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Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2015-03-02 och gäller från höstterminen 2015
vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
GEGL01, GEGL03 och GEGL04

Lärandemål
Kursen skall ge en fördjupad kunskap om geografins ämnesutveckling i Sverige och internationellt
utifrån perspektiv på inre och yttre geografier. Med inre geografier menas den interna ämnesteoretiska
utvecklingen. Med yttre geografier avses de historiskt föränderliga samhälls- och
omgivningsfaktorernas betydelse för den ämnesteoretiska utvecklingen. Efter avslutad kurs skall
studenten kunna

- redogöra för och diskutera den ämnesteoretiska utvecklingen i geografiämnet i Sverige och
internationellt i ett idéhistoriskt sammanhang

- redogöra för och analysera några centrala perspektiv och begreppstraditioner i geografi, och ge
exempel på hur dessa används i aktuell geografisk forskning

Innehåll
Ett antal centrala geografiska perspektiv och begreppstraditioner behandlas (plats, rum, landskap,
region, miljö och hållbar utveckling). Vidare behandlas hur forskningstraditioner kring barn och ungas
geografier utvecklats. Kursen koncentrerar sig särskilt på hur begrepp och perspektiv behandlas i
aktuell geografisk forskning. I slutskedet av kursen väcks frågor om hur detta kan påverka bilden och
tillämpningar av geografi som ämne och skolämne.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Lärandemålen examineras dels genom tre mindre inlämningsuppgifter kopplade till textseminarier dels
genom ett individuellt större pm som seminariebehandlas. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. För
bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan urskiljas.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Kursen ingår i ämneslärarprogrammet.

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.
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