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Befolkningstillväxt  på  global  och  lokal 
nivå  är  en  central  fråga  inom  geografi
ämnet. Under de senaste 200 åren har jor
dens  befolkning  ökat  från  ca  en  miljard 
människor  till nära  sju miljarder. Min er
farenhet  som  gymnasielärare  är  att  detta 
både fascinerar och skrämmer eleverna. En 
utmaning  för  geografiundervisningen  är  
att ta till vara på detta och skapa förutsätt
ningar  för eleverna att utveckla sina kun
skaper om människans framtid.
  Forskare  som  undersökt  läroböckernas 
användning  i  geografi  beskriver  att  läro
boken har stor betydelse för lärarens inne
hållsval  och  planering  (Haraldsson  2001, 
Molin  2006).  Hur  urval  av  läroboksinne
håll skett och framställning av detta är där
för  en  viktig  ämnesdidaktisk  fråga.  Min 
erfarenhet som lärare är att elever ofta har 
svårigheter att utifrån läroböcker förstå och 
tillämpa begrepp.
  Lärobokens  centrala  roll  i  geografiun
dervisningen  innebär  att  det  bör  vara  en 
god överensstämmelse mellan ämnesteori 
och lärobokstext, och att läroboken bör ge 
vägledning  och  stimulans  till  att  uppnå 
kunskapsmålen.  I  denna  undersökning 
granskas  först  i  detalj  hur  några  centrala 
begrepp  inom  befolkningsgeografi  be
handlas i fyra olika läroböcker för kursen 
Geografi A, och går sedan vidare med att 
analysera vilka skoldiskurser texten stöder. 
Syftet med detta är att analysera hur läro

böckerna  använder  och  tillämpar  begrep
pen,  samt  i  vilken  utsträckning  de  ger 
 eleverna möjlighet att problematisera inne
hållet. Analysen utgår från ämnesdidaktik, 
där ämnets syfte, innehåll och metoder är 
centrala.  I  den  avslutande  diskussionen 
kopplas  ämnesteori,  kursplaner  och  dis
kurs samman.

Läroplansteori 

De  nationella  styrdokument  som  styr 
 gymnasial  utbildning  är  skollag,  läroplan 
(Lpf  94),  programmål  och  kursplaner. 
Kursplanen i geografi består av en beskriv
ning av ämnet geografi och av de tre kur
serna Geografi A, Geografi B och Geogra
fiska informationssystem. I kursplanen för 
Geografi A finns flera mål som kan appli
ceras på befolkningsgeografi. 
  I  läroplanen  anges  skolans  värdegrund 
och  grundläggande  riktlinjer  och  mål.  I 
 läroplanen  från  1994  och  kursplanerna 
som började gälla år 2000 finns ett tydligt 
värdeperspektiv.  Lena  Molin  skriver  att 
 läromedelsförlagen  i  flera  avseenden  inte 
tagit till sig skolans demokratiska uppdrag 
och att läromedlens framställningar är sak
liga,  men  att  innehållet  ändå  förmedlar 
värden som inte alltid framstår som tydliga 
för  läsaren  (Molin  2006:  197).  Leif  Öst
man  skriver  att »läroboks och  läroplans
författare,  lärarutbildare  etc.  kan  ses  som 
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personer som har stor möjlighet att föra ut 
sina  synsätt  på  NOutbildning»  (Östman, 
L  1995:  66).  Detta  torde  också  gälla  för 
geografiämnet.
  En viktig aspekt inom ämnesdidaktik är 
det man kallar selektiv tradition. Med det 
avses att ett ämne har ett bestämt innehåll, 
som  ska  förmedlas  främst  via  lärares  tal 
och läromedel eller läras in på något speci
fikt  sätt.  Tomas  Englund  skriver  att  en 
ömsesidig  kommunikativ  hållning  idag 
 förespråkas  av  många  pedagoger,  och  att 
en första förutsättning för detta kanske är 
att  det  egna  ämnets  selektiva  traditioner 
analyseras kritiskt  (Englund 2007: 3). Ett 
kritiskt  förhållningssätt  är  extra  viktigt  i 
ljuset av den amerikanske professorn Cleo 
H  Cherryholmes  studier,  som  visar  att 
 läromedel ses som auktoritativa texter som 
representerar sanningen och sällan ifråga
sätts,  varken  av  lärare  eller  elever  (Cher
ryholmes 1988).
  För att ge en referensram för didaktiska 
diskussioner utifrån en medvetenhet om att 
skilda syften, innehåll och metoder medför 
olika  slags  meningsskapande  i  under
visningen  har  forskare  i  ämnesdidaktik 
identifierat olika typologier för skolämnen. 
I  svensk  ämnesdidaktisk  forskning  har 
 Tomas  Englund  inom  samhällskunskap 
(Englund  1984)  och  Leif  Östman  inom 
 naturvetenskap  (Östman,  L  1995)  identi
fierat  olika  typologier.  I  avhandlingen 
Rum, frirum och moral identifierar, utifrån 
Englunds  och  Östmans  forskning,  Lena 
Molin fem olika typer av svensk skolgeo
grafi. Dessa är: 

1) Traditionell värdebaserad geografiunder
visning.

2) Naturvetenskapligt baserad geografiun
dervisning. 

3) Samhällsvetenskapligt  baserad  under
visning. 

4) Tvärvetenskapligt  baserad  geografi
undervisning  som  innefattar  dynamik, 
pluralism och konfliktperspektiv.

5) Aktualitets och värdebaserad geografi
undervisning. 

Lena Molin skriver att av dessa fem karak
teriseras  nuvarande  geografiundervisning 
av de tre första typerna. De två avslutande 
typerna  tecknar  Lena  Molin  utifrån  styr
dokumentens skrivningar, vilka ger läraren 
möjlighet  att  utnyttja  frirummet  (Molin 
2006: 201–203).
  I  avhandlingen  Skolpropaganda? En 
ideologianalys av läroböcker i svenska 
som andraspråk (2008) gör Jörgen Mattlar 
en  översikt  av  läromedelsforskning.  För 
geografer är det intressant att notera att då 
Georg  Eckertinstitutet  i  dåvarande Väst
tyskland tillkom 1951, med syfte att skapa 
förståelse över nationsgränserna, handlade 
deras läroboksforskning om att studera och 
jämföra hur självbilden och bilden av an
gränsande nationer beskrevs  i  läroböcker. 
Epokgörande  för  svensk  läroboksforsk
ning,  skriver  Mattlar,  var  Karin  Tarschys 
avhandling Svenska språket och litteratu
ren  från  1955  och  statsvetaren  Herbert 
Tingstens Gud och Fosterlandet från 1969. 
Tingsten  visar  bland  annat  att  läroböcker 
generellt  har  en  eftersläpning  innan  rele
vant  forskning  inkluderas  (Mattlar  2008: 
63–64).
  Läromedelsanalys kan göras med olika 
fokus. En relativt samstämmig uppdelning 
är process, receptions och produktorien
terad  läromedelsforskning  (Skolverket 
2006: 19). I denna studie görs i huvudsak 
en produktorienterad studie, där innehållet 
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i  läroböcker studeras och blir  föremål för 
en kvalitativ analys. I diskussionen kopp
las  ämnesteori,  kursplaner  och  diskurs 
samman.

Befolkningsgeografisk ämnesteori 

Befolkningsgeografi är ett stort och kom
plicerat  ämnesområde.  I  undersökningen 
har  jag  valt  ut  några  grundläggande  be
grepp och teorier och studerar hur de fram
ställs i de olika läroböckerna. Det är omöj
ligt  att  kortfattat  och  entydigt  definiera 
dessa, vilket  innebär att  följande beskriv
ningar  av  begreppen  endast  ska  betraktas 
som  utgångspunkter  för  analysen.  Dessa 
begrepp har valts ut för att de dels är cen
trala  för  förståelsen av ämnet, men också 
för att de  inbördes hör  ihop och kan pro
blematiseras.

Befolkningsutveckling: Hur antalet män
niskor,  folkmängden,  förändras  över  tid. 
Begreppet  används  både  för  hela  jorden 
(global nivå) eller för olika delar av jorden 
(världsdelar, länder, städer etc).

Miljöns bärkraft: Begreppet miljöns bär
kraft  eller  ekologisk  bärkraft  (carrying 
 capacity) är hämtat från ekologin och inne
bär hur många individer av en art som ett 
ekosystem tål. Då man applicerar begrep
pet på människan handlar det om en övre 
gräns  för  vad  jordklotet  tål  av  mänsklig 
konsumtion,  produktion,  avfall  mm  som 
påverkar naturen. Begreppet kan användas 
på  global  nivå  som  ovan,  men  också  på 
 lokal nivå.

Hållbar utveckling:  Begreppet  blev  all
mänt känt i då FN:s Världskommission för 
miljö och utveckling under ordförandeskap 

av Gro Harlem Brundtland 1987 lät publi
cera rapporten Vår gemensamma framtid.  
I  denna  definieras  begreppet  hållbar  ut
veckling  som  »en  utveckling  som  till
fredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande  generationers  möjligheter  att 
tillfredsställa sina behov». Med hållbarhet 
syftar  man  inte  bara  på  miljöns  bärkraft 
utan också på utvecklingens  samhälleliga 
och  ekonomiska  dimension.  I  läroplanen, 
Lpf  94,  finns  under  avsnittet  »Gemen
samma uppgifter  för de  frivilliga  skolfor
merna» följande: 

Undervisningen bör belysa hur  samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 
kan anpassas för att skapa hållbar utveck
ling. (Utbildningsdepartementet 1994)

Undervisning för hållbar utveckling, ESD, 
är för närvarande mycket uppmärksammat. 
Skolverket  och  Myndigheten  för  skolut
veckling har under de senaste åren gett ut 
flera  publikationer  om  ESD  (Skolverket 
2002,  Öhman  2004).  Kopplat  till  befolk
ningsutveckling  och  miljöns  bärkraft  kan 
begreppet  hållbar  utveckling  definieras 
som alla de sociala, ekonomiska och miljö
mässiga åtgärder som människor kan göra 
för  att miljöns bärkraft  inte  ska överskri
das.

Demografiska transitionsmodellen  (de
mografisk  övergång):  Detta  är  en  modell 
över hur  länder har genomgått en befolk
ningsutveckling  från  höga  födelsetal  och 
dödstal  till  låga  födelsetal  och  dödstal.  I 
standardmodellen (figur 1) finns fyra faser, 
men en femte fas med befolkningsminsk
ning på grund av sjunkande födelsetal finns 
ofta tillagd. Enligt den brittiske geografen 
Huw  Jones  ger  den  demografiska  transi
tionsmodellen en allmän men inte komplett 
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förklaring till förändringar av dödstal och 
födelsetal  i  mer  utvecklade  länder  (Jones 
1990). En av modellens begränsningar  är 
att  den  baseras  främst  på  utvecklingen  i 
västeuropeiska länder. Modellen har också 
utvecklats  genom  att  nettomigration  har 
lagts till och att det femte stadiet diskute
ras som den andra demografiska transitio
nen. Detta behandlas varken  i min analys 
eller i någon av läroböckerna. Den demo
grafiska  transitionsmodellen  är  i  skol
geografi  användbar  för  att  analysera  hur 
befolkningsökning  går  till,  och  som  ut
gångspunkt  för  att  diskutera  framtida  be
folkningsutveckling.

Teorier om befolkningsutveckling  har 
funnits sedan lång tid tillbaka. Av de äldsta 
teorierna  är  den  engelske  nationalekono
men och prästen Thomas R Malthus teorier 
i An Essay on the Principle of Population, 
som gavs ut i sex olika upplagor från 1798 
till 1826, den mest kända och  refererade. 
Den grundläggande tesen i Malthus teorier 
är  att  befolkningen  alltid  tenderar  till  att 

växa snabbare än tillgången på livsmedel. 
Detta leder till att tillgången på livsmedel 
sjunker till en nivå där brist på mat begrän
sar  tillväxten  (Malthus  1986).  Med  ny
malthusianism  avses  att  man  för  att  be
kämpa  fattigdom  ska  använda  preventiv
medel  för  att  minska  födelsetalen.
  Den  danska  ekonomen  Ester  Boserup 
presenterade på 1960talet en teori om att 
ökad  folkmängd  leder  till  utveckling  och 
ökad livsmedelsproduktion. Hon baserade 
detta på erfarenheter från omfattande inter
nationellt arbete (Boserup & Olsson 1977). 
I detta sammanhang är Malthus och Bose
rups teorier intressanta för att de ger sins
emellan  olika  perspektiv  på  miljöns  bär
kraft,  befolkningsutveckling  och  hållbar 
utveckling.

Metod och diskursteori

För analys av begrepp och teorier har  jag 
valt att främst undersöka hur den demogra
fiska  transitionsmodellen  är  presenterad  i 
läroböckerna,  och  jämföra  det  med  den 

Figur 1. Diagram över den demo
grafiska transitionen. Bearbetning 
efter Jones 1990:19 och Getis et al 
2006:196.
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geografiska  ämnesteori  som  presenterats 
ovan. Vidare gör jag en analys av hur läro
böckernas  diskurser  förhåller  sig  till  dis
kursen  i  kursplanebeskrivningen  av  geo
grafiämnets  syfte, mål, karaktär och upp
byggnad. 
  Ordet diskurs i dagligt tal betyder sam
tal eller dryftning, medan det i filosofiska 
sammanhang betecknar en helhet av sam
manhängande  uttryck,  utsagor  och  be
grepp.  Inom  samhällsvetenskap  blev  dis
kursbegreppet  vida  spritt  av  den  franske 
filosofen Michel Foucault. I analys av läro
bokstexternas diskurser  använder  jag mig 
av kritisk diskursanalys från den engelske 
språk  och  samhällsforskaren  Norman 
Fairclough  (Fairclough  2003).  Fairclough 
använder en analysmetod med tre nivåer – 
text, diskursiv praktik och social praktik. I 
analys av den diskursiva praktiken ser man 
på hur texten bygger på existerande diskur
ser och praktiker.
  De två diskurser i skolgeografin som jag 
identifierar  har  jag  formulerat  utifrån  de 
fem typer av svensk skolgeografi som Lena 
Molin identifierat (Molin 2006: 201–203). 
De  tre  första  av  dessa  hänför  jag  till  den 
traditionella skoldiskursen och de två sista 
till den kommunikativa skoldiskursen. Be
nämningen  kommunikativ  skoldiskurs  är 
hämtad  från  Tomas  Englund  (Englund 
2007:  5)  och  innebär  ett  förhållande  till 
 lärande  som är mer  inriktat på  tvärveten
skap och värdefrågor. Det är också denna 
som förordas i styrdokumenten. Den tradi
tionella  skoldiskursen  innebär  å  andra 
 sidan att den faktabaserade undervisningen 
dominerar.  Traditionell  skoldiskurs  och 
kommunikativ  skoldiskurs  kan,  enligt 
Faircloughs  metodik,  sägas  utgöra  två 
 olika diskursiva praktiker. 

  För att genomföra analysen av läroböck
erna,  med  avseende  på  vilken  diskursiv 
praktik de representerar, ställde jag två frå
gor till lärobokstexterna.

–  Använder  läroböckerna  presenterade 
teorier, modeller och begrepp på ett så
dant sätt att det torde hjälpa eleverna att 
förstå dem och bedöma konsekvenserna 
av dem?

–  Problematiserar läroböckerna innehållet 
i  avsnittet  befolkningsgeografi  genom 
att ge bilder och motbilder?

Ju  mer  en  lärobokstext  besvarar  frågorna 
ovan  jakande,  desto  mer  stöd  ger  läro
bokstexten till den kommunikativa diskur
sen. Tekniken ovan att ställa frågor till tex
ten är hämtad från Moira von Wrights stu
die  om  genus  i  fysikundervisning  (von 
Wright  1999).  Med  bilder  och  motbilder 
avser jag att olika alternativ ställs mot var
andra, och att olika konsekvenser därmed 
lättare kan diskuteras. 

Urval av läroböcker

De analyserade läroböckerna i Geografi A 
som  fanns  att  köpa  till  skolor  i  februari 
2009 (tabell 1). Alla fyra böckerna har ett 
kapitel  om  befolkning.  I  kommande  text 
används  respektive boks  första  författares 
efternamn  som  beteckning  på  respektive 
bok.

Presentation av läroböckerna

GEO – Geografi för gymnasiet: Förfat
tare: Bo Andersson, Torsten Persson, Tord 
Porsne och Thomas Schellenberg. Förlag: 
Gleerups  (2008). Boken är nyskriven. Bo 
Andersson är lärare på Västerviks gymna
sium, Torsten Persson är kulturgeograf och 
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lärare i Helsingborg, Tord Porsne är natur
geograf och lärare och har varit verksam i 
Visby,  numera  pensionär.  Thomas  Schel
lenberg är verksam som lärare vid komvux 
i Malmö.

Vår planet, Geografi A: Författare: Marko 
Sandelin och Karl Andersson. Förlag: Li
ber AB. Denna läroboksserie är nyskriven 
med  en  Abok  som  utkom  2007  och  en  
Bbok  som  utkom  2008.  Marko  Sandelin 
är  gymnasielärare  och.  har  ämneskombi
nationen  geografi,  samhällskunskap  och 
historia.  Han  arbetar  som  gymnasielärare 
vid Leksands gymnasium. Karl Andersson 
är gymnasielärare och har ämneskombina
tionen  geografi  och  historia.  Han  arbetar 
nu vid försvarsmakten med GISfrågor. 

Geografi A: Författare: Jan Wiklund. För
lag:  Capensis  Förlag  AB  (2007).  Denna 
läroboksserie som omfattar en Abok och 
en  Bbok  är  nyskriven,  och  utgiven  av 
 Capensis  förlag  i  Falköping.  Författaren 
Jan Wiklund är gymnasielärare i geografi, 
naturkunskap, miljökunskap och miljöpo
litik vid Ållebergsgymnasiet i Falköping. 

Geografi Människan – Resurserna – 
Miljön – Hållbar utveckling: Författare: 
Peter  Östman,  Olof  Barrefors  och  Kalju 
Luksepp.  Förlag:  Almqvist  &  Wiksell 

(2005).  Denna  lärobokserie  har  funnits 
 sedan 1994 och getts ut i flera olika upp
lagor. Det är också den mest använda läro
boken i geografi på gymnasiet sedan 1994. 
Den refererade boken är den senaste upp
lagan för Geografi A och har fått tillägget 
Hållbar utveckling i titeln. Peter Östman är 
Fil dr i geografi och universitetslektor vid 
Stockholms universitet. Olof Barrefors och 
 Kalju  Luksepp  har  båda  tidigare  arbetat 
som  gymnasielärare  och  är  pensionerade 
sedan många år tillbaka. Det finns delar i 
böckerna som de har varit med och skrivit, 
vilket gör att de fortfarande står som med
författare.

Resultat

Här presenteras hur läroböckerna behand
lar den demografiska transitionsmodellen. 
För  att  visa  på  skillnader  i  de  olika  läro
böckernas  framställning  har  resultatbe
skrivningen gjorts relativt detaljerad. Ana
lysen är uppdelad i två delar med transitio
nens fyra första faser i del 1, och den femte 
fasen  i  del  2.  I  beskrivningarna  används 
respektive läroboks egen terminologi.

Den demografiska transitionsmodellen

Andersson tar upp modellen under rubri
ken  »Ekonomisksocial  utveckling».  Mo

Tabell 1. De analyserade läroböckerna i Geografi A.

Huvudtitel  Förlag   Publiceringsår

GEO – Geografi för gymnasiet (Andersson)  Gleerups AB  2008

Vår Planet – Geografi A (Sandelin)  Liber AB  2007

Geografi A för gymnasieskolan (Wiklund)  Capensis förlag AB  2007

Geografi – människan – resurserna – miljön – 
   hållbar utveckling (Östman)  Almqvist & Wiksell  2005
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dellen  illustreras  i  ett  stiliserat  diagram 
som  har  en  tydlig  layout.  I  diagrammet 
finns även en kurva för folkmängdens för
ändring  över  tid.  I  skede  1  visar  folk
mängdskurvan  ingen  minskning  vid  de 
tidpunkter då dödstalet överstiger födelse
talet.  Ovanför  diagrammet  finns  en  kom
pletterande  illustration  med  en  befolk
ningspyramid för varje skede. I de två av
snitt som föregår den demografiska transi
tionen  är  viktiga  demografiska  begrepp 
som nativitet, mortalitet och befolknings
pyramider förklarade och använda som ex
empel. På sidorna efter diagrammet  finns 
en nära två sidor lång förklarande text till 
den  demografiska  transitionen.  Avsnittet 
avslutas med Sveriges demografiska trans
ition med ett tydligt diagram som sträcker 
sig  över  tiden  1737–2000.  Diagrammet 
som även omfattar in och utvandring från 
mitten av 1800talet är detaljerat och alla 
toppar i mortalitet är förklarade. Den kurva 
över  folkmängd  som  finns  inlagd  i  detta 
diagram är till skillnad från resten av dia
grammet mycket stiliserad.

Sandelin tar upp modellen under rubriken 
»Den demografiska transitionen». Model
len  illustreras  med  ett  litet  stiliserat  dia
gram  med  fyra  faser  betecknade  med 
 romerska siffror. I diagrammet finns också 
en kurva för befolkningsmängd betecknad 
som  befolkningstillväxt.  Vid  de  två  tid
punkter i diagrammet då dödstalen i fas 1 
överstiger  födelsetalen  syns  detta  på  kur
van  för  befolkningsmängd.  Variationer  i 
dödlighet i fas 1 är beskriven i texten och 
syns  tydligt  i  diagrammet.  För  fas  4  be
skrivs i texten att födelsetalen kan variera 
från tid till annan i långa vågor. Detta syns 
också tydligt i diagrammet. Längre fram i 

boken  finns  ett  avsnitt  med  Sveriges  be
folkning. I ett diagram utan titel illustreras 
Sveriges befolkningsutveckling från 1750–
2007. I diagrammet förklaras fem av top
parna  för dödstal.  Intill diagrammet  finns 
en förklarande text som också kommente
rar utvandring, utan att det finns illustrerat 
i diagrammet.

Wiklund tar upp modellen under rubriken 
»Den demografiska övergången». Model
len  illustreras med stiliserat diagram med 
fem  faser.  I  diagrammet  finns  också  en 
kurva över naturlig befolkningsökning in
lagd. Varken i texten eller i diagrammet tas 
variationer  av  dödstalet  under  fas  1  och 
 födelsetalet upp fas 4 upp. På samma upp
slag  finns  en  tabell  över  de  fem  faserna, 
med  befolkningspyramider  och  beskriv
ning av socioekonomisk status för de olika 
faserna. På tre följande sidor finns varje fas 
exemplifierad med ett land för vardera av 
faserna. Slutet av den fjärde fasen har i ex
emplet sjunkande födelsetal. Längre fram i 
boken  finns  ett  avsnitt  med  Sveriges  be
folkningsgeografi. Ett stort diagram har ti
teln  »Befolkningsförändring  i  Sverige 
1755–2005»  och  visar  kurvor  för  födda, 
döda,  invandring och utvandring.  I en  in
fälld ruta finns förklaringar till förändring
arna. Skalan i detta diagram är absoluta tal 
och  inte  per  1000  invånare  som  födelse 
och dödstal.

Östman  tar upp modellen under rubriken 
»Den  demografiska  transitionen  –  vad  är 
det?» Modellen  illustreras av ett stiliserat 
diagram med fyra stadier. Diagrammet är 
korrekt men skalan i höjdled är vald på ett 
sådant  sätt  att det  ser hoptryckt ut.  I dia
grammet finns inte gränserna mellan stadi
erna markerade. Ovanför diagrammet finns 
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en  befolkningspyramid  för  varje  stadium 
utsatt, men läget på dessa överensstämmer 
mindre bra med stadiernas läge i diagram
met. I avsnittet finns en omfattande förkla
rande och kommenterande text till den de
mografiska transitionen. I slutet av kapitlet 
finns ett stycke som heter »Befolkningen i 
vårt land». I denna del tas Sveriges demo
grafiska  utveckling  upp  under  rubriken 
»Hur har folkmängden förändrats». Denna 
illustreras i ett schematiskt diagram, där de 
olika  stadierna  inte  finns  markerade.  År
talen  för  övergångarna  mellan  stadierna 
finns  däremot  angivna  både  i  en  särskilt 
diagramtext och i den löpande lärobokstex
ten. Direkt efter avsnittet om Sveriges de
mografiska  transition  tas  migrationen  för 
Sverige upp i diagram, kartor och text.
  Läroböckernas  framställning skiljer  sig 
åt  genom  att  författarna  till  böckerna  an
vänder  delvis  olika  terminologi.  En  stor 
skillnad mellan böckerna är utformningen 
av diagrammen med olika grad av tydlig
het och informationsvärde.

Den demografiska transitionens femte fas

Den ursprungliga modellen har endast fyra 
faser  av  den  demografiska  transitionen. 
Men  man  lägger  ofta  till  en  femte  fas  
(tabell 2).
 Andersson  skriver att man  ibland  talar 
om skede 5 när det gäller ekonomiskt väl

utvecklade  länder  där  nativiteten  är  lägre 
än  mortaliteten.  Sandelin  skriver  att  det 
finns en femte fas som kännetecknas av att 
födelsetalen  är  lägre  än  dödstalen.  Wik-
lund  skriver  att  den  demografiska  över
gången som förklaringsmodell har använts 
tidigare, men kommer kanske inte att gälla 
de kommande 50 åren. Wiklund använder 
Ryssland som exempel på fas 5 och pekar 
på den stora dödligheten hos män över 50 
år. Östman  skriver att det  fjärde stadiet  i 
den  demografiska  transitionen  har  hittills 
betraktats  som  befolkningsutvecklingens 
sista stadium, med tillägget att kanske kan 
ingen med säkerhet säga om det är så. Kan
ske industriländerna i framtiden får uppleva 
ett  femte  stadium  där  dödligheten  stiger 
genom miljöförstöring, AIDS med mera.

Blir vi för många?  
Bilder och motbilder

I  kursplanen  för  geografiämnet  står  det 
 under  ämnets  karaktär  och  uppbyggnad 
bland  annat  att  i  skolan  omfattar  ämnet 
geografi  tre aspekter på förhållandet mel
lan  människan  och  hennes  omgivning. 
Dessa tre aspekter är en beskrivande aspekt, 
en analyserande aspekt och en konsekven
sinriktad aspekt. 

Andersson beskriver  först  vad  befolk
ningsutveckling är och definierar olika de

Tabell 2. Läroböckernas tolkning av den demografiska transitionens femte fas.

Lärobok  Födelsetal  Dödstal  Orsaker

Andersson sjunkande  oförändrade  Ökad välfärd och åldrande befolkning.
Sandelin sjunkande  oförändrade  Ökad välfärd, kvinnans förändrade ställning
Wiklund oförändrade  ökande  Åldrande befolkning
Östman oförändrade  ökande  AIDS, miljöförstöring mm
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mografiska begrepp. Utifrån detta beskri
ver  boken  befolkningsutvecklingen  i  fyra 
länder och gör jämförelser. Den demogra
fiska  transitionen  beskrivs  med  ingående 
förklaringar  till  varje  skede  och  sedan 
 tillämpas modellen på Sverige. Det detal
jerade och tydliga diagrammet över Sveri
ges  demografiska  transition  inbjuder  till 
många olika funderingar. Då man diskute
rar  befolkningsutveckling  på  global  nivå 
och på ländernivå ges inga explicita kopp
lingar  till  den  demografiska  transitionen. 
En  fallstudie  om  en  by  i  Bangladesh  tar 
upp flera olika problem som kan diskute
ras av eleverna. Kapitlet avslutas med sex 
omfattande frågeställningar där olika alter
nativ  ställs mot varandra. Ett  exempel på 
detta  är  olika  definitioner  på  överbefolk
ning som kopplas till hur mycket resurser 
människor använder. I denna frågeställning 
görs också en koppling till ekologiskt fot
avtryck.
  Teorier, modeller och begrepp är presen
terade på ett tydligt och korrekt sätt, vilket 
hjälper elever att förstå dem. Där teorierna 
används i exempel hjälper de också elever 
att  bedöma  konsekvenser.  De  avslutande 
frågeställningarna hjälper eleverna att pro
blematisera innehållet.

Sandelin  ger  efter  presentation  av  olika 
demografiska  begrepp  och  den  demogra
fiska  transitionen exempel på hur befolk
ningen minskar på vissa platser  och ökar 
på andra. Då befolkningsutveckling disku
teras  i  ett  hållbarhetsperspektiv  så  görs 
kopplingar mellan hållbar utveckling, mil
jöns  bärkraft,  och  även  till  Malthus  och 
Boserups teorier.
  En  fallstudie  om  Japans  problem  med 
åldrande  befolkning  kan  användas  som 

 utgångspunkt  för  olika  diskussioner.  Då 
boken tar upp problemet om vi är eller blir 
för  många  ställs  olika  aspekter  och  lös
ningar mot varandra. 
  Teorier, modeller och begrepp är presen
terade på ett korrekt sätt, vilket kan hjälpa 
elever att förstå dem. Med större och tydli
gare figurer skulle eleverna få ännu bättre 
hjälp. Exemplen på demografisk transition 
med kopplingar till hållbar utveckling hjäl
per också elever att bedöma konsekvenser. 
De  avslutande  frågeställningarna  hjälper 
eleverna att problematisera innehållet.

Wiklund  tar  i  ett  avsnitt  kallat  »Den de
mografiska  fällan»  upp  konsekvenser  av 
den  demografiska  övergången.  Då  boken 
diskuterar överbefolkning relaterar förfat
taren till Malthus teorier. Då befolknings
utveckling och miljöns bärkraft diskuteras 
ställs kortfattat olika alternativ mot varan
dra. Bokens beskrivning av  länder  i olika 
faser av den demografiska transitionen kan 
användas som utgångspunkt för frågor.
  Det schematiserade diagrammet av den 
demografiska övergången torde ge eleverna 
svårigheter  att  tillämpa  denna  modell. 
 Bokens uppställning av den demografiska 
övergången  i  tabellform  ger  en  bra  hjälp 
till förståelse. Kapitlet om befolkningsgeo
grafi  är  kortfattat  och  ger  få  bilder  och 
motbilder.

Östman  har  ett  omfattande  avsnitt  om 
 befolkningsutveckling  där  Malthus  och 
Boserups teorier är presenterade i en egen 
faktaruta. Avsnittet  om  den  demografiska 
transitionen är placerad efter avsnitten där 
befolkningsutveckling  diskuteras.  Några 
explicita  kopplingar  mellan  demografisk 
transition  och  befolkningsutveckling  görs 
därför  inte. Boken har  två definitioner på 
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överbefolkning där den ena utgår  från att 
alla människor har rätt till ett bra liv, med 
näringsriktig  mat,  utbildning  hälsovård 
och en bra bostad. Eftersom bara en min
dre del av jordens befolkning lever så kan 
man säga att jorden redan är överbefolkad. 
Men  författarna  vänder  också  på  proble
met och säger att de rika industriländerna 
idag är överbefolkade eftersom dessa län
ders  höga  levnadsstandard  minskar  mest 
på  de  icke  förnybara  resurserna.  Som  en 
följdfråga på detta diskuterar man om det 
är  industriländernas överkonsumtion eller 
utvecklingsländernas befolkningsexplosion 
som är det största hotet mot framtiden. Här 
görs också en koppling till hållbar utveck
ling.
  Diagrammen  över  demografisk  transi
tion är svårtolkade och ger elever otillräck
lig  hjälp  till  att  tillämpa  modellen.  Dia
grammen och beskrivningarna av Malthus 
och Boserups teorier är  tydliga. Men var
ken  den  demografiska  transitionen  eller 
teorierna  om  befolkningsutveckling  an
vänds i de diskussioner som förs i kapitlet. 
Kapitlets  omfattande  text  presenterar 
många bra bilder och motbilder.

Avslutning

Kursmålen  i  Geografi  A  är  formulerade 
som elva olika satser som delvis överlap
par varandra.  I den  följande diskussionen 
jämförs  läroboksinnehållet  med  två  av 
 dessa  målformuleringar,  där  den  första 
främst är av övergripande karaktär, och den 
andra främst hör  till avsnittet befolknings
geografi. De två målformuleringarna är: 

1. kunna  analysera  och  förstå  rumsliga 
strukturer  och  processer  med  hjälp  av 
geografiska teorier och modeller.

2. kunna analysera och diskutera samband 
mellan  befolkningsfördelningar,  ökad 
resursförbrukning och omvandlingen av 
landskapet och se konsekvenserna därav 
för miljö och levnadsvillkor i olika om
råden.

För analysen valdes ut några för geografi
ämnet  och  befolkningsgeografin  centrala 
begrepp  och  teorier.  Den  demografiska 
transitionen och teorierna om befolknings
utveckling är exempel på geografiska teo
rier och modeller som elever kan använda 
för att  förstå rumsliga strukturer och pro
cesser.  Läroboksförfattarna  har  alltså  här 
stöd av kursplanen för att ta upp dessa teo
rier. Resultatet av min analys visar dock att 
läroböckerna  i  olika  grad  stöder  utveck
lingen av elevernas förståelse och tillämp
ning av modellerna.
  I  presentationen  av  den  demografiska 
transitionsmodellen, som jag särskilt ana
lyserat,  och  utförligt  redovisat,  finns  det 
kvalitetsskillnader i läroböckernas presen
tation. Läroböckerna ger också olika fram
tidsbilder till eleverna. Andersson och San
delin  ger  en  framtidsbild  av  att  västvärl
dens  länder håller på  att  få  eller kommer 
att få minskade födelsetal medan Wiklund 
och  Östman  diskuterar  den  femte  fasens 
befolkningsminskning i  termer av ökande 
dödstal. Rimligt i mitt tycke borde vara att 
båda alternativen diskuteras – kanske som 
bild och motbild – inte minst för att det kan 
vara ökande dödstal  i ett  land (t ex Ryss
land) men minskad nativitet i ett annat (t ex 
Italien),  båda  leder  dock  till  befolknings
minskning.
  Genom  att  använda  begreppen  befolk
ningsutveckling,  miljöns  bärkraft,  hållbar 
utveckling och koppla ihop dem med teo
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rier om befolkningsutveckling och den de
mografiska  transitionsmodellen  kan  läro
böckerna  ge  stöd  till  att  nå  mål  2  ovan. 
Analysen visar att läroböckerna skiljer sig 
från  varandra  i  hur  man  presenterar  och 
förklarar begreppen. 
  Från  analysen  ovan  drar  jag  slutsatsen 
att  läroböckerna  både  ger  grunder  till  en 
traditionell skoldiskurs, och till en del ock
så en alternativ kommunikativ skoldiskurs. 
För att bättre uppnå det senare kan man i 
läroböcker göra tydligare kopplingar mel
lan  förklaringar  av  begrepp  och  använd
ning  av  dessa.  Där  läroböckerna  gör  en 
svag koppling mellan teori och användning 
blir resultatet att teorin presenteras för att 
den  ingår  i  en  selektiv  tradition,  och  inte 
för att ge eleven stöd att använda teorin.
  Presentation  av  bilder  och  motbilder  i 
läroböcker kan vara till stor hjälp för lärare 

att  undervisa  enligt  den  kommunikativa 
skoldiskurs som förordas i geografiämnets 
kursplan. Min studie pekar på att läroböck
erna behöver utvecklas mer i den riktning
en. En förhoppning är att detta ingår i det 
pågående utvecklingsarbetet med nya läro
böcker i geografi inför Gy 2011.
  Det  finns  också  en  strävan  hos  många 
lärare att förändra arbetssättet åt detta håll, 
och en målsättning vid läroboksproduktion 
borde vara att ge lärare stöd till sådana för
ändringar.  Bland  lärarutbildare,  lärarstu
denter och verksamma lärare är reflektio
ner och diskussioner om undervisningens 
syfte,  innehåll  och  metoder  ständigt 
 aktuella. Läroboken ska skapa mening för 
eleven  genom  att  förklara  grundläggande 
begrepp på ett sådant sätt att dessa kan an
vändas som verktyg för att problematisera 
innehållet.
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