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Sammanfattning

 Den här studien syftar till att visa på gymnasielärares perspektiv av undervisning som behandlar en
framtidsdimension i ämnet geografi. Hur motiverar de utrymmet och behovet för framtidsfrågor?
Hur  upplever  lärare  temat  med  tanke  på  det  ökade  fokus  på  framtidsfrågor  som  exempelvis
klimatförändringar? Och vilka didaktiska val anser lärare som framgångsrika för att behandla en
framtidsdimension i undervisningen? Lite - om ens någon – publicerad forskning behandlar direkt
lärares perspektiv på upplevelser och uppfattningar om en framtidsdimension som undervisnings-
tema.  Studier gjorda utifrån ett elevperspektiv däremot ger en bild av att en framtids-dimension är
ett sällsynt eller icke existerande tema i skolan (Torbjörnsson & Molin 2015). På så sätt bekräftar de
Molins  studie som visar på att geografilärare i liten grad utnyttjar frirummet (2006). Varför behovet
för  en framtidsdimension i  undervisningen inte  anses  viktigare och ges ett  större  utrymme kan
genom  forskningslitteraturen  också  förstås  genom  att  det  är  ett  nedprioriterat  tema  i  såväl
styrdokument  som  det  ämnesdidaktiska  fältet  (Béneker  2015;  Hicks  2002;  Kramming  2017;
Morgan  2015;  Pauw  2015;  Torbjörnsson  2014).Vidare  finns  studier  som  identifierar  elevers
negativa  känslor  för  framtidsfrågor  relaterade  till  vår  gemensamma  framtid  (Nerdahl  2014;
Kramming 2017; Ojala 2010; 2015; Pettersson 2014; Saunders & Jenkins 2012; Torbjörnsson &
Molin  2015;).  För  att  motverka  negativa  associationer  och  för  att  elever  ska  kunna  ta  till  sig
undervisning  som behandlar  en  framtidsdimension  lyfter  Ojala  i  sin  forskning  fram vikten  av
lärarens  förhållningssätt  (Ojala  2010;  2015).   Framträdande  i  internationell  forskning  är  det
ämnesdidaktiska  konceptet  att  tala  om  framtiden  i  plural  –  framtider.  Det  anses  skapa
förutsättningar för en värdeskapande och innovativ pedagogik som baseras på öppna frågor och
fokus på olika ståndpunkter (Hicks 2002; Pauw 2015). Undersökningens metod utgjordes av en
kvalitativ studie. Sex gymnasielärare i geografi intervjuades över telefon och fick svara på frågor på
temat.  Intervjuernas  genomförande och bearbetningen av  det  insamlade  materialet  genomfördes
enligt metoder beskrivna av Kvale (1997) och analyserades enligt principer för thematic analysis av
Braun  &  Clarke  2006.  Empirin  resulterade  därefter  i  tre  teman  som  svarade  mot  studiens
frågeställningar. Undersökningens resultat visar att de intervjuade lärarna upplever framtidsfrågor
som  väl  förankrade  i  skolans  styrdokument  och  som  ett  ytterst  aktuellt  undervisningstema.
Majoriteten menar att utrymmet är tillräckligt för att undervisa kring framtidsfrågor. Några menar
att temat kunde ges mera plats. Ett par nämner frirummet som viktigt. Samtliga lärare beklagar att
ämnet  geografi  är  ett  så  litet  ämne  i  den  svenska  gymnasieskolan.  Några  påpekar  att
undervisningens innehåll har fått stå tillbaka på grund av mindre ekonomiska resurser. Samtliga
intervjudeltagarna  ger  dock  uttryck  för  övervägande  positiva  erfarenheter  av  att  behandla  en
framtidsdimension i undervisningen. Elever beskrivs som mestadels intresserade och engagerade av
temat och framtida problemställningar. Inga teman eller ämnesområden beskrivs som för känsliga
eller svåra att ta upp. Flera lärare uttrycker dock att det är viktigt att behandla framtidsfrågor på det
som beskrivs som  på rätt  sätt  i  undervisningen. Resultaten visar att  lärare använder flera olika
undervisningsmetoder  för  att  behandla  en  framtidsdimension.  Ett  par  lärare  ger  uttryck  för  ett
pluralistiskt förhållningssätt, varav en tydligt beskriver att undervisningen strävar mot att eleverna
ska  kunna  diskutera  framtidsscenarier.  Den  här  studien  belyser  att  ett  lärarperspektiv  på
undervisning  som behandlar  en   framtidsdimension  kan skilja  sig  från  ett  elevperspektiv.  Med
utgångspunkt i den teoretiska översikten och undersökningens resultat lyfter studien också  fram det
som tolkas som rätt sätt att behandla en framtidsdimension i undervisningen. Enligt studien innebär
på rätt sätt att läraren har ett positivt förhållningssätt till temat. Vidare behöver undervisningen ha
ett  lösningsorienterat  förhållningssätt och  läraren  behöver  kunna  inge  hopp inför  framtida
utmaningar. Läraren  måste låta elever ge uttryck för och kunna  kommunicera kring  eventuella
negativa känslor som elever kan förväntas ha kring framtidsfrågor. Slutligen visar studien på  att
betrakta framtiden som plural,  framtider, kan öppna för ett positivt, lösningsorienterat och hoppfullt
förhållningssätt. Därmed gör  studien anspråk på att ett pluralistiskt förhållningssätt kan vara ett bra
didaktiskt verktyg i geografiundervisning som behandlar en framtidsdimension. 

Nyckelord: geografi, framtidsdimension, framtidsfrågor, hållbar utveckling, didaktik



Abstract

This student thesis research teacher perspectives on the future dimension in geography education by
orientating around research questions on how they motivate the space, perceptions, experiences and
teaching  practices  in  addressing  the  future  as  a  theme  in  their  teaching.  The  survey  was
implemented  by a  qualitative  study with  six  teachers  educating  in  upper  secondary schools  in
Sweden.  Prior,  of  mainly  Swedish  research,  on  student  perspectives  have  revealed  a  negative
picture consisting students concern  about sustainable development and future environment issues
(Nerdahl 2014; Kramming 2017; Ojala 2010; 2015; Pettersson 2014; Saunders & Jenkins 2012;
Torbjörnsson & Molin 2015). There is also a study which concludes that Swedish upper secondary
school students can consider future as a infrequent, absent or even inappropriate theme in education
(Torbjörnsson & Molin 2015). 
 The results from this study show that from a geography teacher perspective the future dimension in
education is definitely present and associated with positivity among the interviewed teachers. They
also express  successful approaches to teaching a future dimension in geography which coincide
with  previous  research.   Key factors  from  teacher  perspectives  can  be  defined as  abilities  to
communicate in a positive and  constructive approach.  Prior studies also stresses the importance of
teachers abilities to address hope (Hicks 2002; Ojala 2015) and communicating negative emotions
with concerned students (Saunders & Jenkins 2012; Ojala 2015). This thesis also advocate for the
teaching practice of  relating to  the future in  plural  (Hicks  2002).  A  futures  approach  could be
another  more  recognized  successful  teaching  approach  on  the  future  dimension  in  geography
education in Swedish upper secondary schools. 

Keywords: geography, future dimension, ESD, teaching practice 
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Förord

September 2017

 När orkansäsongen över västra Atlanten är igång nås vi av nyheten att ovädret som fått namnet
Irma är den kraftigaste orkan som  någonsin uppmätts. Dess skadeverkning är förödande när den
ödelägger livsmiljön för människor på ösamhällen i det Karibiska havet. Öar som innan katastrofen
ansågs som paradis på jorden.
 Nästan lika kraftfull är bevakningen i media och allmänhetens intresse för hur extremväder hotar
människors levnadsmiljö. När Irma drar in över Florida är det som olika reportrar på CNN nästan
tävlar om att  rapportera från den mest extrema situationen. Mitt  i  den för så många människor
tragiska händelsen uppstår någon form av absurd komik.   

 En meteorolog uttalar sig i svensk media och säger att det här är vad vi kommer få se mera av
framtiden. Det här är konsekvenser som förutspås av forskare i en en klimatförändrad värld. Själv
reagerar jag med en blandning av spänning och oro. Och så tänker jag: Om det här är bilder av
framtiden som kommer att bli allt vanligare – hur kan man då presentera det på ett hoppfullt sätt för
sina elever i undervisningen....
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1.Inledning

 Vi lever i en föränderlig och spännande tid. Det stabila klimat som utan större variationer gällt
sedan den senaste istiden håller på att förändras. Vårt jordklot blir allt varmare och vetenskapen
förklarar  det  med  en  förstärkt  växthuseffekt  orsakad  av  den  ohållbara  resursförbrukning  vi
människor står för. Forskning på området visar på följder som bland annat smältande glaciärisar och
stigande  havsnivåer.  Mera  extremt  och  oförutsägbart  väder  i  form  av  vind,  temperatur  och
nederbörd. I vilken utsträckning dessa förändringar kan komma att ske är ytterst beroende av hur
mycket temperaturen kommer att stiga (IPCC 2015).

 Minst lika spännande är det att försöka se hur en förändrad levnadsmiljö kan komma att påverka
oss människor. Vilka samhällskonsekvenser medför en klimatförändrad värld? Det är lätt att måla
upp en negativ bild med naturkatastrofer, klimatflyktingar, hungersnöd och en tillspetsad kamp om
jordens resurser. Kritiker mot en dystopisk framtidsbild kan hävda att ett malthusiskt1 tankesätt har
funnits nästan lika länge som den moderna vetenskapen. Ändå har civilisationen utvecklats. De kan
också peka på hur tekniska framsteg som solceller och rening av saltvatten kommer att göra det
möjligt att bromsa en negativ utveckling och skapa nya möjligheter. Eller så går det att hänvisa till
människans inneboende flexibilitet. Hur vi genom historien har lyckats anpassa oss till nya miljöer
och förutsättningar.

 Idag är begreppet hållbar utveckling den definition som försöker kombinera en fortsatt utveckling i
samhället med ett långsiktigt, skonsamt och förnyelsebart utnyttjande av jordens resurser. Mycket
har hänt sedan 1980-talet  då Brundtlandtkomissionen lyckades formulera en allmänt vedertagen
definition av uttrycket2. Miljö- och hållbarhetsfrågor är idag ett självklart tema inom utbildning.
Hållbar utveckling är också ett begrepp som idag i regel är närvarande vid utvecklingsarbete på
både lokal och global nivå. Inom politiken, i företag och i organisationer. Stora som små. Mycket
har också hänt vad det gäller människors miljömedvetande. Ändå kvarstår mycket att göra för att få
bukt med gamla synder. Och mycket arbete återstår för att vända den utveckling som vi ser idag. I
slutändan handlar det om hur vårt handlande idag kommer att påverka morgondagen. Vår framtid.  

1. Malthusianism – En teori som grundar sig på att befolkningsväxten ökar snabbare än 
mattillgången. Utan tilltag för att bromsa befolkningsväxten blir följderna katastrofliknande 
tillstånd som hungersnöd, sjukdomsepedemier och social oro. Teorin har sitt ursprung i tysken 
Thomas Malthus och hans bok An essay on the principle of population från 1798 (Wikipedia 
(2017).
2 . Definition av hållbar utveckling som lyder ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov”. Formuleringen 
presenterades i FN-rapporten Our Common Future från 1987. Arbetet leddes av Gro Harlem 
Brundtland och anses betydelsefull på så sätt att den lyckades vinna bredare gehör i internationell 
politik kring frågor som behandlar hållbar utveckling (Adams 2009).
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Tematisk bakgrund

Geografiämnet  omsluter  några  av  vår  tids  största  samhällsfrågor.  Klimatförändringar,  miljöför-
störingens  konsekvenser,  hållbar  utveckling,  befolkningsutveckling  och  resursfördelning  är  en
betydande del  av  det  centrala  innehållet  i  skolämnet  geografi  på  gymnasienivå.  Inte  bara  i  ett
historiskt  och  nutida  perspektiv.  De  är  lika  mycket  i  olika  grad  del  av  det  som  går  in  på
undervisningsteman som behandlar det som benämns som en  framtidsdimension3. Med det ökade
fokus på ovanstående teman som finns i samhället och skolan går det därför att påstå att under-
visning som behandlar en framtidsdimension har aktualiserats. Inte minst inom geografididaktiken.
 Att bedriva undervisning som behandlar en framtidsdimension skiljer sig på så sätt att det tar upp
någonting  som inte  har  skett.  Medan  nutida  och historiska  kunskaper  kan sägas  gällande  med
reservation för ett tolkningsförhållande, går det i egentlig mening inte att säga något om framtiden
med absolut säkerhet. Samtidigt är framtiden i många avseenden en produkt av vårt handlande.
Olika typer av handlande ger olika konsekvenser varför det därmed går att tala om att det finns flera
möjliga framtider.
 Skolans styrdokument för den svenska gymnasieskolan behandlar inte en framtidsdimension som
ett  specifikt  tema  för  undervisningen.  Några  exempel  återfinns  dock  i  läroplanens  text  som
beskriver Skolans värdegrund och uppgifter. Bland annat för hur ett miljöperspektiv ska genomsyra
alla ämnen i skolan. Texten avslutas med ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och
vårt  sätt  att  leva och arbeta  kan anpassas  för  att  skapa  en hållbar  utveckling”.  Under  rubriken
Kunskaper och lärande i samma avsnitt förklaras att ”Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva
och  på  framtiden”  (Skolverket  2011).  Geografiämnets  kursplaner  som  ligger  till  grund
geografikursernas innehåll har flera ämnesområden som direkt anspelar på en framtidsdimension.
Begrepp som utveckling, alternativa och möjliga vägar, klimatförändringens konsekvenser, hot och
risker befäster hur ämnet geografi är ett centralt ämne för framtidsfrågor. Men även om geografi
numera är tillbaka som en egen kurs på gymnasiet så är det ett litet ämne. Också den nu gällande
strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner med kunskapskrav, centralt innehåll och mål innebär att
det inte finns någon direkt skrivning om i vilken utsträckning eller hur undervisning som behandlar
en  framtidsdimension  ska  bedrivas.  Kunskaper  som elever  ska  erhålla  genom geografins  olika
ämnesområden kan istället tolkas som synteskunskaper, vilka i sin tur går att sätta i ett perspektiv
med en framtidsdimension. Mycket av innehållet som kan behandla en framtid lämnas därmed till
det som ofta benämns lärarens frirum4  
 Publicerad  svensk  forskning  på  området  som anknyter  till  temat  visar  på  att  gymnasieelever
upplever  undervisning  som  behandlar  en  framtidsdimension  i  hög  grad  som  frånvarande
(Torbjörnsson  &  Molin  2015).  Annan  elevcentrerad  studie  visar  på  lärarens  betydelse  för  att
eleverna ska känna ett  konstruktivt hopp för att  möta framtida utmaningar kopplade till  klimat-
förändringar (Ojala 2015). Ojalas tidigare studier om barns och ungdomars tankar och känslor inför
framtida  utmaningar  för  mänskligheten  har  bidragit  till  att  mynta  uttrycket  ”klimatångest”  hos
elever (Ojala 2010).  
 Samtidigt  finns  det  förespråkare inom geografididaktiken som engelsmannen David  W. Hicks,
vilken menar att framtidsdimension är ett negligerat tema i undervisningen. Att det först är genom
att adressera framtiden med dess potentiella problem som vi kan hitta lösningar redan idag och få
elever att känna ansvarstagande för en hållbar utveckling (2002). Hicks har ägnat ett akademiskt liv
åt forskning av framtidsdimension och didaktik. Han har också publicerat böcker med praktiska
undervisningsmetoder.
    
 

3. Framtidsdimension i undervisningen - teori främst förknippat med utbildning för hållbar 
utveckling. Syftar till meningsskapande lärandesituationer genom att koppla nutida 
problemställningar till visioner om framtiden (Hicks 2002, Nerdahl 2014, Torbjörnsson 2014).
4. Lärarens frirum -  det val av ämnesstoff som läraren gör för att koppla kursplanernas mål till den 
praktiska geografiundervisningen (Molin 2006).
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Problemformulering

 Att som skolelev vara ung och formas som individ, samhälls- och världsmedborgare är en komplex
process. Att möta rubriker, åsikter och fakta kring en klimatförändrad värld kan göra det svårt att
känna tillförsikt inför att gå in i vuxenlivet. På samma gång kan det vara en utmanande uppgift att
som lärare möta såväl ämnesrelaterade problemställningar som elevers tankar och värderingar kring
framtiden. Skolan har här en viktig uppgift och en stor möjlighet att bidra till en positiv utveckling
för  såväl  individer,  samhälle  och  vår  planet.  Kanske  besitter  ämnet  geografi  med  dess
tvärvetenskapliga innehåll några av de viktigaste insikter som skolan kan förmedla för att dagens
elever ska stå rustade inför morgondagens samhälle. Men stämmer det att elever går omkring med
”klimatångest”  och  geografiundervisning  som  behandlar  en  framtidsdimension  saknas  i  stor
utsträckning? Ett antagande är att det är en bild som i många avseenden inte överensstämmer med
verkligheten. Fast kanske det ligger något i att framtidsfrågor kan upplevas som ett svårnavigerat
tema som lätt landar i en dystopi och negativitet? Eller finns det inte tillräckligt utrymme och klara
direktiv för att ta upp problemställningar om framtiden i skolan? Och hur går det att undervisa om
en framtidsdimension på ett bra sätt? Vilka perspektiv ger lärare på gymnasiet av undervisning som
går in på temat framtidsfrågor?

Syfte

Studiens syfte är att beskriva gymnasielärares erfarenheter av geografiundervisning som behandlar
en framtidsdimension. Vidare syftar undersökningen till att identifiera eventuella framgångsfaktorer
i undervisning.

Frågeställningar

1. Hur motiverar lärare på gymnasiet behovet av en framtidsdimensionen i geografiundervis-
ningen?

2. Har ett ökat fokus på mänskliga ödesfrågor som klimatförändringar gjort framtidsdimen-
sionen till ett svårnavigerat tema i undervisningen?

3. Vilka didaktiska val upplever lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimen-
sion i undervisningen?
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2. Teori

Forskningsöversikt och teoretiska perspektiv

 I  det  här  avsnittet  redovisas  publicerad  forskning  som  relaterar  till  undersökningens  fråge-
ställningar.  Undervisning  för  hållbar  utveckling  är  framtidsdimensionens  naturliga  plats  i
geografiundervisningen,  varför  forskning kring  hållbar  utveckling  är  av  intresse  för  att  visa  på
teoretiska perspektiv på temat. Det finns enstaka studier gjorda som behandlar lärarstudenters och
universitetslärares syn på hållbar utveckling. De kan dock inte sägas bidra nämnvärt med att belysa
den här undersökningens frågeställningar  (Corney 2000; Karlsson 2016).

 I Sverige är det främst under de senaste decennierna som det har bedrivits forskningsarbete knutet
till undervisning för hållbar utveckling, miljödidaktik och framtidsfrågor. Universiteten i Karlstad,
Örebro och framförallt Uppsala framträder som ledande inom området. Väldigt lite – om ens någon
–  publicerad  svensk  forskning  utgår  från  ett  lärarperspektiv  på  temat  framtidsfrågor  i
undervisningen  på  grundskolenivå  eller  i  gymnasieskolan.  Istället  är  det  ett  elevcentrerat  eller
läroplansteoretiskt5 perspektiv  som  studiernas  frågeställningar  kretsar  kring.  Därmed  kan  den
forskningsöversikt  som redovisas  nedan  motiveras  genom att  den  indirekt  belyser  problemati-
serande frågeställningar ur ett lärarperspektiv.  

Svensk Forskning

 Lena  Molins  avhandling  Rum,  frirum  och  moral (2006)  undersöker  den  läroplansteoretiska
utvecklingen för ämnet geografi  och det utrymme lärare idag har att  bedriva undervisning som
kopplar till de frågeställningar som den här uppsatsen syftar till att besvara. Hon drar slutsatsen att
innehållet  i  geografiundervisningen  till  stor  del  styrs  av  det  som  definieras  som  selektiva
traditioner. Ämnestraditioner och läroböcker bestämmer i stor utsträckning över de intentioner om
ett tolkningsutrymme som läroplanens skrivningar avses ge. Molin tecknar fem gällande didaktiska
typologier för geografiämnet. Två av dem öppnar upp för det som Molin kallar frirummet, d v s det
val  av  ämnesstoff  som  läraren  gör  för  att  koppla  kursplanernas  mål  till  den  praktiska
geografiundervisningen.  Molin  kallar  de  Tvärvetenskapligt  baserad  geografiundervisning  som
innefattar  dynamik,  pluralism  och  konfliktperspektiv samt  Aktualitets-  och  värdebaserad
geografiundervisning.  De  båda  typologierna  grundar  sig  på  ett  rekonstruktivistiskt  synsätt  där
ämnesstoffet ges möjlighet att ”väljas utifrån elevers framtida roll som samhällsmedborgare och
beslutsfattare” Molin 2006,  s.  203).  Därmed antas  det  att  det  är  främst  inom de  av Molin två
nämnda   typologierna  som  undervisning  som  behandlar  en  framtidsdimension  är  som  mest
framträdande. Då Molins forskning visar att många lärare avstår från att utnyttja frirummet (Molin
2006)  kan  det  följaktligen  innebära  en  begränsning  eller  avsaknad  av  framtiden  som  tema  i
geografi-undervisningen.  
 Framträdande på temat skola, elever och framtidsfrågor är den forskning som publicerats av Maria
Ojala. Studien  Barns tankar och känslor om klimatproblemen  (Ojala 2010) som genomfördes på
uppdrag av Energimyndigheten behandlar det tvådelade synsätt vilka komplexa problem som hur vi
ska lösa framtida utmaningar med klimatförändringar kan ge upphov till. Att konfrontera ungdomar
med  dessa  problemställningar  kan  bidra  till  att  skapa  drivkraft,  lust  och  engagemang.  Men  i
motivationen för studien antas också att nämnda problemställningar på samma gång kan leda till
känslor av hopplöshet, oro och minskad framtidstro. En fråga som ställs i rapportens förord lyder:

5 Läroplansteoretiskt – definieras här som synen på den roll som geografiämnet och skolans 
styrdokument har och kan anses ha för att utveckla ett värdebaserat lärande hos eleverna som 
behandlar en framtidsdimension i undervisningen (Molin 2006; Torbjörnsson 2014; Pauw 2015).
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Så  hur  ska  vi  som  lärare,  myndigheter  och  föräldrar  diskutera  exempelvis  
klimatproblematiken med barnen utan rädsla för att lägga klimatångest, skuld och obefogat 
ansvar på barnen? (Ojala 2010, s. 3)

 Ojalas forskning behandlar elever i 12-årsålderns tankar och känslor om problemställningar som
kan sägas höra hemma i en framtidsdimension i undervisningen. Studien som har ett elevcentrerat
och psykologiskt perspektiv visar på en ambivalens hos elever med både positiva och negativa
uppfattningar  av  framtida  problem.  Det  är  också  resultat  som  bekräftas  av  senare  forskning
(Pettersson 2014; Nerdahl 2014; Molin & Torbjörnsson 2015; Kramming 2017). Ojala lyfter fram
ett intressant resultat om ett positivt förhållningssätt i sin studie som ger värdefull information till
lärarperspektivet  i  en  av  den  här  uppsatsens  frågeställningar:  Har  ett  ökat  fokus  på  mänskliga
ödesfrågor  som  klimatförändringar  gjort  framtidsdimensionen  till  ett  svårnavigerat  tema  i
undervisningen?

 Denna studie visar också att det inte främst är oro över klimatproblematiken som praktiker 
behöver se upp med att väcka hos barn när man informerar om klimatfrågan. Det är istället 
upplevd pessimism som hänger samman med lågt välmående. Vad denna studie främst visar 
på är att det viktigaste – utöver att förmedla kunskap om klimatfrågan – som praktiker bör 
tänka på när de pratar med barn om denna fråga är att förmedla hopp om framtiden och att 
peka på den glädje som det innebär att vara engagerad i en så viktig samhällsfråga. Att lägga
fokus på dessa positiva känslor kan mest troligast öka på både känslan av att kunna påverka 
och aktivt engagemang inför klimatfrågan samt välmående bland barnen. (Ojala 2010, s. 9)

 Just  betydelsen  av  att  förmedla  hopp  i  samband  med  undervisning  som  behandlar  en
framtidsdimension är något som Ojala forskat vidare på (2015). I en studie bland gymnasieelevers
känslor för klimatfrågan identifierar hon två dimensioner av hopp. Det första är lösningsorienterat
hopp (constructive hope) och är förknippat med positivitet, engagemang och framtidstro. Det andra
är  hopp baserat på förnekelse (hope based on denial) och kännetecknas av negativitet, passivitet
och  liten  tilltro  till  miljöförbättrande  arbete.  Forskningen  finner  ett  klart  samband  hur  lärarens
agerande har betydelse för vilken dimension av hopp som eleverna känner. Förutom ett  positivt
förhållningssätt och en lösningsorienterad inställning till problem beskrivs just lärarens förmåga att
också kunna  kommunicera kring känsliga teman och ta  elevers  negativa känslor på allvar  som
nyckelfaktorer för att elever ska känna lösningsorienterat hopp (Ojala 2015).  
 Anna Petterssons (2014) licentiatuppsats i med titeln De som inte kan simma kommer nog att dö!
belyser också yngre skolungdomars tankar och känslor kring hotet av klimatförändringar. Flertalet
av barnen i studien ser på hotet från klimatförändringar som något avlägset i tid och rum och något
som inte kommer att påverka dem personligen. Alla är positiva till  sin egen framtid men några
uttrycker oro för planetens. Undersökningen visar också hur ungdomar i 12-13 års åldern kan ha
väldiga olika förutsättningar för att möta framtidsfrågor. Den identifierar vikten av självtillit och
känslan  av  att  kunna  påverka  som  avgörande  för  att  barn  och  ungdomar  ska  kunna  möta
framtidsfrågor  med  ett  positivt  förhållningssätt  och  känna  ett  personligt  ansvar.  En  slutsats
forskningen  gör  är  att  poängtera  skolans  ansvar  och  viktiga  roll  för  att  bidra  till  en  positiv
utveckling (Petterson 2014).
 Elevers relation till  undervisning som behandlar framtidsfrågor är något som  beskrivs i Kajsa
Nerdals (2014) studie Gymnasieelevers presentationer av relationer mellan miljö och människor –
en  studie  av  utbildning  för  hållbar  utveckling. Resultaten  från  Nerdahls  forskning  visar  att
målsättningen med utbildning för en hållbar utveckling inte uppfylls i den svenska gymnasieskolan.
Hennes elevstudier visar att läroplanens förespråkande om att gymnasieutbildningen ska bidra till
ett personligt ansvarstagande och aktivt handlande i samhället inte uppfylls. De elever som ingick i
studien konfronterades med ett miljöproblem de själva var med och bidrog till, visade liten eller
ingen förmåga att kritisk utmana normer och värden kring sin egen konsumtion. Att vi alltmera har
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frångått ett normativt synsätt i undervisningen på frågor som får konsekvenser för vår framtid pekar
författaren också på i sin analys av styrdokumenten:

Läroplanen för Gy 2011 uppvisar oklarheter när det gäller vem som ska förändra samhället 
till  miljömässigt  hållbart,  liksom  hur  denna  förändring  ska  gå  till.  Formuleringarna  i  
läroplanen är abstrakta och lämnar obesvarade frågor. (Nerdahl 2014, s 107)

Istället ska engagemang kring hållbar utveckling – och framtidsdimensionen – skapas genom att
”medvetandegöra elever om olika frågor genom personliga ställningstaganden” och att ”problem
kan  ses  som möjligheter  för  förändring  och  förbättring  av  samhället”  (Nerdahl  2014,  s.  107).
Nerdahls analys (2014) av att utbildning för hållbar utveckling inte leder till någon större vilja hos
ungdomar att förändra samhället eller en känsla av att kunna påverka sin framtid, utvecklas vidare i
avhandlingen  Miljökollaps  eller  hållbar  framtid?  Hur  gymnasieungdomar  uttrycker  sig  om
miljöfrågor?  (Kramming  2017).  Studien  bekräftar  en  negativitet  hos  gymnasielevers  syn  på
framtida  miljöproblem.  Kramming  beskriver  dessa  negativa  känslor  med  begrepp  som
miljömelankoli, maktlöshet, hopplöshet och kognitiv dissonans. Det sistnämnda definieras som ”en
gnagande känsla  när  ens  handling  och tänkesätt  inte  går  ihop” (Kramming 2017,  s.  175).   De
intervjuer som resultaten grundar sig på visar att eleverna är duktiga på att problematisera. Det vet
vad som orsakar problemen och att det kan leda till miljökollaps. De är också införstådda med att en
förändring måste ske för att skapa en hållbar framtid. Däremot har de svårt att se hur det ska ske
och eleverna har svårt att ta till sig lösningsalternativ som de upplever en delaktighet i. Eleverna
nämner  istället  att  lösningsalternativen  kan  vara  för  komplicerade.  Studien  lyfter  också  fram
påståenden om att framtid och miljö kan vara svåra att ta till sig då de anses vara ett alltför allvarligt
tema. Studien identifierar en avsaknad av representationer, visioner och konkretiserade bilder av en
hållbar framtid och menar att de också borde få mera inspiration från politiskt håll. Det finns med
andra ord en osäkerhet om vad en hållbar framtid kan innebära och hur  den kan se ut. Samtidigt
beskrivs  en  upplevelse  av  att  miljö  och  framtid  borde  diskuteras  mera  i  skolan.  Det  ges  inte
tillräckligt med tid för temat (Kramming 2017).
 Just avsaknaden av en framtidsdimension i undervisningen är något som Torbjörnsson & Molin
(2015) utvecklar i studien  In school we have not time for the future: voices of Swedish upper
secondary  school  students  about  solidarity  and  the  future.  I  en  intervjustudie  med  svenska
gymnasieungdomar  undersöker  de  hur  elever  uppfattar  begreppet  solidaritet  och  huruvida  en
framtidsdimension  upplevs  som närvarande  i  undervisningen.  Resultatet  från  studien  bekräftar
mycket  av  den  bild  som  beskrivs  av  Nerdahl  (2014)  och  Kramming  (2017).  De  negativa
associationerna inför framtiden var mest framträdande när det gällde miljön och vår gemensamma
framtid med stora problemområden som klimatförändringar,  resursbrist och social  oro. Däremot
uttryckte eleverna i likhet med tidigare undersökningar (Pettersson 2014) en mera positiv bild av
deras  individuella  framtid.  Många  hade  tilltro  till  att  teknologiska  framsteg  ska  lösa  framtida
problem. Endast ett fåtal såg sin egen aktiva roll som betydelsefull för att forma framtiden i ett
större perspektiv. Även om tilltron var liten påpekade några elever att ansvaret för att skapa en
bättre framtid i första hand ligger på politikerna (Torbjörnsson & Molin 2015, s. 348)
 Ett viktigt resultat från studien är att den visar hur framtiden för elever har två separata perspektiv.
Det ena är en egocentriskt framtidsdimension och utgår från elevens egna bilder av framtiden. Det
kan  vara  elevers  tankar,  möjligheter  och  planer  för  vidare  studier,  karriär,  boende,  familj  och
liknande.  Det  andra  kan  beskrivas  som  en  gemensam  framtidsdimension.  Det  innefattar
samhällsutvecklingen,  miljöproblem,  politiska  förändringar,  klimatförändringar  och  global
utveckling. Att eleverna i den här studien tydligt skiljer på möjligheterna att vara med att påverka de
två olika dimensionerna är något som kan tankas återspegla didaktiska val som lärare gör för att
behandla en framtidsdimension.
 Ett  annat  resultat  av intresse för  frågeställningarna i  den här  undersökningen är att  eleverna i
studien uppfattar undervisning som behandlar en gemensam framtidsdimension som sällsynt eller
inte  existerande.  Utrymmet  för  att  gå  in  på  temat  upplevs  som frånvarande  och  några  elever
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ifrågasätter om det ligger i skolans uppdrag. Ett par elever påpekar att det kan bero på lärarens val,
kunskaper och osäkerhet (Torbjörnsson & Molin 2015).
  Forskningsresultaten  i  artikeln  av  Torbjörnsson  &  Molins  (2015)  ingår  som  en  delstudie  i
avhandlingen  Solidaritet  och  utbildning  för  hållbar  utveckling av  Tomas  Torbjörnsson  (2014).
Utöver ovan redovisade resultat visar undersökningen ett signifikant samband mellan att integrera
framtidsorientering  och  skapa  positiva  värdebaserade  attityder  i  undervisningen.  Avhandlingens
delstudie  III  antyder  att  ”det  kan  finnas  en  synergieffekt  mellan  framtidsundervisning  och
undervisning som rör solidaritet”.  Författaren menar således att  det  inom utbildning för hållbar
utveckling finns ”en didaktisk potential för att utveckla elevernas  miljömoraliska lärande genom att
integrera  framtidsdimensionen”  (Torbjörnsson  2014,  s.  80).  Han  påpekar  att  det  är  viktigt  att
utveckla dessa kunskaper för att motverka spänningen mellan en ökad egocentrism i samhället och
en ökad osäkerhet  och hotbild  för vår gemensamma framtid (Torbjörnsson 2014).  Som svar  på
varför  framtidsdimensionen  saknas  i  undervisningen  pekar  Torbjörnsson  på  att  miljömoraliskt
lärande inom utbildning för hållbar utveckling och skolans fostrande funktion i allt större grad fått
ge vika för ett ökat intresse för kunskapers ekonomiska betydelse och ”en hållbarutvecklingsdiskurs
som betonar naturvetenskaplig rationalitet och traditionell scientism” (s. 97). Som kommentar till
den här uppsatsens frågeställning 1 och 2 gör författaren följande analys:
 

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 tongivande 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)

 Enligt Torbjörnsson är det alltså primärt inte graden av allvar och frågornas eventuellt emotionella
laddning som gör att framtidsdimensionen blir frånvarande i skolan. Citatet kan snarare tolkas som
att det kan finnas en utgångspunkt i problematiserande och lite incitament i skolans styrdokument
för att  behandla en framtidsdimension i undervisningen.

  
Internationell forskning

 Nedan  presenteras  internationell  forskning  som relaterar  till  undersökningens  frågeställningar.
Merparten av det identifierade materialet kommer från Storbritannien. Med tanke på den totala bas
med geografididaktik som finns publicerad är forskning som direkt behandlar framtiden som tema i
undervisningen en väldigt liten del också internationellt (Béneker & van der Schee 2015; Morgan
2015). Läroplansteoretiskt finns däremot flertalet studier på senare tid som frågar sig hur framtida
geografiundervisning kan anpassas till en alltmer föränderlig värld. De möjligheter – men också
utmaningar  –  som  geografiämnet  rymmer  har  utvecklats  av  engelska  didaktiker.  I  boken
Geography,  education  and  the  future (2011)  av  Graham   Butt  och  medförfattare  som  David
Lambert,  John Morgan och Margaret Roberts, lyfts  geografiämnet fram för den roll  det har för
framtidsfrågor genom att kunna utbilda självständiga beslutsfattare och ifrågasättande individer. Det
finns  också  de  som menar  att  framtiden för  geografiämnet  ligger  i  att  börja  fokusera  mera  på
framtiden som undervisningstema (Béneker & van der Schee 2015).
 Betydande för att  utveckla didaktik på temat  är de båda engelsmännen Richard Slaughter  och
David W. Hicks (Pauw 2015). Hicks (2002) och hans bok  Lessons for the future – The missing
dimension in education visar på en ämnesteoretisk sammanställning på temats utveckling under de
senaste 50 åren Där ställs frågan varför framtidsdimensionen inte har någon större plats i skolans
styrdokument?  Han konstaterar  vidare att  historiska och nutida perspektiv har  sin  givna plats  i
skolan  medan  framtidsperspektivet  fortfarande  saknas.  Och  det  trots  allt  större  fokus  på
framtidsfrågor och framtidsforskning i en allt mera globaliserad värld. ”As the global was identified
in the 1970s as a missing element in the curriculum, so the future was a missing element in the
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1990s” (Hicks  2002, s. 127).  Av särskilt  intresse  för den här uppsatsens frågeställningar är hur
Hicks forskning knyter ihop framtidsdimensionen med pedagogik och metodologi.
 Hicks  (2002)  undervisningskoncept  går  ut  på  att  medvetandegöra  elever  på  att  istället  för  en
framtid finns det flera möjliga framtider (possible futures). Att hjälpa eleverna med att identifiera
troliga och önskvärda bilder av framtider (probable and preferable futures) i undervisningen menar
Hicks skapar förutsättningar till:

• större motivation
• att förutse förändring
• kritiskt tänkande
• att skapa värderingar
• att fatta beslut
• kreativt tänkande
• engagemang för en hållbar utveckling
• att bli ansvarskännande samhällsmedborgare (Hicks 2002, s. 16)

 Genom att visa på de olika alternativa framtider som är möjliga går det också att undvika att hamna
i framtidsbilder som enbart ter sig problematiska eller dystopiska och kan leda till förtvivlan. Hicks
(2002) poängterar också att det är viktigt ur ett lärarperspektiv att identifiera och inge hopp.
 Ett  perspektiv på att  undervisa i  framtider ges av Iris  Pauw (2015).  Hon menar  att  framtiden
presenteras i  skoldokument som potentiellt  problematiskt.  Därför handlar framtidsdimensionen i
dagens geografiundervisning om att förbereda elever på framtidsproblem genom att lära ut ”twenty-
first century skills” för att tackla dessa problem. Genom att framtiden uppfattas som singular och
kunskaperna för att hantera kommande problem är definierade så är framtidsbilden redan antagen.
Om skoldokument istället utgår från framtiden i plural, framtider, ges enligt författaren möjlighet att
utveckla  djupare  geografikunskaper.  Eleverna  ges  härmed  förutsättning  att  utvecklas  enligt  de
punkter som definierats av Hicks ovan. Pauw (2015) menar vidare att undervisning som utgår från
framtiden i plural, framtider, kräver en innovativ pedagogik som baseras på öppna frågor och fokus
på olika ståndpunkter (s. 321).
 Det finns också forskning inom ramen för utbildning för hållbar utveckling som problematiserar
kring ett pluralistiskt synsätt på framtiden i undervisningen (Saunders & Jenkins 2012). I en studie
där yngre elever i Wales fick rita bilder över deras möjliga och önskvärda framtider påvisades en
närvaro av det som författaren nämner som en ”frånvarande rädsla” (absent fear). Den frånvarande
rädslan identifierades som något som förhindrade ett  hängivet engagemang för att  ta till  sig de
utmaningar och möjligheter som avses inom ramen för utbildning för hållbar utveckling. Därför
menar författarna att det är minst lika viktigt att konfrontera och ge uttryck för rädslor för att kunna
känna hopp och förtröstan inför framtiden (Saunders & Jenkins 2012). Detta är även forsknings-
resultat som bekräftas under svenska förhållanden i Ojalas studier med gymnasieelever (2015).
 Även Hicks identifierar hur framtidsdimensionen kan vara ett utmanande tema också för lärare. På
frågan varför det kan upplevas som ett svårnavigerat tema säger han:  

Teachers  often  get  it  wrong  when  teaching  about  global  issues  because  they  are  not  
equipped, personally or professionally, to deal with the affective or the existential domain. 
Or if they are, they are more likely to be working in a pastoral role dealing with personal and
social dilemmas rather than global ones. (Hicks & Bord 2001, s. 423)

 En tolkning av ovanstående citat är förmodligen inte att författarna menar att det endast är lärare
med en speciell personlighet som är ägnade att behandla en framtidsdimension i undervisningen. 
Istället kan det ses som att lärare behöver vara medvetna om vikten vid att ha  rätt attityder till
temat.  Hicks,  i  likhet  med  Ojala,  identifierar  speciellt  betydelsen  av  att  lärare  har  ett  positivt
förhållningssätt och inger hopp om framtiden (Hicks 2002; Hicks & Bord 2001, Ojala 2015).
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Sammanfattning av teori

Här följer en sammanfattning över hur forskningsöversikten och det teoretiska perspektivet relaterar
till undersökningens frågeställningar.

1. Hur motiverar lärare på gymnasiet behovet av en framtidsdimensionen i geografiundervisningen?

• Genomgången  av  publicerad  forskning  visar  att  upplevelser  och  uppfattningar  av
framtidsdimension som tema ur ett lärarperspektiv är mycket knapphändig. 

• Svenska studier visar att utrymmet för att behandla framtidsfrågor i undervisningen primärt
motiveras i det som identifieras som lärarens frirum (Molin 2006). 

• Belägg för att många lärare avstår från att utnyttja frirummet kan innebära en begränsning
eller avsaknad av framtidsdimensionen som tema i geografiundervisningen (Molin 2006). 

• Bilden av att framtidsdimensionen är ett sällsynt eller icke existerande tema inom i skolan
förstärks  ytterligare  genom  en  intervjustudie  med  svenska  gymnasieungdomar
(Torbjörnsson & Molin 2015). 

• Varför behovet för en framtidsdimension i undervisningen inte anses viktigare och ges ett
större utrymme kan genom forskningslitteraturen förstås genom att det är ett nedprioriterat
tema i  såväl  styrdokument  som det  ämnesdidaktiska fältet  (Béneker  2015;  Hicks  2002;
Kramming 2017; Morgan 2015; Pauw 2015; Torbjörnsson 2014).

 
2. Har ett ökat fokus på mänskliga ödesfrågor som klimatförändringar gjort framtidsdimensionen
till ett svårnavigerat tema i undervisningen?

• Flera  rapporter  identifierar  att  ungdomar  har  en  ambivalent  syn  på  framtiden.  Elevers
individuella framtid, en egocentrisk framtidsdimension, beskrivs i övervägande grad som
positiv.  Däremot  skildrar  elever  jordens  eller  miljöns  framtid,  en  gemensam
framtidsdimension, som mera problematisk och negativ (Nerdahl 2014; Kramming 2017;
Ojala  2010;  2015;  Pettersson  2014;  Saunders  &  Jenkins  2012;  Torbjörnsson  &  Molin
2015;). 

• Forskningen  visar  att  barn  och  ungdomars  uppfattning  i  hög  grad  styrs  av  lärares
förhållningssätt till temat (Ojala 2010; 2015 ). 

• Däremot påpekas att lärare får liten stöttning på temat från ”den tongivande utbildnings-
diskursen” och samhällsaktörer i samhället i stort (Kramming 2017; Torbjörnsson 2014). 

• Framtidsdimension identifieras också som ett värdeladdat tema som lätt väcker existentiella
och känsloladdade frågor.  (Hicks & Bord 2001). 

3. Vilka didaktiska val upplever lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i
undervisningen?

• Svensk forskning presenterar inte några konkreta pedagogiska eller metodologiska koncept
för temat framtid i undervisningen. 

• Översikten  lyfter  dock  några  nyckelbegrepp  som  kan  identifieras  som  framgångsrika
undervisningsstrategier ur ett lärarperspektiv. För det första påpekas vikten av att som lärare
själv ha ett  positivt förhållningssätt till eventuellt problematiska och svårgreppbara teman
som exempelvis framtidsfrågor. Forskning visar på vikten av att både förmedla och inge
lösningsorienterat hopp för att elever ska kunna ta till sig framtidsfrågor på ett konstruktivt
sätt.  En  viktig  faktor  för  att  nå  dit  beskrivs  vara  lärarens  förmåga  att  bejaka  och
kommunicera elevers eventuella negativa känslor (Ojala 2015; Saunders 2012). 
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• Framträdande  i  internationell  forskning  är  det  ämnesdidaktiska  konceptet  att  tala  om
framtiden i plural – framtider. Att medvetandegöra elever på att istället för en framtid finns
det flera möjliga, troliga och önskvärda framtider.  Det anses skapa förutsättningar för en
värdeskapande och innovativ pedagogik som baseras på öppna frågor och fokus på olika
ståndpunkter (Hicks 2002; Pauw 2015).
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3. Metod

 Studiens datainsamlingsmetod bestod av en kvalitativ intervjustudie. Valet att välja intervju som
metodval för att belysa frågor som behandlar en framtidsdimension i undervisningen motiverades
med  studiens  syfte  att  visa  på  lärares  upplevelser,  beskrivningar  och  perspektiv.  En  kvalitativ
intervjustudie  var  därför  att  föredra  då  den  gav  förutsättningar  till  information  om en  lärares
vardagssituation  (Kvale  1997).  Sex  verksamma  lärare  som  undervisar  i  gymnasiekurserna  för
geografi  intervjuades  över  telefon.  Frågorna  berörde  på  olika  sätt  en  framtidsdimension  i
undervisningen och utformades efter studiens övergripande syfte och frågeställningar. Strukturen i
metodundersökningens  genomförande  har  följt  den  arbetsprocess  för  en  kvalitativ  intervju-
undersöknings sju stadier som finns beskriven av Kvale (1997). 

Kvalitativ intervju som metod

 Telefonintervju valdes framför intervju på plats på grund av tid förknippat med resor och studiens
omfång.  Som kvalitativ  studie  hade  intervju  direkt  på  plats  varit  att  föredra  då  stor  vikt  vid
undersökningens  resultat  och  analys  läggs  på  tolkning  av  intervjusvaren  (Kvale  1997).
Telefonintervjun som kvalitativ insamlingsmetod har en nackdel som kan beskrivas som ett fysiskt
avståndsproblem. Ett direkt möte med intervjudeltagaren hade bidragit till att skapa en relation med
tolkningsutrymme för kroppsspråk, uttryck och röstläge. Det i sin sin tur hade kunnat bidraga med
att hitta riktig tidpunkt för att ställa besvärliga frågor och leda in samtalet på känsliga teman. En
annan nackdel med intervju som metodval i allmänhet – och  telefonintervju i synnerhet – är yttre
störningsmoment. Vid ett par intervjutillfällen upplevde intervjudeltagarna att intervjuaren hördes
dåligt. Det var något som bidrog till att förvärra det beskrivna avståndsproblemet. Ett annat yttre
störningsmoment som också uppträdde under intervjusituationen var om intervjudeltagaren blev
störd  i  intervjusituationen.  Vid  två  olika  intervjuer  uppstod  en  situation  när  kollegor  till
intervjudeltagaren störde intervjun. Intervjudeltagaren sökte sig då till en annan mera avskild plats.
För intervjuns del innebar det dessvärre att resonemanget till viss del gick förlorat. Fördelen med
telefonintervju var dock att ett större antal intervjustudier lät sig genomföras inom samma tidsram.
En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning kunde ha samlat in en större referensbas, men
gett  liten  eller  begränsad  möjlighet  att  undersöka  lärarnas  reflektioner,  känslor,  åsikter  och
utläggningar. Den sorts information ansågs utgöra värdefull data till studiens syfte.

Tematisering  

 Med bakgrund av svensk forskning och mina tankar kring undervisning som behandlar en framtids-
dimension utgick studien ifrån vissa antaganden. Det svenska forskningsläget visar på en negativitet
förknippat med framtidsfrågor. Rapporter som benämner elevers klimatångest (Ojala 2010) och att
elever menar att framtiden är ett sällsynt tema i undervisningen (Torbjörnsson & Molin 2015) var
centrala för att formulera undersökningens frågeställningar. 

Planering

 För att försöka få svar på om framtidsdimensionen upplevs som ett frånvarande och obekvämt tema
i  geografiundervisningen  ur  ett  lärarperspektiv  planerades  intervjuer  med  yrkesverksamma
geografilärare.  Planeringsfasen  utgjordes  av  olika  delmoment.  För  det  första  utformades  inter-
vjufrågor som avsågs relevanta för att täcka in undersökningens frågeställningar. Här lades stor vikt
på försöka formulera öppna frågor som uppmanade till ett resonemang som behandlade de teman
som  frågeställningarna  tar  upp.  (Se  bilaga  II).  Därefter  inleddes  arbetet  med  att  finna
intervjudeltagare.  Via  uppsatsen  handledare  blev  en  förteckning  med  kontaktuppgifter  till
geografilärare tillgänglig. Den förteckningen hade sitt ursprung i ett nätverk av lärare som deltagit i
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arbeten  med utveckling  och fortbildning inom det  nationella  programmet  i  geografi.  En e-post
sändes  ut  till  118  olika  geografilärare  med  en  inbjudan  att  delta  i  en  studie  som behandlade
framtidsfrågor. (Se bilaga I). Ett sista moment i planeringsfasen av intervjuerna var att finna lämplig
teknisk utrustning och tillvägagångssätt för att dokumentera intervjuerna genom röstinspelning av
samtalen.

Metodstudiens urval.

 Vid svarsprocessen uppkom ett urval då flertalet av e-postadresserna var inaktuella. Av 118 utsända
e-postar återkom ungefär hälften av breven i  retur med meddelandet att  adressen inte var giltig
längre. Ett par svarade att de inte undervisade längre eller inte hade geografi som ämne. En svarade
att det ej fanns tid till att delta i en studie. Ett betydande urval för studien får antas uppstått då de
som svarade och var positiva till att svara på frågor rimligtvis hade ett extra intresse av frågeställ-
ningarna. Av 118 tillfrågade geografilärare – varav ungefär 60 stycken antas ha nåtts av en förfrågan
– ställde  sig 8 stycken positiva till att svara. En valdes bort då den skiljde sig ut med att endast
undervisa på högstadiet och hade svårt att hitta en tidpunkt för intervjutillfället. En annan kunde på
grund av personliga skäl endast svara på frågorna via e-post. Återstående 6 lärare intervjuades på
telefon i perioden november till december 2017.

Intervjuernas genomförande

 De lärare som tackade ja till att deltaga i undersökningen kontaktades via e-post för att komma
överens om en dag och tid för att genomföra intervjun. Då tidpunkt för intervjun avklarats ringdes
intervjudeltagaren upp. Samtalet skedde via högtalarfunktionen på intervjuarens telefon. Bredvid
den  placerades  en  annan  telefon  som  spelade  in  intervjun  med  dess  röstinspelningsfunktion.
Samtalet inleddes med att informera intervjudeltagaren om att konversationen spelades in, men att
namn på personer och skola behandlades med anonymitet i studien. Därefter följde några kortare
bakgrundsfrågor  innan  studiens  intervjufrågeformuleringar  lästes  upp  av  intervjuaren  till
intervjudeltagaren.  (Se  bilaga  II).  När  samtliga  frågor,  eller  studiens  frågeställningar,  ansågs
besvarade  i  en  tillfredsställande  omfattning  avslutades  intervjun.  Vikt  vid  intervjutillfällets
omfattning lades också på tidsförbrukningen, då intervjun i  förväg hade utlovats till  ungefär 20
minuter. Det var också ett tidsintervall som hölls för alla intervjuer förutom den första, vilken blev
längre. Efter avslutad intervju och inspelning uppstod vid flera tillfällen en spontan konversation
om  motiv  för  uppsatsen.  Flertalet  av  intervjudeltagarna  önskade  återkoppling  när  studien  var
slutförd.  Intervjudeltagaren  hade  i  förväg endast  fått  en  kortare  orientering  om samtalets  över-
gripande tema i samband med e-posten med en inbjudan att deltaga. Därmed gavs medvetet ingen
större möjlighet för intervjudeltagaren att i förväg reflektera över specifika frågor innan intervjun
startade. Den intervjudeltagare som besvarade frågorna skriftligt belyste tydligt skillnaden i utfall.
Den intervjudeltagarens  svar  präglades  i  stor  utsträckning av  mera eftertänksamhet  och  mindre
spontanitet.   På ett  sätt  gav också den värdefull  information till  studien,  men kunde inte anses
gällande för en jämförelseanalys vid insamling av data. Det skriftliga svaret var dock värdefullt som
en pilotintervju. Den genomfördes innan de muntliga intervjuerna varför de belyste relevansen av
intervjufrågornas formuleringar.                                                

 Intervjufrågorna som lästes upp vid intervjutillfällena hade utformats efter intentionen att skapa en
beskrivande konversation av intervjudeltagaren, det vill säga ett samtal och ett resonemang som
berörde uppsatsens frågeställningar som en helhet snarare än att varje frågeformulering i intervjun
nödvändigtvis behövde besvaras med utförlighet. Det lades också vikt på att intervjun inte skulle bli
längre  än  utlovat.  Med  den  bakgrunden  gjordes  en  viss  modifiering  av  frågorna  under
intervjuperioden.  Framförallt  mellan  första  och  andra  intervjun  ströks  ett  par  frågor  och
formuleringar  som inte  fungerade helt  eller  visade sig täckas in  av en redan existerande fråga.
Också frågornas ordningsföljd reviderades.      
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Transkribering

 Inspelad ljudfil på den mobiltelefon som spelat in intervjun blev överförd till en bärbar dator där
den blev sparad. Därefter öppnades ljudfilen i programmet VLC Media Player för transkription  av
konversationen. Transkriberingsprocessen syftade till att exakt återge intervjun ord för ord, med ett
talspråk och pauser i samtalet. När en intervju var färdigtranskriberad skrevs dokumentet ut.  

Metodens analys

 
Intervjuernas bakgrundsfrågor gav följande upplysningar om studiens deltagare. (Se figur 1.)

Intervjudeltagare

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F

Ålder 49 45 60 47 63 45

Kön M M K K M M

Antal år med geografiundervisning 17 17 12 4 36 11

Terminer med geografistudier > 3 > 3 > 3 > 3 > 3 > 3

Undervisar också i Samh. Historia Naturk. Naturk. Samh. Historia

Biologi Miljö
Figur 1.

 Metodens insamlade material bearbetades och analyserades efter modell beskriven av Braun &
Clarke  i deras forskningsrapport  Using thematic analysis in psychology (2006). De beskriver hur
genomförandet av thematic analysis vid kvalitativa studier innefattar sex faser: 

Fas 1. Bli förtrogen med insamlat material
Fas 2. Skapa koder
Fas 3. Söka efter teman
Fas 4. Kritiskt granska teman
Fas 5. Definiera och namnge teman
Fas 6 Presentera resultat (Braun & Clarke 2006)

Först  genomlästes  de  transkriberade  intervjuerna  flertalet  gånger  för  att  bli  förtrogen  med  det
insamlade  materialet  (Fas  1).  Därefter  identifierades  ord,  uttryck,  formuleringar  och  hela
resonemang som hade särskilt intresse i förhållande till studiens frågeställningar. På så vis skapades
koder i insamlad data (Fas 2).  
 Sedan började arbetet med att leta efter mönster bland de identifierade koderna och söka efter
kandidater  till  teman (Fas  3).  Koderna  föll  in  under  kodningskategorier  och  fick  rubriker  som
förändring  över  tid,  ämnet  geografis  roll,  styrdokument,  att  närma  sig  framtidsfrågor  i
undervisningen, utrymmet för undervisning  samt arbetsmetoder, moment och strategi.  (Se bilaga
III). Genom att kritiskt granska dessa kategorier för att finna kandidater till teman framstod det att
vissa kategorier utgjorde en del av större teman (Fas 4). Det framstod också tydligt att det gick att
definiera  tre  teman  (Fas  5.)  som  svarade  på  syftet  att  relatera  till  undersökningens  tre
frågeställningar. I arbetsprocessen med att klargöra teman utarbetades tematiska kartor,  thematic
maps,  vilka finns beskrivna av Braun & Clarke (2006). På så sätt gick det att visualisera  hur väl
olika tema fångade upp koder som relaterade till studiens frågeställningar.   
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 Det första temat fick definitionen: Framtidsdimensionens plats i undervisningen. Temat formades
av tre kodningskategorier. Först med koder som beskrev hur aktuellt det ansågs vara att undervisa
om  framtidsfrågor  idag.  Därefter  hur  väl  framtidsfrågor  upplevdes  som  förankrat  i  skolans
styrdokument. Den tredje kodningskategorin utgjordes av data som förklarade hur lärare såg på
ämnet geografi i relation till undervisning som behandlar en framtidsdimension. (Se bilaga IV).  
 Det  andra  temat  benämndes  Lärares  upplevelser  av  undervisning  som  behandlar  en
framtidsdimension.  Här  samlade  sig  koder  i  två  kategorier  med  positiva  respektive  negativa
upplevelser. (Se bilaga V). 
 Det  tredje  temat  definierades  som  Geografididaktik  som behandlar  en framtidsdimension. Här
återfanns koder som beskrev allt från konkreta arbetsmetoder till lärares tankar om undervisnings-
strategier för området. (Se bilaga VI).   
  

Verifiering

 Huruvida insamlad data i form av de svar som intervjudeltagarna gav i studien är generaliserbara är
en fråga som i stor grad går in på kritiken mot kvalitativa studier som undersökningsform. En
kvalitativ studie ger inte samma underlag för generaliserbara data som en kvantitativ studie. Det var
inte heller något som låg i den här studiens syfte eller ambition. Med utgångspunkt i att undersöka
lärares perspektiv och upplevelse av undervisning som behandlar en framtidsdimension framstår
står  dock en kvalitativ  metod som riktig  – och viktig  -   undersökningsmetod.  Kvale menar  att
variationen  som framkommer  i  intervjupersonernas  uppfattning  är  just  styrkan  i  intervjun som
forskningsform.  En  metod  som  möjliggör  att  studera  mångfald  och  en  mänsklig  värld  av
motsättningar (1997). Att knyta an studiens frågeställningar till intervjufrågor gav studien en direkt
validitet. Ifråga om reliabilitet så bör det antas att de svar som framkom var ärliga och gällande för
just  den lärarens uppfattning av temat framtidsfrågor.  Ansatsen var att  utgå från öppna frågor i
intervjusituationen och låta läraren få resonera kring frågorna utan att bli utan att bli alltför styrd
eller avbruten. Transkriberingsprocessen syftade till att återge ett talspråk utan redigering med risk
för att framhäva eller exkludera påståenden. Också på det sätt som metodens analys med thematic
analysis  med tydlighet  igenkände tre  teman  som svarade  mot  undersökningens  frågeställningar
talade till fördel för metodens reliabilitet. 

Etisk reflektion

 I en kvalitativ undersökning som hämtar kunskap från människor och individer ställs etiska krav
metodens genomförande. Forskningsrådet (u. å.) definierar fyra krav som studier ska uppfylla för att
anses  följa  forskningsetiska  principer.  De  kraven  är  informationskravet,  samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 I den här undersökningen uppfylldes informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet i
samband med informationsbrevet. Det redogjorde för undersökningens syfte och frågornas tema
samt det faktum att studien var frivillig att delta i. Brevet informerade också tydligt att uppgifternas
ändamål var att ingå i en studentuppsats. (Se bilaga I). Under själva intervjusituationerna fanns det
ingen  antydan  till  att  deltagarna  blev  pressade  att  delge  uppgifter  som gick  emot  deras  vilja.
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att varje intervju inleddes med att informera deltagarna
med  att  personliga  uppgifter  ville  bli  behandlade  med  anonymitet  i  undersökningens  resultat-
redovisning. Det ska också tilläggas att det ej framkom några uppgifter som uppfattades som etiskt
känsliga. 
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4. Analys och resultat

Efter att det insamlade materialet behandlats enligt thematic analysis, beskriven av Braun & Clarke
(2006), presenteras resultaten nedan (Fas 6 i metodens analys) och hur de svarar mot syftet och
undersökningens frågeställningar. 

Frågeställning 1: Hur motiverar lärare på gymnasiet behovet av en framtidsdimensionen i geografi-
undervisningen? 

 Intervjudeltagarnas  svar  kan  delas  in  i  tre  perspektiv på  temat.  Ett  aktualitetsperspektiv – hur
aktuellt  det  anses  vara  att  undervisa  om  framtiden  idag;  ett  förankringsperspektiv  –  hur  väl
framtidsfrågor upplevs ha stöttning i skolans styrdokument; och ett ämnesperspektiv – hur lämpligt
ämnet geografi anses vara för undervisning som behandlar en framtidsdimension.
 På frågor som går in på varför det ska undervisas om framtidsfrågor och om undervisningen har
förändrats  över  tid  uttrycker  samtliga  fem lärare  som undervisat  mera  än  tio  år  hur  framtids-
dimensionen  är  ett  mera  aktualiserad  tema  idag  än  tidigare.  Dels  nämns  det  fokus  på
hållbarhetsfrågor som finns idag i samhället i stort, dels att det arbetas mera med hållbarhetsfrågor i
skolan generellt.

”För 30 år sedan.. klimatförändringarna var ju så osäkert då, så då tog man inte upp det över 
huvud taget... Det fanns ju inte då som en allmän diskussion. Idag är det ju ett oerhört fokus 
på klimatförändringar och miljöfrågor... Det ligger en tonvikt idag på hållbar utveckling, så 
det får [eleverna] ju mera sådan kunskap idag än vad de fick för 20-30 år sedan.”
(Lärare E)

 Den förankring hållbarhetsfrågor numera har fått i skolans styrdokument anser majoriteten är både
tydlig och tillräcklig.

”..läser du vad som kursen ska ta upp och.... hur man från centralt håll vill att den här kursen
ska vara utformad... då handlar... väldigt mycket om hållbarhet och därmed om framtid.”  
(Lärare F).

 
 En lärare uttrycker starkt missnöje med kursplanernas text och utformning. Spontant menar läraren
att de är ”luddiga”, upplevs som ”tillknölade” och har ”många förmågor som är inbakade i samma
mening” (Lärare C).  Samtidigt  uppger läraren att  den behöver mera tid  för att  studera texten i
styrdokumenten för att kunna ge mera konkreta exempel på vad resonemanget syftar till.  

Det tredje perspektivet på temat framtidsdimensionens plats i undervisningen relaterar till ämnet
geografi.  Perspektivet  kan  delas  in  i  data  som beskriver  det  upplevda  utrymmet  som står  till
förfogande i undervisningen att dryfta frågor om framtidsdimensionen, samt hur väl lämpat ämnet
geografi anses vara för att behandla nämnda tema.
Vad  det  gäller  utrymmet  som  ges  för  undervisning  som  behandlar  en  framtidsdimension  i
geografiundervisning går åsikterna isär. Några menar att det utrymmet är bra och lagom stort i den
mening  att  det  som är  önskvärt  att  lyfta  fram ryms  inom kursens  timmar.  Ett  par  lärare  gör
reflektionen att  geografikursen i  näst  intill  uteslutande grad behandlar  frågor som går  in  på en
framtidsdimension. Andra menar att utrymmet inte är tillräckligt och för ett resonemang som kan
tolkas som att det inte går att undervisa nog om frågor som behandlar en framtidsdimension. Två
lärare  nämner  också  det  så  kallade  frirummet  för  lärare  i  undervisningen  som  värdefullt  i
sammanhanget.
 Samtliga lärare menar att ämnet geografi har en central roll för att undervisa om framtidsfrågor. De
argumenterar i första hand med hur väl ämnet fångar upp teman som behandlar undervisning för
hållbar  utveckling.  Flera  hänvisar  också  till  hur  framtidsfrågor  i  likhet  med  ämnet  geografi
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innehåller teman hämtade ur såväl natur- som samhällsvetenskapen. Ämnet anses som ”klippt och
skuret” för undervisning som behandlar en framtidsdimension. Några lärare belyser det genom att
förklara hur ämnet geografi alltid har en given plats i ämnesövergripande undervisning och projekt
som går in på temat framtid.
 Alla lärare är också överens om att ämnet geografi har en för liten plats som skolämne i dagens
gymnasieskola.

”Ska man titta som geografilärare på gymnasiet så är det en ganska sorglig utveckling. Vi får
väldigt  lite  tid.  Det  är  oerhört  få  som läser  geografi  på  gymnasiet.  Det  är  ju  bara  en  
inriktning på sam och en inriktning på natur... där man läser geografi. Och det är ju inte  
bra... Jag tycker att det borde vara obligatoriskt på sam och natur... och... det borde finnas 
med i ekonomprogrammet... och kanske teknik också.”
(Lärare B)  

 Ovanstående  resonemang  återkommer  hos  samtliga  intervjuade  lärare.  Ett  par  lärare  anklagar
Skolverket för utvecklingen med ordalag som ”otroligt dåligt att ett ämne som geografi inte är mera
värt” och ”man har ju fuskat undan geografin igen”. Några lärare pekar också på hur minskade
ekonomiska resurser fått konsekvenser för att bedriva undervisning. Att det tidigare fanns större
möjligheter till studiebesök och att jobba ämnesövergripande i geografikursen. En lärare påpekar
också att det trots kursutbudet är få elever som väljer att läsa geografi.

Frågeställning  2:  Har  ett  ökat  fokus  på  mänskliga  ödesfrågor  som  klimatförändringar  gjort
framtidsdimensionen till ett svårnavigerat tema i undervisningen? 

 Den övergripande tolkningen av insamlad data från intervjudeltagarna i studien visar att det inte
finns belägg för ett sådant antagande. Lärarnas svar visar på en övervägande positiv upplevelse av
att  undervisa  i  frågor  som  behandlar  en  framtidsdimension.  Samtidigt  nämns  några  negativa
erfarenheter, varav vissa kan relatera till ett tidsperspektiv.
 Intervjudeltagarnas positiva redogörelser som beskriver hur de upplever att närma sig undervisning
som behandlar en framtidsdimension använder uttryck som ”viktigt”, att ”elever är intresserade”
och det är ”bara roligt och intressant”. En lärare uttrycker det så här på frågan om det kan vara
besvärligt att närma sig framtidsfrågor i undervisningen:

”Nej.. Jag tycker inte jag upplever... att det är ett problem... Det pratas ju väldigt mycket  om
klimatångest och sådana här olika saker.  Alltså jag tycker inte att  jag ser det.  Men det  
pratas  teoretiskt  väldigt  mycket  om  det.  Det  tas  upp  i  väldigt  många  olika  
sammanhang och det här hur man ska hantera det och man ska vara försiktig och sådant där..
Men jag ska säga... Jag tycker inte att jag ser det.. Utan snarare tvärsom: ”Oh yes ska vi ta 
en diskussion om det här?... Och är det sant,? Fungerar det på det här viset? Och vad kan 
man göra” och sådant där. Vi hade nu senast för någon vecka sedan... ett rollspel som heter 
på flykt.... och det man får som gensvar hos eleverna det är att de räcker upp handen och 
frågar: ”Vad skulle vi kunna göra?.. Hur skulle vi kunna vara delaktiga till att förändra?”... 
Jag tycker inte att det är ett problem utan snarare tvärsom att: ”åh vad bra att vi får jobba 
med de här frågorna...”  Jag hoppas att det inte beror på att jag är blind för de som känner 
annorlunda.. men jag uppfattar det som positivt.. Alltså bra.”(Lärare C)

 Flera  lärare  nämner  hur  de  upplever  att  elever  är  intresserade  när  de  närmar  sig  frågor  om
framtiden ”på rätt sätt”. Samtliga intervjudeltagare svarar på ett sätt som tolkas som att det inte
finns framtidsfrågor som upplevs som för svåra. De ger inte heller något intryck av att det finns
teman de behöver väja för i sin undervisning. En lärare har istället upplevelsen av att eleverna ofta
tycker det är ”spännande att  ta upp någonting som är verkligen komplicerat”.  En annan positiv
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upplevelse  kring  framtidsfrågor  är  att  flertalet  lärare  anser  att  undervisningen  idag  är  mera
lösningsorienterad. På samma gång som temat med dess problematik har aktualiserats i skolan och
samhället  över  tid,  upplever  många  lärare  i  undersökningen  hur  det  idag  går  att  inkorporera
diskussioner och exempel i undervisningen om hur problemen kan lösas. Några lärare pekar också
på att det är en upplevelse som vuxit sig starkare över tid. Dels hänvisar de till att det idag finns ett
större fokus på hållbar utveckling – och därmed lösningar –  i skolan och samhället än tidigare, dels
att deras erfarenhet som lärare gett dem mera kunskap och större möjligheter att undervisa mera
lösningsorienterat och lyfta fram positiva exempel.

”...som jag minns det iallafall när man pratade hållbar utveckling för fem tio år sedan så blev
det ju mara att man målade framtiden i väldigt mörka färger liksom. Jag tycker att mera  
fokus ligger på att diskutera en ljusare framtid.”
(Lärare F)

 De negativa upplevelserna av undervisning som behandlar en framtidsdimension som framkommer
i studien kan delas in i två perspektiv. I det första perspektivet återfinns vissa lärares uttalanden om
svårigheten  att  väcka  elevers  engagemang.  De  upplever  att  klimatfrågan  kan  upplevas  som
”uttjatad” i undervisningen och att elever idag är mera ”egocentrerade”.

”För tio år sedan blev många elever bestörta, arga och frustrerade... över att det var så här 
när  det  gäller  resursfördelning  i  världen  eller  klimatförändringar  till  exempel...  Det  är  
svårare att engagera elever idag i de här rättvisefrågorna... Jag upplever att eleverna är mera 
så att säga egocentrerade egentligen... Vilket givetvis inte har att med DNA att göra utan är 
väl en en allmän samhällsutveckling skulle jag tro.”
(Lärare B)

Det här är dock påståenden som tillbakavisas av andra lärare i studien. Det andra perspektivet av
negativa upplevelser utgörs av det redan beskrivna resonemanget om hur vissa lärare tidigare i sin
karriär  hade  större  benägenhet  att  diskutera  problem utan  att  samtidigt  visa  på  lösningar.  De
tolkningar  av  den  problematiken  är  att  just  som  en  intervjudeltagare  redogör  för,  så  är
problemställningar  knutna  till  en  framtidsdiskussion  mera  lösningsorienterade  idag  än  tidigare.
Vidare bekräftas delvis studiens antagande om att en framtidsdimension kan vara ett besvärligt tema
i undervisningen. Men inte på grund av att det idag är ett mera aktualiserat tema. Utan framförallt
innan en viss yrkeserfarenhet, eller skicklighet, har uppnåtts. Flera intervjudeltagare hänvisar till det
senare  att  det  är  ”väldigt  mycket  upp  till  läraren”.  En  uttrycker  försiktigt  att  det  kan  vara
problematiskt  om  lärare  saknar  ämneskunskaper  och  erfarenhet.  Läraren  antyder  att  alla  som
undervisar i geografi inte har vare sig kunskaper eller engagemang för att undervisa på ett bra sätt i
frågor  som  behandlar  en  framtidsdimension.  Om  sin  egen  undervisning  på  temat  gör  läraren
följande reflektion:

”Jag har en mycket bredare bild av problematiken idag än för 17 år sedan. Det har att göra 
med min erfarenhet och framförallt att jag har pratat väldigt mycket med andra typer av  
lärare. Till exempel biologi och kemi och samhällskunskap. Då får man en större förståelse 
för problematiken.”
(Lärare A)

     

Frågeställning  3:  Vilka  didaktiska  val  upplever  lärare  som framgångsrika  för  att  behandla  en
framtidsdimension i undervisningen?

 Här återfinns data från intervjustudierna som beskriver allt från konkreta arbetsmetoder till lärares
tankar om undervisningsstrategier för området. Flertalet intervjudeltagare hävdar att det är viktigt
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att undervisa kring en framtidsdimension ”på rätt sätt”. Så länge det görs ”på rätt sätt” så framstår
temat också som oproblematiskt i undervisningen. En tolkning som det insamlade materialet kan
härleda  till  är  att  undervisning  ”på  rätt  sätt”  har  som  målsättning  att  skapa  en  av  elever
problematiserande  och  lösningsorienterad  diskussion  på  temat.  Intervjudeltagarna  visar  inte  på
någon klart entydig bild vad det gäller undervisningsmetoder för att nå det målet. Istället är det
erfarenhet, personligt engagemang, skolans resurser och ”frirummet” som präglar beskrivningarna
om undervisningens metoder. Samtliga lyfter dock fram det som kan definieras som ett positivt
förhållningssätt till ett problemområde som en framgångsfaktor. Ska ett tema som kan förstås som
problematiskt genomarbetas, så ska alternativen för lösningar  också finnas med. Flera nämner det
här  i  generella  termer.  En  lärare  beskriver  det  som  ett  konkret  undervisningskoncept  i  sin
undervisning:

”Hur man kan hantera de här problemen... Jag brukar likna det med en trestegsraket... 
beskriv nuläget, diskutera problemen, diskutera hur man kan hantera problemen. Där har du 
de tre delarna som jag brukar jobba utifrån liksom. Beskriva, identifiera problem, diskutera 
hanterandet liksom. Så det är väl min strategi så att säga”
(Lärare F)

 Flera lärare hänvisar till  ämnesintegrerad undervisning som ett  framgångsrikt arbetssätt  för att
behandla en framtidsdimension. Temaarbeten och rollspel nämns som bra möjligheter för att belysa
framtidsfrågors  komplexitet  och  möjligheter  till  diskussion. Dessvärre  uppger  hälften  av  de
intervjuade att de idag har begränsade möjligheter att arbeta ämnesintegrerat på grund av minskade
ekonomiska resurser.
 Att  konkretisera  genom att  ta  del  av  exempelvis  externa  aktörers  arbete  för  en  mera  hållbar
utveckling i samhället uppger en lärare som värdefullt för att sätta framtidsfrågor i ett sammanhang.
Studiebesök  eller  gästföreläsningar  är  ytterligare  arbetsmetoder  som  lyfts  fram  som  givande
moment  i  undervisningen.  Samma  lärare  beskriver  också  hur  en  lokal  aktör  i  form  av  en
representant  från  kommunen  fick  komma  och  berätta  om  det  miljöarbete  som  de  gör.  Det
resulterade i det positiva förhållningssätt som samtliga lärare i studien beskriver kring undervisning
om en framtidsdimension. Läraren avlutade beskrivningen av det lyckade arbetsmomentet med:

 ”Många elever tänker inte på att det finns en hel armé som jobbar med det här”
(Lärare A)

 Samtidigt framkommer i studien att utrymmet för studiebesök och liknande också har försämrats då
skolan de senaste åren fått mindre ekonomiska resurser.
 En intervjudeltagare lyfter fram vikten av saklig faktabaserad kunskap med positiva förtecken i
undervisningen och hänvisar till  det arbete som gjorts av Hans Rosling. Det kan tolkas som en
arbetsmetod som både syftar till  att konkretisera och att  ta fasta på ett positivt  förhållningssätt.
Samma lärare uppger också de globala målen (Agenda 30) som centrala som utgångspunkt för att
skapa problematiserande frågor som behandlar en framtidsdimension.  
 En  intervjudeltagare  tar  utan  att  konfronteras  av  frågan  fasta  på  undervisningskonceptet  att
benämna framtid i plural – framtider. Att ha som uttalad idé med sin undervisning att eleverna ska
få diskutera hur olika handlingsalternativ får olika konsekvenser och därmed olika möjliga utfall i
framtiden. Läraren uttrycker det så här:  

”Man vill ju se att eleverna kan diskutera olika framtidsscenarier. Se att när man kommer in 
på sådana [framtids-]frågor att  det finns olika sätt  att  hantera problem på...  och kanske  
framförallt  att  det  finns sätt  att  hantera  problemen  på.  Det  är  en  återkommande  
reflektionsfråga för mina elever.”
(Lärare F)
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Sammanfattning av analys och reultat

 Härunder  sammanfattas  empirins  viktigaste  bidrag i  avseende  att  besvara  undersökningens
frågeställningar.

1. Hur motiverar lärare på gymnasiet behovet av en framtidsdimensionen i geografiundervisningen?

• Samtliga  intervjuade  lärare  upplever  framtidsdimensionen  som alltmer  aktualiserat  tema
idag än tidigare. Det motiveras främst med ett upplevt ökat fokus på utbildning för hållbar
utveckling i skolan och hållbarhetsfrågor i samhället i stort.

• Samtliga menar också att framtidsdimensionen i och med utbildning för hållbar utveckling
är väl förankrat i skolans styrdokument.

• Majoriteten menar utrymmet är tillräckligt för att undervisa kring framtidsfrågor, medan ett
par lärare anser att det är så viktigt så att det borde ges mera plats i undervisningen.

• Samtliga menar att ämnet geografi har en central roll för undervisning som behandlar en
framtidsdimension. Några lärare nämner frirummet som viktigt.

• Samtliga  lärare  beklagar  att  ämnet  geografi  är  ett  så  litet  ämne  i  den  svenska
gymnasieskolan.

2. Har ett ökat fokus på mänskliga ödesfrågor som klimatförändringar gjort framtidsdimensionen
till ett svårnavigerat  tema i undervisningen?

• Hos de intervjuade lärarna finns inga belägg för påståendet att framtidsdimensionen skulle
vara svårnavigerat tema i undervisningen.

• Samtliga  intervjudeltagarna  ger  uttryck  för  övervägande  positiva erfarenheter  av  att
behandla en framtidsdimension i undervisningen.

• Elever beskrivs som mestadels intresserade och engagerade av framtida problemställningar.
• Inga teman eller ämnesområden beskrivs som för känsliga eller svåra att ta upp.
• Flera lärare uttrycker dock att det är viktigt att behandla framtidsfrågor på det som beskrivs

som på rätt sätt.
• Begreppet på rätt sätt tolkas som framförallt ett positivt och lösningsorienterat förhållnings-

sätt till lyfta framtida problemställningar i undervisningen.
• Flera lärare tycker de har ett mera lösningsorienterat förhållningssätt idag än tidigare.
• Det förklarar de med egen lärarerfarenhet, större fokus på utbildning för hållbar utveckling

och hållbarhetsfrågor i samhället i stort.
• Som negativa erfarenheter av att behandla framtidsdimensionen i undervisningen nämns att

klimatfrågan kan upplevas som uttjatad och att elever är egocentrerade.
• En  lärare  gör  också  reflektionen  att  liten  erfarenhet  som  lärare  och  bristande  ämnes-

kunskaper kan innebära ett mera problemorienterat förhållningssätt kring undervisning som
behandlar en framtidsdimension.

3. Vilka didaktiska val upplever lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i
undervisningen?

• Att på rätt sätt försöka skapa en problematiserande och lösningsorienterad diskussion är en
generaliserande tolkning som framstår som önskvärt bland de intervjuade lärarna.

• De olika intervjudeltagarna ger ingen entydig bild av hur den målsättningen ska nås.
• Erfarenhet,  personligt  engagemang,  skolans ekonomiska resurser  och frirummet framstår

som bestämmande faktorer.
• Flera  lärare  uttrycker  att  möjligheterna  för  att  bedriva  den  undervisning  de  önskar  om

framtidsfrågor har fått stå tillbaka på grund av skolans minskade ekonomiska resurser.
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• Ämnesintegrering, studiebesök, gästföreläsningar, konkretiserande, lösningsorienterade och
positiva förhållningssätt tolkas som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i
undervisningen.

• Ett par lärare ger uttryck för ett pluralistiskt förhållningssätt till framtidsfrågor. En nämner
vikten  av  att  diskutera  lösningar.  En  annan  lärare  är  mera  tydlig  och  beskriver  hur
undervisningen  eftersträvar  att  eleverna  ska  kunna  diskutera  lösningar  på  olika
framtidsscenarier.
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5. Diskussionsavsnitt

Metoddiskussion

 Frågor  om  framtiden  är  förknippade  med  att  vara  potentiellt  värdeladdade.  Det  teoretiska
bakgrundsperspektivet på framtidsdimensionen i undervisningen visar ett tema som uppmuntrar till
värdebaserade  diskussioner  och  väcker  känslor.  Undersökningen  syftar  lika  mycket  till  visa  på
geografilärares upplevelser, känslor och tankar som deras praktiska erfarenheter, uppfattningar och
pedagogiska  framgångsfaktorer.  En  kvalitativ  intervjustudie  som undersökningsform öppnar  för
förståelse för hur verksamma lärare reflekterar över en framtidsfrågor som tema i undervisningen.

Ett samtal är ett möte och ett möte skapar en relation. Går det i en kort intervjusituation också att
inge förtroende blir motståndet mindre för att  ställa eventuella obekväma följdfrågor eller vrida
samtalet åt ett mera personligt håll. När undersökningen av praktiska skäl är telefonintervjuer är det
bara att konstatera att det finns ett oönskat avstånd. Det är min övertygelse att empirin hade sett
annorlunda ut om intervjusituationen hade skett på plats. Samtidigt visar intervjuernas empiriska
material  ett  resultat  som hade varit  svårt  att  få fram i någon annan undersökningsform än i  en
kvalitativ studie. Samtalets spontanitet, delvis reflekterade svar, tankepauser och kraftuttryck ger
rum for tolkningar. Det är också med och skapar en äkthet och reliabilitet åt undersökningen. Som
exempel  kan  nämnas  den lärare  som av personliga  skäl  endast  ville  lämna  svar  skriftligt.  Det
passade utmärkt då det också fick fungera som en pilotintervju för att testa  intervjufrågorna. Svaren
som kom tillbaka skiljde sig markant genom att de var reflekterande, välformulerade och nästan för
bra. 
 Hur  väl  intervjufrågornas  formuleringar  bidrog  till  att  besvara  de  frågeställningar  som
undersökningen  syftade  till  är  en  ytterst  relevant  fråga.  I  efterhand  sitter  studien  igen  med
erfarenheter där metodens genomförande, empirins resultat och ett mera genomarbetat teoretiskt
perspektiv kan ställas mot varandra. Det är därmed troligt att intervjufrågorna ser annorlunda ut om
studien ska upprepas. Ett par mindre justeringar i form av val av frågor, formuleringar och frågornas
ordningsföljd genomfördes under metodens genomförande. Anledningen var dels att ett par frågor
visade  sig  täcka  in  liknande  svar,  dels  ambitionen  att  börja  intervjuerna  med  frågor  som
underlättade det vidare resonemanget i intervjusituationen. Det går inte att bortse ifrån att de mindre
justeringarna kan ha påverkat utfallet i metoden. Samtidigt uppfylldes metodens målsättning som
syftade  till  att  intervjuerna  skulle  skapa  ett  resonemang  som  täckte  undersökningens
frågeställningar. Resultaten visade på lärares perspektiv som behandlar utrymme, upplevelser och
undervisningsformer för att behandla framtidsdimension som tema. Intervjufrågorna ledde också på
ett naturligt sätt till data som enligt thematic analysis (Brown & Clarke 2006) resulterade i teman
som  relaterade  till  undersökningens  problemställningar.  Sammantaget  anses  därmed  de
intervjufrågor som ligger till grund för empirin som tillfredsställande.   
 Det är också högst relevant att  fråga sig hur väl undersökningens resultat  är representativt  för
Sveriges gymnasielärare i geografi idag. Urvalet är en följd av lärare som tidigare visat intresse för
att  delta  i  undersökningar  och  som svarade  ja  när  de  fick  frågan  om de  ville  bidra  med  sina
erfarenheter kring undervisning som behandlar framtidsfrågor. Det är därför mer än rimligt att anta
det  empiriska  materialet  är  ett  resultat  av  lärare  som  är  över  genomsnittet  intresserade  och
engagerade  i  temat.  Det  tillsammans  med  att  empirin  endast  utgörs  av  sex  intervjuer  gör  att
undersökningens  resultat  och  analys  ej  kan  anses  som  generaliserbara.   Däremot  ifråga  om
reliabilitet så finns det ingenting som tyder på att de svar som framkommit inte varit ärliga eller
gällande för just den lärarens uppfattning av temat.          
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Resultatdiskussion och analys

 Genomgången  av  publicerad  forskning  visar  att  upplevelser  och  uppfattningar  av  framtids-
dimension som tema ur ett lärarperspektiv är mycket knapphändig. Det betyder att det finns väldigt
lite  definierat  teoretiskt  perspektiv att  ställa undersökningens resultat  mot.  Den ämnesteori  som
ligger till grund för studien behandlar till stor del ett läroplansteoretiskt eller elevupplevt perspektiv.
I  den  jämförande  diskussion  mellan  undersökningens  resultat  och  det  teoretiska  perspektivet
betyder  det  att  det  senare  ofta  kan  betraktas  som  indirekt  eller  i  viss  mån  tolkat  ur  ett
lärarperspektiv. 
 Forskningsgenomgången  visar  att  undervisning  som  behandlar  en  framtidsdimension  som  ett
förbisett  eller  frånvarande  tema  i  den  svenska  skolan.  Det  är  inget  som bekräftas  av  den  här
undersökningens  resultat.  Molins  (2006)  forskning  ger  belägg  för  att  geografilärare  i   liten
utsträckning bedriver undervisning som innefattar  dynamik, pluralism och konfliktperspektiv  eller
lyfter  aktualitets-  och  värdebaserade problemställningar.  Hon  finner  att  geografilärare sällan
utnyttjar det som definieras som frirummet i undervisningen. Också Torbjörnsson & Molins (2015)
forskning visar att gymnasieelever ser på framtiden som ett sällsynt eller icke existerande tema i
undervisningen. Samtliga intervjuade lärare i den här studien ser på framtidsfrågor som ett aktuellt
tema och att det är väl förankrat i skolans styrdokument. Det motiverar de med den framträdande
plats  som utbildning  för  hållbar  utveckling  har  fått  i  skolan.  Samtliga  lärare  menar  också  att
framtidsdimensionen har sin naturliga plats i geografin men beklagar att ämnet är så litet. Medan de
flesta  anser  att  det  utrymme som ges trots  allt  är  tillräckligt  menar  ett  par  lärare att  det  borde
undervisas  mera  kring  framtidsfrågor.  Den  ogynnsamma  utvecklingen  för  ämnet  geografi  och
därmed möjligheten att bedriva undervisning som behandlar en framtidsdimension är något som
bekräftas av undersökningens teori. Både svensk och internationell forskning pekar på att orsakerna
till varför en framtidsdimension i undervisningen inte anses viktigare kan förstås genom att ämnet
geografi är ett nedprioriterat tema i såväl styrdokument som det ämnesdidaktiska fältet  (Béneker
2015; Hicks 2002; Kramming 2017; Morgan 2015; Pauw 2015; Torbjörnsson 2014). 
 Varför  ger  det  teoretiska  perspektivet  en  bild  av  framtidsdimensionen  som  förbisett  och
frånvarande i undervisningen när resultatet från den här undersökningen visar att de framstår som
ytterst  närvarande?  Först  och  främst  går  det  förmodligen  att  förklara  med  urvalsprocessen  i
undersökningens  metod.  Svaren  kommer  från  lärare  som själva  valt  att  dela  med  sig  av  sina
erfarenheter  och  därmed  antas  ha  ett  särskilt  intresse  av  undervisning  som  behandlar  en
framtidsdimension. En av intervjudeltagarna påpekar just att läraren kan ha stor betydelse för såväl
kvantitet  som kvalitet  på temat  framtidsfrågor  i  klassrummet.  Det  knyter  an till  Molins  (2006)
forskning. Samtidigt som hennes resultat visar att geografiundervisningens innehåll till stor bestäms
av det som definieras som selektiva traditioner så är den mera än tio är gammal. Lärare kan i stor
utsträckning  välja  i  vilken  grad  de  lyfter  frågor  som  behandlar  en  framtidsdimension  i
undervisningen. Intervjuerna som ligger till grund för den här undersökningens resultat antas vara
representerade av lärare som väljer att utnyttja frirummet i undervisningen. Eventuellt går det att se
ett positivt samband mellan etablerandet av undervisningsformer för hållbar utveckling och större
lärarerfarenhet  på  temat  framtidsfrågor.  Ytterligare en förklaring kan vara att  geografilärare  ser
framtidsfrågor som ett mera aktuellt tema idag än tidigare. Det är aspekter som alla finner stöd i
undersökningens resultat.  
 Med den här undersökningens resultat är inte lika enkelt att försöka finna en förklaring till den i tid
mera aktuella forskningen som visar att svenska gymnasieelever ser undervisning som behandlar en
framtidsdimension som sällsynt eller ett icke förekommande tema (Torbjörnsson & Molin 2015).
Förutom det ovan nämnda resonemanget, som att eleverna haft ”otur” med läraren och att geografi
är ett litet prioriterat ämne på gymnasiet, går det att se till elevcentrerad forskning som utgår från ett
mera psykologiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet visar att  flera rapporter identifierar att
ungdomar  har  en  ambivalent  syn  på  framtiden.  Elevers  individuella  framtid, en  egocentrisk
framtidsdimension, beskrivs i övervägande grad som positiv. Däremot skildrar elever jordens eller
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miljöns framtid,  en gemensam framtidsdimension,  som mera problematisk och negativ (Nerdahl
2014; Kramming 2017; Ojala 2010; 2015; Pettersson 2014; Saunders & Jenkins 2012; Torbjörnsson
& Molin 2015). Vidare visar Ojalas forskning att barn och ungdomar kan hantera osäkerhet kring
framtidsfrågor  genom  förnekelse  och  att  deras  uppfattning  i  hög  grad  styrs  av  lärares
förhållningssätt till temat (Ojala 2010; 2015 ). Då den här studiens resultat visar framtiden som ett
ytterst påtagligt och närvarande tema i geografiundervisningen finns det en möjlig – men föga trolig
– analys till  att  elever inte uppfattar eller  väljer  att  förneka framtidsfrågor samtidigt som lärare
upplever  att  de  undervisar  på  temat.  Flera  lärare  nämner  att  elever  idag  upplevs  ha  ett  mera
egocentriskt perspektiv än tidigare.  Men att  en egocentrisk framtidsdimension hos elever skulle
överskugga  lärarens  ansatser  till  att  nå  ut  med  undervisning  som  behandlar  en  gemensam
framtidsdimension  finns  inga  belägg  för  i  den  här  studien.  Tvärtom   beskrivs  elever  som
intresserade och engagerade av framtida problemställningar. 
 Inte heller det påståendet att en framtidsdimension skulle vara ett svårnavigerat och obekvämt tema
för lärare i undervisningen med potential att spä på elevers oro är något som får stöd i resultatet av
den här studien. Forskningsgenomgången ger däremot en sammantagen bild av motsatsen. Ojalas
(2010) rapport menar att undervisning kan vara behäftat med en risk att väcka negativa känslor och
omtalar klimatångest hos elever. Kramming (2017) bekräftar en negativitet hos gymnasieungdomars
syn på framtida miljöproblem och definierar den med begrepp som  miljömelankoli,  maktlöshet,
hopplöshet och kognitiv dissonans. Pauw (2015) menar att styr- och policydokument som påverkar
skolan  utgår  från  att  framtiden är  problematisk.  Torbjörnsson (2014,  s.  97)  påpekar  att  att  när
problem som relaterar  till  vår  globala  framtid  ökar  medan utbildningsdiskursen  inte  tillräckligt
betonar hållbar utveckling så ”är det inte förvånande om framtidsdimensionen blir  obekväm att
hantera i undervisningen och medvetet eller omedvetet väljs bort”. Hicks & Bord (2001) lyfter fram
att  framtidsdimensionen  är  en  didaktisk  utmaning  som  ställer  krav  till  att  kunna  diskutera
existentiella och potentiellt värdeladdade frågeställningar. Den här undersökningens resultat pekar
istället på positiva erfarenheter. Framtidsfrågor upplever lärarna som inspirerande och roligt där
inget tema är svårt eller känsligt att ta upp. En lärare låter lite uppgiven över rapporter som omtalar
klimatångest hos elever. Ett par intervjudeltagare menar det var mera problematiskt förr, vilket de
förklarar  med  mera  egen  lärarerfarenhet,  större  fokus  på  utbildning  för  hållbar  utveckling  och
hållbarhetsfrågor i samhället i stort. En lärare gör också reflektionen att liten erfarenhet som lärare
och  bristande  ämneskunskaper  kan  innebära  ett  mera  problemorienterat  förhållningssätt  kring
undervisning som behandlar en framtidsdimension. Det som dock lyser igenom i resultaten är det
som i flera sammanhang omtalas och tolkas som att det är viktigt att närma sig undervisning som
behandlar en framtidsdimension på rätt sätt.
  Svensk forskning presenterar inte några konkreta pedagogiska eller metodologiska koncept för
temat  framtid  i  undervisningen.  Teoriöversikten  och  undersökningens  resultat  lyfter  dock  fram
några nyckelbegrepp som överensstämmer och kan identifieras som framgångsrika undervisnings-
strategier ur ett lärarperspektiv. Teorin identifierar för det första att det som lärare är viktigt att själv
ha  ett  positivt  förhållningssätt till  eventuellt  problematiska  och  svårgreppbara  teman  som
exempelvis framtidsfrågor (Ojala 2010). Som en andra punkt påpekas vikten av att både förmedla
och  inge  lösningsorienterat  hopp för  att  elever  ska  kunna  ta  till  sig  framtidsfrågor  på  ett
konstruktivt sätt. En tredje viktig faktor för att nå dit beskrivs vara lärarens förmåga att bejaka och
kommunicera negativa känslor  (Ojala 2015; Saunders & Jenkins 2012). Framförallt de två första
nyckelbegreppen är återkommande teman i  undersökningens resultat.  Termen  på rätt  sätt  tolkas
därmed som ett didaktiskt mål att behandla en framtidsdimension med ett positivt förhållningssätt
och skapa en problematiserande samt lösningsorienterad diskussion. Resultatet ger emellertid ingen
entydig bild av hur den målsättningen i undervisningen ska nås. Ämnesintegrering, temaarbeten,
faktabaserade  bakgrundskunskaper,  konkretisering  med  hjälp  av  studiebesök  och  gästföreläsare
nämns  som  viktiga  undervisningsformer.  Också  lärarens  erfarenhet,  personliga  engagemang,
utnyttjande av frirummet och skolans ekonomiska resurser framstår  som bestämmande faktorer.
Flera  lärare  uttrycker  att  möjligheterna  för  att  bedriva  den  undervisning  de  önskar  om
framtidsfrågor har fått stå tillbaka på grund av skolans minskade ekonomiska resurser. 
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 Det  finns  inget  i  resultatet  som  påminner  om  det  i  internationell  forskning  framträdande
ämnesdidaktiska konceptet att tala om framtiden i plural – framtider –  (Hicks 2002, Pauw 2015) är
något som haft genomslagskraft i svensk geografiundervisning. Ett par lärare ger uttryck för ett
pluralistiskt  förhållningssätt till  framtidsfrågor. En nämner vikten av att diskutera lösningar.  En
annan lärare är mera tydlig och beskriver hur undervisningen eftersträvar att eleverna ska kunna
diskutera lösningar på olika framtidsscenarier. Det uttalade pluralistiska förhållningssättet  till  en
framtidsdimension i geografiundervisningen uppges däremot bygga på egna didaktiska erfarenheter.
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6. Slutsatser

 Ett lärarperspektiv på undervisning som behandlar en framtidsdimension är att ämnet geografi är
som  ”klippt  och  skuret”  för  temat  framtidsfrågor.  På  det  sätt  det  kombinerar  samhälls-  och
naturvetenskap gör ämnet det särdeles lämpligt behandla ödesfrågor som relaterar till människor
och vår miljö. Att geografi som ämne är ämnet framför andra när det gäller en framtidsdimension i
undervisningen bekräftas också genom att det är ytterst lämpligt och ”alltid” ett av ämnena när det
arbetas ämnesövergripande på teman som går in på hållbar utveckling eller andra framtidsrelaterade
teman  i  undervisningen.  För  de  lärare  som tar  till  sig  frirummet  i  läroplanstexten  finns  goda
möjligheter att bedriva geografi-undervisning som behandlar en framtidsdimension. Och i den här
studien  upplever  geografilärare  på  gymnasiet  framtidsfrågor  som  ett  allt  mera  aktuellt
undervisningstema.

 En  framtidsdimension  med  utmanande  frågeställningar  om  exempelvis  klimatförändringarnas
konsekvenser behöver inte alls vara ett obekvämt tema för en lärare. Och det måste inte leda till
klimatångest  hos  eleverna.  Tvärtom  kan  dagens  ungdomar  visa  engagemang  och  intresse  för
framtidsfrågor.  Också för de frågeställningar  som behandlar  vår  gemensamma framtid och som
förknippas med stora utmaningar. Istället kan en framtidsdimension i geografiundervisningen ses
som  en  utmärkt  möjlighet  till  att  skapa  intressanta  lärandesituationer  med  existentiella  och
värdeskapande  förtecken.  Men  på  samma  gång  som  en  lärare  uttryckte  att   ”man  aldrig  ska
underskatta elever” så är det också av yttersta vikt att en lärare presenterar en framtidsdimension på
rätt sätt. 

 En bra lärare är en engagerande, inspirerande och kommunicerande lärare. Ska du vara en bra
lärare som bedriver bra undervisning som behandlar en framtidsdimension på rätt sätt ska du ha ett
positivt  förhållningssätt  till  temat.  Undervisningen  behöver  ha  ett  lösningsorienterat
förhållningssätt  och du behöver kunna inge  hopp inför framtida utmaningar.  Och du måste låta
elever ge uttryck för och kommunicera kring negativa känslor som elever – precis som nästan alla
människor i olika omfattning – har om framtiden. Och du måste ta de på allvar. 
 Men varför stoppa där? Läraryrket är ett hantverk. Den teoretiska kunskapen kan du läsa dig till
medan den praktiska kunskapen kommer med erfarenhet. Den här studien visar att undervisning
som  behandlar  en  framtidsdimension  kan  vara  ett  obekvämt  tema  innan  lärarerfarenheten  har
infunnit sig. Men en bra hantverkare behöver inte bara kunskap och material. Han behöver också
bra verktyg. Att presentera framtiden i plural i geografiundervisningen kan vara just ett sådant bra
didaktiskt verktyg.  Att med ett  pluralistiskt förhållningssätt skapa bilder av möjliga, troliga och
önskvärda framtider kan öppna för ett positivt, lösningsorienterat och hoppfullt förhållningssätt i
undervisningen. Och vetskapen om att det viktigaste för att elever ska känna tillförsikt och hopp
inför  framtiden  är  det  som är  det  viktigaste  för  oss  alla  i  så  många  sammanhang.  Vi  vill  bli
bekräftade.

 Under arbetet med den här uppsatsen har det framkommit några frågor som ligger utanför den här
undersökningens frågeställningar och som empirin inte finner något tydligt svar på. Den första är
varför forskningsläget i Sverige så  tydligt visar på en negativitet kring undervisning som behandlar
en  framtidsdimension?  Gymnasieelever  har  egocentriska  perspektiv  eller  negativa  känslor  inför
framtiden.  Eller  så  är  framtidsdimensionen  frånvarande  i  undervisningen.  Resultaten  i  den  här
studien visar på det motsatta. Hade jag bara ”tur” att intervjua engagerade och framtidsintresserade
lärare? Eller kan det bero på att det mig veterligen aldrig har gjorts någon forskning på temat som
behandlar  frågorna  ur  ett  lärarperspektiv?  Det  skulle  i  sådana  fall  kunna  betyda  att  ett
lärarperspektiv skiljer sig markant från ett elevperspektiv. Det upplevs som intressanta, spännande
och oerhört viktiga forskningsfrågor på temat. 
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 En annan fråga jag ställt är hur jag som ämneslärarstudent i geografi med didaktisk inriktning har
kunnat  läsa  universitetskurser  i  hållbar  utveckling  utan  att  ha  fått  presenterat  undervisnings-
konceptet med en pluralistisk framtidssyn? Det kan kanske vara mycket begärt att få erfarna lärare
som landat  i  en  lärarroll  med erfarenheter  och undervisningsformer  att  ta  till  sig  nya  koncept.
Framförallt om de aldrig får vetskap om de. Men för en som är på väg in i yrket hade det varit en
gyllene  möjlighet.  Hela  idén  till  den  här  uppsatsen  startade  trots  allt  med  att  utbildningen
behandlade ett tema där jag famlade efter ett bra verktyg för att bedriva undervisning.

 Det här är en uppsats som behandlar framtiden. Det är med andra ord en studie om något som inte
finns. I varje fall inte än. Men framtiden bestäms av vad vi har gjort tidigare och vad vi kommer att
göra. Men framförallt så kommer framtiden att formas av vad vi gör nu. Eftersom vi har många
valmöjligheter till handlande så är det rimligt att påstå att framtiden inte finns. Vad som finns är
framtider. Med utgångspunkt i framtiden som en framtid så är den definierad – så kommer det att
bli. Finns det istället framtider så finns det också möjligheter. Det känns bra! Rent av hoppfullt. Det
vill jag att mina barn ska få veta.
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7. Bilagor

Bilaga I

Inbjudan via e-post

Subject: Inbjudan att delta i studentstudie, Karlstads universitet

Hej!

Tycker du att geografi är ett viktigt, spännande och roligt ämne att undervisa i? Vill du vara med
och dela med dig av dina yrkeserfarenheter till blivande kollegor? 

Jag heter Oskar och läser till ämneslärare i geografi vid Karlstads universitet. Just nu håller jag på
med  en  C-uppsats  och  studerar  hur  lärare  i  skolan  resonerar  kring  geografiundervisning  som
behandlar  framtidsfrågor.  Jag  är  intresserad  av  att  höra  hur  du  och  andra  lärare  tänker  om
undervisning inom teman som klimatförändringar, befolkningsutveckling, resursfördelning, hållbar
utveckling o s v.

Jag söker dig som har möjlighet att ställa upp på en kortare telefonintervju under perioden 27:e
november till 8:e december. Du som tycker att det här verkar intressant och har lust att bidra är
välkommen att svara mig så återkommer jag med mera information.

Jag hoppas du vill vara med!

M v h
Oskar Bönner
Student
Ämneslärarprogrammet
Karlstads Universitet
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Bilaga II

Bakgrund:
Anonymitet...
Ålder:
Kön:
Antal år med geografiundervisning:
Undervisning på högstadiet/gymnasiet:
Antal studiepoäng geografi:
Undervisar också i: 

Frågor om framtiden

Frågorna handlar om Din syn på undervisning som går in på teman i geografin som är kopplade till
framtidsfrågor.  Det  kan  vara  hållbar  utveckling,  klimatförändringar,  befolkningsutveckling,
resursfördelning o s v. 

1. Hur anser du att undervisning kring nämnda framtidsfrågor skiljer sig idag mot tidigare – ur 
ett lärarperspektiv?
Kan du peka på några skillnader ur ett elevperspektiv?

2. Hur upplever du att ämnet geografi har en speciell roll när det gäller undervisning som rör 
framtiden?
Varför? Varför inte?
På vilket sätt?
(För vem? (För eleverna, planeten, mänskligheten?))

3. Kan  du  ge  några  direkta  exempel  på  hur  skolans  styrdokument,  som värdegrund  och  
kursplaner, förhåller sig till undervisning som behandlar framtidsfrågor?

4. Hur upplever du att det är att närma sig teman som rör framtidsfrågor i undervisningen?
Tycker du det är roligt – eller kan det hända att du drar du dig?
Finns det risker? 
Vilka?

5. Framförallt  media  med  nyhetsrubriker,  dokumentärer  och  filmer  –  men  också  
forskningsrapporter som FN:s klimatpanel - kan fort måla upp en ganska oroväckande bild 
av framtiden.

Kan du beskriva moment eller arbetsmetoder i din eller din skolas undervisning som du  
upplever ger eleverna bra kunskap kring nämnda framtidsbilder?

6. Upplever du att de ”bilder” av framtiden som du förmedlar i den undervisning stämmer med 
de bilder som du vill – eller kan – ge? 

7. Om samhällets – och skolans – svar på att bromsa en ohållbar utveckling är initiativ och 
utbildning för en mera hållbar utveckling:

Vad  anser  du  generellt  om det  utrymme  och  det  innehåll  som ges  till  frågor  som rör  
framtidsfrågor i dagens skola? 
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Bilaga III.

Kodnings-

kategorier Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F

Förändring 
över tid

Mera egen 
erfarenhet.
Mera 
positiv bild.
Se fråga 2.

Svårare att 
väcka 
elevers 
enga-
gemang
Mera ego-
centrerade.

Mera 
aktualiserat 
tema.
Eleverna 
engagerade.

Mera prat i 
samhället

Oerhört 
fokus på 
klimat-
förändringar.
Miljöfrågor.
Hållbar 
utveckling

Mera 
positivt

Ämnet 
geografis roll

Kombina-
tionen 
samhälls- 
och natur-
vetenskap.
Få elever 
som läser.

”Som klippt
och skuret”.
Kombina-
tionen 
samhälls- 
och 
naturvetens
kap.

Central roll.
Få som 
läser.

Hållbar 
utveckling

Oerhört 
betydelsefull
Kombina-
tionen 
samhälls- 
och natur-
vetenskap.

Viktigt.
Hållbar 
utveckling.
Få elever 
som läser.

Styrdokument Tydligt att 
man ska 
jobba med 
hållbarhet.

Finns med i 
styr-
dokumenten

Kursplanen 
luddigt 
formulerad.
Rätt 
tillknölad.

Dåligt. 
Geografi 
inte värt 
något.

Full av 
skrivningar

Mycket om 
HU – 
därmed om 
framtids-
frågor.

Närma sig 
framtids-
frågor i 
under-
visningen

En 
självklarhet.
Personligen 
förändrats 
till mera 
positivt över
tid.

Eleverna 
nyfikna – 
för sin egen 
skull.
Klimat-
frågan 
uttjatad.

Bra.
Ta 
diskussionen
Citat

Viktigt.
Otroligt 
intressant.
”På rätt sätt”

”På rätt sätt”
ger bra 
diskussioner.
Elever kan 
vara trötta 
på HU.

Bara roligt 
och 
intressant.

Utrymmet för 
undervisning

Geografi 
nästan 
uteslutande 
om framtid.
Dålig lärare 
risk att det 
blir för lite

Sorglig 
utveckling.
Långt citat.

Absolut inte 
tillräckligt.
Borde vara 
flera ämnen.

Kunde vara 
mera.
Obligatoriskt

”Skulle 
kunna vara 
ett väldigt 
stort ämne”

Bra som det 
är.

Arbets-
metoder
Moment
Strategi

Ämnes-
integrerande
Teman
Studiebesök
Gäst-
föreläsare
Kon-
kretisera
Problem-
Lösningar

FN-rollspel
Ämnes-
integrerande

Fakta-
baserat
Globala 
målen
Temaarbeten
Fråge-
ställningar.
Ta 
diskussionen
Konkretisera

Inget ämnes-
integrerat.
Brist på 
resurser.
Konkretisera
”få in i 
vardags-
tänket”.

Problem-
lösnings-
orienterade 
diskussioner.
Tidigare 
mera ämnes-
integrerande
och 
studiebesök.

Tidigare 
mera ämnes-
integrerat.
Trestegs-
raket.
Pluralistiskt.
Handlingsalt
ernativ.
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Bilaga IV

Framtidsdimensionens plats i undervisningen

Tematisk karta över metodens analys av data efter Braun & Clarke (2006).
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Bilaga V

Lärares upplevelser av undervisning som behandlar en framtidsdimension

Tematisk karta över metodens analys av data efter Braun & Clarke (2006).
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Bilaga VI

Geografididaktik som behandlar en framtidsdimension

Tematisk karta över metodens analys av data efter Braun & Clarke (2006).
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