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geografi är ingen från
naturgeografin och kulturgeografin
skild särart
mats widgren
Vi är många som månar om geografi (utan
förtecken natur- eller kultur-) som ett kunskapsområde, som ett gymnasieämne och
som ett forsknings- och undervisningsämne på universitetet. Men bland oss som
värnar om ett fruktbart samarbete mellan
naturgeografi och kulturgeografi finns
ibland ett språkbruk som bekymrar mig.
Det är när man framhäver undervisning
och forskning under beteckningen geografi som något mycket specifikt, som en
särart. Ibland verkar det nästan som om
man menar att det finns tre från varandra
skilda ämnesområden: naturgeografi, kulturgeografi och geografi, där det specifika
för geografin är att den i alla lägen framhäver integrationen mellan naturgeografi
och kulturgeografi. Konkret har detta ibland tagit sig uttryck i att man kräver av
uppsatser i ämnet geografi på universitetet
att de för att vara riktigt bra bör innehålla
åtminstone några element av såväl naturgeografi som kulturgeografi, annars är de
inte uppsatser i geografi. Om detta synsätt
skulle tillämpas på forskningen skulle
det mest av det som skrivits av William
Morris Davis, Torsten Hägerstrand eller
Doreen Massey inte heller godkännas som
geografi. Jag menar istället att begreppet
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geografi bör fortsätta att beteckna det breda kunskapsområdet oavsett om det rör sig
om studier som integrerar samhälls- och
naturvetenskap eller inte.
Även i Högskoleverkets rapport om utbildningen i kulturgeografi och geografi
på universitet och högskolor gör man sig
skyldig till ett språkbruk som mystifierar begreppet geografi. Exempelvis skriver man att Stockholmsinstitutionen bör
prioritera kompetensförnyelsen i »urbangeografi och geografi» (Högskoleverket
2006: 81). Här uttrycker man sig som om
geografin var en underdisciplin – en specialisering. Med två professorer och flera
universitetslektorer i Geografi, särskilt
kulturgeografi kan man annars tycka att
geografikompetensen borde vara på topp
vid Kulturgeografiska institutionen i
Stockholm. Lite längre fram i rapporten
skriver man att »få geografer disputerat
under de senaste årtiondena» (Högskoleverket 2006: 53). I själva verket blomstrar
disputationerna i såväl naturgeografi som
kulturgeografi. Språkligt är ett sådant uttryckssätt felaktigt. Att säga att det sker
få disputationer i geografi är ungefär
som att säga att det föds alldeles för få
svenskar, bara en massa nordsvenskar och



sydsvenskar. Naturgeografer är givetvis
geografer på samma sätt som nordeuropéer är européer. Innehållsligt är det ett
underkännande av de geografiska vetenskapliga framsteg som sker inom ramen
för kulturgeografin och naturgeografin.
Inom såväl naturgeografi som kulturgeografi görs framstående studier, som inte
integrerar natur- och samhällsvetenskap,
men som likafullt är klart geografiska
och kan sägas röra sig i det fält som Torsten Hägerstrand benämnt som geografins
kärnområde. Det kan handla om att man
elegant hanterar olika rumsliga skalnivåer eller att man studerar processer som
i rummet »utspelar sig sida vid, ibland i
samverkan, kanske oftare i konflikt med
varandra» (Hägerstrand 1986: 42). Vi kan
inte reservera begreppet geografi till att
endast avse studier och angreppssätt som
i varje steg måste förena naturvetenskap
och samhällsvetenskap.
Det som framförallt skiljer geografi
som huvudområde (det nya ordet för examensämne på universitet och högskolor)
från kulturgeografi och naturgeografi (eller geovetenskap) är att det möjliggör att
man kan få ut en examen trots att man inte
uppnått fördjupningskravet i vare sig kulturgeografi eller naturgeografi. Därmed
kan man genomföra en tvärvetenskaplig
utbildning, med studenter som kan vara
lika bra på strandprocesser som på urbana processer. Huvudområdet geografi
kan därmed profilera sig som ett ämne
där förståelsen mellan naturvetenskapliga
perspektiv och humanvetenskapliga kan
frodas. Vid Stockholms universitet har vi
i samband med Bolognaprocessen lanserat
geografi som det första fakultetsövergripande huvudområdet på avancerad nivå

(Master). De naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna har ställt
sig bakom förslaget och beslutet vilar nu
hos rektor. Förutom de praktiska fördelarna som detta innebär har vi tyckt det vara
viktigt att på det sättet profilera geografin
som ett tvärvetenskapligt ämne.
Överlag bör geografer (naturgeografer
och kulturgeografer) bli bättre på att hantera miljö, risker och resurser – något som
högskoleverkets bedömargrupp tycker är
en viktig arena för det samlade ämnet geografi. Utmärkt! Och här gäller att det att
självkritiskt från geografin granska vad vi
gör på det området. Visst finns det mycket
inspiration att hämta i geografins ämneshistoria, men redan när Torsten Hägerstrand 1986 diskuterade geografins kärnområde varnade han för att kalla det för
landskapsgeografi eller regionalgeografi.
Vår idétradition är en viktig bas men när
vi nu forskar och lär ut olika angreppssätt
och metoder för att analysera komplexa
miljöfrågor får vi inte blunda för alla de
nya kreativa angreppssätt för tvärvetenskapliga miljöanalyser som växt fram under de senaste åren. Politisk ekologi, ekologiska fotavtryck, »sustainability science»
och Bruno Latours idéer om hybriditet är
bara några exempel på nya ansatser som
på olika sätt skär över det vetenskapliga
gapet mellan de två vetenskapskulturerna
och som hjälper oss att analysera människans förhållande till sin miljö. Ofta, men
inte alltid, har geografer varit inblandade i
denna utveckling. Lika gärna kan det vara
i andra discipliner som detta har växt fram.
Oberoende om de kommer från geografins
idétradition eller inte är de skarpsinniga
redskap som geografer bör anamma och
som ger betydligt vassare redskap för att
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förstå en globaliserad värld än den gamla
regionalgeografin. När vi alltså vurmar för
geografins möjligheter bör vi titta framåt

– inte bakåt. Geografins styrka är och har
alltid varit bredd och öppenhet.
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svar på tal
låt geografi få utveckla sin
egen karaktär!
karin reuterswärd
Mats Widgren (2008) är bekymrad över
språkbruket vad gäller geografi. Det uppfattas som problematiskt att en del lärare
argumenterar för att man ska kräva något
mått av integration av kultur- och naturgeografi i uppsatsarbeten inom geografi. Jag
anser i stället att det är problematiskt att det
finns en utbredd oförståelse för geografi
som huvudområde vid de två geografiska
institutionerna vid Stockholms universitet.
Som Widgren påpekar tillåts man i geografi läsa mindre av både kulturgeografi
och naturgeografi/geovetenskap för att
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uppnå examen jämfört med dem som har
respektive specialinriktning som examensämne. Detta ska enligt Widgren möjliggöra en tvärvetenskaplig utbildning. Geografens styrka kan följaktligen antas vara
den tvärvetenskapliga förmågan. Därför är
det märkligt att det lämnas ytterst litet utrymme för utvecklandet av denna förmåga
inom utbildningen, bla på grund av idogt revirpinkande i samband med beslut om vilka
delområden som absolut måste pressas in i
utbildningen. Då utgör uppsatsarbetena ett
utmärkt tillfälle där studenterna kan lära
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sig och inte minst öva på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Men om man, vilket
Widgren förespråkar, tillåter uppsatsämnen
som enbart rör sig inom endera kultur- eller
naturgeografi i stället för att kräva arbeten
inom det bredare huvudområdet geografi
försvinner integrationen även där. Utbildningen blir därför inte tvärvetenskaplig
utan mångvetenskaplig, dvs studenterna
lär sig inte att analysera över ämnesgränserna utan staplar kunskaper från olika områden på varandra utan att det sker någon
integration mellan de olika delarna (se tex
Klein 1990:56 eller Bruce et al 2004 för en
diskussion om skillnaderna mellan mångoch tvärvetenskaplig forskning). Inom
geografiutbildningen erbjuds man således
inte verktygen till det som anges som det
centrala kompetensområdet, den tvärvetenskapliga analysförmågan. Inte heller krävs
någon examination av om man har tillägnat
sig denna förmåga. Följaktligen utexamineras geografer som har en svagare bas i
det huvudområde man har valt för uppsatsarbetet jämfört med dem som har gått specialutbildningen i detsamma, och just ingen
annan nytta än en allmänbildande kunskap
av det andra. Det är därför inte märkligt att
förhållandevis få geografer går vidare till
forskarutbildningen, jämfört med dem som
har sin examen i antingen kulturgeografi
eller naturgeografi/geovetenskap. Och de
som faktiskt går vidare väljer ofta en disciplinär inriktning, i synnerhet som man
inom forskarutbildningen vid Stockholms
universitet måste specialisera sig mot endera kultur- eller naturgeografi. På så sätt
cementeras på forskarnivå en uppdelning
i kultur- respektive naturgeografi, och disputerade forskare har helt enkelt inte den
tvärvetenskapliga kompetensen som kän-

netecknar geografi, och kanske inte heller
intresse för det övergripande ämnet.
Som Widgren skriver finns det förvisso
kompetens inom »Geografi, särskilt kulturgeografi» respektive »Geografi, särskilt
naturgeografi» vid de två geografiinstitutionerna vid Stockholms universitet. Men
kan det möjligen vara så att bristen på
kompetens inom det tvärvetenskapliga huvudområdet geografi leder till de svagheter
i utbildningen som beskrivits ovan, något
som riskerar geografiutbildningens kvalitet
i en tid när just tvärvetenskapliga förmågor
lyfts fram som centrala? Den oförmåga till
samarbete och samsyn över de geografiska
institutionsgränserna vid Stockholms universitet som manifesterats i den pågående
bolognaanpassningen av geografiprogrammet är i det närmaste genant – och gör mig
allvarligt oroad över geografiämnets framtid vid Stockholms universitet.
I stället för att hävda att alla ska få kalla
sig geografer anser jag att det är mer fruktbart att lyfta fram respektive huvudområdes
karaktär. Det första steget är taget genom
att man vill lansera geografi som huvudområde på masternivå. Varför inte planera för
möjligheten att även erbjuda forskarutbildning inom det breda ämnet geografi, utan
specialisering? Men då krävs att man definierar geografi som det tvärvetenskapliga
ämne det är och lägger upp utbildningen på
ett annat sätt än som en reducerad variant
av kulturgeografi respektive naturgeografi/
geovetenskap. Detta skulle kunna göras genom att organisera utbildningen utifrån ett
antal geografiska problem, eller utifrån ett
antal miljöer som bergsområden, urbana
miljöer, kustområden osv, och genom att
bygga upp undervisningen så att relevanta
aspekter behandlas under varje område.
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Detta ställer naturligtvis större krav på ett
sammanhållet grepp om utbildningen och
en förståelse hos alla inblandade för utbildningens utformning, vilket kan upplevas
som »jobbigare». Jag hoppas dock att lä-

rarna på geografiutbildningen i Stockholm
antar denna utmaning och gör geografiprogrammet till en tvärvetenskaplig utbildning
värd namnet!
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