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Välkommen till delkursen i geografi!  

Delkursen i geografi ger möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om geografi som skolämne och som 
vetenskap, men har även ämnesdidaktiska inslag som handlar om att undervisa i ämnet geografi med inriktning mot 
elever i årskurs 4–6. 

Delkursen i geografi ger möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om geografi som skolämne och som 

vetenskap. Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, exkursioner och ett mindre projektarbete. 

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att bearbeta olika delar av kurslitteraturens innehåll. 

Geografimomentet börjar måndag den 3 september 13-16, Frescati backe sal 720 
 

Väl mött! 

 

Lärare: 

Kerstin Grenö. kerstin.greno@hsd.su.se  

Kursadministratör:  

Emil Paulsrud. emil.paulsrud@hsd.su.se 

Kursens innehåll 

Centralt för delkursen i geografi är kunskap om samband mellan natur, samhälle och människans levnadsvillkor i 
världen över tid. Delkursen utgår från ”Läroplan för grundskolan 2011” där nedanstående teman är centrala för åk 4-
6: 

 Det första temat, livsmiljöer, tar upp hur olika landskap och platser har formats, av naturliga processer liksom av 
människans påverkan. Här ryms processer som formar jordytan, påverkar klimatet och som handlar om t.ex. 
befolkningsfördelning och produktion, handel och konsumtion. 

 Geografins metoder, begrepp och arbetssätt ger exempel på de verktyg som eleverna behöver för att kunna 
göra geografiska analyser och redovisa resultaten. Kartor, namngeografi, fältstudier och begrepp kommer hela 
tiden till användning i mötet med övriga geografiska kunskapsområden och geografiska verktyg är viktiga för att 
utveckla lärandesituationer som motiverar och intresserar eleven.  

 Inom det tredje temat miljö, människa och hållbarhetsfrågor diskuteras och problematiseras de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Frågor inkluderar val och prioriteringar i 
vardagen, ojämlika levnadsvillkor, sårbara platser, intressekonflikter om naturresurser samt energi. 
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UTGÅNGSPUNKTEN FÖR DELMOMENTET 

Nedanstående text är kunskapskraven för en elev som ska få betyget A i åk 6. För att en elev ska ha möjlighet till det behöver 
läraren organisera arbetet så i klassen att det skapas förutsättningar för eleven att uppnå detta.  
Uppgift 1 
Vad behöver du som blivande lärare ha för kunskaper, insikter mm för att klara det? Hur ska tiden på kursen hjälpa dig? Vad 
och hur behöver du själv läsa och förbereda dig? 
 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det 

genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som 

formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor 

och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och 

kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även 

använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska 

källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade 

resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor 

och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven har 

mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och 

visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer 

mellan olika geografiska objekt. 

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då 

välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i 

vardagen. Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av 

ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda 

förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras. 

 

 
 
 

Kurslitteratur: 

Rubenstein, J., Renwick, W. & Dahlman, C. 2012: Introduction to Contemporary Geography. Pearson Education Inc: USA. 
International edition 

Deutsch L., 2006: Hur svensk är en svensk ko? Ur Kungl Skogs- och Lantbruksakademin: Jordbruk, handel och utveckling. Mot 
ökad samstämmighet.  (5 s.) finns på Mondo 

Geografiska Notiser: Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan, Sofia Cele UU ( 9s,) Finns på Mondo 

  Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, inklusive kursplan för geografi. (ca 15 s.) finns 
på Mondo 

  Skolverket: Kommentarmaterial till kursplanen i geografi. (44 s.)Finns på Mondo 



En atlas är ovärderlig att ha, i geografiundervisning såväl som inom andra ämnesområden, inte minst samhällskunskap, 
historia och religion. Slå upp platser som dyker upp i nyhetsrapporteringen, leta efter historiska uppgifter i äldre kartor 
om sådana ingår, kolla befolkningsförhållanden, klimat, risk för naturkatastrofer mm. En atlas där tematiska kartor 
finns. Exempel: Libers atlas för gymnasiet. 

Läsanvisningar 

Introduction to contemporary geography. Hela kursboken är relevant för kursen, men till tentamen läses kapitlen: 1-3, delar av kap 4 (4.1, 4.2, 4.3), 
5-6 och 9-14. Övriga kapitel läses översiktligt, t ex genom att titta på kartor och övriga illustrationer. 

 

Momentschema Geografi Våren 18 
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Tid Innehåll  Behandlas 
på 
seminariet 

Vad står i Skolan Styrdokument/Kursplan 

1 Måndag den 3 

september 

Tid 13-16 

Sal F720 

 

Introduktion av momentet och 
geo-projektarbetet. 
Vad är Geografi?  
Naturens påverkan på 
människa n och människans 
påverkan på naturen 

Kap 1  
 

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, 
föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors 
ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir 
möjlig. Samspelet mellan människan och hennes 
omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. 
Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan 
bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. 

 Tisdag  Inläsning och frågeställningar 
av kap 1 och 3 till 7/4 
karttolkning ev. av område 
runt praktikskola 

  

2 Onsdag den 5 
september 
Tid 9-12 
Sal F720 
 
 
 
 

 Geo som syntesämne 
+Landformer, dess processer 
och formelement, bergarter 
Exogena och endogena  
krafter/Kretslopp 
 

Kap 3 
 
 
 
 
 
 

”Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av 
människans markutnyttjande och naturens egna 
processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka 
konsekvenser detta får för människor och natur.”  
 

 Torsdag den 6 sep Inläsning och skapande av 
frågor/uppgifter till 
exkursion/museibesök 
Inläsning av kapitel 2, 41, 4.2 
till 7 september 
 

  

3 Fredag den 7 
september 
9-12 sal F720 
 
13-16 

Geobiosfären/ vatten 
(vattnets kretslopp) och jord 
och dess användning 
 
Naturhistoriska museet  

 
Kap 2, +4.2, 
4,3 
 
 

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och 
kulturlandskapen.  Processen bakom samt deras 
utmärkande drag och utbredning.” 
Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.” 

22222  
Måndag den 10 sept 

Frågor till   
Egen inläsning+ mm 

  



Projekt/grupp-arbetet 

4 Tisdag den 11 
september 
9-12 
Sal F720 

Klimat och väder 
Forts Naturresurser, näringar 
mm 
 

Kap 2, 4,8 
10, 14 
”Hur svensk 
är en svensk 
ko” 
 
 

 
”Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 
skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser 
finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess 
fördelning och kretslopp.” 

 Onsdag den 12 sept Grupp frågeställningar till 
12/4+ projekt/grupparbetet 

  

5 Torsdag den 13 sept 
13-16 

Befolkning, migration, 
bosättningsmönster 

Kap 5, 6, 12, 
13, 
 

”Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga 
Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och 
konsekvenser av denna”. 

 

 Onsdag 
  

    

6 Fredag 14 
september 
9.00-17.00 
GRUPP 1 
Stortorget Gamla 
Obl. 

 
 
 
 
Stadsexkursion grupp 1 

Delar av kap 
1,3,12, 13 
 

”Fältstudier för att undersöka natur- och 
kulturlandskap” 

 

6  
Måndag den 17 
september9.00-
17.00 
Stortorget Gamla 
Stan GRUPP 2 
Obl. 

 
 
 
 
Stadsexkursion grupp 2 

Delar av kap 
1,3,12, 13 
 

”Fältstudier för att undersöka natur- och 
kulturlandskap” 

  Egen inläsning  
Ev. projektarbetet besök på 
plats mm 
Läsloggar på häftet ” 
geografididaktik 

  

7 Tisdag den18 
september 
E 371 
9-12 
 

(Resurser, ) 
Globen/Kartan och dess 
betydelse  
 
 

Kap 1.4, 
Från sinne till 
symbol – om 
barns 
förhållande till 
kartan. 
”Barns 
förhållande till 
kartan” 
 

”Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, 

hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga 

Norden. Namn och läge på övriga Europas länder samt 

viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.  

  Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och 

skala. Topografiska och tematiska kartor”. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av 
naturen framkallade processer, som påverkar jordytans 
former och mönster 
LPO11”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 
upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt, 

 

 e förberedelse av 
projektarbete/grupparbete 
som ska redovisas den 21 
respektive 24 maj 

   

9  
Fredag den 21 
september 9-11 
11-17 i Fält 
 
Obl. 

 
Redovisning av 
projekt/grupparbete 
(vissa på plats) 
 
 (Om tidigare ej klart)  

”Lärobok i 
Geografi” 
 
 
 
 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 
eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt 
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av 



Grupp 1 Samtal kring läsloggarna från 
boken Geografididaktik 
 

 
 
 
 

omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av 
geografiska begrepp. 

9 Måndag den 24 
september 
9– 11 
 
11-17 i Fält 
 
Obl. 
Grupp 2 

 
Redovisning av 
projekt/grupparbete 
(vissa på plats) 
 
(Om tidigare ej klart)  
Samtal kring läsloggarna från 
boken Geografididaktik 
 

”Lärobok i 
Geografi” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 
eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den 
egna kunskapsutvecklingen går framåt 
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av 
omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av 
geografiska begrepp. 

  Inläsning   

 28 september 9-13 Examination    

 

Projektarbetet 

 Projektarbetet är tänkt att göras i grupp. Undantagsvis kan det göras som enskilt arbete. Det kan vara 2-6 personer. Du/ni 
väljer ut ett mindre område/stadsdel, gärna i närheten av din eller någon i gruppens VFU-skola.  Inventera vilka natur- och 
kulturgivna förutsättningar som finns i närområdet. Ta hjälp av olika typer av temakartor, databaser samt egna iakttagelser på 
plats.  Med hjälp av vad som är formulerat om fältstudier och reflekterande undersökningar i skolans kursplan, planera någon ” 
fältlektion”/exkursion med olika typer av observationer/undersökningar/insamlingar/interjuver mm som eleverna skulle 
kunna genomföra för att få syn på olika mönster/processer eller något som kan vara en konkret illustration av någon 
geografisk företeelse. Redovisningen sker både skriftligt och muntligt. Den skriftliga delen består av  

1. Del 1 är det underlag/material som eleverna ska få. 
2.  Del 2 är en ”metareflektion” /bakgrundsplanering och motivering för dig som lärare. Nedan ser du citat från 

kursplanen med formuleringar om undervisning som också bör genomföras utanför klassrummet. 
 
Begreppet livsmiljöer har valts som rubrik till ett kunskapsområde för att visa att de flesta landskap och platser i någon mån har 

påverkats av samspelen mellan människan och hennes omgivning 

 
Inom kunskapsområdet livsmiljöer ryms innehållspunkter som handlar om jordytan, klimat, natur 

resurser, befolkningsfördelning samt produktion, handel och konsumtion.  

 
Spår av processer som har byggt upp och omformat jordytan över tid finns överallt i landskapet och kan studeras i varje skolas 

omgivning.  

 
Fältstudier erbjuder eleverna stora möjligheter att själva upptäcka och undersöka olika geografiska företeelser, mönster och processer. 

De kan också fungera som en konkret illustration till det som beskrivs i olika läromedel och andra geografiska källor. Dessutom kan 

de ge eleverna erfarenhet av ett vetenskapligt arbetssätt, vilket är värde 

fullt inför vidare studier och arbetsliv 

 

Årskurserna 4–6 ges möjlighet att göra insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet. Det är viktigt att studera ett 

område på olika sätt för att få en mångfacetterad bild av studieobjektet. Man kan samla in data om till exempel jordtäcket, vegetation 

och vattenförbrukning genom att göra observationer på plats, dokumentera frekvenser eller ställa frågor. Att lämna klassrummet och 

upptäcka nya platser och fenomen i när miljön kan bidra till att eleverna, utöver att fördjupa sina geografikunskaper, utvecklar nya 

perspektiv på sitt lärande. 

 

Även i årskurserna 4–6 utgår studierna av hållbarhetsfrågor från ett elevnära perspektiv genom innehållet, hur val och prioriteringar i 

vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Detta innehåll  

ska uppmärksamma eleverna på att vardagliga val och prioriteringar kan påverka miljön 

 

Exempel på frågor du kan ställa dig: Vad kan elever göra för olika typer av fältstudier/undersökningar/intervjuer det utvalda 
området? Finns några intressanta landformer eller spår av någon/några naturgivna processer? Hur ser bebyggelsen ut idag? 
Vad är det för typ av verksamhet (näringar trafik befolkningsstruktur servicegrad mm)? Hur såg här ut tidigare? Kan man 



använda gamla kartor/bilder/teckningar för att göra jämförelser. Hur tar man sig till och från området? (Kommunikationer) 
Vilka hot och möjligheter finns som eleverna kan få syn på? ( En enklare riskanalys) 
 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången delkurs förväntas du kunna: 

 redogöra för och använda grundläggande geografiska termer, begrepp, metoder och källor, 

 visa grundläggande kunskap om geografiska processer med fokus på utveckling av olika naturlandskap och visa 
förmåga att analysera hur människan nyttjar, påverkar och påverkas av landskapet över tid, 

 redogöra för och använda geografisk analys med koppling till exempelvis frågor om resursutnyttjande, 
befolkningsutveckling, försörjning, miljöpåverkan och möjlighet till hållbar utveckling globalt och lokalt, 

 organisera undervisning i geografi på ett sätt som skapar goda förutsättningar för elevers lärande i årskurs 4-6 samt 
kunna argumentera för de val som görs utifrån skolans styrdokument. 

Examinationen sker främst utifrån tentamen den 8 maj, men även projektarbetet och läsloggarna vägs in i 

bedömningen. Momentbetyg ges i skalan A-F. 

Betygskriterier 
 
Tentamen 
A: Relevanta och precisa redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. Korrekt, detaljerad 
och relevant förståelse av kurslitteraturen finns, samt en tydlig och relevant jämförande analys (se nedan). 
 
B: Relevanta och precisa redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. Korrekt, detaljerad 
och relevant förståelse av kurslitteraturen finns, samt ansats till jämförande analys (se nedan). 
 
C: Relevanta redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. Korrekt och relevant förståelse 
av kurslitteraturen finns.  
 
D: Relevanta redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. Förståelse av kurslitteraturen är i 
huvudsak korrekt och relevant.  
 
E: Vissa redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. Viss förståelse av kurslitteraturen 
finns, men har godtagbara brister. 
 
Fx: Lärandemålet ej uppnått. Redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns men är 
bristfälligt utförda och/eller innehåller betydande missförstånd. Förståelse av kurslitteraturen saknas helt är eller är mycket 
bristfällig. 
 
F: Lärandemålet ej uppnått. Kan ej redogöra för centrala begrepp och geografiska mönster och processer. 
 
Jämförande analys innebär att kunna ställa geografiska begrepp, mönster och/eller processer i relation till varandra, och 
uttrycka samband, skillnader och likheter. Exempelvis förmåga att uttrycka kopplingar mellan geografiska mönster och 
processer. 
 
Projektarbete 
G: Kan på ett tillfredsställande sätt beskriva och redogöra för hur fältstudier på ett område/plats kan undersökas 
/problematiseras med hjälp av  geografiska mönster och processer och dessutom på ett tydligt sätt presentera  för resten av 
gruppen. 
 



U: Lärandemålet ej uppnått. Redogörelser av relevanta begrepp och geografiska mönster och processer med hjälp av 
fältstudier är otillräckliga, felaktiga eller saknas helt. Materialet ej tydligt presenterat. 
 
 
 


