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ABSTRACT 

Hodell, F. 2017. Geografi utan framtid - en framtid utan geografi? En kvalitativ studie om 

vilken roll hållbar utveckling och framtidsfrågor spelar i geografiundervisningen på 

gymnasieskolan. Kulturgeografiska institutionen, uppsatser, Uppsala universitet.   
 

Hållbar utveckling har länge varit integrerat i den svenska läroplanen och det framgår där att samtliga ämnen ska 

dela på detta ansvar. Trots att begreppet betonas i styrdokument finns det en risk att det bortprioriteras eller glöms 

bort eftersom inget ämne har något huvudansvar och det inte finns någon form av kontroll att det tas upp i skolorna. 

Vissa geografer menar därför att geografiämnet bör ta just detta ansvar för hållbar utveckling då det skulle ge 

geografiundervisningen en röd tråd samtidigt som hållbar utveckling skulle få en tydlig inramning. I tillägg menas 

det att såväl hållbar utveckling som geografiämnet behöver få ett tydligare framtidsperspektiv för att förbereda 

dagens ungdomar för morgondagen. Syftet med denna studie är därmed att diskutera vilken roll geografi har i 

förhållande till hållbar utveckling, samt på vilket sätt utbildning för hållbar utveckling kan bedrivas inom ämnet. 

Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med geografilärare samt med både elever som läser 

geografi på gymnasiet och elever som inte gör det. Resultatet visar att synen på geografiämnets roll i förhållande 

till hållbar utveckling bland lärarna och eleverna skiljer sig åt. Lärarna förknippar geografi med hållbar utveckling 

i större grad än eleverna. Eleverna som läser geografi på gymnasiet förknippar geografi mer med hållbar utveckling 

än de elever som inte läser geografi, vilka förknippar hållbar utveckling främst med naturvetenskapliga ämnen. 

Varken elever som läser geografi eller de som inte gör det anser att de diskuterar framtidsperspektiv i sin 

undervisning och för att elever ska ta till sig budskapet av hållbar utveckling behöver begreppet solidaritet få en 

större roll i utbildningen.  
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1. INLEDNING 

 

Education – in all its forms and at all levels – is not only an end in itself but is also one of the most 

powerful instruments we have for bringing about the changes required to achieve sustainable 

development (UNESCO, 2005).  
 

Citatet ovan kommer från Koïchiro Matsuura, generaldirektör för UNESCO från 1999 till 2009, 

och signalerar tydligt att utbildning spelar en viktig roll i vår strävan mot att leva hållbart. 

Hållbar utveckling är också något som betonas i den senaste läroplanen för den svenska 

gymnasieskolan (Gy 2011) där det skrivits fram att undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011a, s.7). Trots detta visar en rapport från Naturskyddsföreningen att få 

kommuner satsar på hållbar utveckling i skolor. I rapporten är ett av förslagen på hur arbetet 

med hållbar utveckling i skolan kan stärkas att undervisningen i hållbar utveckling bör följas 

upp (Naturskyddsföreningen, 2017. S.2).  Detta förslag tas även upp i en artikel i Dagens 

Nyheter. Artikeln förklarar att det inte är någon som vet hur undervisningen i hållbar utveckling 

i Sverige ser ut eller om den ger några resultat, och såväl Skolverket som Lärarförbundet står 

bakom en kartläggning av hur hållbarhetsundervisningen fungerar (Dagens Nyheter, 2017). 

Björneloo (2011, s.124) diskuterar utbildningsväsendets uppdrag att integrera hållbar 

utveckling i undervisningen och varför hållbar utveckling som innehåll kan hamna mellan 

stolarna – eller ämnena – i gymnasieskolan. Lärare och elever kan ibland uppleva att hållbar 

utveckling som brett och svårt att definiera, och att begreppet innehåller ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter gör det komplext (Wakeham et al., 2016; Björneloo, 2011; 

Pettersson, 2012).  

Likt begreppet hållbar utveckling kan ämnet geografi tyckas svårdefinierat. Geografiämnet 

kan även det uppfattas som brett, och det kan lätt hamna i skuggan av andra ämnen som har en 

tydligare karaktär (Wakeham et al., 2016, s.7). En av de framträdande delarna av geografi som 

gymnasieämne är dock hållbar utveckling och det beskrivs som följande: Ämnet geografi 

behandlar bland annat samband mellan människa, samhälle och miljö samt globala miljö- och 

utbildningsfrågor i relation till resursförbrukning, resursfördelning och hållbar utveckling 

(Skolverket, 2011b, s.266). Wakeham et al. (2016) argumenterar för att hållbar utveckling kan 

ses och användas som en viktig röd tråd i skolgeografin, vilket de menar skulle gynna både 

geografiämnet och hållbarhetsfrågan.  

Det finns dock många åsikter om hållbar utveckling i undervisningen; det är inte bara var 

ansvaret ligger som diskuteras, utan även hur själva undervisningen om hållbar utveckling ska 

gå till är ett debatterat ämne. Faktorer som hopp och solidaritet betonas, och framtidsperspektiv 

lyfts fram som vitalt för såväl utbildning för hållbar utveckling och geografi som skolämne 

(Béneker & van der Schee, 2015; Bell, 2002, Torbjörnsson 2014). Utifrån detta är syftet med 

min uppsats att diskutera vilken roll geografi har i förhållande till hållbar utveckling, samt på 
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vilket sätt utbildning för hållbar utveckling kan bedrivas inom ämnet. Jag har använt mig av 

följande frågeställningar:   

  

• Hur ser geografilärare och elever på hållbar utvecklings roll inom geografin?  

• På vilket sätt tycks utbildning för hållbar utveckling bedrivas? 

• Hur behandlas frågor om framtiden i geografiundervisningen och hur ser eleverna 

på framtiden? 

 

2. BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING 

 

Under 1960-talet, genom bland annat den alarmerande boken Tyst vår av Rachel Carson, 

uppkom intresset för miljöfrågor, och under en FN-konferens i Stockholm 1972 startades ett 

internationellt samarbete kring frågor gällande miljö genom skapandet av miljöprogrammet 

United Nations Environmental Programme (UNEP). 1987 publicerades Brundtlandrapporten 

som fokuserade på ett generationsperspektiv, och däri formulerades en definition av hållbar 

utveckling som är frekvent använd än idag: Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser 

nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov (Björneloo, 2011, s.18-19). Björneloo (2011, s.12) tar dock upp 

problematik kring definitionen av begreppet; det har kritiserats både politiskt och akademiskt 

för att vara vagt och komplext, och hon menar att det finns en risk att blir uttunnat och 

klichéartat när många vill äga det. Vidare ifrågasätter hon vad som egentligen menas med att 

tillgodose sina behov. Björneloo (2011, s.12) förklarar begreppet själv som följande:  

 

Hållbar utveckling handlar om ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan folkgrupper och nationer, 

mellan kvinnor och män. En helhetssyn på människors och samhällens behov; förutsättningar och problem 

är utgångspunkten. Världens länder är beroende av varandra, och beslut som fattas i ett land påverkar även 

människor i andra länder. Samtidigt som framtidens stora frågor måste hanteras genom ett internationellt 

samarbete är tanken om individens delaktighet och ansvar tydlig.  

 

I citatet nämns en helhetssyn, vilket är ett centralt begrepp i diskussioner kring hållbar 

utveckling. Det brukar även talas om tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska 

dimensionen, den sociala dimensionen samt den ekologiska dimensionen. Den ekologiska 

dimensionen kan sägas utgöra en yttre gräns då människan är beroende av naturen och dess 

kretslopp. Den sociala dimensionen kan förklaras som en strävan mot att alla människor på 

jorden ska kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda, men utan att överskrida den 

ekologiska dimensionens yttre gräns. Slutligen kan den ekonomiska dimensionen beskrivas 

som ett medel för att möjliggöra en social och ekologisk hållbar utveckling (Björneloo, 2007, 

s.26).  

Under en konferens i Rio 1992, Earth Summit, definierades huvudpunkterna inom hållbar 

utveckling i form av Agenda 21, och år 2000 antog FN Millenniedeklarationen. Den innehöll 
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åtta så kallade millenniemål, vilka alltså var globala utvecklingsmål som skulle uppnås till 2015 

(Nerdal, 2014, s.16–17). Arbetet med de olika millenniemålen gav varierade resultat, och 2015 

lanserade FN sjutton stycken nya globala hållbarhetsmål för att fortsätta världens strävan mot 

en hållbar framtid. Syftet med den nya utvecklingsagendan, kallad Agenda 2030, är att skapa 

ett nytt globalt ramverk för att utrota fattigdom och uppnå en hållbar utveckling senast år 2030 

(Dobrescu, 2017, s.167).  

 

Figur 1. De globala målen.  

Källa: Regeringskansliet/FN. 

  

Mål 4 som kan ses ovan är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet 

och främja livslångt lärande för alla. Detta mål är uppdelat i olika delmål, varav ett är särskilt 

relevant för denna uppsats:  

 

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en 

hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt 

värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling (regeringen.se).  

 

Att se till att elever i skolan får kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 

utveckling är alltså ett av de globala målen som ingår i Agenda 2030 och som nämnt 

inledningsvis är begreppet hållbar utveckling närvarande i den senaste läroplanen.  

 

2.1 Hållbar utveckling i geografin 

I en avhandling av Molin (2006) förklaras det att det länge har förekommit en stagnation 

gällande utveckling av innehållsfrågor inom skolämnet geografi. I avhandlingen tar Molin upp 

att de starka traditioner som finns inom geografiämnet påverkar lärares val av 

undervisningsinnehåll, som exempelvis namn- och regionalgeografi (baserad på fakta och 

detaljkunskap) och traditionella och detaljerade naturgeografiska faktakunskaper. En annan 
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stark påverkande faktor för val av undervisningsinnehåll är läromedel enligt ett flertal studier, 

trots att det idag inte finns någon statlig läromedelsgranskning (Wennberg, 1990; Holmén & 

Anderberg, 1993; Molin, 2006; Molin & Grubbström, 2013).   

De två huvudförfattarna av de nu gällande kurs- och ämnesplanerna, Lena Molin och 

Anders Fridfeldt, beskriver i en artikel arbetet kring framskrivandet, och tar även upp 

diskussioner som är intressanta för tolkningen av dessa kurs- och ämnesplaner (Fridfeldt & 

Molin, 2010). I och med att nya styrdokument skulle arbetas fram för grund- och 

gymnasieskolan till 2011 gavs Skolverket i uppdrag under 2008 att revidera kursplaner och 

kunskapskrav. Skolverket tillsatte en arbetsgrupp för ämnet geografi och denna startade ett 

revideringsarbete hösten 2009. När arbetsgruppen skulle formulera en grundläggande 

ämnessyn stötte arbetsprocessen på problem; gruppen önskade skriva fram ämnet som en arena 

för att behandla och problematisera frågor om hållbar utveckling, men detta motsatte sig 

representanter från Skolverket. Representanterna var emot att begreppet hållbar utveckling 

skulle skrivas fram i det centrala innehållet för geografi, men arbetsgruppen för geografiämnet 

var enig angående betydelsen av att geografin på ett icke normativt och pluralistiskt sätt bör 

hantera frågor om hållbar utveckling, och Skolverket ändrade så småningom ståndpunkt. I den 

formulerade ämnessynen som ämnes- och kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan är 

skrivna utifrån kan bland annat följande läsas:  

 

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar en systemsyn på jorden som helhet och vad som 

påverkar utvecklingen av landskapsmanteln i olika delar av världen. Utifrån denna kunskap ges eleven 

möjlighet att utveckla förståelse för jordens unika livsmiljöer, känslighet för förändring och insikt om 

människans olika livsvillkor. Genom detta ges eleven samtidigt möjlighet att förbereda sig för framtidens 

globala utmaningar och utrustas med goda förutsättningar för handlingskraft och därigenom förmåga att 

bidra till hållbar utveckling (Fridfeldt & Molin, 2010, s.114).  

 

 Detta är dock endast en del av den formulerade ämnessynen som beskrivs, men ämnets syfte 

byggs upp utifrån fyra delsyften: geografi som vetenskap i kombination med värdefrågor, 

geografi för hållbar utveckling, geografi som vardagskunskap samt geografi för att förstå sig 

själv. Fridfeldt & Molin (2010, s.116) menar vidare att skolämnet inte ska delas upp natur- och 

kulturgeografi, utan undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper i det sammanhållna 

ämnet geografi. De poängterar att det är hög tid, med tanke på ett alltmer ökat behov av 

geografiska kunskaper och färdigheter i samhället nationellt och internationellt, att det 

samlade ämnet geografi återkommer på gymnasieskolans samtliga program som ett 

gymnasiegemensamt ämne (Fridfeldt & Molin, 2010, s.123). Dock blev geografiämnet i 

gymnasieskolan mindre i och med Gy 2011 då endast samhällsvetenskapsprogrammet med 

samhällsvetenskaplig inriktning samt naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig 

inritning läser Geografi 1 som obligatoriskt ämne, till skillnad mot tidigare då samtliga 

inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet inkluderade Geografi A (Skolverket, 2011a).    
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Utbildning för hållbar utveckling 

Björneloo (2011, s.14) beskriver utbildning för hållbar utveckling (ofta förkortat till UHU) som 

ett perspektiv som genomsyrar hela undervisningen. Detta synsätt kan hjälpa lärare att välja 

innehåll och metod, och dessutom kombinera ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter på 

vårt samhälle. Björneloo (2011, s.17) tar dessutom upp den potentiella problematiken kring 

valet av preposition. Genom att skriva det som utbildning för hållbar utveckling i stället för i 

eller om hållbar utveckling menar hon att det kan uppfattas som normerande. Hon förklarar 

dock att uttrycka det som utbildning för hållbar utveckling inte behöver utgöra någon normativ 

risk, utan att det kan innebära en handlingsberedskap. Torbjörnsson (2014, s.10) betonar även 

han skillnaden som valet av preposition leder till. Han förklarar det som att skillnaden består i 

att undervisningen förutsätts syfta till att inte bara ge kunskaper om vad hållbar utveckling kan 

innebära utan också en rörelse mot hållbar utveckling.  

En problematik som diskuteras gällande utbildning för hållbar utveckling är att det primärt 

fokuseras på miljöfrågor. Följande kan läsas i rådande läroplan, Gy 2011:  

 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011a, s.7).  

 

Denna formulering kan tyckas signalera att hållbar utveckling främst handlar om miljöfrågor. 

Pettersson (2014, s.91,100) tar upp detta och pekar ut den ekologiska dimensionen som 

dominant i lärarnas uppfattningar såväl som skolans styrdokument. Hon menar även att det är 

den ekonomiska dimensionen som det talas minst om och som lärarna tycks känna störst 

osäkerhet inför, vilket även framkommer i en studie av Borg (2011, s.30–33). Borgs studie 

visade att lärare var påverkade av sin ämnestradition i hur de förstod hållbar utveckling, och att 

särskilt naturvetenskapliga lärare var osäkra när det kom till det sociala och ekonomiska 

perspektivet. De naturvetenskapliga lärarna såg ofta hållbar utveckling som att miljöproblemen 

var kunskapsproblem, och att ekologiska fakta och modeller var viktiga i undervisningen. 

Samhällsvetenskapliga lärare visade istället en större osäkerhet för den ekologiska 

dimensionen, medan den sociala dimensionen var mer i fokus.  Björneloo (2011, s.14) 

instämmer att hållbarhetsundervisningen främst handlat om miljöfrågor och menar att det ofta 

rubricerats under ämnen som naturvetenskap eller miljövetenskap. Hon menar att denna 

undervisning kan ge ett ekologiskt perspektiv på frågor om hållbar utveckling, men att det är 

av vikt att inte stanna i endast ett miljöperspektiv, utan att använda det ekologiska perspektivet 

som en startpunkt för att även komma in på sociala och ekonomiska frågor. Några andra 

problem som läggs fram av gymnasielärare beträffande utbildning för hållbar utveckling är att 

många anser att de inte har tillräckliga kunskaper, att de är osäkra på vad de ska göra i och med 

att begreppet är så svårdefinierat, att de känner oro att andra saker i kursplanen måste 

bortprioriteras för att hållbar utveckling ska in och att de är rädda att ämneskunskaper kommer 
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få lägre prioritet. Dessutom kan organisationen av undervisningen på en skola spela in, då den 

kan göra det svårt för lärare att arbeta ämnesöverskridande (Björneloo, 2011, s.126).  

Wakeham et al. (2016) argumenterar för, som nämnt inledningsvis, hur och varför hållbar 

utveckling kan ses som en viktig röd tråd i geografiundervisningen. Författarna av artikeln tar 

upp att eftersom geografins centrala innehåll är så brett har det visat sig att lärare ofta tar upp 

olika moment var för sig utan att de kopplas samman med varandra, och denna uppdelning leder 

till att det blir svårt att få grepp om ämnets karaktär samt att få till en tydlig progression. Genom 

att koppla geografins människa, samhälle, miljö till hållbara utvecklings tre perspektiv – socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt – (det vill säga människan är det sociala perspektivet, samhället det 

ekonomiska och miljö det ekologiska) får geografin en röd tråd och hållbar utveckling en tydlig 

inramning. Wakeham et al. (2016, s.8) anser att det unika som geografiämnet har att erbjuda är 

att det ges möjlighet att kontinuerligt inkludera alla tre aspekter av hållbar utveckling som ett 

verktyg för att skapa helhet och progression, och det blir därför en "win-win"-situation. De 

menar att det går att arbeta med hållbar utveckling även utan geografiämnet, men att det då 

krävs lärare som är insatta i många ämnen och som är vana att hantera dessa frågor. Finns inte 

de lärarna, vilket ofta är fallet, behövs geografilärare som kan bära ansvaret (Wakeham et al. 

2016, s.14). 

 

3.2 Elevers syn på hållbar utveckling, miljö och framtid 

 Kramming (2017, s.23) förklarar att ett övergripande resultat i hennes studie, vars fokus låg på 

hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor, var att de deltagande ungdomarna 

likställde hållbar utveckling med miljöfrågor. Även många av de studier som går att finna inom 

ämnet riktar in sig på barn och ungdomars tankar om miljöfrågor snarare än om hållbar 

utveckling. Lorentzon (2004, s.10) kom fram till att den mest positiva bilden av 

miljöundervisning fanns i förskoleklasser eller tidigare årskurser. Med tiden tycktes 

miljöundervisningen stanna av och de äldre elevernas engagemang minskade då de upplevde 

miljöundervisningen som tjatig. I en studie av Nerdal (2014) analyserades vilka relationer 

mellan miljö och människa och mellan mänskliga aktörer som presenterades av elevgrupper på 

gymnasiet när de ställdes inför uppgiften att ta ett beslut om att köpa ett par jeans. Hon kom då 

fram till att elevernas presentationer saknade konkretion gällande samhällets väg mot hållbar 

utveckling och miljöfrågornas lösningar. En slutsats av studien var att det inte tydligt gick att 

utläsa att utbildning för hållbar utveckling hade genomsyrat skolans verksamhet, då drygt 

hälften av de deltagande grupperna inte uppgett att miljöförstöring även kan påverka 

mänskligheten (Nerdal, 2014, s.107–109). Nerdal nämner också en studie av Boeve de-Pauw 

och Petegem (2010) som visade att unga människor från välbärgade familjer visade mindre 

intresse för miljöfrågor än andra grupper.  

Frågor kring hållbar utveckling och miljö går hand i hand med framtidsfrågor, vilka är 

särskilt relevanta för just unga människor då det är de som kommer leva i den. Arnett (2000, 

s.284) beskriver hur unga vuxna (åldrarna 21 till 28) i en studie hade höga förhoppningar på sin 

egen framtid även om de såg en negativ framtid för världen generellt. Denna bild återges även 

i en annan studie av Robertson & Tani (2013); även om ungdomarna som deltog i studien såg 

positivt på sin egen framtid var de osäkra på hur framtiden såg ut för miljön, både lokalt och 

globalt. Kramming (2017, s.194) undersökte hur gymnasieungdomar uttryckte sig om 
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miljöfrågor och kunde konstatera att ungdomarna i studien visste hur de skulle hindra skadlig 

miljöpåverkan småskaligt och hur det kan ske storskaligt. Kunskapen ledde dock till hopplöshet 

då de inte kände att de själva gjorde tillräcklig skillnad med tanke på hur omfattande 

miljöproblemen upplevdes. Studien visade även att eftersom ungdomarna följde trender och 

sociala normer ville de hellre vara kollektiva i miljöfrågorna istället för att ha ett personligt 

förhållningssätt. Känslan av hopplöshet är något som också tas upp i andra studier. Ojala (2016) 

diskuterar hur många ungdomar har en pessimistisk syn på den globala framtiden och känner 

en hopplöshet inför den. Hon menar att utbildning för hållbar utveckling kan ses som en 

långsiktig lösning på världens hållbarhetsproblem men att framtidsperspektiv inte alltid 

inkluderas i undervisningen. Enligt Ojala har flera nyckelkompetenser som bör ingå i utbildning 

för hållbar utveckling lagts fram, såsom att kunna hantera framtidsscenarion, handskas med 

etiska frågor samt förstå och hantera tvetydiga och komplexa problem. Men för att lyckas med 

detta menar hon att även hopp måste inkluderas i hållbarhetsundervisningen. Torbjörnsson & 

Molin (2015, s.349–351) diskuterar framtid och solidaritet i en artikel och tar upp att de 

deltagande gymnasieeleverna i deras studie ansåg att skolan förmedlade en mörk bild av 

framtiden. De trodde på hotet om klimatförändringar men det var inget de kände sig 

paralyserade av. De trodde att naturvetenskaplig forskning skulle finna en lösning på framtidens 

problem snarare än att politiker skulle spela någon roll, och de kunde inte heller se hur skolan, 

lärare eller eleverna själva skulle ha någon aktiv roll i några lösningar. Eleverna ansåg inte 

heller att de fick någon form av undervisning om framtiden i skolan, och att ta ställning i någon 

form av solidaritet med framtida generationer var inte förekommande bland eleverna.  

 

3.3 Hållbar utveckling och framtid 

I samma artikel som nämnd ovan av Torbjörnsson & Molin (2015, s.351) tar författarna upp att 

geografi är det enda ämnet vars kursplan tar upp etiska överväganden kopplade till hållbar 

utveckling. De tillägger dock att styrdokumenten lyfter fram att samtliga lärare bär ansvaret att 

undervisa på ett sådant sätt som leder till en känsla av solidaritet och en förmåga att reflektera 

över vad en hållbar utveckling innebär. Torbjörnsson (2014, s.25) pekar på att nationella studier 

av NO-undervisning och geografi visat att selektiva traditioner ofta har dominerat 

undervisningen och att dessa inte har aktiverat den moraliska dimension som behövs för att 

inspirera till miljöetisk reflektion över vad hållbar utveckling kan innebära. Torbjörnsson 

(2014, s.97) resonerar att förmågan att reflektera över våra relationer till det som ligger utanför 

oss själva i tid och rum är särskilt viktig att utveckla då vi lever i en tid som fokuserar på den 

enskilda individen och att leva för stunden, samtidigt som den gemensamma framtiden hotas. 

Enligt Bell (2002, s.xv) växte framtidsstudier fram som akademisk disciplin före 

millennieskiftet, men inkluderas inte i den formella skolutbildningen. Detta beskrivs som allt 

farligare i och med att vi lever i en tid som förändras allt snabbare. Torbjörnsson förklarar att 

enligt UNESCO är framtidsdimensionen fundamental i hållbar utveckling, och en av de 

viktigaste förmågorna som utbildning för hållbar utveckling syftar till att utveckla hos elever är 

förmågan att föreställa sig framtidsscenarion. Samtidigt erbjuder han en möjlig del av svaret till 

varför framtidsperspektivet saknas i undervisningen:  

 



11 

 

 Kombinationen av global uppvärmning, biologisk utarmning och växande sociala klyftor ger grund för 

tvivel på att status quo verkligen leder till ett önskvärt framtidsscenario. Men när den tongivandende 

utbildningsdiskursen samtidigt betonar status quo är det inte förvånande om framtidsdimensionen blir 

obekväm att hantera i undervisningen och medvetet eller omedvetet väljs bort (Torbjörnsson, 2014, s.97). 

 

Ett oförändrat tillstånd är med andra ord inte förenligt med att skapa en hållbar framtid, och 

därför kan det tänkas att undervisningen om framtiden faller bort.  

Det huvudsakliga syftet med utbildning är enligt Béneker & van der Schee (2015. S.287) att 

hjälpa unga människor att vara förberedda för dagen och morgondagen. Ändå, menar de, ges 

inte mycket utrymme i utbildningen till tankar kring framtiden, eftersom det är svårt att 

undervisa om vad som komma skall och det som ännu inte är känt. Ett vanligt argument för att 

inte undervisa om framtiden är att unga människor först behöver en ordentlig grund av 

existerande kunskap och förmågor. Även om det ligger en sanning i det utesluter det inte att 

man ändå ska försöka se längre.  Pauw (2015, s.319) lägger fram att undervisa och lära sig om 

geografiska frågor, globala som lokala, bör även inkludera att studera idéer om dessa frågors 

framtida utveckling. Vidare argumenterar Béneker & van der Schee (2015. S.287) för att 

geografi är det ämne som har störst möjlighet att erbjuda kunskap och förmågor för att kunna 

förstå hur vår jord fungerar och vad vi kan göra annorlunda på såväl lokal som global skala i 

framtiden. Baserat på detta menar de att geografi är ett ämne som borde vara obligatoriskt i 

undervisningen världen över, och de tror till och med att geografiämnets framtid i skolvärlden 

är beroende av att geografilärare börjar fokusera på framtidsfrågor.  

 

4. METOD 

 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, eller närmre bestämt, 

semistrukturerade intervjuer. Valet att använda mig av kvalitativa intervjuer grundas i att min 

avsikt är att diskutera hur lärare och elever tänker kring frågor om hållbar utveckling och 

geografi.  

  

4.1 Den semistrukturerade intervjun 

Enligt Bryman (2011. s.413) finns det en risk för förvirring gällande terminologin kring 

kvalitativa intervjuer, men han förklarar det som att de två viktigaste formerna av kvalitativa 

intervjuer är strukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer i 

sig särskiljs från kvantitativa intervjuer i en rad avseenden. Karaktäristiskt för kvalitativa 

intervjuer är bland annat att finns en tyngd på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt, 

forskaren vill ha fylliga och detaljerade svar och det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar, då det indikerar vad intervjupersonen anser är relevant och viktigt.  

Det som skiljer en semistrukturerad intervju från en ostrukturerad intervju är forskaren har en 

så kallad intervjuguide vid en semistrukturerad intervju, medan en ostrukturerad intervju 

tenderar att lika ett vanligt samtal och kan till och med utgå från en enda fråga följt av att 

intervjupersonen får tala fritt därefter. En intervjuguide är en lista över förhållandevis specifika 
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teman som är tänkta att beröras, även om forskaren även kan ställa andra frågor som inte ingår, 

om forskaren vill knyta an till något intervjupersonen sagt (Bryman, 2011, s.415).  

 

4.2 Urval 

Jag intervjuade fem lärare, varav tre stycken är aktiva som geografilärare på gymnasiet, medan 

två stycken arbetar vid Uppsala universitet. De som arbetar vid universitet har även de lång 

erfarenhet av geografiundervisning på gymnasienivå. Nedan presenteras lärarnas antal 

högskolepoäng i geografi samt hur lång erfarenhet de har av läraryrket. För att följa 

konfidalitetskravet har lärarna tilldelats fiktiva namn (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

• Erik – 90 högskolepoäng i geografi. Arbetat som lärare i arton år, varav mestadels 

på gymnasieskolor men även på högstadieskola under några år. Undervisade inte i 

geografi till en början.  

• Katarina – 90 högskolepoäng i geografi. Arbetat som lärare på gymnasieskola i 

tre år och dessförinnan på högstadieskola i ett år.  

• Maria – grund som markvetare och läste därigenom naturgeografi, och läste 

därefter till kulturgeografi för att sedan gå vidare till forskning. Arbetat som 

gymnasielärare i cirka nio år. Har inte undervisat i geografi under samtliga år.  

• Anna – 90 högskolepoäng i geografi. Arbetat som gymnasielärare i cirka åtta år.  

• Dan – 90 högskolepoäng samt licentiatexamen i geografi. Har arbetat som lärare 

i cirka 39 år. Undervisade inte i geografi till en början.  

 

Elevintervjuerna är åtta till antalet, varav sex stycken är intervjuer med en enskild 

intervjuperson, en intervju är med två intervjupersoner och en intervju med tre intervjupersoner. 

Totalt har alltså elva gymnasieelever deltagit, och utav dessa har sex stycken antingen läst 

geografi på gymnasienivå eller läste geografi på gymnasienivå vid intervjutillfället, medan fem 

stycken varken läst eller skulle komma att läsa geografi på gymnasienivå. Tanken med att 

intervjua elever som läser eller har läst gymnasiegeografi såväl som elever som inte har gjort 

det var att jag ville se om det kunde anas någon skillnad i synsätt och tankar kring hållbar 

utveckling, geografi och framtidsfrågor, och om det kan tänkas att geografiutbildningen alltså 

haft en påverkan. Eleverna som intervjuats har inte tilldelats fiktiva namn då det höga antalet 

troligtvis skulle störa läsningen. De benämns vid citat istället utifrån sitt gymnasieprogram samt 

inriktning i resultatdelen för att på så vis synliggöra om de har läst geografi eller inte. Om de 

inte citeras benämns de antingen som geografielev (om de läst eller läser geografi på 

gymnasienivå) eller icke-geografielev (om de inte läser eller kommer att läsa geografi på 

gymnasienivå).  

 

• SASAM 1 – Eleven går första året på samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktning samhällsvetenskap och läser alltså geografi 1. 

• SASAM 3 - Eleven går tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet och har läst 

geografi 1.  

• SABET – Eleven går samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 

beteendevetenskap och läser inte geografi 1.  
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• NA – Eleven läser naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap 

och läser inte geografi 1.  

 

Jag hade gärna intervjuat någon elev som läst eller läser naturvetenskapsprogrammet med 

inriktningen naturvetenskap och samhälle, men jag har tyvärr inte lyckats komma i kontakt med 

någon med den programinriktningen. Eleverna som intervjuats har jag kommit i kontakt med 

genom ett boende för gymnasieungdomar där jag arbetar, där eleverna bor i studentkorridorer 

eftersom de valt att studera vid en gymnasieskola i Uppsala men egentligen kommer från någon 

annan ort. Intervjupersonerna har alltså valts genom bekvämlighetsurval, vilket vill säga att 

valet utgick från vad som fanns till hands och som ansågs enklast (Bryman, 2011, s.434). Värt 

att poängtera är att eleverna som intervjuats kan antas komma från relativt ekonomiskt trygga 

bakgrunder eftersom boende på annan ort under gymnasiestudierna kan finansieras. Som nämnt 

under 3.2 visade en studie (Boeve de-Pauw och Petegem, 2010) att unga från välbärgade 

familjer visade mindre intresse för miljöfrågor, vilket skulle kunna vara gällande för denna 

studie. Detta är dock inte något jag kommer spekulera i eftersom studien är för liten för att 

kunna visa några sådana mönster.   

 

4.3 Genomförande och analys av intervjuer 

Esaiasson et al. (2017, s.277) skriver att intervjuerna bör äga rum på ett ställe där 

intervjupersonen känner sig så bekväm som möjligt, men där det ändå är lugn och ro. 

Intervjuerna med lärarna genomfördes på deras arbetsplatser medan intervjuerna med eleverna 

genomfördes i deras studentkorridorer, alltså hemma hos dem, vilket bör vara en bekväm miljö 

för samtliga som blev intervjuade. Intervjuerna var ungefär mellan 30–70 minuter långa. Vid 

ett intervjutillfälle med en lärare blev det dock något högljutt runt omkring då vi satt i ett 

personalrum som under tiden intervjun fortgick fylldes på med allt fler människor. Under själva 

intervjutillfället utgjorde inte detta något större problem, men eftersom jag valde att spela in 

intervjuerna med hjälp av mobiltelefon för att sedan transkribera blev just denna intervju 

särskilt tidskrävande vid transkriberingstillfället.   

Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide, vilket som nämnt är karaktäristiskt 

för en semistrukturerad intervju. Frågorna i intervjuguiden bör vara korta, lättbegripliga och 

befriade från akademisk jargong, då det inte är meningen att jag som intervjuare ska vara 

tvungen att lägga ner onödig tid på förklaringar vid intervjutillfället (Esaiasson et al., 2017, 

s274).   

Vidare beskriver Esaiasson et al. (2017, s.280) att kategorisering av intervjumaterial i stor 

utsträckning kan likna en kvantitativ innehållsanalys genom att sätta plus- eller minustecken i 

marginalen av utskriften för att markera om en viss kategori förekommer eller inte, alternativt 

om intervjupersonen är för eller emot något. Jag använde mig till viss del av plus- och 

minustecken för att kategorisera de intervjuade lärarna och elevernas åsikter, men därtill 

markerade jag olika teman med hjälp av olika färger. Detta gjorde det enklare att få en snabb 

överblick över var i texten jag kunde hitta det jag ville få med i mitt resultat.   

Trots att min studie inte kommer kunna visa några generaliserbara resultat har jag valt att 

skriva hur många av eleverna som är av en viss åsikt för att kunna visa om det finns tendenser 

bland just dessa intervjupersoner.  
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5. RESULTAT 

 

5.1 Lärarnas åsikter och svar 

5.1.1 Geografiämnets innehåll 

Lärarnas syn på vad de anser är viktigast inom geografin skiljer sig något åt. Maria menar att 

alla delar i geografin är viktiga – för att förstå samhället, för att förstå omvärlden och för att 

förstå oss själva. Hon berättar att undervisningen beror lite på elevernas bakgrund. Som 

exempel tar hon upp att hon just nu försöker fördjupa sig lite mer i kulturgeografidelen eftersom 

hon har naturelever, och hon vill att de ska förstå att även det hänger ihop med vad de har lärt 

sig inom exempelvis biologin eller fysiken. De måste ju förstå båda delarna för att förstå sin 

omvärld. Även Erik är inne på att undervisningsfokuset beror på vilken klass det är och vad just 

de behöver, men tar upp att det är viktigt att få eleverna att se sambandet mellan natur- och 

kulturgeografi och att knyta ihop dem. Anna säger att hon själv lutar mer åt naturgeografin och 

att hon därför lägger stort fokus på det, eftersom hon tycker att det är så roligt. Hon menar att 

det är så hon som person speglar ämnet och tror att de lärare som har kombinationen 

geografi/samhällskunskap lutar mer åt kulturgeografin. Eftersom hon inte anser sig vara lika 

kunnig i kulturgeografi använder Anna läromedel och tar upp de kulturgeografiska begrepp 

som finns i boken. Dan nämner försörjningsfrågor som något av det viktigaste inom geografin:  

 

Vad vi äter, vad vi har för råvaror, vad vi har för handel, hur vi använder markytan. Och det beror ju i sin 

tur på såna saker som klimat och växtlighet och tillgång på vatten. Och kunskaper om de här 

materialflödena, alla utsläpp och så.  

 

Dans svar handlar i mångt och mycket om hållbar utveckling, vilket är även Katarinas tanke. 

Hon förklarar att hon ser det som att hållbar utveckling blir allt viktigare i samhället såväl som 

inom geografin, och att det därför är hennes huvudfokus.  

 

5.1.2 Hållbar utveckling i geografiundervisningen 

Vid frågan om hur stor plats hållbar utveckling får i geografiundervisningen är även Maria inne 

på samma spår som Katarina: Det är hela röda tråden, från start till stopp. Anna å andra sidan 

tycker själv att hon gett hållbar utveckling för lite plats i sin undervisning, med förklaringen att 

hennes kunskaper om det helt enkelt inte räcker till. Erik anser att han ger hållbar utveckling 

mycket plats, då han tycker att det framgår tydligt från Skolverket att så ska göras. Han förklarar 

att han inte ser hållbar utveckling som ett separat område utan att det ska genomsyra 

undervisningen, och tar upp som exempel att det är naturligt att titta på klimatförändringar när 

man läser om väder.  

Gällande läromedel anser Dan att själva kunskapsgrunden när det kommer till hållbar 

utveckling är tämligen bra, men att böckerna innehåller oreflekterade värderingar; de tenderar 

att servera eleverna vad de ska tycka, istället för att få dem att analysera och tänka efter själva. 

På frågan om hur man istället ska bemöta frågor gällande hållbar utveckling svarar han: Genom 

att man får kunskaper och förståelse, och får analysmodeller och sådär så kan man resonera 

om hur vi ska skapa framtiden, och hur ska min roll vara när vi skapar framtiden. Dan menar 

att han försöker koppla samman saker så mycket som möjligt, men att det är en utmaning när 
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boken inte är skriven på det sättet, och att den därför får användas mer som en uppslagsbok. 

Även Maria ställer sig kritisk till hur läromedel hanterar hållbar utveckling: 

 

Tittar man bara på miljökapitel, eller hållbar utveckling, så tycker jag att det ger inte hopp riktigt, utan ”det 

blir sämre, det blir sämre, det blir sämre”. Och det där måste vi vända också. Okej, det blir sämre, men vad 

är det vi kan göra för att vända det här? Ligger det här bara på politisk nivå? Eller kan man själv jobba med 

nånting, och i så fall vad? 

 

Maria menar att det i böckerna bara konstateras vilka problem som finns, att det saknas en 

koppling: och därför tror jag också att många lärare blir mer åt det hållet, om man inte själv 

har funderat så tror jag att man hamnar där. Anna förklarar att de äldre kursböcker hon använt 

i grund och botten är relativt bra, men att de måste kompletteras med nytt material, främst 

gällande kulturgeografi. Angående hållbar utveckling förklarar Anna att det nämns bara kort 

lite här och var om det hela. Katarina berättar att hon tidigare använt läromedel, men att hon 

kände sig tvungen frångå dem eftersom hon tyckte att hållbar utveckling mest inflikades istället 

för att vara centralt som hon önskar. Hon fortsätter med att förklara att hon tycker att geografi 

är ett ämne där man som lärare bör försöka koppla undervisningen till aktuella händelser. Det 

är ju tidskrävande, men det är också vad jag tycker är så kul med ämnet, att det går att plocka 

in från så många olika områden, allt från stora naturkatastrofer till ett lokalt vägbygge. Även 

Erik poängterar att det inte räcker att använda läromedel då böckerna i regel är daterade. Han 

tar upp att man får läsa den forskning som finns just nu, och att det är den som ska påverka 

undervisningen.      

 

5.1.3 Ämnesöverskridande arbete kring hållbar utveckling 

Anna tar upp att hon tror att man vinner mycket på att arbeta ämnesövergripande när det 

kommer till hållbar utveckling. Hon tycker att skolan borde ha ett projekt som inte är 

ämnesspecifikt utan utgår från hållbar utveckling. Anna får frågan om de har haft något sådant 

projekt på hennes skola:  

 

Det har varit på tal, då har vi snarare kallat det för miljö, att det ska vara en röd tråd i alla ämnen. Men 

tyvärr dör det, för folk är stressade, man orkar inte […] Så tanken är god, jag tror man har mycket att 

vinna på det, men det halkar ner på prioriteringslistan.  

  

Dan berättar att han har arbetat ämnesöverskridande med hållbar utveckling tidigare, men att 

det har blivit mycket svårare sedan 2011 då geografi nu inte längre är ett programgemensamt 

ämne. Eftersom inte alla elever läser geografi menar han att det numera är näst intill omöjligt 

att inkludera geografin i några samarbeten. Även om det finns ämnesöverskridande projekt 

gällande hållbar utveckling på skolan tror Dan att det blir svårt för andra ämnen än geografi att 

få med helheten av hållbar utveckling. För Erik ser situationen annorlunda ut då han arbetar på 

en skola där många fortfarande läser geografi, och han har ämnesöverskridande projekt med 

hållbarhetsperspektiv. Det är ju det positiva också med geografi, att det är ett bra ämne att 

samarbeta med andra ämnen.  Både Maria och Katarina konstaterar dock att de, likt Dan, inte 
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heller har möjlighet att arbeta ämnesöverskridande med hållbar utveckling, och båda påpekar 

att det blivit svårare sedan Gy 2011.  

 

5.1.4 Geografiämnets roll i skolan idag 

Samtliga intervjuade lärare anser att det är tråkigt att geografiämnet får så lite utrymme i dagens 

gymnasieskola. Maria tar upp att hon egentligen är av åsikten att alla borde läsa geografi, för 

att förstå sammanhang. Hon fortsätter med att hon tycker att man genom Gy 2011 har försämrat 

möjligheterna för eleverna att koppla samman de olika ämnena och förstå hur saker och ting 

hänger ihop; jag tror att det är viktigt i samhället idag, att ha en holistisk bild, och där har 

geografin en stor betydelse. Dan förklarar att geografiämnet är nödvändigt för vår förståelse av 

hur människan använder omgivningen:   

 

Vi har ju gemensamt ansvar för att ta hand om våran jord, för att förstå hur jorden fungerar. För att förstå 

alla processer som äger rum på jorden måste man ha goda kunskaper om jordytan, och allt ifrån berggrund 

till klimat och såna saker, och sen kunna koppla det till mänsklig verksamhet och kunna värdera det och så. 

Och skapa resurser för att alla ska få mat, ha förståelse för ekonomi, ha förståelse för våran identitet. Så 

geografiska kunskaper är absolut nödvändigt. 

 

Dan fortsätter därefter med att ställa sig frågande till varför geografi minskades i och med Gy 

2011 och lägger fram att han tycker att det borde få mer utrymme. Erik är även han inne på 

samma spår och tar upp att han tror att det är stora delar av geografin som många gymnasielinjer 

skulle ha nytta av. Han betonar särskilt att geografi verkligen borde ingå på naturprogrammet 

där det är synnerligen relevant, men att linjer som kanske inte är högskoleförberedande också 

är i behov av geografi då det hör till de ämnen som räknas som allmänbildande. Katarina tar 

dock upp just den synen på geografiämnet som en möjlig orsak till varför geografi inte 

prioriteras. Hon tror att många ser geografi som just allmänbildande, men inte nödvändigt. Det 

hänger ju ihop med bilden av geografi, det där att man ska kunna placera länder och städer 

och så. Många tänker ju ändå att det är främst det som är geografi, och att det räcker att man 

lär sig det på högstadiet. Katarina utvecklar med att hon tror att geografin behöver en tydligare 

identitet om det ska ha en chans att få större utrymme i skolan. Erik tar upp ett annat potentiellt 

problem som geografin har, att det är som ett verktyg som används i andra ämnen för att förstå 

saker. En del av det som läses inom geografin läses även parallellt i andra ämnen:  

 

Man läser i naturkunskap, biologi, fysik eller samhällskunskap […] och det gör ju kanske att man som 

skolpolitiker kan tänka sig att vi utökar dom här bitarna i dom här ämnena så lägger vi ner geografiämnet, 

för vi behöver helt enkelt fler timmar för nåt annat ämne som är mer akut.   

 

Erik tycker dock personligen att ämnet är viktigt, och tar upp att om man nu ska hålla fast vid 

idén att det finns ett värde av att kunna arbeta tvärvetenskapligt är geografin nyttig för att börja 

göra det i unga åldrar.  

 

5.1.5 Synen på, och undervisningen om, framtiden 
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Enligt Erik ingår det i geografin att man tittar på framtiden, men att man samtidigt måste vara 

försiktig; han menar att om man tittar på framtiden för vidlyftigt försvinner man lätt bort från 

vetenskap. Samtidigt tar Erik upp att inom vissa miljöfrågor vet vi vad som troligtvis kommer 

hända, som att majoriteten av forskarkåren är överens om troliga konsekvenser av till exempel 

en ökad havstemperatur. Maria säger att de tittar exempelvis på hur det kommer se ut om 

temperaturen stiger en eller två grader, utifrån rapporter. Hon berättar att de också tittar på vad 

som görs inom forskningen, alltså inte bara prognoser. Dan tror att det är svårt att sia om 

framtiden, men att han vill ge eleverna en undervisning som ger dem förmågor att kritiskt 

analysera och att kunna vara demokratiska i sitt förhållningssätt. Han menar att genom att ha 

ett sådant förhållningssätt kan man ha beredskap för framtiden. Han tillägger: Och man måste 

koppla befolkningsfrågorna till resursanvändningen, det är ju den stora övergripande 

miljöfrågan, och i geografiämnet finns det ju jättemycket om det.  

Anna berättar att hon har en väldigt dyster bild av framtiden: främst gällande klimatfrågan, jag 

gör ju lite som alla andra, jag stoppar huvudet i sanden, jag vill helst inte tänka på det här. 

Erik tycker även han att det är lätt att framtidsbilden blir negativ: 

 

 Geografin är ju ett bra ämne för en dysterkvist […] Och det är ju inte som så att jag kan presentera några 

lösningar, för just nu så ser det ju inte ut så som att det finns en färdig lösning, "så här skulle vi kunna göra 

för att stoppa klimatförändringarna".  

 

Katarina medger också att hon tycker att det är problematiskt ibland att leva upp till bilden av 

hur man ska leva hållbart som man försöker förmedla till eleverna. Jag är inte mer än bara 

människa, som lever i ett samhälle som inte är anpassat för att vi ska leva hållbart. Det blir ju 

lite som en ursäkt, men jag tycker att det är svårt, det gör jag. Hon fortsätter med att berätta att 

hon försöker undvika att ge pekpinnar, utan ger förslag på vad som kan göras istället. Hon 

menar att det är viktigt att lyfta positiva saker som händer och görs också, att visa vad som 

faktiskt går framåt och åt rätt håll. Anna tror att det är viktigt att inte säga att det löser sig, 

eftersom det faktiskt är upp till nästa generation att lösa problemen. Men hon betonar att det är 

viktigt att ta upp problemen på rätt sätt: 

 

Det finns ju en risk att eleverna trubbas av, beroende på hur man lägger fram det. Man kan ju inte bara säga 

det här är min svarta bild och sen lägga locket på, utan hur kan vi göra nåt åt det? Vad skulle ni kunna göra? 

Vad kan man göra globalt sett?  

 

Maria tror att det är viktigt att försöka förstå att vi måste tänka kollektivt. Hon menar att vi lever 

i ett allt mer individualiserat samhälle globalt sett, och att vi därför måste ta kollektiva beslut 

för att skapa förändring.  

Samtliga lärare tar upp att de tror att eleverna ser pessimistiskt på framtiden globalt sett, men 

att de ändå har en positiv syn på den egna framtiden. Erik förklarar: 

 

Många elever ändå har en stark framtidstro när det gäller det egna livet. Man kan se att det globalt kommer 

finnas problem som blir betydligt värre, men de flesta av våra elever här kommer från en priviligierad miljö, 
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så de ser ändå en positiv framtid för sig själva. Det kommer gå dåligt, men jag kommer vara på toppen av 

de andra. 

 

Dan resonerar liknande och säger att han tror att många elever har en tilltro till att de har 

förmåga att skapa åt bra liv åt sig själv. Han menar vidare att eleverna har kunskapen, men att 

de väljer att blunda. Jag tror att man faktiskt till en rätt stor del tänker på sin egen framtid, sitt 

eget välbefinnande och sina näras. 

 

5.1.6 Geografi i framtiden 

Maria tror inte att geografiämnet kommer att få särskilt stor plats i skolan i framtiden, trots att 

hon tror att det behövs: Är det något ämne som verkligen skulle behöva ha mer utrymme i skolan 

så är det geografi. Det borde vara obligatoriskt för alla. Erik tycker att det finns bra poänger 

att läsa geografi, och inte minst yrkesmässigt då han menar att det finns mycket jobb som har 

med geografi att göra. Han tycker dessutom att geografi är ett ämne som hjälper eleverna att 

förstå andra ämnen, men tror att framtiden för geografin i skolan är oklar: Det beror ju på, 

skolpolitiken är som den är. Katarina för återigen fram att hon tror att geografin i skolvärlden 

behöver en tydligare identitet, och att ta ett tydligare ansvar för hållbar utveckling skulle kunna 

gynna ämnet. Hon menar att det är dags att geografin kommer bort från den förutfattade 

meningen att det primärt handlar om att placera saker på en karta. Vi är ju det enda ämnet som 

har ett ben i naturvetenskapen och ett i samhällsvetenskapen – vi borde utnyttja det. Maria tar 

också upp att synen på vad geografi är måste förändras: 

 

Mina egna barn som går på högstadiet, jag tänker på vad dom läser inom geografin. Det är länder, 

befolkning, de ska kunna kartor och sjöar och hav. Visst, det är en viktig del av geografin, att kunna kartor 

och så vidare. Men man kanske kan få in kartan, den måste inte vara ett eget avsnitt. Om man pratar om till 

exempel kläder, att man då pratar lite om Bangladesh, var ligger det, vilken kontinent och så vidare. Där 

tror jag att vi måste ändra, vi lärare har jättesvårt att ändra det på grund av att vi styrs idag, så pass mycket 

vad som ska göras inom olika ämnen. Så man skulle behöva få upp ögonen på politiker om vad geografi är 

och vad ämnet kan göra, det tycker jag.  

 

Dan är inte av åsikten att geografi borde profilera sig mot hållbar utveckling; han tycker att 

hållbar utveckling ska genomsyra geografiämnet, men att alla ämnen måste ge sina olika 

kvalificerade bidrag. Däremot ser han att en lärare som undervisar i geografi är en sådan 

lärare som ska driva hållbarhetsfrågor i skolan, men att geografilärare i dagsläget kan göra 

väldigt lite, med tanke på hur situationen för ämnet ser ut. Geografin har blivit så 

undanskuffad […] geografin är nödvändig och måste finnas.  

 

5.2 Elevernas åsikter och svar 

5.2.1 Synen på geografiämnet 

Samtliga elever som läst eller läser geografi 1 på gymnasiet menar att deras bild av geografi 

under högstadiet var att det mestadels handlade om kartor. En elev förklarar att hon minns det 

som att under större tiden de ägnade sig åt geografi satt de oftast och placerade ut länder, städer, 

floder eller berg på kartor med hjälp av program på internet. En annan elev förklarar det som 
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att de en månad kunde arbeta med att placera ut Afrikas länder på en karta och en annan månad 

Europas. Hans minnesbild av geografiämnet under den tiden var att de endast fick namn på 

länder eller städer som de sedan skulle placera ut på en karta, utan att någon form av djupare 

samtal om de länderna eller städerna man placerade ut ägde rum. En av geografieleverna anser 

att geografin under högstadieåren var ungefär likadan, bara att den nu under gymnasietiden 

blivit mer invecklad. Alla är dock överens om att bilden de hade med sig av geografi från 

högstadiet har förändrats. Hälften av geografieleverna nämner ändå kartor som första respons 

på vad de tänker att geografi är, men efter vidare samtal kommer samtliga in på att 

geografiämnet handlar om mer än det. Som övriga områden de förknippar med geografi nämns 

bland annat inre krafter, klimatzoner, naturkatastrofer, migration och befolkningsutveckling, 

men endast en av geografieleverna nämner hållbar utveckling i samband med geografi. 

Samtliga av geografieleverna tycker att det vore intressant om geografiundervisningen var mer 

kopplad till aktuella händelser, och ingen av dem menar att lärarna tar upp aktuella händelser 

eller forskning i någon större utsträckning.  

            Icke-geografieleverna ger även de en bild av geografi som ett ämne som främst handlar 

om kartor. Två stycken nämner utöver kartor naturgeografiska aspekter, såsom väder och klimat 

och landskapsförändringar, och en av dessa elever kom en bit in i intervjun fram till att de tog 

upp frågor kring hållbar utveckling under geografiundervisningen på högstadiet.   

När eleverna får frågan om de kan se någon nytta med geografiundervisningen skiljer sig inte 

karaktären på svaren mellan geografielever och icke-geografielever. Vissa av dem menar att de 

inte ser att de kommer ha någon större nytta av sina geografikunskaper: Det mesta går ju att 

söka upp på nätet, eller typ allt som har att göra med geografi går att söka upp. Det är väl 

lite street smart, man ska va lite så (SABET). Eleven pratar i denna situation om att geografi 

mest handlar om länder och städer på en karta, och även om han menar att det de kunskaperna 

gör att man uppfattas som allmänbildad anser han att de egentligen inte är nödvändiga att lära 

sig utantill. Åtta av de elva intervjuade eleverna nämner geografi som ett ämne som hör ihop 

med just allmänbildning. De förklarar att de tycker att det är intressant och att det är viktigt att 

vara allmänbildad, men att de inte tror att de kommer ha någon större nytta av kunskaperna 

utöver just i allmänbildningssyfte. En av eleverna tar upp att geografi ger en förståelse för 

världen:  

 

Man får en annan förståelse för hela världen, hur det sitter ihop. Jag tror att det är väldigt bra 

allmänbildning, man får bättre koll på läget. Men det är kanske inte användbart till nåt konkret. Det finns 

med som bakgrundsfakta typ (SASAM 1). 

 

Denna elev ser alltså inte geografi som användbart rent konkret och vidareutvecklar sitt svar 

med att hon inte ser vilka yrken geografi skulle kunna leda till. När övriga elever ombeds svara 

på vad de tror att geografi kan tänkas leda till för yrken är svaren trevande. Geografieleverna 

nämner lärare, forskare, volontärarbetare, något med hållbart samhälle och samhällsplanerare 

medan icke-geografieleverna föreslår geolog och lärare.  
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5.2.2 Hållbar utveckling 

De elever som inte läser geografi har en relativt enhetlig bild av vad hållbar utveckling är. Fyra 

av fem beskriver hållbar utveckling utifrån endast ett ekologiskt perspektiv. De nämner att de 

tänker på till exempel klimatförändringar, miljövänliga drivmedel, isar som smälter och 

ökenspridning. En av eleverna återger dock en definition snarlik Brundtlandrapportens 

definition: vi ska använda planeten och resurserna på ett så bra sätt som möjligt så det håller 

för den här och kommande generationer, så alla kan leva ett bra liv typ (NA).  Han berättar 

dock att de inte tar upp särskilt mycket om hållbar utveckling på gymnasiet, utan endast 

litegrann inom biologin och talar endast om hållbar utveckling som miljöproblem. Han menar 

att han får sin bild av miljöproblem mestadels från sociala medier såsom Facebook, men även 

lite från tidningar och lite från skolan. Det han fått med sig från skolan var mestadels från 

högstadiet då han hade en SO-lärare som var väldigt insatt i miljöfrågor, och som han minns 

det tog de mest upp hållbar utveckling inom geografin. Det mesta jag vet om hållbar utveckling 

är från grundskolan, där las hela grunden. Sen på gymnasiet blev det bara spretigt (NA). 

Övriga icke-geografielever anser alla att hållbar utveckling mest hör hemma inom de 

naturvetenskapliga ämnena och talar endast om hållbar utveckling som miljöproblem. En elev 

nämner att hållbar utveckling också höra hemma lite i samhällskunskapen men tar inte upp 

något som kan kopplas till ett annat perspektiv än det ekologiska. Alla utom en berättar att de 

får veta mest om hållbar utveckling via sociala medier eller TV. Den sista eleven tycker att hon 

får mest kunskap om hållbar utveckling genom skolan.  

Geografielevernas uppfattning om hållbar utveckling går lite mer isär. Två stycken återger 

en liknande bild som icke-geografieleverna, det vill säga en som endast tar upp det ekologiska 

perspektivet. De resterande fyra eleverna tycks medvetna om att hållbar utveckling inte handlar 

endast om miljöfrågor och tog exempelvis upp överpopulation, överkonsumtion, demografiska 

transitionen och fördelning av världens resurser. Två stycken av dem visste att det finns tre 

dimensioner av hållbar utveckling, även om en av dem för stunden endast kom ihåg namnen på 

den sociala och den ekonomiska dimensionen. En elev menar att de tagit upp hållbar utveckling 

som ett separat område för att sedan gå över till andra områden. Två stycken tycker att hållbar 

utveckling bara nämns lite här och där och en av dem tycker att det borde tas upp mer: Det är 

ju viktigt, vi borde ha mer. Och i så fall är det väl geografi som borde det. Det har ju med vår 

jord att göra, hur vi ska ta hand om den. Det är väl geografins sak (SASAM 1).  De övriga tre 

stycken tycker att det tas upp ofta. Jag tycker nog att det oftast var med i bakgrunden. Så fort 

man skulle diskutera konsekvenser och orsaker av nånting så såg man på typ den mallen, dom 

tre, ekonomi, socialt och nåt mer (SASAM 3). När eleverna får frågan om var de tycker att hör 

hemma svarar fyra av de sex geografieleverna att hållbar utveckling främst hör hemma inom 

geografin. En elev svarar:  

 

Geografi är ju tvärvetenskapligt och eftersom begreppet är på båda sidor, typ både natur och sam eller 

vad man ska säga, så vore det ju ganska lämpligt att placera det på mitten. Fast det vore ju konstigt för 

dom som inte läser geografi. Om dom inte skulle få nåt alls (SASAM 3).  

 

En av de kvarvarande två geografieleverna förklarar att hon hört att hållbar utveckling ska tas 

upp i alla ämnen, men medger att så inte görs och att hon inte riktigt förstår varför det skulle 
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det heller. Ska vi prata om hållbar utveckling på bilden liksom, eller religionen? Det skulle vi 

ju aldrig göra (SASAM 1). Den sista geografieleven tycker att hållbar utveckling kan tas upp 

inom geografin, men eftersom det även tas upp i naturkunskapen tycker hon att det känns 

onödigt att ta upp samma sak inom två ämnen. Man läser ju om hållbar utveckling inom 

naturämnet, så geografin känns lite onödigt. På naturkunskapen är det mycket om föroreningar 

i vatten och mark och så. Försurningar, utsläpp (SASAM 1). När eleven får följdfrågan om de 

kopplar hållbar utveckling till någon form av samhällsaspekt eller hur människor blir påverkade 

svarar hon att hon inte tror att de har gjort det, men att det i så fall skulle vara hur antibiotika 

påverkar oss med tanke på allt kött vi äter.  

Geografieleverna nämner också sociala medier som var man ofta hör om hållbar 

utveckling, men fyra stycken nämner också att skolan tar upp det. Familj, sociala medier, skola. 

Litegrann hela tiden får man ju höra (SASAM 3).  

 

5.2.3 Synen på framtiden 

Synen på framtiden är snarlik bland eleverna och det går inte att utläsa någon direkt skillnad 

mellan svaren från geografieleverna och icke-geografieleverna. Tio av de elva 

intervjuade eleverna beskriver att de tror att världen kommer bli sämre i framtiden, men de 

tycks inte tro att de kommer påverkas personligen av det. De beskriver sina liv i framtiden som 

att de kommer ha familj, hus, tjäna mycket pengar eller liknande. Man tänker att samhället går 

utför, men jag, jag har det ganska fint här. Att det liksom är två skilda saker (SASAM 3). 

Förklaringarna till att de inte tror att de själva kommer drabbas är antingen att problemen ligger 

längre fram i tiden än deras levnadstid eller att problemen inte kommer drabba Sverige i särskilt 

stor utsträckning. En av eleverna tror att det enda vi kommer märka av i Sverige är att vi får 

mindre snö. Fortsätter det som det gör kommer det ju inte vara snö och så, och det är ju lite 

tråkigt om man gillar att åka skidor och sådär. Så man hoppas ju att det ska bli bättre, mer 

miljövänligt (NA). Den elev som inte tror att världen kommer bli sämre i framtiden sätter sin 

tilltro till att forskare kommer lösa problemen:   

 

Det var ju inte allt för länge sen vi började få dom här omfattande problemen, om vi tänker så. Och vi har 

inte haft så länge att ha hunnit kolla eller forska på problemen, det är ju väldigt aktuellt. Man kommer väl 

hitta på nåt fiffigt kanske, det är vad jag tror (SASAM 1). 

 

Fem stycken uttrycker till synes något bekymmerslöst svar i stil med att de ändå inte kommer 

leva när de här problemen kommer gälla så de behöver inte bry sig. En av dem ger ett lite mer 

utvecklat svar: Jag har inte tänkt så mycket på det. Eller jag förtränger det, man mår bara 

dåligt om man tänker på det. Man behöver inte bry sig för det kommer inte hända mig ändå 

(SASAM 3). När de får följdfrågan om de tror att de kommer tänka annorlunda om de får barn 

svarar dock tre av dem att de förmodligen kommer tänka annorlunda då. En elev menar att han 

bryr sig om miljöproblemen, men att det inte är något han tänker på för jämnan. Det är inte som 

att jag vaknar på morgonen och tänker ”fan, tänk om isarna smälter, då jävlar”. Men om det 

kommer på tal kan man ju tänka ”oj, det är ju inte så bra” (SABET). Liknande åsikter uttrycks 

av ett par andra elever; de är medvetna om problemen och kan känna en viss oro, men det är 

inget som tar upp ens vardagstankar.  
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Som svar på vad som skulle krävas för att människor skulle ta de framtida hoten på allvar ger 

en geografielev svaret:  

 

I den riktning vi är på väg i nu kommer vi fortsätta tills något, eh, det låter ju hemskt att säga, men tills 

något hemskt händer västvärlden. Typ att vi får liknande konsekvenser, eller på väg att få liknande 

konsekvenser. Då skulle nånting göras åt det, det tror jag (SASAM 3).  

 

En annan geografielev är inne på samma spår och menar att man inte kommer bry sig förrän 

man själv eller folk i ens närhet blir påverkade. Innan det tror han inte att vi kommer förändra 

vårt sätt att leva: Människor är ju människor, man kanske inte vill offra allt för mycket, man är 

ju egoistisk (SASAM 3). Nästan alla av eleverna (åtta av elva) menar att de ändå försöker tänka 

hållbart genom att exempelvis inte slänga plast i naturen, inte äta kött eller äta mindre kött, 

sopsortera, cykla istället för att åka bil och att tänka efter mer på vad man köper.  

Vissa av eleverna tycker att man får lära sig lite genom undervisningen vad man kan göra själv, 

men att det är samma saker som man fått höra sedan man var liten. Det är väl lite mer än panta 

burkar som behöver ändras på, det är inte där problemet ligger. Det är ju det som är grejen, 

dom verkliga problemen är svårare att ändra på (SASAM 3). Sådant som att inte äta kött 

nämnde två elever som något de hört mer om genom sociala medier än genom utbildningen, 

och att de skulle vilja få veta mer i skolan både vad man själv kan göra och vad som görs i 

världen. En annan geografielev menade att ansvaret ligger både på individnivå såväl som på en 

högre nivå: 

 

Vissa tänker väl att det är upp till politikerna, dom får fixa det. Men dom kan ju inte göra annat än att 

underlätta för alla andra att göra medvetna val. Så det ligger väl på båda. Det är jättesvårt att agera hållbart 

om inte samhället tillåter en till det, då blir det jättekomplicerat. Medans om det finns ett fungerande system, 

då är det ju lättare (SASAM 3). 

 

 En geografielev tar upp att deras geografilärare försöker få dem att tänka mer på de val de gör 

i vardagen, såsom att kasta en massa mat eller köpa kläder som man kanske inte ens använder. 

Ingen av eleverna tycker dock att undervisningen tar upp vare sig något kopplat till forskning 

eller något som har ett framtidsperspektiv. De tycker inte heller att potentiella lösningar på 

framtidens problem är något som diskuteras över huvud taget. Om vi pratar om framtiden är 

det väl i så fall bara att den inte ser så bra ut, det blir oftast lite deppigt (SASAM 1). En av 

eleverna tror dock att lärarna behöver måla upp en negativ framtidsbild: 

 

Jag tror man behöver vara mer skrämmande. Typ om vi gör det här så kommer det här hända. Man behöver 

berätta om hur framtiden kommer se ut. Det är många som tar allt för givet. Det känns som att man måste 

upplysa människor om att det ser sämre ut, och det kommer bli sämre. Och inta att bara för att du har 

mycket pengar kommer det gå bra. Dom måste tänka att dom kommer drabbas med för att dom ska bry sig. 

Folk skiter i det för dom ser det inte som ett problem (NA).  
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Citatet ovan stämmer överens med det som uttryckts tidigare om att man behöver bli personligt 

drabbad för att bry sig. Eleverna verkar obekanta med begreppet solidaritet, men de tror att det 

är något som skulle behöva inkluderas i undervisningen.  

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 En kluven syn på geografiämnet 

Det förekommer spridda syner på vad geografi är och vad som är viktigt bland de intervjuade 

lärarna och eleverna. Maria menar att alla delar är lika viktiga och att de måste förstå både 

kultur- och naturgeografin för att förstå sin omvärld och säger att hon anpassar undervisningen 

utifrån vad hon tror att eleverna behöver. Även Erik beskriver att han anpassar undervisningen 

efter vad eleverna behöver, men att det är viktigt att knyta ihop de två olika grenarna. Denna 

syn är förenlig med Fridfeldt och Molins (2010) syn om att undervisningen ska utveckla 

elevernas kunskaper i det sammanhållna ämnet geografi, istället för att undervisa kultur- och 

naturgeografi var för sig. Anna menar att hon lutar mer åt naturgeografin och därför fokuserar 

mer på det, vilket skulle kunna kopplas till de naturgeografiska faktakunskaper som Molin 

(2006) menar är en av de starka traditionerna inom ämnet. Dans tankegång kan härledas till 

hållbar utveckling medan Katarina explicit säger att hållbar utveckling är hennes huvudfokus 

då hon ser det som att det blir allt viktigare i både samhället som i geografiämnet. Geografi för 

hållbar utveckling nämns av Fridfeldt och Molin (2010) som ett av geografiämnets fyra 

delsyften, men Katarina verkar se det som det primära. Erik säger också att han ägnar mycket 

tid till hållbar utveckling eftersom han tycker att det framgår tydligt från Skolverket. Maria 

förklarar att hon ser hållbar utveckling som geografiundervisningens röda tråd, vilket ligger helt 

i linje med den argumentation Wakeham et al. (2016) för. De menar att både geografiämnet och 

undervisningen för hållbar utveckling vinner på att kopplas samman, då hållbar utveckling får 

en tydlig inramning och geografiämnet får just denna röda tråd. Vidare beskriver de det som att 

eftersom geografins centrala innehåll är så brett delas undervisningen ofta upp i olika moment, 

vilket kan göra det svårt att få grepp om ämnets karaktär.  Katarina är inne på samma spår när 

hon förklarar att hon tror att geografiämnet behöver få en tydligare identitet om det ska ha en 

chans att få större utrymme i skolan. Hon fortsätter med att ta upp att många ser geografin som 

allmänbildande men inte nödvändig, och hon tror att det hänger ihop med den förlegade bilden 

att geografi först och främst handlar om att placera länder, städer och så vidare på en karta. De 

flesta av eleverna tycks främst anse att geografi handlar om just kartor, och även till viss del 

naturgeografi, vilket återigen kan kopplas till de starka ämnestraditioner som tas upp av Molin 

(2010). Majoriteten av eleverna förknippar även geografi med allmänbildning som nämnt av 

Katarina, och de ser inte nyttan med sina geografikunskaper. Eleverna som läst eller läser 

geografi på gymnasiet menar dock att deras syn på geografiämnet har förändrats, men endast 

en tar upp hållbar utveckling i samband med geografi, trots att det som nämnt är ett av ämnets 

fyra delsyften.  
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6.2 Undervisning för hållbar utveckling i dagens skola 

Katarina tar upp att hon tycker att det är svårt att leva upp till bilden hon försöker förmedla till 

eleverna angående hur man bör leva hållbart och hon förklarar att hon försöker undvika att ge 

pekpinnar. Björneloo (2011) belyser att det kan vara problematiskt att använda begreppet 

undervisning för hållbar utveckling då det kan uppfattas som normerande, men att det också 

kan innebära en handlingsberedskap. Fridfeldt och Molin (2010) skriver att arbetsgruppen för 

geografiämnet som tillsatts av Skolverket var eniga om att geografin borde hantera frågor om 

hållbar utveckling på ett just icke normativt och pluralistiskt sätt. Dan tar dock upp att läromedel 

tenderar att servera elever vad de ska tycka istället för att uppmana dem till egna analyser och 

tankar. Maria menar i sin tur att böckerna har en tendens att ge en negativ bild och att det endast 

konstateras vilka problem som finns, vilket hon tror kan påverka lärare att tänka liknande. 

Denna bild stämmer överens med den forskning som visat att läromedel är en påverkande faktor 

när lärare väljer ämnesinnehåll (Wennberg, 1990; Holmén & Anderberg, 1993; Molin, 2006; 

Molin & Grubbström, 2013). Anna är ett exempel på detta som förklarar att hon använder sig 

av läromedel för främst kulturgeografin där hon känner sig osäker. Anna medger även att hon 

tycker att hon ger hållbar utveckling för lite utrymme med förklaringen att hon upplever sig ha 

för lite kunskaper om det, och otillräckliga kunskaper är ett av problemen som läggs fram av 

gymnasielärare beträffande utbildning för hållbar utveckling enligt Björneloo (2011).  

Ett annat problem är att lärare påverkas av sin ämnestradition i hur de uppfattar hållbar 

utveckling och att naturvetenskapliga lärare visat sig vara osäkra när det kommer till det 

ekonomiska och sociala perspektivet av hållbar utveckling (Borg, 2011). De elever som inte 

läst geografi på gymnasiet tycks endast medvetna om det ekologiska perspektivet, och de tycker 

att hållbar utveckling hör hemma bland de naturvetenskapliga ämnena. Även Krammings 

(2017) studie visade att de deltagande ungdomarna likställde hållbar utveckling med 

miljöfrågor. Av geografieleverna tycktes fyra av sex medvetna om att hållbar utveckling 

handlar om mer än endast det ekologiska perspektivet och fyra stycken tyckte även att hållbar 

utveckling hör hemma inom geografin.   

 

  

6.3 Undervisning om och för framtiden 

Både Arnett (2000) och Robertson och Tani (2013) beskriver en bild som även uppkommit i 

elevernas intervjusvar i denna studie. De tycks se världens framtid som mörk eller osäker, men 

ser trots detta en ljus framtid för sig själva. Näst intill samtliga av de elever som intervjuats 

återger denna bild, och de förklarar att de tror att problemen som kommer uppstå som är 

kopplade till hållbar utveckling antingen ligger långt fram i tiden så att de inte kommer bli 

berörda av den orsaken, eller att problemen inte kommer drabba Sverige. Samtliga lärare tycks 

medvetna om att eleverna har denna bild av den globala och den egna framtiden. Dan menar att 

eleverna har kunskapen, men de väljer att blunda. Kramming (2017) tar också upp att 

ungdomarna i hennes studie visste hur de skulle hindra skadlig miljöpåverkan, men då de kände 

att de kände att de inte gjorde tillräcklig skillnad med tanke på problemens omfattning ledde 

kunskapen till en känsla av hopplöshet. Ojala (2016) för en diskussion kring ungdomars känsla 

av hopplöshet och menar även hon att de har en pessimistisk syn på just den globala framtiden. 

Hon menar att nyckelkompetenser såsom att kunna hantera framtidsscenarion bör ingå i 
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utbildning för hållbar utveckling. Eleverna i denna studie anser dock inte att undervisning med 

ett framtidsperspektiv förekommer i undervisningen, och även en Torbjörnssons och Molins 

studie (2015) visade att eleverna inte fick någon undervisning om framtiden i skolan. Lärarna i 

denna studie verkar däremot anse att de berör framtiden i sin undervisning och Erik menar att 

det ingår i geografin att titta på framtiden. Men han påpekar också att man lätt kan försvinna 

bort från vetenskap om man tittar på framtiden för vidlyftigt, och Dan tror att det är svårt att sia 

om framtiden. Det utesluter dock inte att man kan förbereda eleverna för framtiden, vilket Dan 

menar att man gör genom att lära dem att kritiskt analysera och kunna vara demokratiska i sitt 

förhållningssätt. Pauw (2015) tar upp att vid undervisning och inlärning om geografiska frågor 

bör idéer om dessa frågors framtida utveckling även ingå. Framtidsfrågorna förklaras av 

Béneker och van der Schee (2015) till och med som nödvändiga inom geografiämnet om ämnets 

egen framtid i skolvärlden ska vara säker.  

Maria tar upp att vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle och att det kollektiva 

tankesättet är av vikt för att skapa förändring. Detta resonemang kan kopplas till Torbjörnssons 

(2014) förklaring om att förmågan att reflektera över våra relationer som ligger utanför oss 

själva är viktig att utveckla, med tanke på att vi lever i en tid som är så fokuserat på den enskilda 

individen och att leva för stunden. Just tankesättet att leva för stunden och fokus på jaget verkar 

vara återkommande bland eleverna och de tycks inte tro att det kommer ske någon förändring i 

vårt levnadssätt om vi inte blir mer personligt drabbade. Samtliga lärare bär ansvaret att 

undervisa på ett sådant sätt som leder till en känsla av solidaritet och en förmåga att reflektera 

över vad en hållbar utveckling innebär, men geografi är det enda ämne som tar upp etiska 

överväganden kopplade till hållbar utveckling i kursplanen (Torbjörnsson & Molin, 2015). 

Begreppet solidaritet verkar dock främmande för eleverna i studien och även deras resonemang 

tyder på att det inte är något som betonats i undervisningen.  

 

7. SLUTSATS 

De lärare och elever som deltagit i denna studie tycks ha olika bild av geografiämnet och dess 

roll kopplat till hållbar utveckling. Lärarna förknippar geografiämnet i större grad med hållbar 

utveckling än vad eleverna tycks gör. De elever som läser eller läst geografi verkar se att hållbar 

utveckling hör hemma i geografin mer än de som inte läser geografi. Som nämnts är 

geografiämnet brett, vilket gör att ämnets karaktär blir svår att greppa. Geografi är 

tvärvetenskapligt och består av de två grenarna kulturgeografi och naturgeografi, men i skolans 

värld är det tänkt att vara ett sammankopplat ämne. För att få en tydligare identitet och uppfattas 

som mer enhetligt skulle en hållbar utveckling som en röd tråd kunna vara en god idé. Hållbar 

utveckling i sig är, precis som geografi, brett och kan därmed vara svårgripbart. Studier, och 

även vissa av eleverna i denna studie, tycks förknippa hållbar utveckling endast med 

naturvetenskapliga ämnen. Att eleverna anser att hållbar utveckling hör hemma bland de 

naturvetenskapliga ämnena kan ses som förståeligt eftersom de endast tycks medvetna om det 

ekologiska perspektivet och inte vet om att de går miste om en bredare bild när två av begreppets 

perspektiv faller bort. Inom ämnet geografi skulle de tre perspektiven av hållbar utveckling alla 

få plats och kunna tas upp i relation till varandra. För att detta ska ske i dagens skolvärld krävs 

annars ämnesövergripande samarbeten, vilket kan vara svårt att få till för många skolor.   
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Framtidsperspektivet målas upp som vitalt för såväl undervisning för hållbar utveckling 

som för geografi, men lärarna i denna studie tycks osäkra på hur denna typ av undervisning ska 

gå till och eleverna upplever att det inte förekommer i undervisningen alls. Eleverna har en 

pessimistisk syn på världens framtid globalt medan de ser en ljusare framtid för sig själva. Trots 

den mörka bilden av den globala framtiden visar inte eleverna på engagemang utan resonerar 

att problemen antingen ligger längre fram i tiden alternativt inte kommer drabba oss här i 

Sverige. Utifrån detta kan det argumenteras för att etiska överväganden kopplade till hållbar 

utveckling behöver få större utrymme, och begreppet solidaritet bör lyftas fram. Eleverna bör 

få ökad förståelse för att det som händer omvärlden även berör oss, och att vi inte kan leva 

avskilt och fortsätta våra liv som vanligt om den övriga världen drastiskt förändras.  

Denna studie exemplifierar endast några röster från elever och lärare och det kan därmed 

inte dras några tydliga slutsatser. Däremot är min förhoppning att den visat på tendenser och 

kan ge uppslag för vidare forskning.  
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