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Håkan Appelblad

Geografi
– för ämneslärarstudenter vid Umeå universitet

Introduktion
I öppningskapitlet On the Beach i boken 
Geography, A Global Synthesis av Peter 
Hagget (2001), nämner författaren att geo-
grafer i över 2 000 års tid beskrivit och 
analyserat hur mänskligheten har tagit sig 
an, eller misslyckats att ta sig an, den pla-
netariska miljön. Just en strandmiljö är ett 
särskilt tydligt exempel då det finns många 
teman att ta tag i om man vill studera geo-
grafi, exempelvis strandzoner, förskjutning 
av strandlinjer, och inte minst hur männ-
iskor tar denna miljö i anspråk. Ämnet 
geografi beskrivs av Haggett som en inte-
grerad disciplin, vilket också framgår av ti-
teln på Haggetts bok. Frågan om vad geo-
grafi är eller borde vara, är något som aktu-
aliseras när man ska erbjuda geografi som 
ett ämne inom lärarutbildningen. Frågan 
blir inte mindre intressant när kursgivande 
institutioner representerar var sitt ämne – 
kulturgeografi respektive naturgeografi.
 Sedan 2018 är det möjligt att på Umeå 
Universitet läsa geografi, både som in-
gångsämne med examensrätt och som ett 
andra ämne, inom Ämneslärarprogrammet 
– gymnasieskolan (ÄLP). Fram till dess 
geografi fick status som ett ämne inom ÄLP 
har det funnits möjlighet att läsa lärarkurser 
i geografi upp till 45 högskolepoäng. Tar vi 
oss tillbaka till 1990-talet fanns det även 
ett utbud av A, B och C kurser i geografi 
på Umeå universitet, dvs. tre terminers stu-

dier. Men håller vi oss denna sida av mil-
lennieskiftet så är geografi en nykomling 
när det gäller ämneslärarprogrammet för 
gymnasiet, vid Umeå Universitet.
 Det är naturligtvis positivt att möjlig-
heten att vid Umeå universitet utexamine-
ras som gymnasielärare i geografi förbätt-
ras. Samtidigt har detta ställt ämnesinsti-
tutionerna som ger kurser i kulturgeografi 
respektive naturgeografi inför vissa utma-
ningar. En fundamental utmaning hand-
lar just om frågan vad geografi är. En mer 
praktisk utmaning rör vilka kurser man ska 
erbjuda ämneslärarstudenter som väljer att 
läsa geografi. Ämnesteoretiskt kan man 
alltid diskutera vad geografi är eller vad 
det bör vara i allmänhet och som ett ämne 
i grund- och gymnasieskolan. Därtill kom-
mer den givna frågan då man erbjuder och 
utformar kurser för lärarstudenter; om de 
didaktiska inslagen och vad geografi ska 
vara i skolan samt hur det ska läras ut.
 Kurserna i geografi vid Umeå Universi-
tet ges av Institutionen för geografi (fram 
till 2018 Institutionen för geografi och 
ekonomisk historia) (kulturgeografi) och 
Institutionen för ekologi, miljö och geo-
vetenskap (EMG) (naturgeografi). I detta 
sammanhang kan det påpekas att de två 
ämnesföreträdarna tidigare hörde till en 
gemensam geografisk institution, innan 
den delades i mitten av 1990-talet. Men, 
även innan institutionsdelningen fanns en 
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tydlig uppdelning i ämnesavdelningarna 
kulturgeografi och naturgeografi. Den geo-
grafiska institutionen i Umeå var då den 
sista (!) sammanhållna geografiinstitutio-
nen i Sverige. Intressant nog är det också i 
Umeå som vi finner den första (!) institu-
tionen i landet som återtar och enbart har 
geografi i sitt namn. Från 2019 uppstod 
nämligen Institutionen för geografi, när In-
stitutionen för geografi och ekonomisk his-
toria, upphörde att finnas till. Valet av in-
stitutionsnamn kan framför allt ses som ett 
sätt att få till ett enklare namn än det emel-
lanåt missförstådda kulturgeografi, men 
också att öppna upp för möjligheten till 
mer integrerade och miljöinriktade forsk-
ningsprojekt. Att geografi nyligen blivit 
ett ämne inom ÄLP på Umeå universitet 
gjorde inte namnvalet svårare.
 Vad geografi på gymnasiet ska handla 
om framgår av Skolverkets ämnesplan. 
Den inleds med följande stycke:

Geografisk kunskap har sitt ursprung i 
människans behov av att upptäcka och 
förstå sin omvärld och kunna orientera sig 
i den. Ämnet geografi är till sin karaktär 
tvärvetenskapligt och i ämnet integreras 
naturvetenskap och samhällsvetenskap ut-
ifrån en systemsyn. Det behandlar männi-
skans livsvillkor, naturmiljö och samhäl-
le samt miljöförändringar i olika delar av 
världen över tid. I ämnet behandlas också 
frågor om hållbar utveckling och samhäl-
lets sårbarhet.

Denna beskrivning uttrycker vad ämnet 
geografi på övergripande plan handlar om. 
Skolverkets text blir på så sätt också en 
målbild för vad de studenter som läser geo-
grafi vid ÄLP ska vara förtrogna med när de 
tar ut sin examen. Frågan kan därmed stäl-

las om hur man som lärarutbildande insti-
tution lämpligen gör för att bidra till att lä-
rarstudenterna erhåller både denna förstå-
else för sin omvärld samt en kompetens att 
förmedla detta till de elever de ska under-
visa när de kommer ut till skolan som geo-
grafilärare.
 Vad en förståelse för sin omvärld ytterst 
handlar om kanske bäst har uttryckts av 
Torsten Hägerstrand. Men utgångspunkt i 
begreppet landskap så föreslår Hägerstrand 
(1994) att vi bör betrakta landskapet som 
en totalitet och inte bara som provins el-
ler som panorama. Det fysiska landskapet 
är utifrån ett sådant perspektiv en produkt 
av alla händelser som skapat och omformat 
detsamma över tid, i närtid såväl som dåtid. 
Det är enligt Hägerstrand möjligt att erhålla 
denna totala förståelse med hjälp av kartor. 
Kartor utgör nämligen horisontella snitt av 
landskapet vid givna tidpunkter. Kartor från 
flera tidpunkter förser oss därtill med infor-
mation om utvecklingsprocesser över tid.
 Ur ett ämnesteoretiskt perspektiv så är 
det alltid intressant att fundera över hur det 
låter sig göras det här med att förstå sin om-
värld, erhålla en integrerad förståelse med 
hjälp av en systemsyn. Når vi till denna in-
tegrerade eller syntetiserande förståelse via 
olika delar eller krävs först en insikt om hel-
heten? I en mer praktisk mening är det kan-
ske så att studenterna själva lämnas med 
uppgiften att få ihop geografi till en helhet 
utifrån de delar – de kurser i kulturgeografi 
och naturgeografi – som erbjuds dem.

Geografi inom ÄLP vid Umeå 
universitet
Ämneslärarprogrammet för gymnasielä-
rare vid Umeå Universitet summerar till 
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totalt 300/330 högskolepoäng, dvs. 5/5,5 
års studier. Ämnesstudier görs i två ämnen 
som tillsammans summerar till 210 (240) 
hp. Studenten väljer ett ingångsämne och 
ett andra ämne. Ämnesstudierna i respek-
tive ämne omfattar minst 90 hp. I ingångs-
ämnet skrivs även ett examensarbete om 
30 hp. På så sätt utgör ämnesstudierna i in-
gångsämnet 120 poäng. Därutöver finns 
kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna 
(UK) om 60 hp, samt tre kurser i verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) om totalt 30 
hp. Den första VFU-kursen (1,5 hp) är inte 
kopplat till något ämne. Den andra VFU-
kursen (6 hp) är kopplad till ingångsämnet 
och den tredje VFU-kursen (22,5 hp) ge-
nomförs både i ingångsämnet och i andra 
ämnet.
 Med tanke på att geografi trots allt är 
ett ganska litet ämne i gymnasieskolan så 
stod det tidigt klart för inblandade insti-
tutioner att kursinnehållet i geografi inom 
ÄLP, i hög grad måste hämtas ur befint-
ligt kursutbud, i form av samläsning. De 
kurser som då kom att erbjudas för geo-
grafi inom ÄLP behövde därmed också i 
hög grad anpassas till hur befintliga kur-
ser är schemalagda över läsåret. I huvud-
sak läser lärarstudenterna vid Umeå Uni-
versitet med studenter som hör till de pro-
gramutbildningar och kurser som funnits 
på de kursgivande institutionerna sedan 
tidigare. Vid institutionen för geografi så 
läser lärarstudenterna tillsammans med 
studenter på samhällsplanerarprogrammet 
och turismprogrammet. Vid EMG läser lä-
rarstudenterna med studenter på program-
met för biologi och geovetenskap. I till-
lägg till kurser som i allt väsentligt bygger 
på samläsning har några nya kurser ska-
pats just för att möta geografilärarnas be-

hov. Det rör sig om två kurser som särskilt 
fokuserar didaktik (Geografididaktik 1 
och 2), en GIS-kurs som anpassats till lä-
rare (Kartor och GIS), en metodkurs (Ve-
tenskapliga metoder) och slutligen en kurs 
som tar fasta på den ämnesmässiga enhe-
ten i geografi (Introduktion till geografi). 
Förutom kurserna i geografididaktik så fö-
rekommer även viss samläsning också i 
de kurser som skapats just för ÄLP. Föl-
jande figur presenterar programstrukturen, 
inklusive kurser och ansvarig institution, 
för det ämnesprogram som startat 2018 
och 2019 samt den nya struktur som gäller 
för studenterna som påbörjat geografistu-
dierna i januari 2020.
 Den första kursen som skapades sär-
skilt för lärarstudenterna i geografi var 
också den första kursen som studenterna 
skulle ha under sina ämnesstudier i geo-
grafi, nämligen, Introduktion till geografi. 
Jag uppehåller mig här lite mer kring just 
den kursen. Enligt innehållsbeskrivningen 
i kursplanen så skulle denna kurs erbjuda 
en introduktion till geografiämnet och be-
handla grunderna i ämneshistoria, ämnes-
teori och centrala begrepp. Vidare skulle 
kursen presentera geografiska perspektiv 
på aktuella problem från det lokala till det 
globala. Därtill hänvisades till det svenska 
natur- och kulturlandskapets utveckling 
samt hur naturen har och kan nyttjas som 
resurs och ingå i människors försörjning, 
också med hänvisning till begreppet, håll-
bar utveckling. Ett av de förväntade stu-
dieresultaten i kursen uttryckte att studen-
ten efter avslutad kurs skall kunna ”disku-
tera hur geografiämnet kan bidra till ökad 
förståelse för komplexiteten av hållbar ut-
veckling”.
 Med denna kurs fanns onekligen en 
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tanke om att skapa en sorts referensram 
för geografiämnet sett som en helhet. Dvs, 
få till en introducerande kurs som presen-
terar helheten innan man i följande kurser 
tar sig an de mer specifika delarna. På litte-
raturlistan fanns titlar som Introduction to 
geography: people, places & environment 
(Dahlman & Renwick, 2015); Geography: 
A Very Short Introduction (Matthews och 
Herbert, 2008); Krafter som format det 

svenska kulturlandskapet (Hägerstrand, 
1988); och Planera för hållbar utveckling 
(Naturvårdsverket). Undervisningen be-
stod av föreläsningar, seminarier, exkursi-
oner och övningar. En av seminarieuppgif-
terna – Geografi i en älvdal – handlade om 
att studera relationen människa-miljö och 
hur den tar sig eller förväntas ta sig uttryck 
i en älvdal. Till grund för uppgiften fanns 
underlagsrapporten till ansökan (2018) om 

	 Geografi,	0-90,	från	2018	 Geografi,	0-90,	från	2020	

 

 Termin 1    

Vt:1	 Introduktion	till	geografi	 Geo	samv	 Ekonomisk	och	social	geografi	 Geo		 
	 	 m	EMG

Vt:2	 Processer	i	naturen	 EMG	 Ekonomisk	och	social	geografi	 Geo

Vt:3	 Befolkningsgeografi	 Geo	 Befolkningsgeografi	 Geo

Vt:4	 Befolkningsgeografi	 Geo	 Befolkningsgeografi	 Geo

 Termin 2     

Ht:1	 Kartor	och	GIS	/		 Geo	/	EMG	 Kartor	och	GIS	/		 Geo	 /	 EMG 
	 Naturens	mångfald	 	 Naturens	mångfald	

Ht:2	 Kartor	och	GIS	/		 Geo	/	EMG	 Kartor	och	GIS	/		 Geo	 /	 EMG 
	 Naturens	mångfald	 	 Naturens	mångfald

Ht:3	 Klimatförändringar	 EMG	 Klimatförändringar	 EMG

Ht:4	 Geografididaktik	1	 Geo	 Geografididaktik	1	 Geo

 Termin 3     

Vt:1	 Ekonomisk	och	social	geografi	 Geo	 Geografi	-	landskap	 Geo	samv	
	 	 	 och	hållbar	utveckling	 m	EMG

Vt:2	 Ekonomisk	och	social	geografi	 Geo	 Processer	i	naturen	 EMG

Vt:3	 Vetenskapliga	metoder	 EMG	 Vetenskapliga	metoder	 EMG	 samv	 
	 	 samv	m	Geo	 	 m	Geo

Vt:4	 Geografididaktik	2	 Geo	 Geografididaktik	2	 Geo

Figur 1. Programstruktur geografi 0-90 inom ÄLP, Umeå universitet
Not: Geo, Institutionen för geografi (Institutionen för geografi är namnet från år 2019, fram till dess var namnet, 
Institutionen Geografi och ekonomisk historia. EMG, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
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att Vindelälven och dess avrinningsområde 
få utnämnt till ett biosfärsområde inom 
UNESCOs program Man and Biosphere, 
en status som området också erhöll 2019 
under namnet, Biosfärområde Vindelälven-
Juhttátahkka. Den omfattande rapporten 
som bifogades ansökan till UNESCO, sågs 
helt enkelt som en god illustration till vad 
som också är geografiämnets huvudtema; 
människa och miljö.
 Intentionen med kursen Introduktion 
till geografi var att förse studenterna med 
en övergripande och samtidigt integrerat 
perspektiv på geografiämnet. Hur denna 
intention utföll indikeras kanske av den 
skriftliga kursutvärdering som 7 av 10 re-
gistrerade studenter lämnade in. På en 
femgradig skala gav studenterna kursen 
betyget 3,7 på Kursens kvalitet som hel-
het, och 5,0 för Bemötande av dem som 
studenter. På de öppna frågorna i utvärde-
ringen uttryckte studenterna att kursen var 
bra men spretig. Geografiämnets mångsi-
dighet och hur man kan se på omgivningen 
med geografiska ögon var något som fram-
hölls som viktigt. Men det påpekades 
också att det var problematiskt att uppfatta 
den ”röda tråden” i kursen. I en slutkom-
mentar i sammanfattningen av kursutvär-
deringen, påpekade kursansvarig lärare att 
man i kursutvecklingen har att se över ba-
lansen mellan en introducerande ämnes-
mässig översikt och ett mer sammanhål-
let kursstoff med en tydligare ”röd tråd”. 
Kommentaren är alltså ett uttryck för den 
svårighet som följer av att försöka ge en 
bred och samtidigt integrerad introduktion 
till geografi.
 Övriga kurser inom geografi 0-90 inom 
ämneslärarprogrammet svarar generellt sett 
upp mot de olika delar som pekas ut som 

centralt innehåll i gymnasieskolans kurser 
i Geografi 1 och 2, samt i Geografiska in-
formationssystem. I utvecklandet av kur-
sen Introduktion till geografi identifierades 
dock ett behov av att ha ett antal föreläs-
ningar om jordar och bergarter för att kom-
plettera det naturgeografiska stoffet i övriga 
kurser i geografi 0-90 inom ÄLP.
 Av åtta studenter inom ÄLP som regist-
rerades på den första kursen inom geografi 
0-90 så fullföljde fyra. Dessa fyra besva-
rade den skriftliga programutvärderingen. 
Antalet svar är naturligtvis litet, men ger 
trots allt uttryck för de synpunkter de som 
fullföljt alla kurser i geografi hade om äm-
nesprogrammet. Av utvärderingen framgår 
bland annat följande:
 På en femgradig skala blev betyget för 
programmet som helhet, 3,25. Med samma 
poängskala gavs relativt höga omdömen på 
påståendet om att ha lärt sig mycket (4,5) 
och innehållet i geografi var intressant och 
givande (4,0). Studenterna var däremot inte 
lika övertygade om att de är väl förberedda 
för arbetslivet (3,25). Omdömena om res-
pektive kurs skiftar. De kurser som har fått 
högst betyg är Geografididaktik 2 (4,25), 
Klimatförändringar, och Geografididaktik 
1 (vardera 4,0 poäng). Lägst betyg har getts 
till kursen Processer i naturen (2,0). Kur-
sen Vetenskapliga metoder har fått betyget 
2,75. Övriga kurser ligger på nivån 3,25–
3,75. Det låga betyget för kursen Processer 
i naturen kan, som framgår nedan, förkla-
ras av en annan kritik som riktades mot 
programmet och dess kurssekvens.
 Av programutvärderingens öppna frå-
gor framkommer kritik av allmän karaktär 
rörande administrativa frågor, bättre åter-
koppling på examinationer, mer engage-
rande undervisning, och en tydligare röd 
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tråd genom programmet. En mer specifik 
kritik kretsar kring dels didaktiskt innehåll 
och lärarstudenter som målgrupp, dels pro-
gramdisposition och förkunskapskrav. I det 
förra fallet handlar det om att studenterna 
efterlyser att de som lärarstudenter upp-
märksammas som en särskild målgrupp i de 
kurser som hör till programmet. Det i sin 
tur kan handla om att få mer av tillämpade 
uppgifter för just geografilärare. Den andra 
mer specifika delen av kritiken rörde kursen 
Processer i naturen och hur den var inplace-
rad i programstrukturen.
 Den kritik som studenterna framförde 
om programdispositionen, kopplat till frå-
gan om förkunskap och ordningsföljd för 
kurserna i naturgeografi, var något som in-
blandade institutioner (geografi och EMG) 
tog till sig. Det resulterade att kurserna i 
programmet omdisponerades (se Fig.  1). 
Förutom vinsten med att få naturgeogra-
fikurserna i en bättre ordningsföljd, följer 
även andra positiva konsekvenser. Änd-
ringen medför en del fördelaktiga omdis-
poneringar av kursinnehållet i Processer i 
naturen då lärarstudenterna inte längre be-
höver lika mycket av riktat kursinnehåll för 
att erhålla en förförståelse för att kunna ta 
till sig det centrala innehållet i kursen. För-
slaget innebär också att geografistudenterna 
skulle få de kulturgeografiska kurserna i 
”rätt” ordning, då kursen Ekonomisk och 
social geografi och Befolkningsgeografi re-
dan läses i den ordningen av studenterna på 
turismprogrammet (som läser dessa kurser 
under vårterminen).
 Men för att åstadkomma den nya pro-
gramstrukturen så krävdes även att den 
första kursen, Introduktion till geografi 
flyttades. Men man kan kanske ändå se 
en del ämnesteoretiska fördelar med att 

flytta fram denna kurs då ansatsen att be-
handla geografi som en helhet eller som en 
syntes kan underlättas av att först ha ge-
nomfört flertalet av de mer tematiskt spe-
cifika kurserna i kulturgeografi respektive 
naturgeografi. Kursflytten och placeringen 
längre in i programmet motiverade till att 
en ny kurs inrättades med ett nytt namn. 
Namnet på kursen blev Geografi – land-
skap och hållbar utveckling, och kommer 
att för första gången ges under vårterminen 
2021. Mycket av innehållsbeskrivning, in-
klusive de förväntade studieresultaten i 
den nyinrättade kursen kommer att vara 
detsamma som den kurs som den ersätter. 
Men i den nya kursen kan man bygga vi-
dare på den förförståelse som studenterna 
kommer att ha med sig från de föregående 
geografikurserna.
 I den senaste programutvärderingen 
(andra kullen) så bekräftas mycket av syn-
punkterna från föregående års programut-
värdering. Studenterna som hör till andra 
kullen bekräftar att geografi är ett intres-
sant ämne och att de lärt sig mycket un-
der sina studier. Omdömena om kurserna 
varierar dock. Det finns onekligen poten-
tial att utveckla de kurser i geografididak-
tik, som i sin hittillsvarande form byggt 
mycket på ämnesteoretisk självreflektion, 
lektionsplanering och momentplanering. 
En student i utvärderingen sammanfattar 
det på följande sätt: ”Väldigt roliga kurser 
som man lär sig mycket om geografi, men 
förbereder en dåligt för att lära ut geografi 
till gymnasieelever.”

Studerandestatistik
Omkring 200 studenter registreras till ÄLP 
vid Umeå Universitet, varje läsår. Dessa 
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kan välja på uppemot 20 ämnen. En del av 
dessa studenter på ÄLP söker sig till geo-
grafi. I tabell 1 presenteras antalet studen-
ter som registrerats på första och sista kur-
sen i ämnesprogrammat geografi, 0–90, 
samt fördelningen av studenter som valt 
geografi som ingångsämne respektive an-
draämne.
 Antalet studenter som läser geografi 
inom ÄLP vid Umeå Universitet är inte 
stort. Men under den korta tid som det va-
rit möjligt kan vi märka av en tendens till 
ökande intresse. Studievägledare vid Lä-
rarhögskolan på Umeå universitet, vittnar 
om studenter som lockas till geografi med 
hänvisning till frågor som rör hållbarhet. 
Första kullen som läste geografi, bestod av 
åtta studenter från ÄLP. Av dessa så är det 
fyra studenter som fullföljt samtliga kur-
ser. Andra kullen bestod av sex studen-
ter, där samtliga också fullföljt alla pro-
gramkurser. Den senaste kullen att starta 
geografistudierna bestod av 12 studen-
ter. Enbart åtta av dessa 12 studenter har 

registrerats på termin 2. Här kan den om-
organiseringen av kurserna till distansun-
dervisning som blev följden av covid-19, 
ha spelat in. Av de 200 studenter som anta-
gits till ÄLP hösten 2020 så har 5 valt geo-
grafi som ingångsämne.
 En jämförelse kan göras med de andra 
programutbildningar på kandidatnivå som 
finns vid institutionen för geografi. Till de 
program som startar höstterminen 2020 
har vi ca 60 studenter på kandidatnivå, för-
delat på samhällsplanerarprogrammet, 45 
registrerade studenter och turismprogram-
met, 15 registrerade studenter. Till det 
kommer tiotalet nya studenter som läser 
fristående kurser samt några inkommande 
utbytesstudenter. Därtill har vi på masters-
nivå ca 25 registrerade studenter, fördelat 
på program i planering, turism och GIS.

Diskussion
Studenter som läser geografi inom ramen 
för ämneslärarprogrammet har kommit att 

Tabell 1. Antalet registrerade studenter, första kurs och sista kurs inom geografi 0-90, fördelat på de tre kullar 
som påbörjat programstudierna, samt fördelat på ingångsämne respektive andra ämne.

	 	 1a	ämne	 2a	ämne	 Totalt

första	kullen	(vt	2018)	 första	kursen	vt	2018	 3	 5	 8

	 sista	kursen	vt	2019	 2	 2	 4

    

andra	kullen	(vt	2019)	 första	kursen	vt	2019	 2	 4	 6

	 sista	kursen	vt	2020	 3	 4	 7

    

tredje	kullen	(vt	2020)	 första	kursen	vt	2020	 10	 2	 12

	 sista	kursen	vt	2021	 -	 -	 -
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bli ett naturligt inslag på de kurser som 
finns på såväl institutionen för geografi 
som institutionen för ekologi, miljö och 
geovetenskap. Geografistudenterna utma-
nar oss på de kursgivande institutionerna 
att mer medvetet fundera kring vad geo-
grafi som en sammanhängande moderdis-
ciplin egentligen handlar om. Det är gläd-
jande att konstatera att de studenter som 
hittills har tagit sig igenom 90 poäng i äm-
nesstudier, förefaller uppskatta ämnet geo-
grafi och den bredd och variation som det 
erbjuder. Mer bekymmersamt är att stu-
denternas förväntningar om yrkesfärdig-
heter som geografilärare inte motsvaras 
av vad de tycker sig bli erbjudna från sina 
studier i geografi. Här finns säkert poten-
tial till förbättring. En nytillsatt doktorand-
tjänst inom det utbildningsvetenskapliga 
området som kopplas till ämnet geografi, 
kommer säkert att bidra till en fortsatt 
kompetensuppbyggnad vid institutionen 
för geografi.
 Inledningsvis ställdes frågan om vad 
geografi är och vad det borde vara. En strä-
van med ämnet geografi skulle kunna vara 
att försöka nå fram till en form av syn-
tes – en integrerad förståelse av vår om-
värld (den lokala såväl som den globala) 
där man på ett adekvat sätt kan svara på de 
geografiska frågeparet; var? och varför så 
just där? Rimligen är det också så att svaret 
på båda ovannämnda frågor, den ämnesdi-
daktiska (yrkesfärdigheter som geografi-
lärare) och den ämnesteoretiska (geografi 
som ett syntesämne) i hög utsträckning 
hänger ihop? Att fördjupa oss i klassiskt 

geografiska sätt att beskriva världen, dvs. 
med hjälp av kartor och fältstudier, kan re-
sultera i att vi både når fram till synteser, 
integrerad förståelse av vår omvärld och 
en förbättrad didaktisk yrkesfärdighet som 
geografilärare. De klassiska geografiska 
sätten att beskriva vår omvärld har natur-
ligtvis sina nyare motsvarigheter i alla de 
varianter av GIS-applikationer som nu-
mera finns tillgängliga samt de digitala ex-
kursioner som de också inbjuder till. Den 
ofrivilliga övergången till distansundervis-
ning till följd av covid-19 pandemin under 
våren 2020, har intressant nog inneburit 
att intresset för digitala presentationsfor-
mer hamnat i fokus. På en av våra GIS-
kurser erbjuder vi exempelvis en ny work-
shop om hur AR (augmented reality) och 
VR (virtual reality) kan tänkas bidra till 
GIS och rumsliga analyser. Därtill har pla-
nerade stadsvandringar på olika kurser fått 
genomföras digitalt via elektroniska kart-
tjänster. Att kunna erbjuda kunskaper i hur 
vi orienterar oss i denna nya (mer digita-
liserade och socialt distanserade(?)) värld, 
samt hur de lärs ut, är en naturlig utmaning 
för en lärarutbildande geografiinstitution.
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