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Kursplan
Geografi med didaktisk inriktning 1: geografen och världen

Kurskod:

GEGLF1

Kursens benämning:

Geografi med didaktisk inriktning 1: geografen och världen
Geography for teaching 1: The geographer and the world

Högskolepoäng:

7.5

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 2020-10-13 och gäller från
höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
alternativt Matematik B, Samhällskunskap A och Engelska B. Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall 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.
Innehåll
Kursen 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. Kursen 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.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1,2 och 3 examineras genom tre skriftliga individuella inlämningsuppgifter.
Lärandemål 4 examineras genom deltagande i exkursion samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift
som seminariebehandlas och genom opposition på annan students arbete. Vid giltigt förfall kan
deltagande i exkursion ersättas med jämförbar enskild uppgift.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan 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.

