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Geografiutbildning och geografididaktisk forskning 
vid Karlstads universitet

En inledande historik över 
lärarutbildning i geografi i 
Karlstad
I januari 2019 firade Karlstads universitet 
sitt 20-årsjubileum. Högre utbildning har 
dock betydligt längre anor än så i Karlstad. 
Redan år 1843 startades här ett av landets 
första folkskoleseminarium. En utbildning 
som kom att finnas kvar i staden i 125 år 
för att sedan från 1968 övergå till att bli 
en lärarhögskola. Från slutet på 1960-talet 
kom också en universitetsfilial till Göte-
borgs universitet förläggas till Karlstad. 
De utbildningar som ursprungligen loka-
liserades hit var humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga ämnen, samt matematik 
(Gustafsson, 1990). I och med grundandet 
av Högskolan i Karlstad 1977 slogs lärar-
högskolan och universitetsfilialen samman 
till en enhet och sedermera kom dessa att 
bli grunden för Karlstads universitet.
 År 1970 etablerades ämnet kultur geo-
grafi vid den dåvarande universitetsfili-
alen i Karlstad. Geografi i sin tur under-
visades redan på folkskoleseminariets tid 
och senare även på lärarhögskolan. I det 
att Högskolan i Karlstad kom till i slutet 
av 1970-talet koopererades dessa två spår 
gemensamt i Avdelningen för Geografi, 
sedermera Avdelningen för Geografi och 
Turism, vilken också kom att inkludera 
naturgeografi. Initialt var lärarutbildning i 

geografi en av de studentmässigt stora ut-
bildningarna vid avdelningen, inte minst 
efter det att en ämnesteoretisk utbildning 
i geografi för ämneslärare startats vid hög-
skolan 1984 (Gustafsson, 1990; Lundberg, 
2002). Så var också situationen till långt 
in på 1990-talet, men efter ett antal olika 
skolreformer, inte minst i det att geografi-
ämnet fick minskad betydelse på gymna-
siet, och diverse omorganiseringar av lärar-
utbildningen så är idag inte geografiämnet 
längre ett stort ämne studentmässigt vid 
Karlstads universitet. Naturgeografi i sin 
tur har helt försvunnit som eget ämne vid 
lärosätet och existerar idag endast inom ra-
men för geografi. Även kulturgeografi som 
enskilt ämne har svårt att hitta en egen stu-
dentbas och rena utbildningar i ämnet fö-
rekommer inte. Istället är det, vid sidan av 
geografilärarutbildningen, Samhällsplane-
rarprogrammet som ger ämnet dess stu-
denter. Sedan 1970-talet har också ett antal 
omorganisationer skett internt på lärosä-
tet och idag utgör Kulturgeografi/Geografi 
inte längre en egen enhet vid Karlstad uni-
versitet utan ingår med flera andra ämnen 
som en del av Institutionen för Geografi, 
Medier och Kommunikation.
 Den senaste större omorganisationen av 
lärarutbildning vid Karlstads universitet och 
geografiämnet genomfördes i samband med 
2011-års lärarutbildningsreform (2009/10: 
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 UbU16). Ett resultat för ämnet, förutom nya 
examina, blev att geografiutbildningarna nu 
fick ett mycket tydligare och mer genom-
arbetat didaktikperspektiv jämfört med tid-
igare och modellen där undervisningen i 
högre grad skedde separat i ett natur- och 
ett kulturgeografiskt spår lämnades. Äm-
net valde nu också i sin nya form att i hö-
gre grad jämfört med tidigare anpassa ut-
bildningen till hur ämnet definierades och 
beskrevs i skolans då nya kursplaner, samt 
även efter riktlinjerna för legitimation i 
ämnet enligt Skolverket. Ett faktum som 
bland annat ledde till att digitala lärar-
resurser och GIS blev en av det nya geo-
grafiämnets profiler, men också att ämnets 
undervisningsinnehåll mer uttalat kom att 
relateras till den begreppsapparat för ämnet 
som grund- och gymnasieskolans läropla-
ner använde och använder sig av. Det nya 
mer uttalade didaktiska perspektivet i ämnet 
stärkte också arvet från den gamla lärarhög-
skolan av att lärarutbildning har specifika 
lärandemål och ett eget upplägg och därför 
måste bedrivas separat och inte i samläs-
ningsform med andra utbildningar även om 
rent rationellt ekonomiska motiv kan finnas 
för detta. En hävd som fortfarande gäller för 
undervisning i ämnet i Karlstad.
 Initialt efter revisionen kom geografi-
ämnet vid Karlstads universitet att erbjuda 
utbildningar inom det nya ämneslärarpro-
grammets samtliga inriktningar både på 
campus och distans. Det vill säga som så-
väl första-, andra- som tredjeämne för år 
7–9 i grundskolan och som både första och 
andra ämne inom gymnasieskolan. Utöver 
detta medverkade också ämnet vid SO-lä-
rarutbildningen på grundlärarprogrammet. 
Den sistnämnda var och är däremot inte en 

del av Geografiämnet, utan är förlagda vid 
en annan institution på universitet. Ytter-
ligare uppdrag för ämnet var uppdragsut-
bildning inom ramen för Lärarlyftet och 
också undervisning kopplat till olika for-
mer av utbildningar för att ge ämnesbe-
hörigheter till obehöriga lärare utanför 
gängse utbildningsprogram eller via fristå-
ende kurser som ämnet själva erbjöd och 
fortfarande gör.
 Grundmodellen från 2011-års lärarut-
bildningsreform är fortfarande gällande för 
geografiutbildningarna vid Karlstad univer-
sitet, även om givet nära tio år senare de 
flesta kursplaner har reviderats och uppda-
terats. Betoningen i kurserna är fortfarande 
att ge studenterna såväl goda ämneskunska-
per som kunskaper och förståelse för hur 
ämnet på bästa sätt kan läras ut i en fram-
tida yrkessituation. På utbildningsfronten 
har antalet utbildningar däremot blivit färre 
under perioden. Medverkan på grundlärar-
programmet och möjligheten att läsa till 
ämneslärare år 7–9 i ämnet finns kvar, även 
om den senare låg nedlagd under några år 
för att åter startas upp 2018. Däremot kan 
ämnet numera på gymnasienivå bara läsas 
som andra ämne. Även möjligheten att läsa 
lärarutbildningar på distans håller på att fa-
sas ut och kommer på sikt endast att kvarstå 
för de fristående kurser som ämnet själva 
bedriver. Till mer positiva tongångar här att 
den faktiska bristen av behöriga geografilä-
rare ute på fältet framåt kan förväntas öka 
ämnets möjligheter att medverka i olika nya 
anpassade utbildningsformer. Ett första steg 
i detta är den utveckling av geografikurser 
för presumtiva lärare inom ramen för Fler 
vägar in i läraryrket ämnet nu jobbar med 
att utveckla.
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Ämneslärarprogrammet för 
geografi
Antalet studenter har varierat över tid från 
enstaka studenter vid lärarutbildningen i 
geografi vid Karlstads universitet men se-
dan 2014 går det att urskilja en trend med 
ökande antal studenter. Efter att åter startat 
upp inriktning mot årskurserna 7–9 ligger 
siffrorna stadigt på en nivå om ca 15 stu-
denter, blandat med studenter på ämneslä-
rarutbildningen inriktat mot gymnasiesko-
lan och grundskolelärare åk 7–9, vilka till 
stora delar samläser under sina geografi-
studier. Gällande fristående kurser ligger 
utmaningarna främst i att studenterna ofta 
inte avslutar kurserna, andelen studenter 
ligger på en låg nivå om ett par studenter 
med tillfälligt högsta antal om åtta studen-
ter år 2016. Då distanskurserna numera går 
helt tillsammans med kurserna på lärarpro-
grammen innebär alla studenter enbart en 
påfyllning och inte en ekonomisk belast-
ning för ämnet.
 Inom ämneslärarprogrammet, både med 
inriktning mot gymnasiet och mot grund-
skolans åk 7–9, är alla kurser inom geo-
grafiämnet tydligt didaktiska till sin profil. 
Studenterna som läser inriktning mot gym-
nasieskolan och grundlärare åk 7–9 sam-
läser de första två terminerna och har en 
gemensam inledande kurs termin tre. Kur-
serna under den första terminen behand-
lar geografiämnets (inklusive skolämnet 
geografi) framväxt och idéhistoria, kar-
tan och centrala geografiska begrepp och 
dess användning. Vidare fokuseras natur-
geografi med särskild tonvikt på geologi 
samt väder och klimat. Grundläggande 
kulturgeografi med demografi, samhällens 
uppbyggnad och utbredning avslutar den 

första terminens ämnesstudier. Termin två 
inleds med en kurs om hållbar utveckling, 
miljöproblem och hållbar samhällsplane-
ring. Vidare studeras geografiska föränd-
ringsprocesser i samhällen, följt av fokus 
på landskap, både nutida landskap samt 
hur landskaps förändrats över tid och or-
saker till dessa förändringar, både med na-
tur- och kulturaspekter inkluderade. Den 
avslutande kursen knyter ihop de tidigare 
temana och diskuterar hur det akademiska 
ämnet geografi kan omsättas till skolgeo-
grafi och undervisning, kursen syftar till 
att fördjupa de didaktiska aspekterna av 
att undervisa geografiämnet i skolan ytter-
ligare. Tredje terminen inleds med en ge-
mensam kurs för båda inriktningar som be-
handlar geografiämnesdidaktik kunskaps 
bildning med fokus på forskningsmeto-
der. Efter denna delkurs genomförs en fem 
veckor lång verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU) på respektive skolstadium. 
Efter avslutad VFU avslutas den tredje ter-
minen med ett fem veckor långt fördjup-
ningsarbete med didaktiskt fokus för bli-
vande grundskollärare åk 7–9, de blivande 
gymnasielärarna skriver istället ett veten-
skapligt arbete under tio veckor (c-upp-
sats). Utöver kurser på grundnivå erbjuds 
ämneslärarstudenterna även två kurser på 
avancerad nivå. Innehållet fokuserar på 
hur miljöproblematiker, resursfördelning 
och resursförbrukning ger skilda förutsätt-
ningar globalt, en fördjupning i hur kartan 
kan användas i geografiundervisning samt 
ett geografididaktiskt utvecklingsarbete.
 Alla uppsatser som författas av ämneslä-
rarstudenterna med inriktning mot gymna-
siet har en tydlig didaktisk inriktning. Det 
är svårt att urskilja några tydliga trender i 
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studenternas val av teman i sina uppsat-
ser, det handlar om allt kring lärarperspek-
tiv om undervisning med framtidsperspek-
tiv, elevers uppfattningar av en specifik 
geografikurs i skolan, till vad som påver-
kar elevers världsbild och mycket mer. Re-
lativt många studenter använder begrep-
pet hållbar utveckling i sina arbeten, även  
Molins (2006) selektiva traditioner och di-
daktiska typologier är vanligt förekom-
mande som analysverktyg. Detta är en 
spegling av innehållet i de kurser studen-
terna läst under de första två terminerna 
(och även en spegling av ämnets lektorers 
kompetens och forskningsintressen).
 Då kurserna i geografi med didaktisk in-
riktning vid Karlstads universitet ges både 
på campus och på distans blir arbetsfor-
merna delvis otraditionella. Föreläsning-
arna ges i en sal inredd för just geografistu-
dier, här finns tillgång till varierande kart-
materiel, mängder av stuffer av mineraler 
och bergarter men även teknisk utrustning 
som gör det möjligt att i realtid sända ut 
den undervisning som pågår till studenter 
som sitter uppkopplade runt om i Sverige 
(och i enstaka fall även utomlands). Det 
finns även inslag av flexibelt lärande, ex-
empelvis där kortare föreläsningar spelas 
in och läggs ut på webplattform så studen-
terna kan del av dessa på egen hand samt 
reflektera över tillhörande frågeställningar. 
Detta följs sedan upp i mer seminarielik-
nande undervisningsupplägg med syftet att 
mötet mellan studenter och lärare ska inne-
hålla de mer djuplodande diskussionerna. 
Utöver denna undervisning ingår ett an-
tal (två till tre) närträffar per termin då alla 
träffas för examinerande moment, exkursi-
oner och inte minst social samvaro mellan 
studenter och lärare.

Geografi inom 
grundlärarprogrammet
Kortare geografikurser ingår i grundlärar-
programmet såväl inom utbildningen som 
lärare i förskoleklass och i årskurs 1–3 i 
grundskolan som inom lärare i årskurs 4–6 
i grundskolan. Blivande 4–6 lärare läser en 
30 hp om de samhällsorienterade ämnena, 
där en 6-poängs delkurs i vardera av de 
fyra SO-ämnena ingår. Geografidelen ger 
en översikt över relevanta geografiteman 
som natur- och kulturlandskap, kartografi 
och geomedia, hållbar utveckling samt re-
gionalgeografi. Ämnesteori och ämnesdi-
daktik är sammanvävda, och delkursen har 
ett metodiskt fokus på fältstudier i närom-
rådet. Kursen avslutas med en gemensam 
SO-kurs som fokuserar på tillämpning och 
reflektion över ämnesteoretiska och äm-
nesdidaktiska val med särskilt fokus på 
urval och transformation kring undervis-
ning i SO-ämnena. I F-3 utbildningen läser 
studenterna en 15 hp kurs om de fyra SO-
ämnena, där ca 3.5 poäng behandlar geo-
grafi. Även här finns en fokus på närom-
rådesstudier med geografitema samt håll-
bar utveckling. Ett mindre antal studenter 
skriver varje år examensarbeten i geografi 
inom grundlärarprogrammet, och exempel 
på uppsatsteman är barn och kartor, per-
spektiv på hållbar utveckling, fältstudier 
och läroplansanalys.

Aktuell forskning med 
geografididaktisk relevans
Det finns flera forskningsområden och 
forskningsprojekt som relaterar till geogra-
fiämnet och lärarutbildningen. Sedan 2005 
har tre olika ämnesdidaktiska centrumbild-
ningar etablerats vid Karlstads universi-
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tet; CSL (Centrum för litteratur och språk-
didaktik), SMEER (Science, Mathema-
tics and Engineering Education Research), 
samt CSD (Centrum för de samhällsveten-
skapliga ämnenas didaktik). Geografi finns 
representerat i såväl CSD som SMEER. På 
Karlstads universitet utgör den starka mil-
jön ROSE (Research on subject-specific 
education) en gemensam forskningsmiljö 
för ämnesdidaktiken, som även funge-
rar som en viktig plattform för internatio-
nella samarbeten. Här har ROSE bl.a. ut-
vecklat ett forskarnätverk kring tematiken 
”Kunskap och kvalitet i skolämnen och lä-
rarutbildning (KOSS)” tillsammans med 
forskargrupperna SSRG (Subject Special-
ism Research Group), UCL Institute of Ed-
ucation, London; och HuSoEd (Research 
Community for Humanities and Social 
Sciences Education) Helsingfors Univer-
sitet. Nätverket utgår från ett komparativt 
ämnesdidaktiskt perspektiv, och inkluderar 
studier av geografiämnet i ett jämförande 
internationellt perspektiv.
 Gällande forskarutbildning finns det 
inom forskarutbildningsämnet kultur-
geografi en inriktning mot geografididak-
tik, men här har också lic. doktorandpro-
jekt i geografi genomförts inom ämnet pe-
dagogisk arbete. Flera forskarskolor för 
lärare har genomförts vid Karlstads uni-
versitet, där också geografiteman ingått. 
För närvarande pågår ett lic. doktorand-
projekt inom kulturgeografi med didaktisk 
inriktning (Patrik Magnusson: Om geogra-
filärares ämnesförståelse) samt ett lic. dok-
torandprojekt inom den regionala värm-
ländska forskarskolan FUNDIG (Forskar-
skolan för undervisningens digitalisering) 
i pedagogiskt arbete (Sofie Nilsson: Hur 
högstadielärare i geografi planerar, genom-

för och följer upp sin undervisning kring 
geografiskt tänkande i en digital undervis-
ningskontext.)
 Ett nyss uppstartat fyraårigt projekt fi-
nansierat av Vetenskapsrådet, ”Att under-
visa om klimatförändringar- teoretisering 
av klimatkunnande och utveckling av lär-
tillfällen” har sin tillhörighet vid geografi-
ämnet vid KAU (Christenson) men invol-
verar även de didaktiska grenarna av fy-
sik- och biologiämnena. Projektet är ett 
samarbetsprojekt mellan Karlstads univer-
sitet och IPN i Kiel, norra Europas största 
naturvetenskapliga didaktiska centrum. 
Vid Karlstads universitet finns en forskar-
grupp som studerar olika aspekter av un-
dervisning och lärande av hållbar utveck-
ling där forskare från geografiämnet aktivt 
deltar, något som även ger en tydlig prä-
gel på undervisningen av blivande geogra-
filärare. Samarbete finns också med CSR 
(Centrum för forskning av samhällsrisker), 
som bl.a. har ett fokus på klimatrelaterade 
risker. 
 Inom CSD pågår ett forskningsprojekt 
finansierat av Skolforskningsinstitutet om 
”Att utveckla undervisning i samhälls-
frågor: om didaktiska val i SO-ämnena i 
grundskolans mellanår 4–6”. Projektet är 
ett kollaborativt forsknings- och utveck-
lingsprojekt mellan lärare och forskare in-
spirerat av designforskning som formats 
inom ramen för arbete inom en forsknings-
cirkel. Ett tidsgeografiskt perspektiv har här 
varit viktigt i utvecklingen av perspektiv 
på migration (Bladh, Stolare, Kristiansson 
 2018). Bladh deltar också i det internatio-
nella geografididaktiska nätverket ”Geo-
capabilites” (se Bladh & Örbring 2016 
samt Bladh 2020). Projektet har inspirerats 
av ett förmågeperspektiv (Capability Ap-
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proach) som utvecklats av nobelpristaga-
ren i ekonomi Amartya Sen och filosofen 
Martha Nussbaum. GeoCapabilities foku-
serar på geografiämnets potential för att 
bilda unga människor och utveckla deras 
förmågor och kunnande i geografi.
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