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Lotta Dessen Jankell

Geografiämnet synliggör komplexa samband i en 
orolig tid

Den tidsålder vi lever i har fått namnet an-
tropocen, människans tidsålder1, vilket 
slogs fast av det Internationella Geolo-
giska Sällskapet 2019. Begreppet mynta-
des redan under 80-talet av den amerikan-
ske biologen Eugene F. Stormer och popu-
lariserades av kemisten Paul Cruzen under 
2000-talet. Under de senaste decennierna 
har forskare från olika discipliner lagt fram 
allt fler bevis för människans påverkan på 
jordens alla sammanflätade system. Det 
innebär att människan har en avgörande 
roll för både sin egen och planetens fram-
tid. Forskare uttrycker det som att männi-
skan inte längre är liten på en stor planet, 
utan gör allt större avtryck på den begrän-
sade och sköra yta av planeten som ut-
gör grunden för vår existens (Rockström, 
2010; Sörlin, 2017; Steffen et al., 2018). 
Att ta sig an komplexa utmaningar är hela 
skolans ansvar, men skolämnen har olika 
möjligheter att arbeta på ett långsiktigt sätt 
med frågor som innefattar komplexa sam-
band mellan människa och miljö på olika 
platser i världen. Geografins angreppssätt 
kan stötta elever i att synliggöra, konkre-
tisera och tolka det som annars kan te sig 
abstrakt och komplext i omvärlden. Geo-
grafiämnets integrerade, tvärvetenskapliga 
och rumsliga perspektiv har lyfts fram som 
en viktig nyckel för förståelse av kom-
plexa samband med koppling till hållbar-

hetsfrågor (National Research Council, 
2006; Renshaw & Wood, 2011). Ämnets 
tvärvetenskapliga karaktär ger därmed 
även verktyg att förstå FN:s globala mål 
för hållbar utveckling. I den här texten vill 
jag som doktorand i geografididaktik, lä-
rarutbildare och lärare i geografi lyfta fram 
några av geografins verktyg och angrepps-
sätt som visar på ämnets betydelse som 
framtidsämne i skolan. 

Att tolka världen genom 
rumsliga mönster
Geografin är ett ämne där elever kan lära 
sig uttrycka kunskap i termer av rumsliga 
mönster och relationer visuellt. Det är en 
av geografins fyra traditioner som Pattison 
definierat (1990) där platskontexter, natur-
geografiska processer och samband mellan 
människa och natur är de andra tre. Att lära 
sig identifiera och tolka rumsliga mönster 
är något som lyfts fram särskilt i de revide-
rade kursplanerna där elever ska ges möj-
lighet att utveckla:

kunskaper om geografiska förhållan-
den och mönster samt om hur naturens 
processer och människors verksamheter 
formar och förändrar landskap och männi-
skans livsmiljöer i olika delar av världen 
(Skolverket, grundskolan reviderad ver-
sion 2020)

Steffen, W., Rockström, 
Kontaktuppgifter
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Det handlar bl.a. om att lära sig beskriva 
geografiska förhållanden, så som utbred-
ning, förekomst av resurser eller fenomen 
som påverkar sårbarhet eller hållbarhet 
på en plats. Coronakrisen är ett exempel 
där geodata från telebolagen användes för 
att likt 1850-talets undersökning av John 
Snow kartera och spåra smittkällan. Myn-
digheter i flera länder, däribland Sverige, 
kunde genom telebolagens geodata loka-
lisera agglomerationer av smitta samt dra 
slutsatser om hur befolkningens rörelse-
mönster förändrades. Det utgjorde i sin tur 
grund för myndigheternas fortsatta arbete 
med att besluta om restriktioner eller inte. 
 Metoder och redskap för att göra denna 
analys med hjälp av kartor, satellitbilder 
och GIS är traditionellt geografiska och 
finns också tydligt preciserade i både gäl-
lande och kommande styrdokument. Ge-

nom att både få kunskaper om tankarna 
bakom metoderna liksom erfarenhet av 
tekniken i sig kan det bli lättare för elev-
erna att förhålla sig kritiska men också 
komma på egna lösningar på liknande pro-
blem. Det kan exempelvis vara viktigt att 
bli varse intressekonflikten som handlar 
om att få information samtidigt som inte-
gritet riskerar att påverkas.

Vertikal och relationell rumslig 
analys
I geografiämnet kan olika slags rumsliga 
analyser genomföras för att förklara sam-
band i tid och rum. Vilket exempelvis an-
vänts för att få kunskap om coronakrisen 
inte bara globalt utan också lokalt. En ver-
tikal rumslig relationell analys (van der 
Schee, 2000) handlar om hur olika fakto-

Figur 1. Agglomerationer och spridning av corona i Sverige via telebolagens geodata. 
Källa:https://www.coronakartan.se/
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rer länkas samman till en plats eller region, 
som i fallet när det råkade vara sportlov 
och tusentals svenskar, däribland många 
stockholmare, befann sig i norra Italien, 
precis samtidigt som en kinesisk turist 
ovetandes spridit smitta. När det blev upp-
dagat var det för sent. Hem for sportlovs-
resenärer och med dem smittan. Visst, den 
kom också från andra platser, men en stor 
del av förklaringen till den snabba sam-
hällspridningen berodde på att många be-
fann sig på ’fel plats vid fel tid’. Thorsten 
Hägerstrands tidsgeografiska analysmo-
deller är ett exempel på en vertikal rumslig 
analys som här kan användas för att visa 
på hur olika faktorer kunde sammanfalla 
så olyckligt i tid och rum. Hur smittan sen 
spred sig över jorden från plats till plats 
och länkade oss samman kallas istället för 

en horisontell rumslig analys (ibid.). Ex-
empel på horisontelldata är kartan häm-
tad från John Hopkins universitetet i Balti-
more i USA över smittspridningen. En vik-
tig källa för de som studerade spridningen 
av corona över världen (se bild 2). Även 
den här formen av geografisk information 
är något elever i skolan kan studera och 
lära sig tolka. Var i världen smittan spred 
sig mest och var den ännu inte fått fäste 
och vilken betydelse det kan få att det är 
just där? 
 Att samhället bromsade in och männis-
kor stannade hemma hade inte bara stor ef-
fekt på ekonomi och välfärd utan också på 
naturens processer. En annan slags verti-
kal analys visar att ovanför flera stora stä-
der i världen minskade halten av kväve-
oxider och koldioxid och människor i ki-

Figur 2. Spridningen av coronavisruet i april 2020. Källa John Hopkins university: https://gisanddata.
maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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nesiska städer kunde se en blå himmel för 
första gången på 30 åren. Vi vet det genom 
studier av satellitbilder och analys av dem 
över tid. 
 Vilka slutsatser som dras av detta är en 
fråga om syfte, perspektiv och värderingar, 
vilket kan utgöra grund för diskussioner i 
klassrummet. Det viktiga geografiska bi-
draget är att kunna producera och beskriva 
den här typen av rumsliga relationer. Det 
som synliggjordes var hur människans på-
verkan på de naturliga systemen är kraftfull 
och snabb. Att lära sig synliggöra de här 
annars abstrakta vertikala och horisontella 

sambanden i ett komplext system gör rela-
tionerna konkreta och kan då utgöra grund 
för ställningstaganden. De som i debatten 
presenterat den här typen av analyser har 
inte nödvändigtvis kallat sig för geografer, 
men de har gjort en geografisk analys. Det 
har genomförts av Folkhälsomyndigheten, 
journalister och epidemiologer, som alla 
använt sig av traditioner inom geografiäm-
net, såsom forskning inom medicinsk geo-
grafi (Schærström, Rämgård & Löfman, 
2011) för att relatera olika händelser och 
fenomen i rum och tid för att dra slutsatser. 
Något som är viktigt att lära elever i sko-

Figur 3. Satellitbild över Kina som visar hur utsläpp av kväveoxider minskat under coronakrisen. Källa: 
https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china
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lan för att bli mindre sårbara i en framtid 
där den här typen av globala kriser inte lär 
bli färre utan troligtvis fler. Geografiämnet 
har alltså ett viktigt uppdrag att bidra med 
såväl metoder som analysverktyg som gör 
sambanden synliga, konkreta och möjliga 
att tolka och påverka. 
 Ett annat exempel där rumsliga mönster 
och geodata visade sig centralt är skogs-
bränderna under sommaren 2018 i Sverige. 
Förändringar i väder och klimat kom nära 
och behovet av att förstå vad som hände 
ökade. Många elever i Sverige befann sig i 
områden där det brann eller där torkan ska-
pade en annorlunda sommar med restrik-
tioner för vattenuttag och förbud att grilla. 
Några upplevde å andra sidan en solsä-
ker semester hemma i Sverige och kunde 
se fördelar med det varma vädret. Ett år 
senare, under 2019 skapade skogsbrän-
der återigen stora rubriker när regnskogen 
brann i Amazonas och situationen blev ex-
trem i Australien. Nu oroades en hel värld. 
Varför sker bränderna just där, just nu? 

Finns det samband mellan händelserna? 
Hur kan vi förstå dessa händelser och vilka 
konsekvenser kan de få? För vem? Hur kan 
anpassning ske? 
 I geografiämnet kan elever få grund-
läggande kunskaper genom att lära sig om 
var bränderna skett och hur stora områ-
den som drabbats. De kan studera varför 
det skedde just där och just då och vad det 
innebar för människor, samhälle och miljö. 
Jämförelser kan fortfarande göras via geo-
data, exempelvis producerad av NASA 
FIRMS med information om skogsbränder 
som samlas in kontinuerligt från hela värl-
den. Där går det att jämföra förekomst och 
utbredning av bränder mellan olika regio-
ner över tid. Genom att skriva in datum för 
bränderna i Sverige, exempelvis juli må-
nad 2018, kan elever uppskatta var brän-
derna skedde och hur stora områden som 
drabbades. Det går att zooma in så nära att 
områdets area kan beräknas. Det går att 
lägga till vissa lager av information, exem-
pelvis att se vilka områden som är så kall-

Figur 4. Skogsbränder i Sverige och i världen. Källa: NASA FIRMS, https://firms.modaps.eosdis.
nasa.gov/map/#z:3;c:2.6,-25.9;d:2019-08-23..2019-08-24
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lade skyddade naturområden och diskutera 
vad det innebär att just de här områdena 
drabbas. Och jämföra områden som drab-
bades i Sverige med andra platser.
 Vilka förutsättningar har dessa länder 
att anpassa sig till bränderna? Vad skiljer 
mönstren åt mellan bränderna i Sverige 
och de i Amazonas? Likheter? Bränderna 
kan också jämföras i tid för att se föränd-
ringar. 
 Genom att jämföra med andra kartor 
kan elever dra slutsatser om hur nära större 
städer bränderna sker och hur många män-
niskor som bor där det brinner. Kartorna 
som visar bränder kan också jämföras med 
kartor som visar temperatur och samband 
mellan extrem värme och områden som 
började brinna kan diskuteras. 
  Alla svar kan inte fås via kartor, men 
genom att studera och jämföra den geo-
grafiska informationen kan eleverna få un-
derlag för att redogöra för situationen och 
möjlighet att utveckla ett rumsligt medve-
tande. Den här typen av geografisk ana-
lys används också för att samordna rädd-
ningsinsatser och för att informera all-

mänheten, något elever kan bli medvetna 
om. Ett annat exempel där en geografisk 
analys av rumsliga mönster kan ge elever 
nya perspektiv är global migration. Geo-
grafins rumsliga dimensioner kan här bi-
dra med förståelse som kan utgöra en kon-
trast till en kontroversiell och ibland en-
sidig mediebild. Under åren 2017–2019 
genomfördes en undersökning med ca 200 
elever 14–18 år och med ca 90 elever 10–
12 år i Sverige (Dessen Jankell & Sandahl, 
20182). Eleverna fick se en graf som vi-
sade den globala migrationen mellan åren 
2010–2015 och skulle ge sin syn på vilka 
migranterna var, vart det var på väg och 
vart de kom ifrån samt vilka de viktigaste 
orsakerna kunde vara till att de migrerade. 
Svaren från eleverna visar i hög grad att de 
präglats av en mediebild från flyktingkri-
sen 2014–2015 i Europa. Trots att grafen 
visar migrationen globalt beskriver fler-
talet elever att en migrant är en flykting 
från Mellanöstern eller Syrien som flyr till 
Europa och Sverige på grund av krig och 
konflikter. Elevernas bild av verkligheten 
stämmer förstås med situationen i närtid, 

Figur 5. Bränder i Amazonas i Sydamerika och i södra Afrika i augusti 2019.
Källa: NASA FIRMS, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:3;c:2.6,-25.9;d:2019-08-23..2019-08-24
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men geografiämnet kan här erbjuda en an-
nan ingång. 
 Genom att använda animationen ”World 
migration map” där varje gul prick illustre-
rar en migrant kan elever övas i att tolka de 
migrationsströmmar som skapas över värl-
den. Vad ser de för likheter och skillnader i 
migrationsmönster mellan olika regioner? 
Stämmer mediebilden eller deras egen bild 
av att människor migrerar från ”syd” till 
”nord”, överallt i världen? Var dominerar 
cirkulära migrationsmönstren? När anima-

tionen har använts i undervisningen dyker 
många frågor upp. Varför migrerar män-
niskor från Indien till Saudiarabien? Varför 
vill så många till Sydafrika? Varför skiljer 
sig mönstret så mycket i de olika världs-
delarna? Synliggörandet av mönster på det 
här sättet lyfter fram geografiska frågor 
som kan utgöra start på analys. Vad skil-
jer mönstren åt och vilka likheter finns det 
mellan mönstren? I tolkningen kan elev-
erna sedan lära sig geografens sätt att an-
vända andra vetenskaper för att analysera 

Figur 6. Medeltemperatur i Sverige 2018. Källa: SMHI. 
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det geografiska mönstret och blottlägga 
annars dolda strukturer. Exempelvis geo-
politik, historia, ekonomi och samhälls-
kunskap. Avsändarländer och mottagarlän-
der kan lyftas fram och problematiseras. 
Vilka länder verkar vara typiska avsändar-
länder eller mottagarländer? Vilka är både 
och? Vilka blir konsekvenserna för avsän-
darland och mottagarland? Att jämföra 
mönster av migranter med ekonomiska 
flöden av remitteringar kan ge en ny bild 
av migrationens betydelse för såväl mot-
tagarland som avsändarland. Tillsammans 
bildar de olika angreppssätten en helhets-
förståelse vilket är ämnets styrka. Anima-
tionen över migrationen i dag kan även 
jämföras med historiska kartor över mig-
rationsmönster. Exempelvis från den tid 
då Sverige var ett avsändarland som av-
befolkades och inte som idag ett motta-
garland. Vilka var drivkrafterna till migra-

tion när människor migrerade från Sverige 
under missväxtåren på 1800-talet i jämfö-
relse med dagens migration? Här kan med 
fördel historia och geografi vävas samman. 
Att använda geografins kunskaper, meto-
der och rumsliga perspektiv för att visa på 
faktiska mönster och förändring kan ge 
eleverna möjlighet att utveckla en veten-
skapligt förankrad och kvalificerad insikt 
om fenomenet migration som kontrast till 
en mediabild som under 2015 och framåt 
dominerats av flyktingkris, konflikt, krig 
och integrationspolitik. 

Att synliggöra med hjälp av 
systemsyn, samband och skala
I det integrerade geografiämnet i sko-
lan läggs stort fokus på samband mellan 
människa, samhälle och miljö, inte minst 
i relation till hållbarhetsfrågor. Samban-

Figur 7. Bilden är hämtad från animationen ”World migration map” som i rörlig form illustrerar med blåa 
ringar vilka länder människor migrerar till och med röda ringar vilka länder människor migrerar ifrån. 
Genom att klicka på ringarna synliggörs statistik. Källa: http://metrocosm.com/global-migration-map.html
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den är ofta komplexa och ett sätt att ta sig 
an dem i undervisningen är genom geogra-
fins systemsyn och helhetsperspektiv. En-
ligt FN är det viktigt att sprida kunskap 
om människan som en integrerad del av 
jordens olika system och UNESCO lyf-
ter därför fram systemtänkande som en 
nyckelkompetens (UNESCO, 2017). Det 
finns ingen enhetlig definition på vad sys-
temtänkande innebär, men på ett gene-
rellt plan handlar det om att synliggöra hur 
olika faktorer påverkar varandra och hur 
de är sammanlänkade i större system (Ar-
nold & Wade, 2015; Batzri et al., 2015). 
Det kan handla om att synliggöra struktu-
rer av olika mänskliga verksamheter och 
hur olika aktörer samverkar på en plats el-
ler mellan olika platser. Exempel på det är 
den strategi som utvecklats i globalisering-
ens spår och kallas Just-in time. Det går ut 
på att ha minimala kostnader för lagerhåll-
ning då varor eller komponenter till varor 
levereras i samma stund de behövs. Pro-
duktionen är outsourcad till en plats där 
arbetskraften är billig, råvaran finns el-
ler expertkunskapen finns. En komponent 
transporteras lång väg och sätts ihop med 
andra delar, för att sen transporteras till yt-
terligare en plats för att packetteras och så 
vidare till ytterligare platser för att säljas 
precis i tid när kunden vill ha produkten. 
Detta mänskligt konstruerade system har 
utvecklat ett sammanlänkat nätverk av ak-
törer och verksamheter som gjort att den 
globala handeln är beroende av att alla no-
der i systemet klaffar. Under coronapande-
min blev just-in-time systemets sårbarhet 
uppenbar för alla. Eftersom det inte fanns 
några lager blev det en kamp om att få tag 
på skyddsutrustning och mediciner. Plöts-
ligt stannade också industrier som saknade 

avgörande komponenter och arbetslöshet 
blev ett faktum. Systemet orsakade där-
med stora problem att klara krisen. Pande-
min synliggjorde också hur transporterna 
som är själva navet i en globaliserad värld 
skapade fri lejd för viruset att snabbt fär-
das runt jorden. Inom bara några veckor 
hade alla kontinenter smittats och samhäl-
len satts ur spel. Ekonomin bromsat in och 
krisen var ett faktum. Coronapandemin 
är ett typiskt exempel på ett wicked pro-
blem. Problem som är brådskande, svårlös-
liga, föränderliga, överraskar, tar oväntade 
vändningar och saknar tydliga lösningar 
(Rittel & Webber, 1973). Lösningarna är 
inte rätt eller fel, utan måste värderas i re-
lation till kontext, perspektiv och intres-
sen. För att förstå den typen av problem 
behövs ett skolämne som kan zooma ut 
och ge helhetsperspektiv och sen zooma in 
och konkretisera, där samband kan redas 
ut, komplexiteten synliggöras och mönster 
tolkas. För även om det finns många an-
ledningar till att viruset blev en pandemi, 
så är vår sammanlänkade värld en nyckel-
faktor. Det krävs en systemsyn för att göra 
de osynliga trådarna synliga, som flätat oss 
samman och gjort oss sårbara. 
 En systemsyn kan också handla om att 
kunna avgränsa ett system från ett annat 
och att tolka hur de integreras med andra 
system (Mehren et al., 2018). Exempel-
vis hur naturgivna system som klimatsys-
tem, geologiska system, biologiska sys-
tem etc samverkar, påverkar och påverkas 
av mänskligt drivna system (ekonomiska, 
politiska, sociala etc) i en viss region. Ett 
exempel på när den här typen av system-
syn är viktigt är i klimatfrågan där natur-
givna och mänskligt drivna system är tätt 
sammanlänkade. Geografiundervisning kan 
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göra det möjligt för elever att utveckla ett 
systemanalytiskt tänkande på flera nivåer, 
vilket kan göra den osynliga väv av fak-
torer som bygger upp olika system synliga 
och möjliga att förstå i sin helhet. Ett sätt 
att göra det på är att arbeta med systemkar-
tor eller sambandskartor i relation till aktu-
ella ämnen.
 Redan i grundskolan är det vanligt att i 
geografiämnet låta elever följa hur en va-
ras livscykel sätter sina avtryck på sin resa 
runt jorden och analysera dess konsekven-
ser. Genom att konkretisera varans väg på 
en karta kan eleverna med egna ögon se 
hur de långa transporterna skapar ring-
lande mönster av tusentals mil på jordy-
tan. Ett nätverk av människor och platser, 
osynligt för oss när vi står i affären och 
ska handla. Elever kan också med kartans 
hjälp beräkna den påverkan varan har på 
klimatet genom att lägga samman alla mil 
av båt och lastbilstransporter och multipli-
cera med kilo koldioxid. Antalet kilo ökad 
koldioxidmängd kan sedan kopplas till hur 
mycket temperaturen på jorden stiger. När 
temperaturen stiger påverkas klimatsyste-
men och därmed ekosystemen som ska le-
verera mat och andra resurser till oss män-
niskor. Genom att få möjlighet att visua-
lisera det komplexa systemet kan varje 
faktor blir synlig och konkret. 
 I ett pågående forskningsprojekt (Dessen 
Jankell3) undersöks hur undervisning kan 
utformas där elever både på gymnasiet och 
i grundskolan får möjlighet att använda 
olika metoder för att synliggöra samband 
i komplexa frågor som berör människa, 
samhälle och miljö. I undersökningen får 
eleverna arbeta med att skapa sambands-
kartor som till slut visualiserar stora kom-
plexa system. De får lära sig skilja på olika 

slags samband, så som enklare linjära 
samband, där orsak och verkan kan beläg-
gas, exempelvis att en ökad mängd koldi-
oxid i atmosfären leder till ökad växthus-
effekt. I sambandskartan ingår även dyna-
miska samband och återkopplingseffekter. 
Som hur biodiversitet minskas vid anlagda 
skogsbränder, vilket inte bara är ett lokalt 
problem utan även regionalt och globalt. 
Regionen får färre träd som kan hålla kvar 
vatten i området och det blir en kraftig 
minskning av vattenresurser till städerna 
i regionen. När träden försvinner eroderas 
jordarna och näringen försvinner. Globalt 
minskar möjligheterna till koldioxidreduk-
tion när vegetationen försvinner med ökad 
koldioxidmängd i atmosfären som följd. 
En ökad koldioxidmängd skapar en ökad 
växthuseffekt med ökad temperatur glo-
balt och ännu större risk för framtida brän-
der, vilket då kopplas tillbaka till männi-
skan. Kajsa Nerdahl (2014) beskriver att 
det kan vara svårt för elever att göra dessa 
återkopplingar där påverkan på naturen 
kopplas tillbaka till människan. Därför är 
det viktigt att låta elever hitta sätt att syn-
liggöra den typen av samband. Eleverna i 
studien arbetar fram sätt att symbolisera de 
olika typerna av samband med pilar, färger 
och symboler. Kausala samband, där en 
faktor påverkar en annan så att den ökar el-
ler minskar markeras med plus eller minus. 
Om sambandet är dynamiskt gör eleverna 
pilen lite böjd. Att skapa den här typen av 
systemkartor och göra systemanalyser har 
utvecklats inom geografidisciplinen exem-
pelvis genom forskning om förvaltning av 
fjällandskap och hur det påverkar möjlig-
heterna att nå Sveriges miljömål (Sverdrup 
et al, 2010). I processen som Sverdrup 
med flera tagit fram ingår att gemensamt 
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utveckla en systemkarta som illustrerar hur 
olika faktorer samverkar för att skapa kon-
sensus mellan olika aktörer. Systemanaly-
sen och arbetet med att ta fram systemkar-
tan bidrar då med en gemensam syn och 
en helhet, så att de enskilda faktorerna el-
ler verksamheterna knyts samman. Det blir 
möjligt att både se orsaker till en situation 
och hur man kan samverka för att nå en po-
sitiv utveckling. Ett exempel på hur elever 
arbetat med orsak-verkan kartor är bild 8 
som visualiserar många olika faktorer som 
bidragit till klimatförändringarna. 
 En annan central geografisk aspekt 
som också syns i figur 8 och 9 är skala. 
Eleverna har hittat olika sätt att markera 
skala och var något sker (region, speci-
fik plats). Exempelvis en glob för global 
skala och en kartmarkör för en lokal skala. 
Vissa skriver ut regioner (figur 8) och an-
dra markerar olika regioner i färger (figur 
9). Eleverna får även möjlighet att syn-
liggöra samband där korrelationerna och 
dess konsekvenser beror på olika kontex-

ter. Det kan gälla konsekvenser av klimat-
förändring eller hur en produktion av en 
konsumtionsvara kan få olika slags konse-
kvenser beroende på var i världen den pro-
duceras, hur den produceras och i vilken 
omfattning. I de sambandskartor de byg-
ger upp kan konsekvenserna värderas från 
olika perspektiv och vara positiva i ter-
mer av hållbara ur något perspektiv sam-
tidigt som de är negativa ur ett annat per-
spektiv. Exempelvis visar eleverna i figur 9 
det hållbara med gröna pilar medan ohåll-
bara sambanden markeras i rött. Genom att 
elevernas kunskaper visualiseras kan lära-
ren ställa frågor och problematisera. Går 
det kanske att koppla samman fler fakto-
rer med varandra? I den fördjupade ana-
lysen kring frågor som berör konsumtion 
och produktion, klimatproblem och migra-
tion, skapas en allt mer vävliknande struk-
tur och ett system börjar framträda. På det 
här sättet utvecklas både elevernas system-
tänkande och förståelse för vilka faktorer 
som påverkar och samverkar, vilket gör att 

Figur 8. Sambandskarta över faktorer som över tid orsakat dagens klimatsituation. Eleverna använder + 
och – för att visualisera kausala samband där en faktor påverkar en annan att öka eller minska. Gröna 
pilar för att visa hållbara konsekvenser och röda för ohållbara. Streckade linjer för mer osäkra samband. 
Perspektiv har fått olika färg och skalor symboliseras med en glob eller kartmarkering (lokal.
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Figur 9. Elev som gjort sambandskartor över hur en konsumtionsvara påverkar människor och miljö på 
olika platser i olika skala. 

Figur 10. Elevgrupp som gjort sambandskartor som synliggör handel med palmolja från Amazonas (2019)
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det kan bli lättare att ta ställning och argu-
mentera för lösningar.
 I lärprocessen använder eleverna också 
streckade linjer för det som de upplever 
som osäkra samband. Det kan vara sam-
band de själva är osäkra på, men också 
samband där vetenskapen inte är eniga eller 
där det ”bror på” vilken kontext eller vilket 
perspektiv som används. På det här sättet 
visualiseras också lärprocessen och elev-
erna får möjlighet att utveckla såväl fakta-
kunskaper i frågan som ett rumsligt medve-

tande. Även yngre barn kan ges möjlighet 
att utveckla en mer komplex bild av hur fe-
nomen som konsumtion påverkar männis-
kor och miljö. I figur 11a och 11b visas ett 
exempel där elever i tioårs åldern stegvis 
arbetat fram allt mer komplexa samband. 
I dessa bilder har eleverna illustrerat posi-
tiva och negativa konsekvenser av att kon-
sumera köttbullar och lego. I den första bil-
den är sambanden korta, enkla och linjära. 
Medan de i den andra bilden utvecklats till 
mer sammankopplade och nyanserade. 

Figur 11b. Efter feedback har bilden utvecklats till mer sam-
mankopplade. 

Figur 11a. Elev som är 9 år synliggör enkla, linjära samband. 
ankopplade. 
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 Sambandskartorna blir en modell som 
byggs på vartefter eleverna får mer kun-
skap. Eleverna visar att lego och köttbullar 
kan vara både positiva och negativa och de 
har också skapat symboler för att visa detta 
genom röd-gröna pilar. De får också syn på 
hur allt kunde kopplas till koldioxid, som 
blir en nyckelfaktor. Utifrån detta kan lära-
ren i senare årskurser gå vidare med att un-
dervisa om betydelsen av koldioxid när det 
gäller växthuseffekt, klimat och klimatför-
ändringar. Det viktiga är att i det arbetet 
komma ihåg att visa på lösningar där ex-
empelvis eleverna i det här försöket disku-
terar olika sätt att transportera produkterna 
med tåg och solcellsbåtar hur lego kan till-
verkas av sockerrör samt att köttbullar kan 
produceras av lokalt kött eller vara vege-
tariska. Det gjorde att allt fler pilar också 
kunde bli gröna, vilket kunde ge eleverna 
en känsla av att det finns lösningar på pro-
blemen. En del pilar blev röd-gröna just 
för att det kunde vara både bra och dåligt. 
Genom hela geografiutbildningen i grund-
skola och gymnasium löper en progression 
som bygger på en samverkan mellan en 
systemsyn och platskontexter. En integre-
rad samverkan mellan det som inom dis-
ciplinen kallas regionalgeografi och sys-
temgeografi. Inom regionalgeografin sätts 
ljuset på en specifik avgränsad plats eller 
region och elever får lära sig om exempel-
vis klimatzoner och undersöka förutsätt-
ningar som gör platsen unik i jämförelse 
med andra platser och regioner. Det är av-
görande för att förstå klimatproblematiken 
och varför olika regionala kontexter skil-
jer sig åt. En systemgeografisk utgångs-
punkt lägger istället fokus på de processer 
och faktorer som skapar och påverkar kli-
matsystemet och hur det är länkat till eko-

logiska, sociala och ekonomiska system. 
Geografen Alec Standish (2018) menar 
att om elever i skolan får lära sig en kom-
bination av platsbundna angreppssätt och 
systemgeografi får de möjlighet att nyckla 
upp komplexa frågor och skapa en grund 
att ta ställning till lösningar och agera. 

Att synliggöra ”den andre”
Geografiämnet kan även bira till skolans 
värdegrund, genom att väva in elevernas 
egna erfarenheter och utveckla ett etiskt 
och normativt perspektiv. Exempelvis att 
lära sig ta hänsyn till andra människor som 
drabbas hårdare på en annan plats eller i en 
framtid och inte har samma förutsättningar. 
Även här är klimatfrågan och coronakrisen 
bra exempel där det handlar om att göra 
val för att inte de som är mest i riskzonen 
ska drabbas, men där effekten kanske inte 
syns direkt. Du kan ju inte ”se” det kausala 
sambandet mellan koldioxid som släpps ut 
när du startar din fossildrivna bil och dina 
framtida barns hotade förutsättningar. Du 
får inte ett kvitto direkt på att ditt sätt att 
låta bli att åka bort på påsklovet hindrar vi-
rus från att ta människoliv på en intensiv-
vårdsavdelning någon annanstans. Geogra-
fiämnet har en viktig uppgift i att sätta den 
abstrakta och osynliga kunskapen om an-
dra ”i rörelse”, som den kanadensiske pe-
dagogikprofessorn Luis Radford uttrycker 
det (2013). Han syftar på teoretisk kunskap 
som vi inte kan lära oss bara genom våra 
vardagliga liv, utan som vi måste få stött-
ning i att uppleva, erfara och urskilja i sko-
lan. I geografiämnet är abstraktionen ib-
land stor eftersom vissa processer och sys-
tem kan beröra hela världen, men genom 
att använda ämnets visuella verktyg kan 
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elever stöttas i att problematisera och kon-
kretisera annars osynliga orsaks-samband 
och relationer. Därigenom kan ”de andra” 
på andra platser eller i en framtid bli syn-
liga. Det är explicit uttryckt i geografiäm-
net att skapa möjligheter får elever att re-
flektera kring förändringsprocesser som 
sker i samhället och miljön utifrån olika 
skalor och perspektiv:

Undervisningen ska ge eleverna kunska-
per om olika miljö- och utvecklingsfrågor 
kopplade till klimatförändringar, männi-
skans användning av naturresurser samt 
fattigdom och ohälsa. Därigenom ska 
eleverna ges förutsättningar att reflektera 
över olika lösningar på vår tids och framti-
dens globala utmaningar utifrån ekologis-
ka, sociala och ekonomiska perspektiv på 
hållbar utveckling. Genom undervisning-
en ska eleverna ges förutsättningar att väx-
la mellan olika rumsliga perspektiv; loka-
la, regionala och globala. Undervisningen 
i ämnet geografi ska syfta till att elever-
na utvecklar kunskaper om hur naturgivna 
processer och människans verksamheter 
påverkar landskap och människans livs-
miljöer i olika delar av världen. (Inledan-
de text Lgr11, reviderad version 2020)

Genom geografiämnet kan unga människor 
också vidga sin uppfattning om plats som 
begrepp genom platskänsla och platsiden-
titet. Doreen Masseys (2014; 2005) arbete 
är kanske det som varit mest tongivande 
för att lyfta fram geografins betydelse för 
att förstå hur vi människor påverkar och 
påverkas av platser och hur platser kan be-
tyda olika saker för olika grupper och indi-
vider. Vad bär platsen med sig? Hur formar 
platsen identiteten? Inte minst viktigt när 
vi förflyttar oss ofta över jorden. Genom 

geografiämnet kan elever erfara och upp-
leva hur olika det ser ut på jorden och fun-
dera över hur det påverkar ens identitet. På 
det sättet gör geografi det osynliga och ab-
strakta synligt och konkret. Det stora syns 
i det lilla. Det engagemang som idag sprids 
över hela världen, inte minst av ungdomar, 
talar sitt tydliga språk. Forskning visar att 
ungdomar vill ha kunskap, handlingsbe-
redskap och arenor för att agera nu och 
i framtiden (Wolrath & Wormbs, 2019). 
De vill ha förutsättningar att förvalta den 
situation de fått i sitt knä. Geografi är ett 
ämne som därför bör stärkas i både grund-
skola, gymnasium och lärarutbildning ef-
tersom det handlar om människors vardag, 
liv och faktiskt om vår blotta existens här 
på jorden. 

Geography does not tell us how to live; 
but thinking geographically and develop-
ing our innate geographical imaginations 
can provide the intellectual means for vi-
sioning ourselves on planet earth. (Lam-
bert, 2011, s. 134). 

Noter
1. http://quaternary.stratigraphy.org/working-
groups/anthropocene/ hämtat 2020-04-09
2. Studien har presenterats i form av tentativa re-
sultat på konferensen AERA i New York, 2018 
och kommer rapporteras i kommande avhandling 
genomförd av Lotta Dessen Jankell och i samband 
med liknande undersökningar av Johan Sandahl.
3. Ett doktorandprojekt som drivs av Lotta Dess-
en Jankell på Stockholms universitet och som 
handlar om hur elevers systemkunnande och re-
lationella kunnande kopplat till hållbarhetsfrågor 
kan utvecklas i geografiundervisningen.
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