kunskaper och förståelse för fenomen. Resultatet visade på att de flesta av eleverna hamnade i 

den så kallade ”mellangruppen” där eleverna hade ofullständiga endimensionella kunskaper 

och mycket svårt att se samband mellan orsaker. 18 Detta innebär att elever från årskurs nio 

har låga kunskaper inom ämnet geografi och tar med sig det upp till gymnasiet där Geografi A 

läses. Det bör tilläggas att rapporten inte nämnde om studien gjordes på alla i årskurs nio eller 

bara vissa utvalda. Om alla i årskurs nio är integrerade i denna studie kan slutsatsen dras att 

elevernas geografikunskaper är svaga när de börjar studera Geografi A. 

 

3.4 Tidigare forskning kring ämnet skolgeografi 

I avhandlingen Geografi och skolgeografi, ett ämnes förändringar från 1990 skriver författare 

Gösta Wennberg att ämnesgeografin kan delas in i fyra inriktningar eller så kallade 

”traditioner”. 

 

Tradition 1: Kartläggning av jordens yta exempelvis mönster, rörelser och utbredning och 

deras samspel emellan. Denna sammanfattar Wennberg som den rumsliga traditionen.  

 

Tradition 2: Här tittar åskådaren på en specifik region, den så kallade landskapsforskningen. 

 

Tradition 3: Denna tradition behandlar samspelet mellan människans aktivitet och de 

omgivande naturförhållandena. Denna tradition kallar författaren Människa- mijö- tradition. 

 

                                                 
17 Hilario, Anna (2006) En undersökning om lärarens och elever tankar kring kunskapsutveckling i 
geografiämnet, s.15 
18 Ibid, s.15 
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Tradition 4: Handlar om naturgeografi och samspelet mellan människan och naturen. 

Wennberg har döpt denna tradition till den naturgeografiska traditionen.  

 

I sin forskning studerade Wennberg hur geografilärarna lärde ut kunskaper och vad lärarna 

ansåg vara relevant kunskap för eleverna. Wennberg kom i sin studie fram till att eleverna 

fick en allmänbildande kunskap om världen genom att få lära sig skolgeografi. Genom denna 

kunskap kunde eleverna förstå olika sammanhang och få förståelse för u-landsproblem och 

liknande problem.19 

 

Lena Molin avslutade sin doktorsavhandling Rum, frirum och moral: En studie av 

skolgeografins innehållsval år 2006 och hennes studie handlar om förståelse till varför dagens 

lärare inte utvärderar ämnet geografi tillsammans med sina elever för att komma fram till ett 

intressant och bra lektionsinnehåll. Molin säger att dagens geografiundervisning till stor del 

har präglats av 1900-talets syn på innehåll för geografiämnet då hon menar att läromedel och 

starka traditioner är detsamma. Hon menar att detta kan få konsekvenser som en ensidig 

undervisning.20 Exempelvis tar Molin upp Geografi A+B av Östman (1994) och menar att 

denna bok följs väldigt flitigt av dagens geografilärare och faktainhämtade från annat håll än 

läroboken är mycket sällsynt. Molin påpekar att samhället har utvecklats, men geografiämnet 

har det inte. 21 Detta har lett till att ämnet geografi har fått en låg ambitionsnivå och det är 

något som Hans Holmén och Stefan Anderberg skriver om i avhandlingen Geografiämnet i 

gymnasiet: Kunskapssyn, ämnesuppfattning, arbetsformer. Författarna menar att anledningen 

till låg ambitionsnivå för ämnet geografi beror på läromedels och läroplansförfattare. De har 

sänkt ambitionen för geografiämnet och detta leder till konsekvenser som låg utbildningsnivå 

på lärarna, lägre status för ämnet samt att elevernas geografikunskaper bevaras i gammal anda 

och så även synen på ämnet. Det vill säga det är svårt att förändra undervisningsinnehåll och 

detta leder till att ett gammalt traditionellt utlärningssystem med böcker bibehålls.22 

 

 

                                                 
19 Wennberg, Gösta (1990), Geografi och skolgeografi, ett ämnes förändringar, s. 18ff 
20 Molin, Lena (2006) Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Geografiska  
regionsstudier .nr 69, s.184 
21 Molin, Lena (2006) Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Geografiska  
regionsstudier nr 69, s.43 
22 Holmén, Hans & Anderberg, Stefan (1993) Geografiämnet i gymnasiet: Kunskapssyn, 
ämnesuppfattning, arbetsformer, s.47 
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4 Friskolor och kommunala skolor 

4.1 Friskolor  

 
Idag finns det cirka 575 fristående grundskolor och 250 fristående gymnasieskolor runt om i 

landet. En friskola är en skola som drivs med en annan ägare än landstinget eller kommunen. 

Friskolor finns på både grundskole- och gymnasienivå samt som särskolor. Alla elever har rätt 

att gå på en friskola och i de flesta fall får friskolan bidrag från kommunen där de olika 

eleverna är folkbokförda i och på detta sätt finansieras de flesta friskolor. Detta bidrag skall 

motsvara elevens kostnad i hemkommunens skola och väljer en elev att studera vid en friskola 

så måste kommunen bidra med finansiella medel för denna elev.23 

 

Friskolor är liksom kommunala skolor skyldiga att alltid använda utbildade lärare i första 

hand. Friskolor ska även sätta betyg och undervisa utefter de mål som skolverket har.24 

Friskolorna har också skyldigheter att delta i Skolverkets uppföljningar, utvärderingar och 

tillsyn samt i riksomfattande prov. 25 

 

4.2 Elevers valfriheter 

Friheten att välja skola har varit en omdiskuterad sakfråga i Sverige.  Tanken att eleven skall 

få välja skola har funnits i några decennier men problemet har varit att det i större delen av 

landet inte har funnits några skolor att välja mellan. Frågan om valfrihet har i hög grad 

präglats av de regeringar som suttit vid makten under 80- och 90-talen. I 1992 års 

budgetproposition skrev dåvarande borgerliga regeringen att det kommunala skolmonopolet 

skulle brytas upp så att föräldrar och elever fick en verklig frihet att välja skola.26 

 

Förutom att val av skola i allt högre grad anses som en mänsklig rättighet anses valfriheten, 

enligt regeringens proposition (1992/93:230), medföra en rad administrativa, ekonomiska och 

pedagogiska fördelar. Det leder till högre kvalitet och produktivitet, om skolan fungerar på en 

marknad, där föräldrar ses om kunder. En ökad valfrihet skulle innebära, att även den mindre 

                                                 
23 Johansson, Magnus (2006) Om friskolor [www] <http://www.friskola.se/Om_friskolor_DXNI-885_.aspx>. 
Hämtat 080322 
24 Skolverket (2005) skolor som alla andra, rapport 271, s.11 
25 Skolverket (2005) skolor som alla andra, rapport 271, s.12 
26 Damgren, Jan (2002) Föräldrars val av fristående skolor, s.92 
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gynnande gruppen skulle få påtagliga möjligheter att välja skola för sina barn. Med detta 

synsätt skulle den etniska och sociala segregationen minska.27  

 

Friskolor är till för alla barn och skall i mån av plats ta in alla sökande. Många kan kanske 

uppleva att friskolor är till för överklassen, men eftersom föräldrarna inte själva betalar för sitt 

barn utan att det är kommunen som finansierar undervisningen kan vem som helst välja att 

studera på en friskola. Anledningen till att många tror att föräldrarna kan få bekosta 

undervisningen själv är för att folk i allmänhet blandar ihop friskolor med privata skolor.28 Ett 

exempel på en privat skola är Lundsbergs skola i Storfors som har många av överklassens 

ungdomar som elever. Vid denna skola får föräldrarna själva bekosta undervisningen och kan 

då räknas som en privat skola.29 
 

4.3 Kommunala skolor 

Kommunala skolor tillhör det offentliga skolväsendet och drivs antingen av en kommun eller 

ett landsting. Kommunala skolor är skyldiga att följa läroplanerna, riktlinjer och nationella 

mål som skolverket har lagt fram. Inom dessa ramar bestämmer sedan kommunen själv hur 

verksamheten skall bedrivas. Detta görs genom att en skolplan framställs där skolans 

finansiering, organisation, utveckling och utvärdering finns med. Utifrån läroplanen och 

skolplanen skall rektorn upprätta en lokal arbetsplan i samråd med övrig personal och denna 

skall gälla på skolan. 30  

4.4  Debatten mellan friskolor och kommunala skolor 

Idag råder det en ständig debatt rörande kommunala skolor och friskolor. Kritiska 

diskussioner förs om att elever har bättre förutsättningar att utvecklas på en friskola och att 

friskolor är mer generösa med betygen så att fler elever söker in till deras skolor och att 

finanserna på så sätt ökar.31 

 

                                                 
27 Ibid, s.92f 
28 Johansson, Magnus (2006) Frågor och svar [www] 
<http://www.friskola.se/Om_friskolor_Fragor___svar_Svar_Question-185172_DXNI-56187_.aspx >. Hämtat 
080410 
29 Hörnberg, Staffan (2008) Lundsbergsskola [www] <http://www.lundsbergsskola.se>. Hämtat 080410 
30 Gustavsson, Fredrik (2007) [www]< http://epubl.ltu.se/1652-5299/2007/086/LTU-LAR-EX-07086-SE.pdf>. 
Hämtat 080603 
31 Skolverket (2005) Skolor som alla andra, rapport 271, s.17 
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I doktorsavhandlingen Hurra för valfriheten skriver Ann-Christin Kjellman att elever som går 

på friskolor oftast har högre betyg än de elever som går på kommunala skolor. Kjellman 

menar i sin avhandling att de elever som väljer att gå på en friskola oftast är mer 

studiemotiverade och oftare har föräldrar som har en högskoleutbildning i jämförelse med de 

kommunala skolorna.  

 

Detta betyder att elever som läser på friskolor igenomsnitt har högre betyg och anledningen 

beror på att de är mer studiemotiverade och kommer från studiemotiverade hem. Som slutsats 

drar Kjellman att det högre betygsgenomsnittet på friskolor sannolikt kan ses som ett utslag 

av att elever från studiemotiverade hem oftare söker sig till friskolor.32 Detta kan bero på att 

eleverna får mer stöd och uppmuntran hemifrån från föräldrar som har studerat på högskola 

eller universitet. Kjellman uppmuntrar friskolor och ser det som ett bra alternativ för eleven 

att utvecklas.  

 

Denna avhandling och dess påstående kan misstolkas. Kjellman skriver att elever vars 

föräldrar är högutbildade blir mer studiemotiverade och därför studerar på friskolor. Viktigt 

att belägga vid ett sådant uttalande är att det handlar om en friskola och inte om en 

privatskola. Kjellmans uttalande kan med all säkerhet stämma överrens om studien utfördes 

på privatskolor där elever vars föräldrar är högavlönade studerar. Har föräldrarna en gedigen 

högskoleutbildning genererar det till ett välbetalt yrke och detta leder i sin tur att barnen har 

möjlighet att studera vid en privatskola. En friskola finansieras inte av föräldrarna och därför 

kan vem som helst studera där och inte enbart elever till högskoleutbildade föräldrar. Det är 

därför intressant att Kjellman drar denna slutsats utefter en studie gjord på friskoleelever. 

Vidare bör frågan ställas, varför en elev väljer att studera på en friskola. Handlar det om att 

eleven är studiemotiverad, har svårt att fungera i stora klasser eller kanske rent av vill komma 

bort från sin klass och sina klasskamrater.  

 

I sin forskningsstudie Föräldrars val av fristående skolor skriver Jan Damgren om 

föräldrarnas tankar kring valmöjligheten för sina barn. Viktigt att förmedla är att föräldrarna i 

denna studie har barn som studerar på friskolor. Resultatet visar på att om de kommunala 

skolorna hade erbjudit samma valalternativ för sina elever, som exempelvis mindre klasser, 

mer stöd och fler pedagogiska profiler som alternativ, är det troligt att en del föräldrar hellre 

                                                 
32 Kjellman, Ann-Christin (2001) Hurra för valfriheten, s. 62 
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hade valt kommunala skolor istället för friskolor. Anledningen till föräldrars och elevers val 

av friskolor kan enligt Damgren således relateras till att friskolor erbjuder och tillgodoser 

individuella behov i högre grad. Damgren ser hellre att elever studerar på kommunala skolor 

än friskolor.33 

 

Det finns alltså forskare som är både för och emot friskolan. Kjellman och Damgren ställer 

sig emot varandra och påvisar väsentliga tankar om för och nackdelar med respektive skola. 

Dock kan Damgrens utläggning om att elever hellre skulle ha valt en kommunal skola vid 

flera tillgodosedda behov kritiseras. I dagens kommunala skolor finns resurser att tillgodose 

och ekonomin i en friskola behöver inte alltid överträffa den kommunala skolans ekonomi. 

Att dra slutsatsen att kommunala skolors resurser är få är inte relevant då hans studie inte 

behandlar kommunala skolors resursers ekonomiska läge.  

 
Skolverkets kvalitetsgranskning av betygsättningen vid friskolor i jämförelse med kommunala 

skolor visar på skillnader i framförallt synen på lärande och tolkning av styrdokument och 

därmed också sättet att organisera undervisningen. Undersökningen behandlar 18 fristående 

skolor och 100 kommunala skolor i Sverige. Friskolorna uppvisar högre betyg än de 

kommunala skolorna. De granskade friskolorna visade på ett större intresse för de höga 

betygsresultaten jämfört med de kommunala skolorna. Denna granskning visar även på att 

elever och föräldrar upplever en stark fokusering på betyg på friskolorna, något som inte 

märktes av på de kommunala skolorna. Friskolornas förutsättningar för samverkan kring 

betyg och andra frågor var sämre än de kommunala skolorna. Friskolorna hade oftast ingen 

kontakt med andra skolor, varken fristående eller kommunala.34  

 

Efter detta uttalande från Skolverket är det ganska intressant att ifrågasätta varför bara 18 

friskolor studerades jämfört med 100 kommunala skolor. Är 18 skolor representativa i en 

studie mot 100 kommunala skolor? Som tidigare nämnts finns det 575 friskolor i Sverige (se 

s.16) och rent generellt borde undersökningen baseras på flertalet friskolor än 18. 

  

Skolverket presenterar även fakta att avgångselever från fristående skolor har, till den senaste 

tioårsperioden, haft högre genomsnittsbetyg än de elever som har gått ut från en kommunal 

                                                 
33 Damgren, Jan (2002) Föräldrars val av fristående skolor, s.168 
34 Skolverket (2005) skolor som alla andra, rapport 271, s.18 
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skola.35 Frågan bör då ställas om denna fakta baserats på samma antal kommunala skolor 

respektive friskolor som förgående diskussion. Är detta resultat framtaget med jämförelse 

mellan 18 friskolor och 100 kommunala skolor eller är resultatet baserat på statistik från alla 

avgångselever? 

 

Svenskt näringslivs reporter Britta Laurent publicerade år 2006 rapporten Friskolorna är bäst 

i klassen, som är en jämförande mätning mellan kommunala skolor och friskolor i Sverige. 

Rapporten visar på att elever på friskolor har lättare för att lära då skolmiljön möjliggör 

utveckling för eleverna. Med detta menas att i en lugn och trygg miljö med mindre antal 

elever skapas förutsättningar för eleven att utvecklas. 36 Föräldrar och elever från både 

kommunala skolor och friskolor har spelat en väsentlig roll i studien och rapporten menar att 

friskolan är det bättre alternativet för eleven. Slutligen menar författaren att friskolor spelar en 

viktig roll i det svenska utbildningsväsendet och för elevernas framtidsutveckling i dagens 

Sverige.37 Detta för att friskolor höjer konkurrensen på både friskolor och kommunala skolor 

och detta leder till att eleverna utvecklas och får högre krav. Om detta är fallet så borde 

diskussionen om lika betygsättning vara väsentlig här. Om konkurrensen höjs både på 

kommunala skolor och på friskolor bör det råda samma betygsättning för att konkurrensen 

skall bli lika.  

 

Christina Wikström vid Umeå universitet konstaterar i sin avhandling Criterion Referenced 

Measurement for Educational Evaluation and Selection att elever på friskolor nu får bättre 

betyg än tidigare, trots att kunskaperna minskar. Detta är en motsättning som inte borde kunna 

förklaras men det går. Det är friskolorna som marknadsför sig med att ge höga betyg. Detta 

leder till att friskolorna erhåller elevens skolpeng och ju mer elever desto mer pengar till 

skolan.38 

 

Friskolorna är väldigt generösa med betygen konstaterar Wikström och menar även att de 

kommunala skolorna faller tillbaka i betygssättningen då friskolorna höjer mer och mer. 

Friskolor marknadsför sig med sina resultat. Det är det enda sättet de har att visa upp hur 

                                                 
35 Skolverket (2005) skolor som alla andra, rapport 271, s.32 
36 Laurent, Britta (2006) Friskolorna är bäst i klassen - En jämförande attitydmätning mellan friskolor och 
kommunala skolor[www] 
<http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/Friskolorna__r_b_st_i_2129a.pdf> Hämtat 080516 
37 Ibid. 
38 Wikström, Christina (2005) Criterion Referenced Measurement for Educational Evaluation and Selection, 
s.32ff 
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duktiga de är. Elever måste prestera höga betyg om de vill ta sig in på attraktiva studieplatser 

på högskolan och det gör att eleverna i dag gör vad som helst för att få högre betyg. Finns det 

då en skola som marknadsför sig med höga betyg så söker givetvis eleven dit.39 

 

Wikströms studie visar även på att små skolor över lag sätter högre betyg än stora skolor och 

allt mer höjs betygen fast kunskaperna i skolan minskar.  Wikström föreslår, för att förhindra 

betygsinflationen, att fler nationella prov utformas till eleverna. Nationella prov mäter 

elevernas kunskaper och resultatet skall ligga till grund för betygssättningen. Wikströms 

studie visar nämligen på att betygen inte skenar i väg i de ämnen där det idag finns nationella 

prov. 40 

 

Leif Davidsson är chef för utbildningsinspektionen på Skolverket och ansvarar för att granska 

lärare som sätter betyg runt om i landet.  Han sa, i april 2005, i Sveriges radio SR att det 

absolut kan vara som Wikström uppgav i sin avhandling men han tror dock att det kan finnas 

andra faktorer som kan spela roll för betygsättningen på friskolor. Davidsson menar att 

friskolorna många gånger är små och har färre lärare. Därmed har skolan färre 

referenspunkter att diskutera betygen mellan elever. På en stor gymnasieskola skapas större 

möjligheter att diskutera betygsnivåer med fler lärare och fler elever att jämföra med. Vidare 

menar Davidsson att det kan finns fler begåvade elever på friskolorna då många friskolor har 

högre antagningspoäng från grundskolan än en kommunal skola och detta påverkar elevernas 

betyg.41
 

 

I en webbartikel på en av socialdemokraternas bloggsidor skriver Mikael Abrahamsson att 

friskolornas huvudsyfte är att göra en så stor vinst som möjligt och att det är därför som 

friskolorna har blivit så populära. Genom att starta en friskola ges en möjlighet till god 

ekonomisk utveckling. På bara några år har ett stort antal friskolor startat upp och enligt 

Abrahamsson handlar det framför allt om konkurrenskraften mellan skolor och för skolan att 

få möjligheten att få eleverna att välja just den skolan. 42 

 

 
                                                 
39 Ibid,s.32ff 
40 Ibid,s.32ff 
41 Ahlqvist, Marcus (2005) Sveriges Radio[ www]http://www.sr.se/cgi-
bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=596937&ProgramID=83>. Hämtat 080511 
42 Abrahamsson, Mikael (2007) Friskolorna breder ut sig [www] < http://www.s-
info.se/page/blogg.asp?id=1311&blogg=19841>. Hämtat 08049 
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Det handlar alltså om ren och skär  

business och inte någon vilja till  

alternativa pedagogiska lösningar  

och mångfald.43 

 

Vidare säger Abrahamsson att det inte är någon tillfällighet att antalet outbildade lärare i 

friskolor är större än bland kommunala skolor, det är nämligen billigare med outbildade lärare 

och detta skapar ökad möjlighet till vinst. Slutligen menar Abrahamsson att det finns en risk 

att friskolorna kan välja bort kostsamma ämnen för att öka skolans vinst, men han uppger inga 

exempel på vilka ämnen det skulle handla om.44 

  
Abrahamsson har alltså samma uppfattning som Wikströms tankar om friskolornas 

marknadsföring och betygsättning.  

 

Det råder alltså en omdiskuterad debatt mellan friskolor och kommunala skolor. Flertalet av 

källor menar att friskolorna är mer generösa med sina betyg än vad de kommunala skolorna 

är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Abrahamsson, Mikael (2007) Friskolorna breder ut sig [www] < http://www.s-
info.se/page/blogg.asp?id=1311&blogg=19841>. Hämtat 08049 
44 Ibid. 
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5 Metod 
5.1 Metodval 

Vi jämförde vi med vad verkligheten gav oss för intryck med hjälp av att geografiprov för 

eleverna i geografiklasserna samt semistrukturerade intervjuer med lärare från de 

representerade skolorna och slutligen skapade vi en dialog mellan teori och praktik. Som 

avstamp i vårt arbete tog vi hjälp av skolverkets kursplaner i ämnet Geografi A. 

 

Utifrån våra frågeställningar valde vi att göra en undersökning genom att låta eleverna få göra 

ett prov baserat på kursplanen i Geografi A. Vi valde att titta på elevers kunskaper i årskurs 

ett på gymnasiet. Detta för att Geografi A i de flesta program läses i årskurs ett. För att sedan 

få svar på vår andra fråga, om friskolors elever har bättre betyg i ämnet geografi än 

kommunala skolor, jämförde vi proven med varandra för att få fram resultat. 

 

5.2 Urval av skolor 

Vi valde utefter arbetstiden för denna uppsats att studera två geografiklasser på två olika 

friskolor och två geografiklasser på två kommunala skolor. Vi ansåg att två klasser från 

respektive skola var rimligt med tanke på allt förarbete och efterarbete. I denna uppsats 

presenteras friskolorna som F1 och F2 och de kommunala skolorna som K1 och K2. Skolorna 

är belägna i norra Skåne och har samhällsinriktningar som program. Vi valde att utföra provet 

för elever som studerar på samhällsinriktningar för att geografi som ämne är ett obligatoriskt 

ämne i denna inriktning och för att vi skulle få en jämn bedömning i resultatet. Ett urval av 

kommunala skolor och fristående skolor togs fram. Detta val gjordes slumpmässigt mellan 

skolor som har det samhällsvetenskapliga programmet. Vi samlade ett flertal kommunala 

skolor och friskolor på en lapp och sedan ringde vi runt. Vissa skolor hade inte möjlighet att 

ta emot oss då klassresor och slutprov stod som hinder och två friskolor var inte beredda på 

att ta emot oss alls. De två friskolorna och de två kommunala skolorna som slutligen tog emot 

oss var belägna i norra Skåne. F1 är en liten skola med 150 elever och F2 är en lite större 

skola med ca 220 elever. Båda skolorna erbjöd eleverna ett fåtal inriktningar att studera på 

varav samhällsvetenskapliga programmet var en av dem. Dock hade inriktningarna för 

samhällsvetenskap andra beteckningar men var i grunden likvärdiga med de kommunala 

skolornas samhällsvetenskapliga program.  De kommunala skolorna är båda två stora skolor 

med ca 1100 elever och erbjuder ett stort antal inriktningar och program. 
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5.2.1 Etiska överväganden 

De personer som deltog i vår undersökning informerades om vårt syfte med undersökningen. 

Per telefon, i samband med att intervjun och kunskapsprovet planerades in, berättade vi för 

lärarna om varför vi valt just deras skolor. Vad syftet var med att undersöka vårt 

problemområde och på vilket sätt undersökningen skulle gå till. Eleverna informerades i 

samband med att vi träffade dem i klassen. Vi poängterade till både lärare och elever vikten 

av anonymitet och att undersökningen var helt frivillig. En tillåtelse från respektive lärare i 

samband med kunskapsprovet, bad vi om och framhävde även att undersökningsmaterialet 

direkt efter användning skulle förstöras.  

 

5.3  Intervju 

För att utöka det empiriska materialet valde vi att utföra intervjuer med geografiläraren på 

varje skola. Detta gjordes för att få en tydligare bild av hur läraren ser på elevernas kunskaper 

utefter kursplanen och även få deras tankar om det råder skillnader i elevers kunskaper 

beroende på val av skolform.   

 

Bo Johansson och Per-Olov Svedner skriver i sin bok Examensarbete i lärarutbildningen att 

intervjuer där frågorna är mer friare och öppna kan kallas för kvalitativa intervjuer. En 

kvalitativ intervju gör att svaren blir mer uttömmande och enligt Johansson och Svedner bör 

frågorna vid en kvalitativ intervju vara det enda förutbestämda och syftet bör vara att få så 

uttömmande svar som möjligt.45 Vi som författat denna uppsats utformade våra intervjufrågor 

efter detta synsätt för att få intervjupersonen att uttrycka sina åsikter och tankar på ett fylligare 

sätt. Detta synsätt är detsamma som en semistrukturerad intervju. Semistrukturerade 

intervjuer är en intervjuform som ger möjlighet att föra en dialog med intervjupersonen där 

denne kan fördjupa sig i frågorna svaren kan bli mer öppna och betoningen ligger på den 

intervjuade som utvecklar sina synpunkter.46 Den semistrukturerade intervjun är fördelaktig 

om man vill anpassa sig efter ett tema, i vårt fall elevers kunskaper i ämnet geografi, samt om 

resultaten skiljer sig åt beroende på elevens val av skola. Detta innebar att vi inte följde 

                                                 
45 Johansson & Svedner (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen, s.24f 
46 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken, s.135 
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intervjumallen (se bilaga 2) helt och hållet under intervjuerna, utan den fungerade mer som en 

checklista.47  

 

Som hjälpmedel under intervjuerna användes bandspelare samt anteckningar. Vårt val av 

inspelningsmaterial gjorde att intervjun blev en permanent dokumentation och att risken för 

feltolkningar kom att minimerades i våra efterdiskussioner. Ljudinspelning skedde under alla 

intervjuer med godkännande av intervjupersonerna. Intervjuerna skedde på de intervjuades 

arbetsplatser. När intervjuerna genomfördes var båda skribenterna till uppsatsen närvarande. 

En av oss ställde intervjufrågorna medan den andra antecknade delar av svaren som gavs. Vid 

besöket informerades intervjupersonen om syftet med intervjun och användningen av det 

framkomna materialet (se intervjufrågorna i bilaga 1). 

5.4  Kunskapsprov 

Som vi ovanstående nämnt fick eleverna utföra ett kunskapsprov med frågor baserade på 

kursplanen i Geografi A (se bilaga 2). Provet utformades genom att vi studerade de elva 

målen för geografi A. För varje mål försökte vi sammanföra en fråga och i vissa fal inföll 

flera mål under samma fråga. I samråd med vår handledare studerades vår frågor mycket 

noggrant för att se tydliga kopplingar till målen i geografi. Alla elva mål blev representerade i 

våra frågor (se 6.2).  

 

Då vi inte undersökte kunskapsskillnader mellan könen på eleverna lät vi eleverna utföra 

provet anonymt. Den enda beteckning som fanns på proven var från vilken skola de var 

utförda på. Genom att studera elevernas provresultat och ställa friskolornas resultat mot de 

kommunala skolornas resultat erhölls ett bra underlag för analys och svar på uppsatsens 

huvudfrågor.  

 

Genom att dels studera elevernas provresultat samt att använda intervjumaterialet från 

geografilärarna skapades en klar bild över elevernas kunskaper och huruvida dess kunskaper 

skiljer sig åt beroende på val av skolform. Vi ansåg att vårt metodval blev ett hållbart 

tillvägagångssätt och kunde ge god förståelse för de frågeställningar som denna uppsats var 

innehåller av. 

 

                                                 
47 Ibid, s.135ff 
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5.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet handlar främst om hur våra metoder är lämpliga utifrån vårt syfte. 

 

Validitet innebär även i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det som avses att 

undersöka, det vill säga graden av överensstämmelse rörande den teoretiska och den 

empiriska definitionen.48 Vi anser att validiteten i uppsatsen är bra då vi förklarar 

problemområdet med hjälp av skrivet material, så som artiklar om debatter mellan friskolor 

och kommunala skolor, och sedan undersökte hur det verkligen förhöll sig genom en empirisk 

del. 

 

Reliabilitet speglar hur ”bra” vi som uppsatsskrivare studerat det som ska studeras. 

Reliabiliteten behandlar förhållandet mellan den empiriska definitionen och 

undersökningsobjektet.49  För att kunna ha en bra och hög reliabilitet gällde det att vara väl 

förberedd inför intervjuerna. Det var viktigt att underlaget var bra och att intervjufrågorna 

speglade uppsatsens egentliga syfte. Inför intervjuerna och kunskapsprovet anser vi att kraven 

uppfylls och förberedelserna är väl gjorda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 Bjereld,Demer&Hinnfors (2002),Varför vetenskap?,s.108 
49 Ibid. s.111 
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6 Undersökning 
Nedan följer resultatet av vår undersökning. Resultatet är uppdelat i en intervjudel och en 

provdel. 

 

6.1 Intervjuresultat och analys 

För att klargöra det empiriska materialet valde vi att presentera varje fråga för sig och därefter 

introducera respektive lärares svar. Som tidigare nämnt döpts skolorna till F1 och F2 för 

friskolorna samt K1 och K2 för de kommunala skolorna. Dessa benämningar återkommer i 

detta avsnitt så att läsaren snabbt förstår vem som tillhör vilken skola. Det fullständiga 

intervjumaterialet blev för stort för att presenteras i varje fråga och därför valdes en 

förkortning av varje svar till det väsentligaste som sades. Vi valde att utforma 

semistrukturerade intervjuer med geografilärarna från respektive undersökt skola. Vi ansåg att 

detta upplägg fungerade bra och gav utrymme för informanten att vidareutveckla sina svar. 

Trots detta uppkom det i efterhand frågor som vi hade kunnat vidareutveckla ytterligare för att 

få en klarare bild över lärarens tankar. Som ett exempel svarade lärarna från friskolorna att 

deras elever hade igenomsnitt VG och MVG i betyg. Här hade det varit bra om vi skribenter 

sedan tidigare rättat proven och sedan ifrågasatt resultatet för att få ut fullständig information 

angående elevernas kunskaper och betygsättning. Detta för att kunna ställa frågor till lärarna 

om deras tankar utifrån elevernas resultat och ställa lärarna mot väggen i vissa påstående. Vi 

utförde kunskapsproven och intervjuerna samma dag vilket gjorde att vi inte hade chans att 

rätta proven inför intervjuerna. 

 

Fråga 1: Hur planerar du din undervisning i geografi A? Utgår du ifrån läroplanen och 

hur tolkar du läroplanen i så fall? 

F1: Läraren planerar undervisning utefter läroplanen och har viss hjälp av föregående 

geografilärares material. Det vill säga, den tidigare anställde geografiläraren lämnade efter sig 

mycket användbart material som läraren i dag använder. 

F2: Använder kursplanen och planerar utifrån den. Läraren lägger mycket fokus på 

undervisning i miljö och hållbar utveckling samt global uppvärmning. 

K1: Allting finns i huvudet. Läraren är trygg med sin kunskap och har en bred 

kunskapskompetens och menar därför att ha inte behöver att planera sin undervisning. 
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K2: Läraren planerar utefter ämneskategorier mellan naturgeografi och samhällsgeografi och 

integrerar dem ibland tillsammans.  

 

Två av fyra lärare utgick alltid från läroplanen för att planera sin undervisning. Det var 

friskolornas lärare som använde sig av läroplanen. K1 använde sig av rutiner i sin planering 

medan K2 utgick från olika kategorier. Det är intressant att de kommunala skolornas lärare 

inte nämner läroplanen med tanke på att vi som lärare ska följa läroplanen i vår 

lektionsplanering. Dock är det möjligt att läroplanen följes fast de inte nämner den under 

intervjun.  

 

Fråga 2: Vad anser du är de viktigaste geografikunskaper som eleverna ska kunna? 

F1: För att kunna diskutera problem som befolkningsexplosion och människors 

resursanvändande, klimatproblem och vattenstress måste eleverna först veta hur vår jord ser ut 

och var och varför problemen finns samt hur de uppkommit. 

F2: Kartor och förstå hur samhället är uppbyggt. Även global uppvärmning och hållbar 

utveckling och namngeografi. 

K1: Helhetsbilden, att eleverna ser sammanhang. Hellre lite av varje än en specifik sak. 

K2: Olika levnadsvillkor i världen, hur jorden ser ut samt politiskt och ekonomisk geografi. 

 

På denna fråga svarade alla fyra lärare med helt olika svar. Dock är det inte konstigt att 

lärarna har olika svar då ämnet är så brett. Det finns inte heller skriva regler från staten till 

läraren som talar om exakt vad som ska läras ut och därför kan läraren själv tolka och 

undervisa det denne anses som viktigt.  

 

Fråga 3: Hur går du till väga för att uppnå de elva målen i Geografi A? 

F1: Läraren menar att läroboken i stor utsträckning tar upp de elva målen och att han 

undervisar efter boken och annat material som baseras på samma kunskaper. 

F2: Genom variation och att eleverna är delaktiga i arbetet. Det är svårt att tolka de elva 

målen då de är så breda. 

K1: Planering och rutin 

K2: Studerar olika delar av världen och uppdaterar sig hela tiden. Även mycket med planering 

som läsning av böcker och artiklar.   
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Även på denna fråga löd olika svar. F1 menade i sin diskussion att han själv inte behövde 

fundera över målen då läroboken i stor utsträckning tog upp dem. Vad som är intressant här är 

att de andra lärarna inte refererar till läroboken som F1. De representerade lärarna i denna 

studie använder samma undervisningsbok (se nedan) Vidare använde K1 och K2 lite av 

samma metod, de planerar och uppdaterar sig själva för att få den senaste kunskapen. F2 

skiljde sig från de övriga i denna fråga då han lät eleverna vara delaktiga i framställningen av 

undervisningen.  

 

Fråga 4: Vilka böcker använder du i din geografiundervisning? 

F1: Geografi A+B av Östman heter boken men den användes bara som underlag för 

kunskapsmaterial.  

F2: Geografi A+B av Östman och använder boken i de flesta fall. Dock var boken 

svårförstådd och fick ofta översättas för eleverna.  

K1: Geografi A+B av Östman samt tidningar, DVD och ljudband 

K2: Geografi A+B  av Östman samt kartböcker och mycket Internet. 

 

De fyra representerade geografilärarna använde sig av samma undervisningsbok, Geografi 

A+B av Östman. F2 använde boken mycket medan de övriga mer såg den som ett 

komplement till annat material. F2 som i förgående fråga belyste att eleverna var delaktiga i 

undervisningen, menade på denna fråga att undervisningsmöjligheterna är få då Östman är det 

enda material som används.  

 

Fråga 5: Hur undervisar du geografi?  Katederundervisning, grupparbete, tematiskt 

arbete etc. 

F1: Läraren föredrar blandad undervisning och läser av elevernas kunskaper och intresse. Han 

undervisar olika beroende på vilken klass det är.  

F2: Katederundervisning vid baskunskaper men även självständigt arbete i grupp och enskilt. 

Även exkursioner. 

K1: Mycket katederundervisning med en ständig dialog med eleverna och ser gärna att det 

blir diskussion mellan eleverna.  

K2: En del katederundervisning och ständiga utvärderingar om vad eleverna önskar och 

därefter följs dessa.  
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Katederundervisning var ett mycket vanligt undervisningssätt enligt uppsatsens respondenter. 

F1,K1 och K2 föredrog att låta eleverna vara delaktiga och skapa dialoger för att utveckla 

undervisningen. Det är intressant att F2 inte nämner detta då läraren i de tidigare frågorna 

framhävde elevernas delaktighet som mycket viktigt för undervisningen och inlärningen.  

 

Fråga 6: Hur testar du dina elevers kunskaper i geografi A? Hur ser deras resultat ut, 

många underkända, många på samma nivå osv. 

F1: Genom loggbok, inlämningsuppgifter och ibland prov. Eleverna ligger på VG och MVG 

F2: Genom examinationer och ofta i mindre former. Både skriftligt och muntligt, rapport och 

uppsats. Läraren har starka elever med mycket VG och MVG men det kan bero på att klassen 

bara har 18 elever. 

K1: Frågar eleverna frågor i relation till deras kunskaper och genom prov samt arbete och 

läxförhör. Resultaten är höga och medel är VG. 

K2: Genom prov, eget arbete och läxförhör. Resultaten är höga och halva klassen har MVG i 

betyg. 

 

Lärarna examinerar eleverna genom prov, läxförhör och egna arbetet. När det gällde betyg 

visade de båda friskolorna på mycket höga betyg med VG och MVG. I de kommunala 

skolorna hade K1 VG i medelbetyg och K2 menade att halva klassen hade MVG. Som 

framgår i senare delen av resultaten av kunskapsproven är delgivningen av elevernas betyg ett 

högt diskuterbart ämne.  

 

Fråga 7: Tror du att elevers kunskaper i ämnet geografi skiljer sig åt beroende på om 

eleverna går på friskola eller på en kommunal skola? Om JA, varför? 

F1: Läraren tror inte att elevernas kunskaper skiljer sig åt beroende på vilken skolform de 

väljer. 

F2: Kunskap skiljer sig inte men kanske engagemanget då föräldrar och elever har valt 

friskolan. Eleverna vill lära sig mer på en friskola. 

K1: Nej det tror han ej, den enda skillnaden kan vara om läraren är behörig eller ej. 

K2: Om friskolans lärare är obehöriga kan det leda till skilda kunskaper. 

 

Ingen av de representerade lärarna menade att elevernas kunskap skilde sig åt beroende på 

skolform. Dock försvarade F2 med att tydliggöra föräldrarnas engagemang och kom lite in på 

diskussionen som Kjellman hade om studiemotiverade hem. (Se s.14) Lärarna på de 
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kommunala skolorna relaterade direkt till ickebehöriga lärare som undervisar på friskolor och 

menade att kunskapen kunde bli sämre då. 

Fråga 8: Tror du undervisningssättet och kvalitén skiljer sig åt beroende på skolform? 

F1: Nej inte beroende på skolform men all undervisning skiljer sig åt, alla jobbar olika men 

det finns ingen markant skillnad mellan undervisningen på en friskola och en kommunal 

skola. 

F2: Lärarens friskola är mer flexibla tror hon då de är små klasser. Vill eleverna ut på 

exkursion så är det inga problem att flytta på lektioner. Undervisningssättet och kvalitén är 

bättre på en friskola. 

K1: Kanske att det är mindre klasser på friskolor som påverkar kvalitén. 

K2: Det skiljer sig åt och kan man sitt ämne är man bättre på att undervisa men är man 

obehörig lärare blir kvalitén sämre. 

 

Under denna fråga ställde sig F2 och K1 på samma sida och diskuterade viken av mindre 

klasser och att kvalitén på undervisningen höjs vid mindre klasser och mer resurser. K2 höll 

fast vid förgående diskussion om obehöriga lärare och den försämrade kvalitén på 

undervisningen som blir efter obehöriga lärares undervisningssätt.  

 

Fråga 9: Vilken utbildning har du? Och hur länge har du undervisat i geografi. 

F1: Samhälls- och historielärare med 20 högskolepoäng i geografi. Läraren i fråga har bara 

undervisat i geografi i ett halvt år. 

F2: Gymnasielärare i geografi och hon började undervisa hösten 2006. 

K1: Civilekonom och lärare och undervisat geografi i 13 år. 

K2: Gymnasielärare i samhälle, historia och geografi och jobbat i tre år som geografilärare. 

  

F1 har läst väldigt lite geografi med tanke på sin undervisningsgrad och borde enligt dagens 

system inte vara behörig för att undervisa på gymnasienivå. F2 har behörighet att undervisa i 

geografi på gymnasiet och lika så K1 och K2. Därmed kan vi konstatera att en av fyra 

gymnasielärare i denna undersökning inte är behörig geografilärare. Den obehöriga läraren 

stöttade sig på andra lärares material för att få sin undervisning att bli bra. Han fick hjälp från 

förgående lärare och dennes material. Han undervisar efter boken och funderar inget över de 

elva målen i Geografi A då boken med all sannolikhet tar upp dem, enligt honom. Slutligen 

meddelade han att betygen för eleverna låg på en mycket hög nivå. Som obehörig lärare 

kanske det är lättare att sätta ett högre betyg än ett lägre betyg. Detta kan bero på att en 
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osäkerhet i lärarrollen då du vet att du inte har full utbildning och därmed höjer dina elevers 

betyg för att utåt visa att dina elever är starka och att du har lyckats med din undervisning och 

att eleverna har tillfört sig kunskaper. 

 

6.2 Provresultat 
Ett kunskapsprov utformades och baserades på Skolverkets elva mål i geografi A. Det tog 

lång tid att framställa provet då frågorna skulle spegla målen på ett likvärdigt sätt och vi ansåg 

efter att ha sett resultatet att frågorna var bra och lättförståliga. Eleverna förstod frågorna och 

kunde relatera till deras egen kunskap kring och runt ämnet. 

 
För att tydliggöra resultatdelen av kunskapsprovet i geografi A beslöt vi oss för att redogöra 

för dem med diagram. Provet bestod av sju frågor och gav maxpoäng på 18p (se Bilaga 3)  

Godkänd= 9p 

Väl Godkänd= 13,5p 

Mycket väl Godkänd=16p 

 

Gränserna fick vi fram genom att sätta femtio procent för godkänt, sjuttiofem procent för väl 

godkänt och nittio procent för mycket väl godkänd. 

 

Figurerna nedan är presenterade i andelar av procent. 

                                                  Friskolor 

           Figur 1: F1               Figur 2: F2 

 

IG
G
VG
MVG

IG
G
VG
MVG

 
IG:17%   IG:17% 

G: 28%   G:31% 

VG:34%   VG:38% 

MVG:21%   MVG:14% 



 33

 

 

                                                 Kommunala skolor 

Figur 3: K1   Figur 4: K2 

IG
G
VG
MVG

IG
G
VG
MVG

 
 IG:0%   IG:13% 

G:10%   G:18% 

 VG:35%   VG:53% 

 MVG:55%   MVG:16% 

 

 

 

Elevantalet skiljde sig åt beroende på skola och klass. 

F1=15 elever 

F2=18 elever 

K1=23 elever 

K2=19 elever 

Sammanlagda antal elever i denna undersökning= 75 elever 

 

Som resultatet visar var genomsnittsresultatet för eleverna bra. VG och MVG resultat 

dominerade och det fanns även en skola som IG resultatet inte fanns med i.  

 

Poängsystemet utformades och relaterades till antal mål som är beskrivna i varje fråga. Frågan 

fick fler antal poäng beroende på hur många mål från Skolverket som var inräknade i just den 

specifika fråga. Dock avvek fråga 3 då eleverna skulle ange 6 världsdelar. Denna fråga fick vi 

sätta 3 poäng på, 0,5 poäng för varje rätt svar. Detta för att eleverna kanske hade tyckt att det 

var konstigt om de enbart hade fått 2 poäng på en fråga där de skulle ange 6 världsdelar. 
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Nedan har vi sammanställt frågorna och diskussionerna kring elevernas svar. Vi presenterar 

även hur våra frågor hör ihop med Skolverkets elva mål för Geografi A. ( Se bilaga 1) 

 

Fråga 1: Vad menas med kretslopp och hållbar utveckling? Varför är ett kretsloppstänkande 

viktigt när människan utnyttjar naturresurserna? 3p. 

Denna fråga inföll under mål 5,6,7 och 10. Vi valde att sätta 3 poäng på denna fråga då 1 

poäng innefattade ordet ”kretslopp” och 1 poäng innefattade ordet ”hållbar utveckling”. 

Diskuterade eleven kring begreppen erhölls det sista poänget.  

  

Alla representerade skolor i denna undersökning svarade bra på denna fråga. Eleverna hade 

god förståelse för vad ett kretslopp innebar samt vad hållbar utveckling betydde. Ett fåtal 

elever från både de kommunala skolorna och friskolorna hade svårt att uttrycka och förklara 

benämningen av ordet hållbar utveckling. De förstod vad det innebar men kunde inte förklara 

det med bra ord. 

 

Fråga 2: Varför har vi årstider i Sverige? 2p 

Denna fråga representerades under mål 4 och frågan gav 2 poäng då det gick att diskutera 

kring denna fråga. Denna fråga innehöll endast ett mål från Skolverket och fick därför inte 

högre poäng. Diskuterade eleven erhölls 2 poäng, vid enbart svaret på frågan fick eleven 

endast 1 poäng. 

 

Överlag klarade eleverna från skolorna att svara rätt på denna fråga. Dock var det ett antal 

elever som inte visste varför vi hade årstider. Den skola som utmärkte sig mest med att inte 

kunna svaret var F2 där många elever hade problem med att förklara jordens lutning som 

orsak. 

 

Fråga 3: Ange 6 världsdelar på jorden? 3p  

Denna fråga inföll under mål 2 och här gavs 3 maxpoäng. Detta för att varje rätt svar gav 0,5 

poäng.  

 

Denna fråga var riktigt svår för de flesta eleverna. Alla elever kunde namnge någon eller 

några världsdelar men endast K1 hade elever som kunde namnge alla. Den svåraste 

världsdelen att namnge var Antarktis och det var bara 6 elever i hela undersökningen som 
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kunde den, alla från K1. F2 hade sämst resultat på denna fråga och ändå ansåg deras lärare att 

namngeografi var viktiga kunskaper i Geografi A. 

 

Fråga 4: Hur har jordens bergområden bildats? 2p 

Denna fråga infaller under mål 2 och 3. Två poäng erhölls vid fullständig förklaring av 

bergens uppkomst. Svarade eleven bara med ett kort svar utan förklaring och diskussion 

erhölls bara 1 poäng.  

 

Det var många elever som kunde förklara denna fråga. Det var även många från K1 och K2 

som förklarade med hjälp av bilder och ritade hela händelseförlopp vid bergsbildning. F2 var 

den klass som utmärkte sig sämst på denna fråga medan K2 visade upp bäst resultat. Tre 

elever, 2 från F2 och 1 från K1, visste inte svaret på frågan. 

 

Fråga 5: Hur tror forskare att klimatet kommer att förändras i framtiden? 3p 

Denna fråga inföll under mål 5, 6, 7 och 10. Här erhölls 3 poäng. 1 Poäng om eleven kunde 

svara på frågan och 3 poäng om eleven förde en diskussion med koppling till den globala 

uppvärmningen. Denna fråga borde givit fler antal poäng med tanke på hur många mål som 

representerades men vi ansåg att fler än 3 poäng skulle förvirrat eleverna då de kanske skulle 

trott att vi var ute efter helt andra svar än de som vi hade tänkt oss från början. 

 

Alla representerade elever visste att klimatet skall bli varmare enligt forskarna. Det var många 

som även beskrev hela processen med den globala uppvärmningen. Framförallt resonerade 

många elever från K1 kring den globala uppvärmningen, men även några elever från F2, F1 

och K2 förde samma diskussion. Intressant var att K1 eleverna förde djupare diskussioner 

medan de övriga enbart beskrev den globala uppvärmningen med några få ord.  

 

Fråga 6: Hur kommer det sig att vissa områden på jorden utgör en lockande livsmiljö för 

många människor medan andra saknar befolkning? 2p 

Denna fråga inföll under mål 8 och 10. Denna fråga gav 2 poäng vid fullständig beskrivning 

med diskussion. 1 poäng vid enbart svar på frågan. 

 

Denna fråga visade sig vara ganska spridd i resultatet. Framförallt svarade friskolorna rätt på 

frågan och hade bra diskussioner kring exempelvis levnadsstandard. Några elever svarade inte 
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alls på denna fråga, framförallt elever i F1 men även elever i K2. F2 hade många som svarade 

rätt men som enbart förklarade med några ord och inte använde sig av diskussioner.  

 

Fråga 7: Var finns mest befolkning? Varför är det så? Skriv under bilden.3p 

 
 
 
Denna fråga representerades under mål 1,8,9,10 och 11. 3 Poäng fick eleverna som dels 

beskrev vilka områden som var mest befolkade och även kunde namnge städerna. Eleverna 

var även tvungna att kunna förklara varför spridningen såg ut som den gjorde, exempelvis att 

städer som Malmö ligger nära Europa, Stockholm nära vatten osv. Ett poäng gavs till elever 

som endast beskrev var befolkning var störst och kunde namne städerna. 0.5 poäng gavs till 

de elever som drog ett streck i Mellansverige och sedan förklarade ”här” med hjälp av en pil. 

Även här kan det tyckas att 3 poäng var lite med tanke på antalet mål men detta berodde på 

samma anledning som vi tidigare beskrev om en eventuell förvirring hos eleverna.  

 

Denna fråga fick många rätta svar. Vissa elever hade bara dragit ett streck vid mitten av 

Sverige och skrivit ”här” med en pil på nedre halvan. Det var framförallt många elever i F2 

som utryckte sig så. Det var 2 elever som inte svarade på frågan, då de inte hann för de skulle 

sluta lektionen. K1 utmärkte sig mest med att föra diskussioner om varför bilden såg ut som 

den gjorde. Även F1 förde många bra diskussioner.  

 

Generellt sett visade proven på att de kommunala skolorna förde fler diskussioner och 

analyser än vad friskolorna gjorde. Friskolorna svarade oftast med bara ett ord eller en mening 

och de kommunala skolorna hade även bäst resultat på kunskapsprovet (se diagram). 
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7 Diskussion  
 

Vi börjar detta avsnitt med att diskutera uppsatsens huvudfrågor i relation till övrigt material 

som denna uppsats baserats på. Intervjufrågorna analyseras var för sig samt kunskapsprovets 

resultat.  Slutligen presenteras vidare forskningsaspekter. 

 

7.1 Jämförande analys mellan kunskapsprovet och intervjuresultatet 

Skolverket presenterade 2003 en rapport om elever i årskurs nios kunskaper i ämnet geografi 

(se s.11) Resultatet visade på att eleverna hade bristfälliga geografikunskaper. Detta skulle 

därmed leda till att elevernas kunskaper i geografi på gymnasiet skulle vara på en mycket låg 

nivå och att uppnåendemålen skulle vara svåra att nå. Efter denna uppsats undersökning 

kunde vi konstatera att de elever som ingick i undersökningen hade mycket goda kunskaper i 

Geografi A. Givetvis är det viktigt att poängtera att denna undersökning enbart studerat ett 

fåtal skolor och skolverkets undersökning till stor sannolikhet baserat på alla elever. Trots 

detta ses det som intressant att elevernas kunskaper var så god. Om elevernas kunskaper i 

grundskolan var vaga så borde kunskaperna vara lika oklara under gymnasietiden. Kanske 

skulle läraren vara tvungen att undervisa utifrån nians kurs istället för Geografi A. Men så 

blev alltså inte fallet i denna undersökning. Vi var mycket positivt överraskade över elevernas 

kunskaper och deras diskuterande förmågor. Men hur det kan bli så olika resultat? Har vi 

lyckats fånga de fåtal skolor som har högpresterande elever eller baserade Skolverket inte sin 

undersökning på alla niondeklassare? Enligt Molin50 har geografiundervisningen fått en låg 

ambition av elever och Holmén och Anderberg51 instämmer och menar samtidigt att elevernas 

geografikunskaper dels ligger på en låg nivå men även på en gammaldags nivå. Molin tar upp 

Geografi A+B av Östman som exempel vid hennes uttalande om den låga ambitionen. Trots 

dessa argument använder lärarna i denna uppsats just denna bok och resultatet för elevernas 

kunskaper är mycket goda. Någonstans råder en förvirring kring elevernas kunskaper i 

geografi. Frågan om vad som är goda kunskaper och mindre goda kunskaper kan ifrågasättas. 

Något som vi anser vara goda kunskaper kanske för andra anses vara mindre goda och vem 

ska säga vad som är bra eller mindre bra. Vi har utgått från läroplanen i framställningen av 

                                                 
50 Molin, Lena (2006) Rum, frirum och moral – En studie av skolgeografins innehållsval. Geografiska  
regionsstudier nr 69, s.43 
51 . Holmén, Hans & Anderberg, Stefan (1993) Geografiämnet i gymnasiet: Kunskapssyn, 
ämnesuppfattning, arbetsformer, s.47 
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kunskapsprovet. Resultatet var över förväntan och ändå påstår forskarna att elevernas 

kunskaper ligger på en låg nivå 

 

Enligt lärarna på friskolorna låg deras elevers kunskaper på en mycket hög nivå. Eleverna 

hade VG och MVG i betyg. Enligt vårt provresultat hade båda friskolorna många elever med 

både IG och G i betyg. F2:s resultat hade nära hälften IG och G och hade sämst resultat av de 

undersökta skolorna. Det är då intressant att eleverna rent betygsmässigt fått så höga betyg 

fast deras kunskaper inte låg på den nivå som betyget angav. Givetvis spelar andra faktorer in 

vid betygsättning en endast ett prov men då vi har utgått från målen vid framställningen av 

provet bör det spegla elevens kunskaper. Wikströms52 redovisade studie visade på att friskolor 

satte högre betyg än de kommunala skolorna och trots att kvalitén på kunskaperna generellt 

var sämre. Davidsson53 på Skolverket menade att friskolornas frikostiga betygsättning även 

kunde bero på att fler begåvade elever gick på friskolor och därmed så höjdes betygen. I 

denna studie håller vi med Wikström och menar att skolorna är generösa med betygen och att 

elevernas kunskaper brister i förhållande till deras betyg. Davidssons argument om att 

friskolornas elever skulle vara mer begåvade än kommunala skolors elever ses inte i denna 

studie. Snarare visade resultatet på att de elever som studerar vid kommunala skolor besatt 

kunskaper som var på en högre nivå än eleverna på friskolorna. Vad som hade varit intressant 

är om det verkligen hade gjorts en studie från Skolverket där intagningspoängen för 

friskolorna hade studerats för att se om Davidssons uttalande stämmer överrens med 

verkligheten. Frågan som även kan ställas är om intagningspoängen för en gymnasielinje 

verkligen visar på elevens kunskaper. Högstadieskolor kanske sätter betyg på olika sätt och 

vissa skolor kanske har lägre krav för G, VG och MVG. Vad ett VG betyder för en lärare och 

skola, kanske betyder något helt annat för en annan skola. Kan kunskapen verkligen mätas 

med slutbetygen från nian? 

 

F2:s lärare talade i intervjun (Se fråga 2, s.28) om att kartor och namngeografi var en utav de 

viktigaste delmomenten i Geografi A och ändå visade kunskapsprovet på en stor svårighet vid 

namngivningen av kontinenterna. Eleverna från båda friskolorna hade mycket svårt med 

denna fråga och gick miste om många poäng här. Dessa elever hade enligt läraren mycket 

höga betyg, men hur kan det komma sig när läraren undervisade om namngeografi och kartor 
                                                 
52 Wikström, Christina (2005) Criterion Referenced Measurement for Educational Evaluation and Selection, 
s.32ff 
53 Ahlqvist, Marcus (2005) Sveriges Radio[ www]http://www.sr.se/cgi-
bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=596937&ProgramID=83>. Hämtat 080511 
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och eleverna hade mycket svårt för att namnge våra exempel? Här fås en känsla av att läraren 

vill försköna sina elevers kunskaper till en nivå som inte är befintlig och även här kan 

Wikströms54 teorier knytas an.  

 

F2:s lärare påstod under intervjun att Geografi A+B av Östman var den enda bok som 

användes vid undervisningen. De andra lärarna utnyttjade andra källor medan denna lärare 

enbart använde boken. Trots detta framkom det att boken var mycket svårförstådd. Hur kan en 

lärare fortsätta att undervisa från en bok som eleverna inte förstår och kan detta leda till varför 

denna klass geografiresultat var sämst i vår undersökning? Vad som är mer intressant är att 

alla klasser använde sig av denna bok men ingen av de övriga lärarna uppgav problem med 

förståelse i boken. Klassens visade kunskaper befinner sig i detta fall på en annan nivå jämfört 

med de övriga klasserna och kan förklara det låga resultatet vid kunskapsprovet. 

 

Enligt K1:s lärare låg elevernas medelbetyg på VG medan K2:s lärare menade att halva 

klassen hade MVG i betyg. Enligt vårt resultat borde det vara tvärtom. K1 var den bäst 

presterande klassen enligt vårt prov och över halva klassen hade MVG och ingen IG. K2:s 

resultat visade på lika många IG som MVG. Denna uppsats har bland annat diskuterat om 

friskolornas betygsättning och om betyget är missvisande. Är det så att även kommunala 

skolors betygsättning kan vara missvisande och rentav felaktig. Enligt vår undersökning hade 

K2 en liten del MVG medan läraren påstod att halva klassen hade MVG. Vi är nu tillbaka till 

betygsdiskussionen igen och hur mycket ett betyg verkligen är värt. För en lärares definition 

av betyget VG kanske är helt annorlunda hos en annan lärare och detta bör inte spela roll 

beroende på var man som lärare jobbar. 

 

Vad skolkunskap är för något presenterades i kapitel två. Vad som kan diskuteras vidare vad 

gäller kunskap är om ett prov kan mäta elevernas kunskaper. Kan ett enda test visa elevens 

färdigheter i ämnet geografi? Går vi tillbaka till Barnes55 tankar om kunskap övergår 

skolkunskapen till handlingskunskap när eleven bearbetar kunskap och gör den till sin egen. 

Det vill säga kunskap i form av redovisning på ett prov kan inte mäta elevens färdigheter i 

ämnet utan det sker i vidare processer med bearbetning av kunskap. Detta kan vi då relatera 

till diskussionen kring elevernas kunskaper i ämnet geografi som har presenterats här. Provet 

                                                 
54 Wikström, Christina (2005) Criterion Referenced Measurement for Educational Evaluation and Selection, 
s.32ff 
55 Barnes, Douglas (1978) Kommunikation och inlärning, s. 31 
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som utformades för eleverna kan, enligt Barnes, inte mäta elevens kunskaper. Vi anser att 

Barnes har rätt i sitt uttalande och menar även att kunskap är något som formas genom hela 

kursen. Ett enda prov kan inte mäta elevens färdigheter fullt ut men vi vill även understryka 

att vi genom detta prov har försökt att fånga upp alla de delar som Geografi A förknippas med 

och därför vågar vi påstå att vårt prov kan ge en stor vision om elevens kunskaper i ämnet 

geografi.  

 

I 2.3 presenterades Eklunds 56tankar kring läroplaner och Goolads fem läroplaner beskrevs. Vi 

hade hoppats på att de representerade lärarna i undersökningen hade beskrivit hur de hade 

tolkat läroplanerna under intervjuerna. I fråga 1 (se s.28) frågade vi om läraren utgick från 

läroplanen och hur de i så fall tolkade den. Det var bara F1 som utgick från läroplanen och 

han beskrev inte hur han tolkade den. Vi har nu i efterhand funderat över varför vi inte 

frågade vidare på denna fråga för det hade varit intressant att dra paralleller till Goolads olika 

läroplaner. Dock menar vi att läroplandsmodell fyra, den operationaliserade läroplanen bör 

stämma mest in på lärarna i denna undersökning. Denna modell handlar om hur läraren 

uppfattar läroplanen och vad resultatet i klassrummet blir av uppfattningen av läroplanen. Vi 

tror att lärarna hade valt denna modell vid en eventuell utfrågning. Detta för att den passar in i 

dagens lärarutbildning och därmed även lärare. Vi formar vår undervisning efter hur vi 

uppfattar och tolkar läroplanen.  

7.2 Huvudfrågornas analys och diskussion 

Efter att har studerat och fått fram ett resultat med hjälp av intervjuer och kunskapsprov kunde 

vi konstatera att elevernas kunskaper skiljde sig åt en del beroende på om de studerade vid en 

kommunal skola eller en friskola. Detta var dock något som lärarna inte trodde, de trodde att 

elevernas kunskaper inte skulle skilja sig åt. Det fanns dock en lärare (K2) som menade att om 

skolan anställde icke behöriga lärare skulle eventuellt kunskaperna skiljas åt.  Studiens 

resultat visade på att det var på de kommunala skolorna som resultaten var bäst. Detta resultat 

styrker Damgrens57 tankar till elevers utveckling. Damgren ansåg att den kommunala skolan 

var ett bättre alternativ till eleven och anledningen att friskolan valdes av elever berodde på att 

resurserna är bättre på friskolan.  Vidare kunde vi dra denna diskussion till forskaren 

Kjellman58 som i sin avhandling Hurra för valfriheten tydligt pekade på fördelarna med 

                                                 
56 Eklund, Monica (2003)Interkulturellt lärande, s.40ff 
57 Damgren, Jan (2002) Föräldrars val av fristående skolor, s.168 
58 Kjellman, Ann-Christin (2001) Hurra för valfriheten, s. 62 
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friskolan. Kjellman redogjorde att elever som studerar vid en friskola oftast har högre betyg 

än de elever som studerar vid en kommunal skola. Betyg har denna uppsats inte studerat och 

kan därför inte kommentera detta uttalande, men det vi kan säga efter analysen är att 

kunskapsmässigt så är eleverna på kommunala skolor bättre och friskolornas elever får bättre 

betyg fast deras kunskaper inte är lika utvecklade som elevers på kommunala skolor. Detta 

styrker den pågående debatten om att friskolor ger högre betyg för att få fler elever att söka.  

 

Kjellman59 skriver i sin avhandling att elever som studerar på kommunala skolor är mindre 

studiemotiverade, något som vi som skribenter inte kan hålla med om. Vi var helt överraskade 

över de provresultat som vi fick fram från de kommunala skolorna. Elevernas svar var på ett 

diskuterande plan och skiljde sig från eleverna på friskolorna. De kommunala skolornas 

elever svarade med diskuterade svar och förklarade olika processer långtgående medan 

eleverna på friskolorna oftast svarade med ett ord eller en mening. Därför tror vi skribenter 

inte att eleverna är mindre studiemotiverade. Vi menar dock att eleverna på de kommunala 

skolorna sätter högre press på sig själva för att uppnå samma goda betyg som eleverna på 

friskolorna får. För vi tror att elever på friskolor får bättre betyg än de elever som studerar på 

kommunala skolor. Detta med belägg från tidigare presenterat material i uppsatsen. 

 

Kan en elev utvecklas mer på en friskola?  Detta menar Kjellman60 är mycket troligt. Vi 

menar att eleven kanske har möjligheterna att utvecklas mer med tanke på resurser, men 

utvecklingsmässigt sker nog den största skillnaden på den kommunala skolan där eleverna 

kämpar hårt för sina betyg.  

 

I intervjustudien redogjorde lärarna för vad de ansåg vara viktiga kunskaper att lära ut i 

Geografi A. Kunskaperna skiljde sig åt markant och detta är intressant med tanke på 

kursplanens mål över vad eleverna skall kunna. Detta kan vi relatera till elevernas kunskaper 

från vårt kunskapsprov som visade på vissa brister i olika moment. F1 visade på stora brister i 

kunskaper om världens kontinenter och läraren för denna klass ansåg att kursens viktigaste 

innehåll bestod i hur jordens uppbyggnad ser ut och vilka problem som kan se på jordytan. 

Läraren talade aldrig om vikten av namngeografi, som i detta fall att kunna ange namnen på 

jordens olika kontinenter.  

 
                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid. 



 42

Diskussionen om att friskolorna sätter för höga betyg relaterat till elevernas kunskaper har vi 

tidigare diskuterat men någon som upptäcktes under undersökningen var att eleverna i K1 

hade de högsta betygen på vårt kunskapsprov. Dock menar läraren till denna klass att 

medelbetyget ligger på VG, något som vi som skribenter har svårt att förstå då elevernas 

kunskaper var mycket höga. K1 var den enda skolan som i vår undersökning inte hade elever 

med IG på kunskapsprovet. Ändå var denna skola den blygsam när det gällde att ange höga 

betyg i klassen. De andra skolornas snitt låg på VG och MVG, vilket vårt kunskapsprov 

visade på var helt fel.  

 

Går vi vidare och analyserar vårt provresultat upptäcker vi att läraren till K2 i sin intervju 

menade att halva klassens betyg bestod av MVG, medan vårt kunskapsprov endast gav ca 

12% av klassen MVG och lika många procent IG.  

 

7.3 Vidare forskningsområden 

Denna uppsats har behandlat frågorna: 

 

• Tillgodogör gymnasieeleverna de kunskaper i ämnet geografi som kursplanerna säger? 

• Skiljer sig elevernas kunskaper åt i ämnet geografi beroende på om eleverna läser på 

kommunal skola eller friskola? 

 

Vi ser gärna vidare forskning i diskussionen mellan friskolor och kommunala skolor. 

Wikströms forskning kring betygsättningen är intressant men vi ser gärna att ytterligare 

forskning utförs för att få fram om elever missgynnas eller gynnas av att studera på friskola 

respektive kommunal skola. Alla elever skall ha samma förutsättningar oavsett vilken skola 

som väljs och därför är det viktigt att detta studeras vidare. 

 

Vidare anser vi att forskning bör göras om nationella prov i alla ämnen skall vara ett alternativ 

för elever att lika bedömas i skolan. Wikström menade i sin avhandling att detta var det enda 

alternativet för att eleverna skall erhålla samma betyg utefter inlärd kunskap. Görs forskning 

inom detta område vore det även intressant med en bredare studie över geografilärarnas 

utlärningsområden. Idag finns det mål som eleven skall uppnå och därefter bestämmer 

respektive lärare själv vad undervisningen bör handla om. Här ser vi att det vore intressant 
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med en studie som visar för och nackdelar med att låta lärarna själva få bestämma. Kanske 

skulle det finnas gemensamma regler och riktlinjer för exakta undervisningsområden. 
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8 Slutsats 
 
När vi startade denna uppsats ställde vi oss två frågor och efter en lång empirisk process 

kunde vi dra följande slutsatser. Litteraturen menade att elevernas geografikunskaper var låga 

och Skolverket presenterade en rapport från niondeklassares geografikunskaper som var 

mycket låga. Vidare presenterades litteratur som var både för och emot friskolor. Elevernas 

kunskaper diskuterades och framlades på olika håll. Vår empiriska undersökning visade på att 

eleverna tillhandahöll de kunskaper som kursplanerna sa att de skall kunna. Dock skilde sig 

elevernas kunskaper åt i ämnet geografi beroende på om eleverna läser på en kommunal skola 

eller på en friskola. Eleverna på de kommunala skolorna hade bättre kunskaper och mer 

utvecklade diskussioner än de elever som studerade på en friskola. Det är dock viktigt att 

upplysa att denna uppsats enbart har behandlat ett fåtal skolor och därför behöver resultaten 

inte vara helt överrensstämmande med hur verkligheten ser ut.  Fyra skolor kan inte 

representera verklighetens bild men de kan ge en förståelse och tanke kring elevers 

kunskaper.  
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9 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur väl gymnasieelevers kunskaper i ämnet 

geografi stämde överrens med var kursplanen för Geografi A innefattade. Syftet var även att 

utföra en jämförande analys mellan kommunala och privata skolor för att se om resultatet 

skilde sig åt eller ej. Frågorna som vi ställde var: 

 

• Tillgodogör sig gymnasieeleverna de kunskaper i ämnet geografi som kursplanerna 

säger? 

• Skiljer sig elevernas kunskaper åt i ämnet geografi beroende på om eleverna läser på 

kommunal skola eller friskola? 

 

För att söka svar på ovanstående frågor utfördes en empirisk undersökning på fyra 

gymnasieskolor, två kommunala skolor och två fristående skolor. Geografilärarna från 

respektive skola intervjuades med kvalitativa/semistrukturerade intervjumetoder som innebar 

att svaren blev mer uttömmande och enligt Johansson och Svedner bör frågorna vid en 

kvalitativ intervju vara det enda förutbestämda och syftet bör vara att få så uttömmande svar 

som möjligt. Denna metod var fördelaktig då det gavs en möjlighet att föra en dialog med 

intervjupersonen där denne kunde fördjupa sig i frågorna. Svaren blev mer öppna och 

betoningen lades vid intervjupersonen som utvecklade sina synpunkter. I litteraturdelen 

sammanställdes forskningsmaterial som sammanföll under vårt undersökningsområde samt att 

vi presenterade ändra källor som knöt an till våra frågeställningar. Lena Molin tog i sin 

avhandling upp den låga ambitionsnivå som geografiämnet har fått tackvare gammal litteratur 

och enbart kursboken som undervisningsmaterial. Även Hans Holmén och Stefan Anderberg 

höll med Molins åsikter och menade även att elevernas kunskaper i geografi är låga. Det 

pågår en ständig debatt mellan friskolor och kommunala skolor angående betygställningen 

och elevernas kunskaper. Forskaren Ann-Christin Kjellman och Christina Wikström sade i 

sina avhandlingar att friskolorna ger högre betyg än kommunala skolor trots att kunskaperna 

inte motiverar det. Leif Davidsson från Skolverket påpekade att de höga betygen bland annat 

berodde på mer studiemotiverade elever. Skolverkets rapport från 2003 visade på att eleverna 

på friskolor faktiskt hade bättre betyg än de kommunala skolornas elever. Resultatet av 

uppsatsens kunskapsprov visade på att eleverna hade goda kunskaper i geografi och att de 

uppnådde kursplanens mål för Geografi A. Resultatet visade även på att eleverna vid de 
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kommunala skolornas elever besatt högre kunskaper i ämnet geografi än eleverna på de 

fristående skolorna.  
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Bilaga 1 
Målen i geografi A 

Eleven skall 

1 Kunna analysera och förstå rumsliga strukturer och processer med hjälp av geografiska 

teorier och modeller. 

2 Ha kunskap om Geo-biosfärens olika delar, så som berggrund och jordar, vatten och 

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

3 Kunna redovisa och förstå endogena och exogena processer och hur dessa processer ger 

upphov till skilda typer av naturlandskap. 

4 Kunna redovisa, analysera och förslå lokala, regionala, och globala klimatförhållanden, 

klimatvariationer och klimatförändringar samt beskriva orsaker till och konsekvenser 

av naturkonsekvenser. 

5 Förstå innebörden av ändliga respektive förnybara resurser och kretslopp. 

6 Kunna jämföra och värdera olika alternativ för resursanvändning och resurshushållning 

samt förstå konsekvenserna av olika ställningstaganden och sätt att agera. 

7 Kunna redovisa och analysera faktorer som kan leda till miljöförstöring av mark, luft 

och vatten. 

8 Ha kännedom om faktorer som påverkar produktionens och konsumtionens lokalisering 

och hur detta leder till handel, kommunikationer och kontakter mellan områden. 

9 Förstå hur tekniska och ekonomiska drivkrafter inom näringslivet påverkat och 

påverkar lokal, regional och global arbetsfördelning och därmed sysselsättning och 

levnadsvillkor i olika områden. 

10 Kunna analysera och diskutera samband mellan befolkningsfördelar, ökad 

resursförbrukning och omvandling av landskapet och se konsekvenserna därav för 

miljö och levnadsvillkor i olika områden. 

11 Kunna samla in, bedöma, bearbeta och presentera geografisk information från kartor, 

databaser, flyg- och satellitbilder, genom mätningar och iakttagelser, i fället, i 

laboratorer och exkursioner samt att ha kunskaper om geografiska informationssystem 

(GIS) 

 
Källa: www.skolverket.se 
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Bilaga 2 
Semistrukturerade intervjufrågor till geografilärarna på de utvalda skolorna. 

 

 

• Hur planerar du din undervisning i geografi A? utgår du ifrån läroplanen och hur 

tolkar du läroplanen i så fall. 

• Vad anser du är de viktigaste geografikunskaperna som eleverna ska kunna? 

• Hur går du till väga för att uppnå de elva målen i geografi A? 

• Vilka böcker använder du i din geografiundervisning? 

• Hur undervisar du geografi? Katederundervisning, grupparbete, tematiskt arbete etc.  

• Hur testar du av dina elevers kunskaper i geografi A? Hur ser deras resultat ut, många 

underkända, många på samma nivå osv. 

• Tror du att elevers kunskaper i ämnet geografi skiljer sig åt beroende på om eleverna 

går på en friskola eller på en kommunal skola?, om JA, varför? 

• Tror du undervisningssättet och kvalitén skiljer sig åt beroende på skolform? 

• Vilken utbildning har du och hur länge har du undervisat i geografi? 
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Bilaga 3 

Prov i geografi A 
Detta är ett prov som vi har satt samman för att mäta elevers kunskaper i geografi A. Detta för 
att få en bild över geografikunskapen hos elever på friskolor och kommunala skolor. Provets 
frågor är sammansatta efter de uppnående mål som skolverket sammanställt för kursen 
Geografi A. Detta material kommer att sammanställas som faktamaterial till vårt 
examensarbete och proven kommer att förstöras direkt efteråt. Svara på separat papper. 
 
Du behöver inte skriva namn. 
Tack på förhand/ Louice och Clarie 
 
Fråga 1: Vad menas med kretslopp och hållbar utveckling? Varför är ett 
kretsloppstänkande viktigt när människan utnyttjar naturresurserna? 3p 
 
 
Fråga 2: Varför har vi årstider i Sverige? 2p 
 
 
Fråga 3: Ange 6 världsdelar på jorden? 3p 
 
 
Fråga 4: Hur har jordens bergområden bildats? 2p 
 
Fråga 5: Hur tror forskare att klimatet kommer att förändras i framtiden? 
3p 
 
Fråga 6: Hur kommer det sig att vissa områden på jorden utgör en 
lockande livsmiljö för många människor medan andra saknar befolkning? 
2p 
 

Fråga 7: Var finns mest befolkning? varför är det så? Skriv under 
bilden.3p 

 
 
Källa:Almquist& Wiksell (1998) Geografi A+B, Stockholm: Liber förlag 
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