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Abstract 
 

This thesis presents a general definition of science education and earth science education. 
An inventory has been conducted of published material during the years 2011-2013, with 
the start in 2013 and working backwards for international publications and with no time 
limits in time for Swedish publications. Different databases were used during April 2013 for 
the inventory. 
The thesis organizes and analyses published material in earth science education in a table 
with a following discussion.  
 The purpose with the inventory was to investigate the amount and content of 
previous year’s publications in earth science education.  Concept inventories were found 
to be the most common subject of the found material, followed by virtual field studies. The 
largest amount of publications was published in North America. Only one publication was 
found in Sweden. 

 
Sammanfattning: 
 
I denna uppsats presenteras det en allmän definition av didaktik, ämnesdidaktik och en 
mer specifik definition av geovetenskaplig ämnesdidaktik. Undersökningen har genomförts 
genom inventering och därefter sammanställning av publikationer inom geovetenskaplig 
didaktik publicerade under de senaste två åren (2011-2013).  Sökningarna har gjorts på 
olika databaser inom tidsintervallet 2011 - 2013, för internationella publikationer, och ett 
obegränsat tidsintervall på svenska publikationer. Sökningarna utfördes i april 2013. 
Resultaten är sammanställda i en tabell och därefter analyserade i en resultatdiskussion.  

 Syftet med att sammanställa dessa var att få en överblick över mängden material 

som publicerats under dessa två år, och även se vad dessa publikationer handlar om. 

Konceptinventering i olika skalor och grader var ett återkommande tema i många 

publikationer samt konceptinventeringar och missuppfattningar bland studenter, även 

virtuella fältstudier. En klar majoritet av publikationerna var publicerade i Nordamerika, och 

då framförallt USA. Endast en publikation hittades i Sverige. 
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1. Inledning 

Geovetenskaplig didaktik är ett ungt ämnesområde inom geovetenskap, liksom att det är 

ett relativt okänt område inom ämnesdidaktik utanför USA och Storbritannien. Inom 

ämnesdidaktiken har det länge forskats om de andra naturvetenskapliga disciplinerna, där 

man kommit längst inom fysik och IT. Minst forskning, speciellt i Sverige, finns inom 

geovetenskaperna. Det reser en rad frågeställningar kring detta ämnesområde: Vad finns 

det för publikationer om geovetenskap ämnesdidaktik? Vad tar dessa upp? Finns det 

några publikationer inom geovetenskaplig ämnesdidaktik i Sverige? 

 Enligt artikeln ”A new century for geoscience education research” (Pilburn et al., 

2011), en sammanställning som har gjorts för Board on Science Education of the National 

Research Council har den geovetenskapliga ämnesdidaktiken utvecklats både kvalitets- 

och kvantitetsmässigt de senaste tio åren. Denna artikel tar också upp den förutfattade 

meningen många universitslektorer har; att studenterna inte bär på olika missuppfattningar 

eller felaktig kunskap om exempelvis geologisk tid, rumslig visualisering och 

systemtänkande. Detta är tre områden som är viktiga för förståelsen av geovetenskap då 

man börja studera ämnet. 

 Denna uppsats kommer att undersöka vad som finns skrivet inom ämnet, var 

geografiskt dessa är publicerade och när publiceringarna har gjorts- samt även vad dessa 

artiklar i huvudsak handlar om. Det är lätt satt se trender inom geovetenskaplig didaktik, 

exempelvis att många berör just fältstudier som ju även är karaktärsdrag för undervisning 

inom geovetenskap och ett prioriterat område för praktisk undervisning. Det fanns en 

förväntan under undersökningen som presenteras här att hitta just detta, men förväntan att  

hitta något material publicerat i Sverige var dock låg, då ämnet är okänt och outforskat. 

 Naturvetenskaplig ämnesdidaktik är olika utvecklat inom olika ämnesområden. 

Fysiken är det ämnet som anses ha kommit längst inom detta område. Vid Uppsala 

universitet finns en speciell forskargrupp inom fysik och data/IT som forskar inom dessa 

frågor. Motiveringen för att ämnesdidaktiken utvecklats mest inom fysik eftersom det är ett 

skolämne håller inte fullt ut, då även exempelvis biologi är ett ämne i grund- och 

gymnasieskolan, men biologi är inte utvecklad i lika hög grad inom det ämnesdidaktiska 

området. 

 En orsak till att fysik och IT/data kommit mycket längre på området, är ett önskemål 

från potentiella arbetsgivare att förståelsen för dessa områden hos elever, studenter och 

senare yrkesverksamma måste öka. Det betyder bl.a. att man är intresserad av bra 

förklaringsmodeller, vilket ökar förståelse och kunskap hos utförare och användare. 
 
 

2 Bakgrund 

2.1 Didaktik och ämnesdidaktik 

 Didaktik är en del av pedagogiken. Ordet didaktik kommer från grekiskan och betyder 
undervisningskonst. Uttrycket, i den betydelse den har på svenska (och ett flertal andra 
europeiska språk) finns inte i engelskan. Där har ordet en annan laddning och betyder 
”pedantisk undervisningsform”. På engelska använder man uttrycket ”science education” 
om naturvetenskaplig ämnesdidaktik (Sjöberg, 2010). 

Inom didaktik är det viktigt med grundläggande förståelse av hur ämnet är uppbyggt och 
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hänger samman. Den bakgrund man då har byggt upp i ämnet kan man sedan utnyttja för 

att börja tolka och förenkla sin syn på omvärlden. Viktigt är då att man redan från början 

har rätt kunskaper i ämnet, så att man inte vidarebygger sin felaktiga kunskap. Kontinuitet 

och konsekvens ger studenten möjlighet att i efterhand inse både ämnets systematiska 

och rumsliga mönster som är resultatet av en samverkan mellan de förhållanden som 

avhandlas i de enskilda ämnesdelarna. Med andra ord tar eleven till sig ämnets 

fundamentala delar och bygger upp en egentlig ämneskunskap. Dessa kan sedan 

generaliseras till att bli andra problemställningar i elevens framtida liv (Sjöberg, 2010). 

 Ämnesdidaktik är ämnesknuten didaktik, Det behandlar undervisning utifrån 

frågorna: vad, varför, hur och för vem? Inom dessa frågor hanterar man urval- och 

metodproblem, samt anpassning av undervisning till olika typer av studenter. Med 

ämnesknuten didaktik menar man uppfattningar, åsikter och värden som är bundna till den 

innehållsmässiga delen av undervisningen, specifika för den disciplinen (Sjöberg, 2010). 

Det är ämnestypiska begrepp, processer, sammanhang och fakta, något som kallas för 

elementära kategorier inom didaktiken (Möller, 2003).  

De problem och frågeställningarna som behandlas inom ämnesdidaktiken är en 

urvalsfrågeställning (vad), ett metodproblem (varför), ett anpassningsproblem (hur) och för 

vilka (vem) (Mårtensson & Wennberg, 1996). 

2.2 Geovetenskaperna 

Geovetenskaperna innefattar en samling vetenskaper såsom geologi, kvartärgeologi, 

naturgeografi, hydrologi, glaciologi, klimatologi, landskapsutveckling, paleontologi, 

meteorologi och geofysik. Det som dessa vetenskaper har gemensamt är att de beskriver 

plantenten Jorden genom exempelvis dess fysiska uppbyggnad, processer och utveckling 

och livsformer och biosfärens utveckling. Geologi ses ofta som centralt inom 

geovetenskapen, då det är en vetenskap som beskriver berggrunden och vår planets 

utveckling till vad den är idag. Kemi är en viktig del av geovetenskapen, där man bl.a. 

undersöker mineralogi och petrologi som en del av förståelsen av bergarter och deras 

sammansättning, samt de processer som sker under berggrundens uppbyggnad. Inom 

kvartärgeologi studeras de senaste 2,6 miljonerna åren. Detta är av särskilt intresse i 

länder där det förekommit istider, eftersom de lämnat speciella avsättningar. Inom 

kvartärgeologin är även miljö- och klimatutveckling en viktig del, tolkad genom många olika 

metoder.  
Naturgeografi och landskapsutveckling och glaciologi hänger i mångt och mycket ihop 
med kvartärgeologi, då dessa processer i naturen har skett under senare tid i jordens 
historia. Detta är skillnad mot paleontologin, som behandlar frågor tidigt i planetens 
historia (vetenskapen kallas ibland för historisk geologi). Paleontologi ligger i ett gränsland 
mellan geovetenskap och biologi, då livets utveckling är en central och viktig del i denna 
vetenskap. Inom hydrologi, är det vatten och dess kretslopp som är centralt. Inom 
hydrologin utnyttjas i hög grad matematik för datamodelleringar och även kemi är en viktig 
del. Inom geofysik och meterologi är fysik en viktig komponent och förkunskap för studier 
inom dessa ämnesområden. Miljö-, klimat- och energrifrågor förekommer på olika sätt 
inom alla geovetenskapens ämnesområden. 
 Det engelska uttrycket ”Earth Sciences” är i hög grad en mer korrekt beskrivning om 
vad ämnet faktiskt handlar om, bland även sammanfattat i begreppet ”Earth sciences 
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systems”. Geovetenskap kännetecknas således av att det handlar och behandlar jorden 
som dynamiskt system. Det är med andra ord en samling tvärvetenskaper som uttrycker 
studier av vår omvärld ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 Geovetenskap finns inte som skolämne i svenska grundskolan. Naturvetenskapliga 

skolämnen är inte nödvändigtvis samma som de akademiska forskningsdisciplinerna, som 

kallas naturvetenskap. I ramen av definitionen av hur man kategoriserar en 

naturvetenskaplig disciplin och även dess didaktik, ingår även att resonera kring dess 

tankar, idéer, lagar, teorier och metoder samt som samhällsinstitution (Sjöberg, 2010). 

Tankar, idéer, lagar och teorier kallas ämnets produkter och metoderna är dess processer. 

Geovetenskapliga tankar skulle kunna vara jordens historia, idéer att Jorden är ett 

dynamiskt system, lagarna är Jordens fysikaliska lagar och teorier är exempelvis teorin om 

plattektoniken. En av de mest karakteristiska geovetenskapliga processerna anses vara 

fältarbetet, men även laborativt arbete och användande av digitala system som viktiga 

delar. Som samhällsinstitution är geovetenskap mycket viktigt då kunskaper om hur 

exempelvis vatten beter sig i naturen är grundläggande för vårt samhälle. 

 

2.3  Geovetenskaplig ämnesdidaktik 

Geovetenskaplig ämnesdidaktik är ett ungt ämnesområde inom geovetenskap, som i 

Sverige är det i närmsta outforskad. Situationen internationellt är något bättre, men 

fortfarande är ämnet mycket outforskat. På engelska används uttrycken ”Earth science 

education” och ”geoscience education” för att beskriva geovetenskaplig ämnesdidaktik, 

framförallt om jämförelse görs med fysikens ämnesdidaktik. Förenklad kan det uttryckas 

som hur man undervisar, och inom geovetenskap är undervisningsformerna mycket 

varierande (se tabell 1). 

 Undervisningsformerna går in i varandra. En kurs kan inledas med undervisning i 

form av föreläsningar och därefter följas upp med en fältbaserad del. Under fältarbetet kan 

prover samlas in som sedan analyseras i laborativt, detta kan följas upp av mikroskopering 

o.s.v. Med konceptinventering menar man förförståelse, och detta undersöks vanligtvis 

med enkätstudier.  Konceptinventering ligger nära missuppfattning (”misconception”). 

Detta handlar om att man bygger kunskap baserad på tidigare kunskap (Francek, 2012 ). 

Har man då felaktig kunskap från början är det mycket troligt att man bygger på just den 

kunskapen och fortsätter att ha bristfälliga kunskaper, istället för att bygga helt nya, riktiga 

kunskaper (Sjöberg, 2010). 
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Tabell 1. 

Undervisningsform Definition 

Föreläsning En undervisningsform där en eller flera personer talar om något 

specifikt.  

Seminarier En aktiv undervisningsform där studenter förberett sig innan 

genom att exempelvis läsa en text. 

Workshops En aktiv undervisningsform, som inte är lika formell som 

seminarium. Vanligtvis krävs inte lika mycket förberedelse som 

vid seminarium. 

Övningar Övningar handlar om att ge övning i geovetenskapliga arbetssätt 

exempelvis mikroskopering. 

Fältarbete Fältarbete är undervisning utanför klassrummet. Inom 

geovetenskap innebär det att man åker ut i naturen och 

exempelvis karterar. 

Laborativt arbete Inom laborativt arbete laborerar man. I labbet analyseras ex 

arbetsprover med kemiska metoder och därefter kan något 

beräknas. 

Exkursion Exkursion innebär att man gör en större utflykt från klassrummet 

t.e.x. i naturen. 

Studiebesök Påminner om exkursion, men vid studiebesök besöker man i 

regel arbetsplatser och olika verksamheter.  

Praktik Under praktik får man praktiskt öva sig inom olika metoder 

exempelvis sådana som används rutinmässigt inom arbetslivet. 

 

3 Metod 
Utgångspunkten för den undersökning som presenteras i uppsatsen var att till att börja 

med att fokusera på vad didaktik är, och då främst ämnesdidaktik. Den viktigaste 

utgångspunkten i litteraturen och som användes främst för detta syfte var publikationen 

”Naturvetenskaplig allmänbildning- en kritisk ämnesdidaktik” av Svein Sjöberg (2010) 

Denna bok är banbrytande i sitt slag, och tar upp alla former av naturvetenskaplig 

ämnesdidaktik, med många nordiska exempel. 

 Sjöbergs bok, samt Geografididaktik (Möller, 2001,2003) och Geografi- Världens 

ämne (Mårtensson & Wennberg,1996) var centrala för att utveckla en definition för 

geovetenskaplig ämnesdidaktik. Utifrån detta som grund kunde sedan en egen definition 

utvecklas för geovetenskaplig ämnesdidaktik. Då ämnet är relativt outforskat och smalt 

betraktades det som att en definition var nödvändig för arbetes fortsatta gång. 

Efter att grunden med definition av ämnesområdet var genomförd, var det fortsatta arbetet 

en sökning via utvalda sökmotorer på Internet. De sökmotorer som utvaldes för projektet 

var ERIC (Education Resources Information Centre, http://www.eric.ed.gov/) ,Google 

Scholar (www.googlescholar.com), GeoRef (via http://www.engineeringvillage.com) och 

http://www.eric.ed.gov/
http://www.googlescholar.com/
http://www.engineeringvillage.com/
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GEOBASE (via http://www.engineeringvillage.com) 

Geografiskt sett var fokus i sökningarna i första hand Sverige och Norden, därefter Europa 

och till sist Nordamerika och övriga delar av världen. Sökorden som använts är: 

geovetenskaplig didaktik, geovetenskaplig ämnesdidaktik, earth science education, 

geoscience education. Sökningen har gjorts efter publikationer som publicerats mellan 

2011-2013, utom när det kommer till sökning inom publikationer inom Sverige. Där har 

sökningen gjorts från 2013 och bakåt i tiden utan speciellt utsatt tidsgräns. Detta gjordes 

av intresse för att se om något över huvud taget fanns publicerat samt att den uppenbara 

bristen på publikationer i Sverige förenklade sökningar bakåt i tiden, eftersom det gav så 

få träffar. 

 

4 Resultatdiskussion 
Allt som allt hittades 27 publikationer Som synes i tabell 2 är den geografiska spridningen 

främst koncentrerad till Nordamerika, och då särskilt USA. Där publiceras majoriteten av 

publikationerna inom geovetenskaplig didaktik, och utgivningen domineras av tidskriften 

Journal of Geoscience Education som publicerar mycket av detta material. I denna tidskrift 

publiceras vetenskapliga artiklar med hög akademisk nivå med vetenskaplig granskning 

och återkoppling av referees som är brukligt inom vetenskaplig publicering. Detta leder 

naturligtvis till att höja statusen på utbildningsforskning inom geovetenskap och det är lätt 

att utifrån detta förstå varför den geovetenskapliga ämnesdidaktiken har nått längre I USA 

än i övriga världen. 

 En mindre mängd publikationer inom ämnesområdet har återfunnits publicerade i 

andra länder än i Nordamerika och de två länder som det kommit flest publikationer från är 

Storbritannien och Italien. Även Litauen, Österrike, Polen, Serbien och Turkiet har bidragit 

med varsin artikel (2011-2013) i undersökningen. I övriga världen har en artikel publicerats 

i Colombia, och en i Malawi. Inom Norden finns i stort sett inget publicerat material.  

Sökning med de svenska begreppen ”geovetenskaplig didaktik” och ”geovetenskaplig 

ämnesdidaktik” gav ett resultat. I övrigt finns det inget skrivet inom geovetenskaplig 

ämnesdidaktik i Sverige. 
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Tabell 2 
Konceptinventeringar = (K); Identitet = (I); Frågor relaterade till grund- och gymnasieskola = (S); 
Undervisningsform,  
fältarbete = (Uf); Historia = (H); Övrigt = (Ö) 
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Titel 
 

Norden Europa USA &  
Kanda 

Övriga 
världen 

Utgiven år  

Via ERIC:       
A Compilation and Review of over 
500 Geoscience Misconceptions 
 

   USA  2012 (K)  

A Case Study of the Alignment 
between Curriculum and 
Assessment in the New York State 
Earth Science Standards-Based 
System 
 

  USA  2011 (I), (S) 

Earth System Science: An 
analytical framework 
 

  USA  2011 (I) 

A “Coprolitic Vision” for Earth 
Science Education 
 

  USA  2011 (S) 

Enabling Remote Access to 
Fieldwork: Gaining Insight into the 
Pedagogic Effectiveness of ‘Direct’ 
and ‘Remote’ Field Activities 
 

 Storbritannien   2011 (Uf) 

Is the Earth Flat or Round? 
Primary School Children’s 
Understandings of the Planet 
Earth: The Case of Turkish 
Children  
 

 Turkiet   2012 (S), (K) 

Virtual Field Sites: losses and 
gains in authenticity with semantic 
technologies 
 

 Storbritanien    2012 (Uf) 

Applying the learning community 
model to graduate education: 
linking research and teaching 
between core courses 
 

  USA  2012 (Usem), 
(S) 

Via Google Scholar:       
"Det är ju bara en vulkan": En 
studie om barns tankar om 
naturkatastrofer - en didaktisk 
pusselbit” 
 

Sverige    2012 (K), (I) 

A U.S. human resource challenge 
for Earth science education and 
energy exploration and 
exploitation” 
 

  USA  2012 (I), (K), (Ö) 

       
The History and Impact of a 
College‐ Level Field‐ Based 
Course on Learner and 
Community Development 
 

  USA  2012 (Uf) 

Status of K–12 Earth Science   USA  2012 (S) 
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Education in the U.S., with and 
Emphasis on the Gulf States  
 

Developing a construct-based 
assessment to examine students' 
analogical reasoning around 
physical models in Earth Science 

    2012 (K), (I) 

The importance of spatial thinking 
for geoscience education: Insights 
from the crossroads of geosciece 
and cognitive science 
 

  USA  2012 (K), (I)? 

 Introduction: The application of 
Google Geo Tools to geoscience 
education and research 
 

  USA  2012 (Uf) 

Via GeoRef:       
Education in environmental 
sciences; present and future 
perspectives  
 

 Litauen   2012 (I) 

Physicians and their contribution 
to the early history of Earth 
sciences in Austria 
 

 Österrike   2012 (I), (H) 

The YES Africa 2011 Symposium; 
a key to developing the future 
geoscience workforce in Africa 

   Malawi 2012 (I), (Ö) 

Via 
GeoBase 

      

Taking it to the streets: The case 
for modelling in the geosciences 
undergraduate curriculum 
 

  USA  2012 (K) 

A geomorphosites selection 
method for educational purposes: 
A case study in Trebbia 
 

 Italien   2012 (Uf), (Ö) 

Geoethics and geological culture: 
awareness, responsibility and 
challenges 
 

 Italien   2012 (I), (H) 

The earliest proposal to introduce 
teaching of geology in Poland - A 
forgotten element of education 
system reform attempted in in the 
years 1766-1768 
 

 Polen   2012 (I), (H) 

The many educational facets of 
development cooperation between 
a kosovan village and earth 
scientists 
 

 Serbien USA  2012 (I), (Ö) 

Inspiring a generation of 
educators with carbon capture and 
storage 
 

 Storbritanien 
(Skottland) 

  2012 (I) 
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Google Earth® models with 
COLLADA and WxAzygy® 
transparent interface: An example 
from grotto creek, front ranges, 
Canadian Cordillera 
 

  Kanada  2012 (Uf), (Ö) 

What I learned in attawapiskat: An 
earth science outreach adventure 
 

  Kanada  2012 (I) 

The grand old duke of York; 
present-day and future Canadian 
geoscience education and labour 
market trends 
 

  Kanada  2012 (I), (H), (Ö) 

Current state of earth sciences in 
Colombia (South America)  
 

   Colombia 2013 (I), (U) 

 

 

Ett flertal av de publikationer som publicerats under 2011-2013 handlar om olika typer av 

koncept, det vill säga om förkunskaper, missuppfattningar och allmän kunskap hos de som 

studerades (oftast grundskolelever). Den artikel som främst behandlar denna fråga är ”A 

Compilation and Review of over 500 Geoscience Misconceptions” (2012) som utför ett 

grundläggande arbete på att undersöka olika typer av missuppfattningar. Dels via årskullar 

(från barn i förskoleålder och upp till vuxna) och dels via mängden material som hanteras 

(502 missuppfattningar).  

 Förvånande nog handlar inte många publikationer om traditionella fältstudier, något 

som var förväntat. Virtuella fältstudier var däremot återkommande, vilket skulle kunna ses 

som ett tecken på att den virtuella världen på allvar kan ta över delar av den 

geovetenskapliga undervisningen. Detta kan ha positiva följder, då man kan undersöka 

delar av världen som inte är lättillgängliga på grund av stora avstånd från där man befinner 

sig. Men också negativa sidoeffekter, då en virtuell upplevelse inte kan ersättas med en 

”riktig” sådan.  

 Ett par av artiklarna handlar om identitetsfrågor. Framförallt artikeln om utvecklingen 

av ESS (Earth Science Systems) (2011) tar upp detta. Den diskuterar geovetenskapens 

låga status, och vidareutveckling av geovetenskapen mot ESS. Inom ESS väver man ihop 

Jordens sfärer, listar olika dynamiska system som påverkar Jorden. Man räknar även in 

människan som ett system (sociala systemet). Artikeln definierar ESS, och kommer med 

förslag på hur man kan utveckla undervisningen i geovetenskap i framtiden. 

 Geovetenskaplig historia hanterades i några av publikationerna, och då 

undervisningens historia. Vissa artiklar är svårare att kategorisera, då de rör sig över 

gränsen för vad som är geovetenskaplig didaktik och handlar om flera områden inom 

geovetenskaplig ämnesdidaktik. Utanför Nordamerika behövs mer material produceras, då 

allt utanför denna kontinent är underrepresenterade.  

 I Sverige finns endast en publikation publicerad, och det är utan att räkna in 

tidsspannet 2011-2013. Geovetenskap är överlag ganska okänt i Sverige och för 

geovetenskaplig didaktik är situationen ännu värre. För att öka statusen hos geovetenskap 

inom universitetsvärlden skulle en markant utveckling av geovetenskaplig didaktik kunna 
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spela stor roll. Om kunskapen om hur man undervisar i detta ämne ökar så finns chansen 

att fler elever kommer att lockas till ämnet, redan i grundskolan. Om delar av 

geovetenskapen vävs in i övriga naturvetenskapliga discipliner, samt inom 

universitetsvärlden, så man skulle kunna minska avhopp i utbildningen och lära ut mer 

korrekt, med större kunskap om studenternas förkunskaper. Man kan också utifrån 

geovetenskaplig didaktik få ut vilken typ av studier som lämpar sig, beroende på vad man 

ska lära ut. 

 Då sökningarna påbörjades 2013 och bakåt i tiden, ligger främsta fokus på 2012. 

Ytterligare sökningar skulle antagligen visa på att det finns fler publikationer publicerade 

under 2011.  För att få bättre resultat behövs därför mer arbete utföras för att en 

inventering ska bli fullständig. 

 Överlag behövs mer efterforskning, dels för att få fram större geografisk spridning, 

och dels för att få ett bredare resultat över vad den geovetenskapliga ämnesdidaktiken 

behandlar. Sökningar behöver göras på fler databaser, och med ett större tidsspann bakåt 

i tiden. Om virtuella fältstudier håller på att ta över de mer traditionella fältstudierna 

behöver effekten av dessa undersökas närmare.  Att undersöka hur och när denna trend 

uppkom, samt hur den kan komma att utvecklas kan vara ett område för framtida 

undersökningar, tillsammans med dess påverkan på undervisningen.  

 Undersökningar av konceptinventeringarna är intressanta, men blir först av riktigt 

värde då de följs upp. Uppföljning för att se hur missuppfattningar inom geovetenskap 

hanteras är ett annat område som kan ses som intressant.  

 

Tackord 

Ett stort tack till min handledare Magnus Hellqvist för inspiration, stöd och tålamod. 
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