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som ett tillbakablickande, en sorts historisk
bakgrund till dagens geografiundervisning,
men denna del innehåller också frågor som rör
de utmaningar geografiundervisningen står in
för. Boken genomsyras av en stark tilltro till
flexibilitet och tillvaratagande av elevernas er
farenheter. (De lever i geografi!) Det gäller att
utveckla geo-capabilities, inspirerat av A Sen
och M Nussbaum, så att förståelsen blir till fär
dighet och förtrogenhet.
Bokens andra och till antalet sidor största del
fokuserar på nio olika rekonstruerade nyckel
begrepp inom geografiundervisningen. Det be
gränsade antalet begrepp innebär att vissa av de
traditionella begreppen som t ex lokalisering
saknas. Men frukta icke, dessa begrepp vävs in
naturligt eller nämns implicit i texten. De be
grepp som författarna har valt att fokusera på är
space, place, skala, interdependens, utveckling,
kulturell förståelse, kulturella skillnader, miljö
och hållbarhet. Som lärarutbildare och före
språkare av naturgeografin som grund för en
helhetsförståelse för omvärlden, kände jag mig
först irriterad över bristen på explicita natur
geografiska begrepp, men författarna låter mig
reflektera över mitt ansvar över vad jag omfat

tar i platsbegreppet i min undervisning. Skick
ligt guidar oss författarna sida upp och sida ner,
med hjälp av teorier, provokationer och case
studies, allt välrefererat. Vissa delar mer lättill
gängliga än andra.
Del tre, som endast består av två kapitel, be
handlar några av de utmaningar som geografi
undervisningen står inför, bland annat medias
inverkan på hur vi uppfattar och presenterar
omvärlden. Film har länge varit naturliga inslag
i geografiundervisning, på senare tid i form av
Youtube. Lambert och Morgan menar att detta
bara är en förlängning av den traditionella
synen på undervisning där läraren förmedlar
information. Det är bara formen som är annor
lunda, en sorts »geografi 2.0». En geografi 3.0
är det vi ska sträva mot där begrepp utgör en
bas i en socialt konstruerad geografi, där ny
fikenhet är en motor.
Vissa delar av boken kan uppfattas som
romantisk, fjärran från skoltrötta elever i eko
nomiskt hårt ansträngda skolor men i längden
vinner författarnas kunskap och vilja att över
föra sin passion för geografiundervisning.
Skicka gärna en kopia till herr Björklund!
Karin Wakeham

Vill du recensera litteratur inom geografi- eller utbildningsområdet
för Geografiska Notiser? Hör i så fall av dig till recensionsredaktör
Karin Wakeham (mejl: karin.wakeham@liu.se, telefon: 0704 36 62 69).
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