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Under höstterminen 2008 startar en fors-
karskola vid Stockholms universitet i sam-
arbete med Södertörns högskola, riktad 
till lärare verksamma inom skolämnena 
geografi, naturkunskap, fysik och kemi. 
Forskarskolan drivs med fokus på hållbar 
utveckling, särskilt kopplat till klimatut-
veckling och vattenresurser. Det övergri-
pande syftet är att ge verksamma lärare 
en fördjupad ämneskunskap i kombination 
med ett tvärvetenskapligt tänkande, samt en 
utvecklad förmåga att sprida sina kunska-
per genom att applicera ämnesdidaktiska 
modeller i sin undervisning. Planering och 
förberedelser har pågått under ett år och nu 
är vi igång! Tio lärarlicentiander har påbör-
jat sin forskarutbildning inom projekt som 
rör klimatutveckling och vattenresurser.

Bakgrund
I dagens och framtidens samhällen väntar 
stora utmaningar i arbetet med att anpassa 
människans nyttjande av naturresurser till 
pågående miljö- och klimatförändringar på 
ett hållbart sätt. Viktiga grundpelare för att 
en hållbar anpassning skall kunna komma till 
stånd är: 1) en ökad kunskap om de grundläg-
gande biologiska och geovetenskapliga pro-
cesserna, 2) en djupare insikt i hur interaktio-
nen mellan människa och miljö fungerar, och 
3) en bredare spridning av denna kunskap i 
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samhället, förmedlad på ett konstruktivt och 
vetenskapligt sätt. Forskarskolans övergri-
pande mål är att föra kunskapsfronten framåt 
inom dessa fokusområden, både i samhället i 
stort via skolorna, och inom den akademiska 
forskarvärlden. 

Problematiken kring klimat- och miljö-
förändringar har gett upphov till betydande 
forskningssatsningar inom olika forsknings-
fält i Sverige på senare år. Tyvärr har den 
kunskap som genereras ur forskningen ofta 
en begränsad spridning ut i samhället, och 
ibland saknas tillräcklig naturvetenskap-
lig kunskap hos grundskolans elever för att 
förstå problemen. För en ökad förståelse för 
miljö- och klimatproblematiken krävs djupa-
re kunskaper om de grundläggande proces-
serna inom de geovetenskapliga systemen, 
dvs i hydrosfären, atmosfären och biosfären. 
Dessutom krävs insikter i hur dessa system 
samverkar och vilken återverkan de har på 
exempelvis klimatet. Forskarskolan vill ge 
aktiva lärare en chans till fördjupning inom 
ämnen där dessa processer studeras ingående 
(tex geologi, fysik, kemi, naturgeografi), och 
samtidigt utveckla deras förmåga till kritiskt 
tänkande, som i kombination ger dem goda 
möjligheter att förmedla kunskapen till elev-
erna i grundskolan. 

Kunskap om de naturvetenskapliga mo-
dellerna är dock inte tillräcklig för att förstå 
och kunna analysera dagens miljöproblem. 
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De samhälleliga processerna är av minst lika 
stor vikt, och i synnerhet dess koppling till 
de naturvetenskapliga. Klimatförändringar-
na och nyttjandet av naturresurser skapar till 
exempel konflikter på både global som lokal 
nivå, och leder till förändrade livsbetingelser 
för både människor och djur. För att adres-
sera denna typ av problem krävs en förståelse 
för samspelet mellan människa och miljö, vil-
ket i sin tur kräver förståelse för både de na-
turvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
processerna, dvs ett tankesätt som överskrider 
ämnesgränserna. Det är därför inte konstigt 
att det under senare år har vuxit fram ett allt 
större intresse för geografi som vetenskap. 
Forskningen inom geografi har i stor utsträck-
ning inriktats på aktuella miljö- och samhälls-
frågor som är kopplade till sambandet mellan 
natur, befolkning och människors livsvillkor 
i olika delar av världen. Forskningsfronten 
inom geografin flyttas därmed snabbt framåt. 
Ett syfte med lärarforskarskolan är att aktu-
ell forskning inom geografiämnet, och det 
ämnesöverbryggande tänkande som ofta ge-
nomsyrar geografiforskningen, också skall 
komma skolorna till del. I mångt och mycket 
är det tvärvetenskapliga tankesättet ett av fun-
damenten för att en hållbar utveckling skall 
komma till stånd i samhället. 

Förhoppningen är att lärarnas vidareut-
bildning inom forskarskolans fokusområ-
den, i kombination med en tvärvetenskaplig 
hållning och fördjupade didaktik-kunskaper, 
skall ge lärarna en ökad förståelse för aktuel-
la miljöfrågor och förbättra deras möjligheter 
att förmedla dessa kunskaper. 

Utbildningsstruktur och organisation
Forskarskolan för lärare verksamma inom 
geografi, naturkunskap, kemi och fysik or-

ganiseras i samarbete mellan flera institu-
tioner och kan därmed erbjuda djuplodande 
kompetens inom flera forskarämnen – både 
inomvetenskapliga (meteorologi, naturgeo-
grafi, geologi) och tvärvetenskapliga (tex 
geografi) – samtidigt som det institutions-
överskridande samarbetet i sig ger goda 
förutsättningar för ett tvärvetenskapligt ar-
betssätt. Den naturvetenskapliga forsknings-
kompetensen representeras av Institutionen 
för geologi och geokemi, Meteorologiska 
institutionen och Institutionen för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi vid Stockholms uni-
versitet, medan Institutionen för livsveten-
skaper vid Södertörns högskola i huvudsak 
bedriver ämnesöverskridande forskning med 
stark miljökoppling. Forskningskompetens 
inom det pedagogiska och didaktiska fältet 
tillförs av Institutionen för utbildningsveten-
skap med inriktning mot naturvetenskap och 
matematik vid Stockholms universitet. 

Tio licentiander har antagits till forskar-
skolan med start höstterminen 2008. Fors-
karskolan är en del av regeringens satsning 
på vidareutbildning av lärare inom ramen 
för »Lärarlyftet», och större delen av finan-
sieringen utgörs av statsbidrag. Under förut-
sättning att regeringen tillsätter ytterligare 
medel kommer antagning av nya licentiander 
att upprepas vartannat år. 

De lärare som antas till forskarskolan be-
driver forskning på 80 procent under 2,5 år 
med målet att nå licentiatexamen. Parallellt 
med forskningen undervisar de på 20 procent 
vid den gymnasieskola där de är anställda. 
Syftet med detta upplägg är att det sker en 
kontinuerlig återkoppling till skolverksamhe-
ten och ett positivt kunskapsflöde in i skolan 
under hela fortbildningsperioden. 

De licentiander som påbörjar utbildningen 
under höstterminen 2008 är placerade enligt 
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Impuls – geografi  för åk 7–9

”Betonar det kanske 
viktigaste av allt i 
geografi ämnet; förmågan 
att se sambanden.”

Geografi  är ämnet som beskriver och förklarar varför Jorden ser ut som den 
gör, och varför det till exempel är tättbefolkat i en del av världen men folktomt 
i en annan. Impuls Geografi  är läroboken som gör beskrivningarna levande
och förklaringarna lättförståeliga och som betonar det kanske viktigaste av allt 
i geografi ämnet: förmågan att se sambanden mellan naturen, människan och 
samhället. Efter varje kapitel följer temauppslagen ”Hållplats geografi”.
 Författare: Maria Bergman, Peter Kinlund

Titta på ett smakprov på www.nok.se/impuls

Enligt NE beyder ordet impuls ”påverkan som leder 
vidare”. Det har vi tagit fasta på. Vi har gjort ett 
läromedel som leder eleverna vidare – från kunskap 
till insikt och förståelse.
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följande fördelning mellan de inblandade 
institutionerna: Geologi och geokemi (3 li-
centiander), Naturgeografi och kvartärgeo-
logi (2 licentiander), Meteorologi (2 licenti-
ander), Utbildningsvetenskap (1 licentiand), 
Livsvetenskaper (2 licentiander). Licenti-
ander verksamma vid Södertörns högskola 
(Institutionen för livsvetenskaper) kommer 
att antas och examineras vid Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi, Stock-
holms universitet.

Eftersom den sammantagna forskningen 
som bedrivs inom forskarskolan har en 
mycket stor ämnesbredd, kommer licenti-
anderna i stor utsträckning att anpassa sin 
kursplan efter egna meriter och framtida 
behov inom varje individuellt forsknings-
projekt. Forskarskolans institutioner har 
redan ett stort utbud av befintliga kurser på 
avancerad nivå som ligger väl inom ramen 
för forskarskolans fokusområden. Forskar-
utbildningen kommer att inledas och avslu-
tas med obligatoriska kursmoment, motsva-
rande totalt ca 20 hp. Första terminen inleds 
med den obligatoriska kursen »Den veten-
skapliga metoden» 4,5 hp, som behandlar 
vetenskapsteorier och vetenskapsmetodik ur 
ett naturvetenskapligt perspektiv. Ett skräd-
darsytt, obligatoriskt kursblock om ca 15 hp 
med fokus på didaktik kommer att avsluta 
utbildningen under höstterminen 2010. 

Med undantag av de obligatoriska kur-
serna, kommer varje licentiand att följa 
den redan befintliga studieplanen för fors-
karstudier som finns upprättad vid den in-
stitution där de antagits. Detta innebär att 
ämnesansvarig vid respektive institution 
beslutar om vilka krav som ställs på li-
centianden med avseende på val av kurser, 
behörighet, seminariedeltagande, exami-
nationsformer med mera. Handledningen 
av licentianderna är i så stor utsträckning 
som möjligt institutionsöverskridande, 
med huvudhandledare från den institution 
där licentianden är antagen, och biträdande 
handledare från en eller flera av de övriga 
institutionerna.  

Vi som tog initiativet till denna forskar-
skola är aktiva forskare och lärare inom 
det breda ämnesområdet geovetenskap och 
geografi. Tillsammans har vi ett särskilt 
intresse för klimatets dynamik, för jordens 
vattenresurser och för en hållbar samhälls-
utveckling. Vi ser forskarskolan som en 
fantastisk chans att få vara med och bidra 
till att ökade kunskaper om viktiga geo-
vetenskapliga och geografiska ämnesom-
råden, som klimatutveckling och vatten-
resurser, kommer skolans gymnasieelever 
till godo. 

Vi ser med spänning och glädje fram 
mot de kommande två och ett halvt åren!

Elin Norström, FD i naturgeografi, är studierektor för Lärarforskarskolan, 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet. 

E-post: elin.norstrom@natgeo.su.se

Karin Holmgren är professor i naturgeografi och 
ordförande i ledningsgruppen för Lärarforskarskolan, 

Institutionen förnaturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
E-post: karin.holmgren@natgeo.su.se


