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Delkursbeskrivning; Geografi med ämnesdidaktik, 6 hp 

 

 

Välkommen till delkursen i geografi!  
 

Delkursansvarig; Gunilla Granath Zillén, gunilla.granath-zillen@hsd.su.se 

Studentadministration, Emil Paulsrud; studieadmin@hsd.su.se 

 

Kursens innehåll 
Syftet med kursen är att du ska få möjlighet att fördjupa och utveckla dina kunskaper i geografi som 

vetenskap och som skolämne samt bearbeta kurslitteraturens innehåll. Kursen innehåller även vissa 

ämnesdidaktiska inslag som handlar om att undervisa i ämnet geografi med inriktning mot elever i 

årskurs 4–6. Kursen består av seminarier, exkursioner och gruppövningar.  

Centralt för geografi är kunskap om samband mellan naturlandskap, klimat, samhälle och människans 

livsmiljöer på olika platser i världen över tid, med särskilt fokus på svenska, nordiska och europeiska 

förhållanden. Delkursen utgår från Lgr 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 fördelning av resurser och som handlar om tex befolkningsfördelning och produktion. 
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 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 och sambandet mellan dessa. 
Frågor  inkluderar val och prioriteringar i vardagen, ojämlika levnadsvillkor, sårbara platser, 
intressekonflikter om naturresurser samt energi. 

 

Arbetsformer och närvaro 

Under seminarierna kommer vi att bearbeta kursinnehållet i första hand genom föreläsningar, men även 

genom diskussioner och övningar. För att varje seminarium ska bli så givande som möjligt är det viktigt 

att du förbereder dig genom att följa instruktionerna i seminarieschemat (se nedan) och läsa angiven 

litteratur. Två inlämningsuppgifter ska genomföras och lämnas in, dels utifrån besök på Naturhistoriska 

museet, dels utifrån exkursionen/fältstudien. 

Vid frånvaro ska du meddela kursläraren (gunilla.granath-zillen@hsd.su.se) och får då en 

kompletteringsuppgift som är knuten till det aktuella seminarietillfället. 

Förväntade studieresultat för momentet 

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. 

 

Läsanvisningar 

Introduction to contemporary geography. Hela kursboken är relevant för kursen, men intensivt läses 

kapitlen: 1-3, 4 (4.2, 4.3) , 5-6, 8 (8.1-8.4) och 9-14. Läsanvisningarna gäller bok med tryckår 2013, men 

kapitlen är desamma och oftast även sidorna även i senare utgåvor. 

Om det var länge sedan du studerade geografisk litteratur så kan med fördel använda någon svensk 

gymnasiebok i geografi som komplement, tex Peter Östman Geografi 1&2, Liber förlag eller Andersson 

mfl GEO - Geografi för gymnasiet, Gleerups förlag. Innehållsförteckningen hjälper dig hitta rätt område.  

De kortare texterna/artiklarna bearbetas under respektive seminarium (se seminarieschema). 
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Seminarieschema 
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri157XQQ634Z50Qv57073gZ6y2Y7400Q5Y64Y1.html 

Datum, plats 
och tid 

Område inom 
ämnesplanen i 
geografi åk 4-6 

Innehåll Förberedelse, inläst material 

Må 2/9 
Seminarium 1 
Introduktion till 
ämnet 
 
ALLA 

Ämnets syfte Introduktion  
Kursgenomgång 
Ämnets bakgrund   
Styrdokument, timplan idag, 
nyckelbegrepp (Skolverket) 
NP i Geo Åk6 
Ämnets roll, stora frågor 
och nyckelbegrepp 

Bearbetas under seminariet; 
Torbjörnsson, T (2015) 
”Geografiämnets didaktik” 
Odenstad, C (2014) s. 111-120 
Olson, M. & Irisdotter Aldemyr, S. 
(2016) Kap 4 
Skolverkets kursplan i geografi för åk 
4-6 

Självstudier   Kap 1 ”Thinking Geographically” s. 2-
31 
Kap 8 ”Political geography” s. 194-203 
Geografiska notiser 2016/3 
Geografiska notiser 2008/3 
Olson, M. & Irisdotter Aldemyr, S. 
(2016) Kap 5 

Onsdag 4/9 
Seminarium 2 
FM – Grupp 1 
EM – Grupp 2 

Geografins 
metoder, 
begrepp och 
arbetssätt 

Kartan 
Värdering av kartor 
Politisk geografi 

 

Självstudier 
 

  Kap 3 ”Landforms” s. 64-73 (-91) 

Fredag 6/9 
Seminarium 3 
FM – Grupp 2 
EM – Grupp 1 
 

Livsmiljöer (och 
begrepp) 

Geosfären- jordskorpan; Endogena 
och exogena krafter och processer – 
hur jordytan formas 
Bergarter 
Samspel med människan 
Sårbara platser 
Fokus på Europa 

 

Självstudier 
 

  Kap 3 ”Landforms” s. 74-91 

Måndag 9/9 
Seminarium 4  
FM – Grupp 2 
EM – Grupp 1 

Livsmiljöer (och 
begrepp) 

Geosfären- jordskorpan; Endogena 
och exogena krafter och processer – 
hur jordytan formas 
Samspel med människan 
Markutnyttjande 
Fokus på Europa 

 

Självstudier   Kap 2 ”Weather, Climate and Climate 
change” s. 32-63 (ej 38-39) 

Onsdag 11/9 
Seminarium 5 
FM – Grupp 1 
EM – Grupp 2 

Livsmiljöer (och 
begrepp) 

Hydrosfären och atmosfären; Klimat, 
klimatförändring och vattnets 
kretslopp 
Resurser 
Fokus på Europa 

Inklusive besök på Naturhistoriska 
Riksmuseet – Klimatutställningen 
Arbetsuppgift 1 (i grupp); skapa 
elevuppgift på museum 

Självstudier 
 

  Kap 5 ”Population” s. 116-133 
Kap 6 ”Migration” s. 140 –153 
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Kap 11 ”Industry” s. 272-277, s. 284-
289 
Kap 12 “Services and settlements” s. 
314 – 315 
(extensivt Kap 13 “Urban patterns” s. 
318-327) 

Fredag 13/9 
Seminarium 6 
FM – Grupp 1 
EM – Grupp 2 
 

Livsmiljöer  
Människa, miljö 
och 
hållbarhetsfrågor 
(och begrepp) 

Befolkningen, mängd, utbredning, 
sammansättning, migration, 
urbanisering 

 

Självstudier   Kap 14 ”Resources” s. 342-367 
Kap 9 ”Development” s. 220-233, 238-
240 
Kap 10 ”Food and agriculture” s. 244-
269 (extensivt – fokus på Europa) 

Måndag 16/9 
Seminarium 7 
FM – Grupp 2 
EM – Grupp 1 
 

Livsmiljöer  
Människa, miljö 
och 
hållbarhetsfrågor 
(och begrepp) 

Hållbarhet och Resurser  

Självstudier    

Onsdag 18/9 
Seminarium 8 
FM - Grupp 2 
EM – Grupp 1 

Geografins 
metoder, 
begrepp och 
arbetssätt 

Inför fältstudien / exkursionen 
Närområdesstudier / exkursioner 
Genomgång av arbetsuppgift 2 
Repetition 

 

Torsdag 19/9 
EXKURSION / 
FÄLTSTUDIE 
 

Geografins 
metoder, 
begrepp och 
arbetssätt 

8.30 – 12 Grupp 1 (samling vid SU) 
 
13 – 16.30 Grupp 2 (samling vid 
Stortorget, G:a stan) 

 

Självstudier 
 

  Förbereda gruppuppgift 2; 
Skapa en fältstudie för elever 

Måndag 23/9 
Presentation 
FM – Grupp 2 
EM – Grupp 1 

 Presentation i fält av gruppuppgift 2; 
Skapa en fältstudie för elever 

 

TENTAMEN 
Fredag 27/9 
 

 Tentamensfrågor lämnas ut 12.00 
torsdag 26/9 
Inlämning 19.00 i Mondo 27/9 

OMTENTA 
Datum meddelas senare 

 

Examination och bedömning 

Examinationen sker främst utifrån hemtentamen som bedöms i betygsskalan A-F, men även de 

obligatoriska inlämningsuppgifterna vägs in i bedömningen (bedöms G – U). 

Regler gällande plagiat finns på HSD´s hemsida; 

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor/2.45284 
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Betygskriterier 
Hemtentamen 

A: Relevanta, självständiga 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, självständiga 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 och självständiga redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer 

finns. Korrekt och relevant förståelse av kurslitteraturen finns.  

D: Relevanta och självständiga redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer 

finns. Förståelse av kurslitteraturen är i huvudsak korrekt och relevant.  

E: Redogörelser för centrala begrepp och geografiska mönster och processer finns. 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 

och samband mellan geografiska mönster och processer. 

Inlämningsuppgifter 
G: Kan på ett tillfredsställande sätt beskriva och redogöra för hur museibesök och fältstudier på ett 

område/plats kan undersökas /problematiseras tillsammans med elever 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. 
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Kurslitteratur 
Rubenstein, J., Renwick, W. & Dahlman, C. (2013): Introduction to Contemporary Geography. Pearson 

Education Inc: USA. International edition [190 s]  

Torbjörnsson, Tomas (2015). ”Geografiämnets didaktik” i Jan Wiklund och Tomas Torbjörnsson Geografi 

4-6 lärarbok. Falköping: Capensis Förlag [21 s] (tillgänglig på Mondo) 

Geografiska Notiser (2016/3): Hur tänker elever kring digitala kartor och sårbara platser? Åsa Colliander 

Celik [5 s.] http://www.geografitorget.se/gn/nr/2016/bil/3-08.pdf 

Geografiska Notiser (2008/3): Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan , Sofia Cele  [9 s] 

http://www.geografitorget.se/gn/nr/2008/bil/3-04.pdf 

Odenstad, C. (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena - för grundskolan. Gleerups, Malmö. (s 111-

120) [9 s]  

Olson, M., & Irisdotter Aldenmyr, S. (Red.). (2016). SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning 

och praktik (1:a uppl.). Malmö. Kap 4 och 5. [43 s]  

Uppsala universitet: Nationella prov Åk 6 Geografi, Delprov A och Delprov B [44 s] 

http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/714/c_714068-l_3-k_-k6-2014_ge_dpa_.pdf 

http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/714/c_714068-l_3-k_-k6-2014_ge_dpb_.pdf 

Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, inklusive kursplan för 

geografi. (ca 15 s.) Finns på Skolverkets hemsida 

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

Totalt antal sidor: 380 sidor. 

En atlas där tematiska kartor finns är ovärderlig att ha, i geografiundervisning såväl som inom andra 

ämnesområden, inte minst samhällskunskap, historia och religion. Exempel: Libers atlas för gymnasiet. 

Referenslitteratur 

Andersson, B. m.fl (2009) GEO – Geografi för gymnasiet. Gleerup förlag. 

Östman, P. (2014) Geografi 1 & 2. Tredje upplagan. Liber förlag. 
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