
Dnr: GEGD10/20192

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Geografi

Kursplan

Geografi med didaktisk inriktning

Kurskod: GEGD10

Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning
Geography and Geography Education

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
GGA (Geografi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-01 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
alternativt Matematik B, Samhällskunskap A och Engelska B.

Lärandemål
Delkurs 1: Geografen och världen, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. beskriva hur västerlandets världsbild vuxit fram, hur den omskapats genom historien och olika
faktorers betydelse för dess ständiga föränderlighet,
2. identifiera övergripande centrala åskådningar i geografiämnets idé- och metodhistoria,
3. redogöra för centrala geografiska begrepp och perspektiv och
4. ge exempel på hur centrala geografiska begrepp kan tillämpas i olika undervisningssammanhang.

Delkurs 2: Att beskriva världen, 7,5 hp



Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande kartografiska begrepp,
2. använda olika former av kartor och
3. ge exempel på hur kartan kan tillämpas i olika undervisningssammanhang.

Delkurs 3: Naturgeografi, geologi samt väder och klimat, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. översiktligt redogöra för jordens uppbyggnad och sammansättning inklusive olika typer av mineral och
bergarter samt deras bildningsprocesser,
2. översiktligt redogöra för de plattektoniska processer som styr bergskedjors och oceaners bildning och
försvinnande, vulkanism och jordskalv,
3. översiktligt redogöra för de processer som orsakar bildning av olika typer av jordarter, sediment och
landformer,
4. beskriva de krafter som bygger upp eller bryter ned jordytan över olika tidshorisonter,
5. översiktligt redogöra för huvudtyperna av väder och klimat i världen och
6. redogöra för de grundläggande parametrar och processer i atmosfären och oceanerna som bestämmer
väder och klimatförhållandena lokalt, regionalt och globalt.

Delkurs 4: Kulturgeografi - platser, människor och samhällen, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. beskriva grundläggande begrepp, mönster och processer inom befolkningsgeografi, socialgeografi och
ekonomisk geografi, 
2. ge exempel på hur staden kan fungera som livsmiljö och beskriva pågående förändringsprocesser i
olika typer av städer,
3. identifiera centrala aspekter i hur platsers konstruktion påverkar individ och samhällsliv med särskilt
fokus på genus och mångfaldsperspektiv samt hållbar utveckling ur övriga dimensioner och
4. ge exempel på hur rumsliga mönster och processer kan konkretiseras i olika
undervisningssammanhang. 

Innehåll
Delkurs 1: Geografen och världen, 7,5 hp

Delkursen följer två huvudlinjer i geografins idéhistoria från antiken till samtiden. Den ena huvudlinjen
behandlar geografiska perspektiv på hur människors omvärldsuppfattningar har förändrats genom
historien. Den andra huvudlinjen problematiserar hur geografi som vetenskapsdisciplin utvecklats och
tillämpats i modern tid. Geografiämnets förändrade innehåll och funktion över tid kopplas också till
politiska, ekonomiska och sociala omvärldsfaktorer, däribland ändrade perspektiv på genus och
mångfaldsfrågor. Delkursen behandlar vidare hur centrala geografiska begrepp som plats, rum, gräns och
skala kan didaktiseras, det vill säga omsättas till undervisning i grundskolan, ur olika geografiska
perspektiv. 

Delkurs 2: Att beskriva världen, 7,5 hp

Delkursen tar upp olika perspektiv på att använda kartan som didaktiskt verktyg i den kommande
yrkesutövningen. Delkursen innehåller vidare kunskaper om hur man hanterar geografisk data med hjälp
av Geografiska informationssystem (GIS) och Globala navigationssatellitsystem t.ex. GPS. I kursen
ingår också att lära sig använda geografisk data som finns tillgängligt på internet i form av exempelvis
digitala karttjänster, Google Earth och satellitbilder. 

Delkurs 3: Naturgeografi, geologi samt väder och klimat, 7,5 hp

Delkursen behandlar grundläggande kunskaper om jordens uppbyggnad, sammansättning samt
plattektionska processer som leder till uppbyggnad av berg och oceaners bildande och försvinnande.
Vidare behandlas naturkatastrofer som vulkanism och jordbävningar samt de uppbyggande och
nedbrytande processer som ständigt omformar jordytan. Bildning av sediment, jordarter och andra



landformer behandlas samt de grundläggande parametrar och processer i atmosfären och i haven som
bestämmer väder och klimat samt de vanligaste huvudtyperna av väder och klimat.

Delkurs 4: Kulturgeografi - platser, människor och samhällen, 7,5 hp

Delkursen tar upp grundläggande perspektiv på hur sociokulturella, ekonomiska och politiska drivkrafter
påverkar levnadsvillkor och rumslig struktur i olika samhällen i världen med kulturgeografi som bas. Här
ingår produktionens och konsumtionens organisering, lokalisering och resursutnyttjande, samt hur den
globala geografiska arbetsdelningen formar handel, investeringar och beroenden. Till dessa perspektiv
kopplas frågor om hållbarhet. I delkursen behandlas också befolkningars fördelning såväl nationellt som
globalt och faktorer av betydelse för förändringar av denna. Särskilt behandlas urbana
förändringsprocesser och hur olika ideal över tid för platsers konstruktion inverkar på människors liv,
särskilt med fokus på frågor kopplade till genus- och mångfald. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1: Geografen och världen, 7,5 hp
Lärandemål 1,2 och 3 examineras genom tre skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Lärandemål 4
examineras genom deltagande i exkursion samt en individuell skriflig inlämningsuppgift som
seminariebehandlas och genom opposition på annan students arbete. Vid giltigt förfall kan deltagande i
exkursion ersättas med jämförbar enskild uppgift.

Delkurs 2: Att beskriva världen, 7,5 hp
Samtliga lärandemål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 3: Naturgeografi, geologi samt väder och klimat, 7,5 hp
Samtliga lärandemål examineras genom en skriftlig salstentamen.

Delkurs 4: Kulturgeografi - platser, människor och samhällen, 7,5 hp
Lärandemål 1 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, medan lärandemål 2, 3 och 4
examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl godkänd på minst tre delkurser.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Vissa kostnader för exkursioner kommer att tas ut av studenterna.


