
Kvalitetsrapport Geografi 2, fortsättningskurs (fristående kurs, 30 hp) 
1. Basdata 

Kurskod/kursnamn 

727G18 (tidigare 727G02) 

 

Antal högskolepoäng 

30 hp 

 

Nivå 

Grundnivå, G1N 

 

Område 

Inget huvudområde 

 

Länk till aktuell kursplan 

https://liu.se/studieinfo/kurs/727g18/vt-2021 

 

Campusförlagd eller distans 

Campusförlagd 

 

Helfart/halvfart/kvartsfart 

Helfart 

 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet 

Geografi, grundkurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända. 

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 

Vetenskaplig grund 

 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment 

Nej 

 

2. Nyckeltal 

Geografi fortsättningskurs (727G02) 

Antagnings-

period 

Tot. 

sök 

1:a 

hand 

Platsantal Antal 

registrerade 

Genomströmning 

2015 11 6 15 6 2 

2016 13 6 15 4 3 

2017 7 5 10 2 1 

2018 11 7 15 7 5 

2019 6 6 6 3 2 

Antagning sker endast till vårtermin. Examinationsrätt för ämnet Geografi drogs in år 2012. 

 

3. Måluppfyllelse / säkring av resultatet 

Kursen är uppdelad i fyra delkurser om vardera 7.5 hp (Det ekonomiska landskapet, Det 

föränderliga landskapet, Rumslig analys samt B-uppsats). Sammantaget samläses 22.5hp av 

total 30hp med studenterna från Ämneslärarprogrammet. Det föränderliga landskapet läses 

endast av studenter på fristående kurs. Måluppfyllelsen och resultatsäkringen i kursen sker 

dels genom kvalificerad undervisning i form av föreläsningar baserade på relevant forskning, 

https://liu.se/studieinfo/kurs/727g18/vt-2021


seminarier, en exkursion samt praktiska övningar och laborationer. Måluppfyllelsen säkras 

även genom den obligatoriska och noggrant utvalda kurslitteraturen. 

 

Lärandemål 

• Identifiera och redogöra för samhälleliga processer som formar och omformar såväl 

landskapet som det ekonomiska rummet. 

• Redogöra för begrepp och teorier inom ekonomisk geografi 

• Diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och forskningsfrågor inom ekonomisk 

geografi. 

• Redogöra för metoder och teorier för analys av natur- och kulturlandskap. 

• Självständigt tillämpa geografisk metod. 

• Redogöra för de grundläggande principerna kring geografiska informationssystem (GIS) . 

• Utföra enklare tillämpningar av GIS. 

• Söka, granska och diskutera vetenskapliga arbeten. 

• Planera och genomföra ett skriftligt arbete inom geografi genom att använda centrala metoder 

inom natur- och kulturgeografi. 

Delkursen Det ekonomiska landskapet behandlar den internationella arbetsledningens samt 

varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning, liksom den 

internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Delkursen examineras genom 

ett skriftligt grupprojekt, en salstentamen samt muntliga uppgifter (seminarier, presentation 

och opponering/respondering). Alla dessa moment bygger på kurslitteratur, vilken i sin tur 

baseras på delkursens lärandemål. Måluppfyllelsen och resultatsäkringen i delkursen Det 

föränderliga landskapet sker genom kvalificerad undervisning i form av föreläsningar 

baserade på relevant forskning samt litteraturseminarier med tydlig teorianknytning. 

Resultatkontrollen sker genom individuell hemtentamen. Eftersom delkursen Rumslig analys 

huvudsakligen är uppbyggd kring praktiska övningar, som kompletteras med föreläsningar 

och seminarier så sker måluppfyllelsen och resultatsäkringen löpande genom hela kursen i 

takt med att studenterna genomför olika praktiska övningsuppgifter under handledning. Ett 

antal individuella och examinerande inlämningsuppgifter förekommer också. Delkursen B-

uppsats är som namnet påvisar en uppsatskurs där studenterna fullgör ett självständigt 

vetenskapligt arbete med stöd av handledning. Vid ett examinationsseminarium ska 

studenterna också agera respondent och opponent. Med detta upplägg garanteras 

måluppfyllelsen och resultaten säkras genom att uppsatserna granskas av både opponenter och 

av en examinator. Genom handledningen samt det avslutande examinationsseminariet 

tydliggörs kopplingen till delkursens lärandemål för studenterna löpande genom delkursen 

muntligt. 

Undervisningsmomenten och kurslitteraturen samt examinationerna är tydligt kopplade till 

delkursernas lärandemål, vilket tydliggörs för studenterna vid kursintroduktionerna, men även 

muntligt löpande genom delkursernas gång (via LISAM) samt genom detaljerade 

studieanvisningar som är framtagna för varje enskild delkurs. 

Rent tidsmässigt, av klimatmässiga skäl, ligger även en flerdagars exkursion i delkursen B-

uppsats (någonstans i Sverige, vilket under senare år har varit Öland och Kalmar). 

Innehållsmässigt anknyter dock denna exkursion till hela Geografi fortsättningskurs 31–60 hp. 

 

 



Utvecklingsområden 

Handledningstiden per student i delkursen B-uppsats är begränsad borde förstärkas påtagligt. 

Under VT20 har vi inlett ett försök med grupphandledning, vilket kommer att utvärderas 

under kommande termin. Den lärarledda undervisningstiden samt tiden för seminarier är 

relativt begränsad för alla delkurser och borde förstärkas, vilket också är ett krav från StuFF. 

 

4. Utformning och genomförande 

I delkursen Det ekonomiska landskapet har studenterna föreläsningar och seminarier varvat 

om vartannat. Den huvudsakliga kursboken innehåller instuderingsfrågor som syftar till att 

förbereda studenterna för delkursens olika moment och examinationer. Inför varje seminarium 

skall studenterna lämna in ett reflektionsdokument (instruktioner i studieanvisning) med syfte 

att de ska läsa och har börjat fundera och reflektera kring de tilldelade texterna innan 

seminariet. Reflektionsdokumenten har också som syfte att hjälpa studenterna inför tentamen. 

De har också en skrivuppgift, med muntlig presentation, som bygger på teman från 

kursboken. Där studenterna får öva sig i både skriftlig och muntlig redovisning. I samband 

med denna uppgift har studenterna handledningstillfällen där de förväntas presentera hur långt 

de kommit på uppgiften och vilka problem de arbetar med, samt opponering/respondering, 

vilket är en övning inför kommande b-uppsats. För att klara hemtentamen i Det föränderliga 

landskapet måste studenterna aktivt ta till sig innehållet i kurslitteraturen och den övriga 

undervisningen. Även litteraturseminarierna kräver goda förberedelser under eget ansvar och 

aktivt deltagande under själva seminarierna. Delkursen Rumslig analys baseras på ett upplägg 

och genomförande med löpande praktiska övningar och inlämningsuppgifter (GIS-rapport 

samt statistikuppgift) vilket kräver att studenterna tar en aktiv roll i lärprocessen där 

handledning finns som stöd. Dessa moment examineras både genom aktivt deltagande under 

övningar samt i en del fall skriftliga inlämningsuppgifter som har tydliga kopplingar till 

lärandemålen. Här får studenterna praktisera geografiska metoder och i skrift och tal motivera 

val för tilltänkt empiriinsamling (datainsamling – förberedelse inför b-uppsats). I delkursen B-

uppsats genomför och färdigställer studenterna individuella uppsatser som sedan 

seminariebehandlas. Detta arbete förutsätter att studenterna tar en aktiv roll i 

lärandeprocesserna, vilket också återspeglas genom examinationen då studenterna har i 

uppgift att agera både respondent och opponent.  

 

För att klara salstentamen (Det ekonomiska landskapet) och hemtentamen (Det föränderliga 

landskapet) måste studenterna aktivt ta till sig innehållet i kurslitteraturen och 

undervisningen. För varje tentamen finns tydliga bedömningskriterier som kommuniceras till 

studenterna under kursen, som även ingår i studieanvisningen. 

Generellt för alla delkurser är att genom tydliga kursintroduktioner, scheman och 

studieanvisningar ges studenten goda förutsättningar att klara delkursen inom planerad 

studietid. I studieanvisningarna presenteras delkursernas alla moment och deras innehåll, samt 

den litteratur som de bygger på och som studenterna förväntas läsa in sig på. En viktig del i 

varje kursintroduktion är att tydliggöra att studenterna måste ta en aktiv roll i sitt lärande där 

inläsning av kurslitteraturen är central. 

 

Utvecklingsområden 

Under de senaste åren har en del studenter haft svårt att bli klara med sina uppsatser i tid. 

Detta borde möjligen ses över och tänkbara lösningar diskuteras. Handledningstiden per 

student är även begränsad och borde förstärkas påtagligt. Införandet av grupphandledning är 

ett försök till att använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Genomströmningen har varit 



relativt låg de senaste åren. Lärargruppen har varit stabil under samma period och bedöms 

därför inte vara en faktor som påverkar genomströmningen. Vi kommer att arbeta vidare med 

att kartlägga varför genomströmningen har minskat och undersöka om det är en trend eller 

endast en anomali. En trolig faktor kan vara att examensrätten drogs in 2012. 

5. Vetenskaplig eller konstnärlig grund 

I delkursen Det ekonomiska landskapet genomförs ett projektarbete som är att betrakta som en 

förstudie inför en eventuell uppsats. I uppgiften ska studenterna användas sig av vetenskapliga 

källor, såsom böcker, vetenskapliga journalartiklar och avhandlingar. Projektarbetet ska 

integrera kurslitteratur med annan litteratur och kritisk analys. Studenterna över sig också i att 

opponera/respondera. På litteraturseminarierna i delkursen Det föränderliga landskapet 

diskuteras vetenskapliga texter av större omfattning. Hemtentamen i delkursen baseras på 

även på vetenskapligt källmaterial, inklusive vetenskapliga artiklar, som bearbetas på ett 

vetenskapligt sätt och med krav på korrekt referenshantering samt annan formalia. Genom 

fullgörande av övningsuppgifter i delkursen Rumslig analys inom exempelvis GIS, 

tidsgeografi, statistik och historie-geografisk kartografi tillägnar sig studenterna kunskaper i 

vetenskaplig geografisk metod, liksom geografisk teori. I inlämningsuppgifterna, som baseras 

på vetenskaplig litteratur, ställs krav på korrekt referenshantering samt annan formalia. I den 

sista delkursen (B-uppsats) fullgör studenterna självständigt ett eget arbete där ett mera 

omfattande empiriskt material samlas in och bearbetas på ett vetenskapligt sätt. En viktig del i 

detta arbete är att söka, granska och diskutera vetenskapliga alster. Arbetet utgår ifrån en 

vetenskaplig ansats där centrala delar inkludera problemformulering, beskrivning av syfte och 

frågeställningar, analys med vetenskaplig metod samt en vetenskaplig motiverad diskussion 

och slutsatser. Studenterna uppmuntras att använda centrala metoder inom natur- och 

kulturgeografi. I uppsatserna ställs även vedertagna krav på formalia vilket är en del i 

bedömningen vid examinationen. Opponeringen och responderingen ska också beakta 

vetenskapliga aspekter i uppsatserna. 

Utvecklingsområden 

Lärargruppen består av en stor andel aktiva forskare vilket säkerställer en hög vetenskaplig 

grund i undervisningen. Vi kommer även fortsätta arbeta kontinuerligt med 

kompetensutveckling, framförallt för lärare som har en mindre andel forskningsuppdrag. 

6. Lärarkompetens 

Lärargruppen består i huvudsak av disputerad personal som är anställda vid LiU, framförallt 

vid institutionerna Tema M och Tema T. Doktorander med relevant kompetens ingår också i 

lärarlaget. Samtliga lärare har kompetens med hög relevans för ämnet Geografi, inklusive 

naturgeografiska och kulturgeografiska perspektiv. Flera av lärarna har spetskompetens inom 

mer specifika ämnesområden som faller under dessa två huvudsakliga inriktningarna av 

Geografi, t.ex. nationalekonomi, klimatologi, miljövetenskap, geografiska 

informationssystem, fjärranalys, meterologi, statistik och geovetenskap. Gruppen innehåller 

även personal med kompetens in geografididaktik och pedagogik. Den höga andelen 

disputerad personal, där en stor andel bedriver forskning med tydlig koppling till Geografi, 

säkerställer att den vetenskapliga kompetensen är hög och aktuell. Den pedagogiska 

kompetensen bedöms vara hög då flertalet lärare har stora erfarenheter av att undervisa 

lärarstudenter samt gedigen pedagogisk och didaktisk bakgrund. 

Utvecklingsområden 



Andelen lärare med geografisk kompetens och/eller som har disputerat i ämnet Geografi bör 

förstärkas. Detta kommer bli än mer viktigt i samband med att den mest erfarna läraren (Björn 

Segrell) kommer att gå i pension i en nära förestående framtid. Det förberedande arbetet med 

att ersätt denna centrala kompetens har inletts vid Tema M. Vi kommer också att stärka 

samarbetet med Tema Teknik och Social Förändring för att på ett mer effektivt sätt använda 

den geografiska kompetens som finns inom institutionen. 

 

7. Bildnings- och arbetslivsperspektiv 

Bildnings- och arbetslivsperspektivet beaktas framför allt genom regelbunden kontakt med 

före detta studenter där vi arbetar med en informell alumni-verksamhet. Genom detta vet vi att 

vanligt förekommande yrkeskarriärer för våra före detta geografistudenter ofta är inom fältet 

samhällsplanering vid kommuner, regioner och länsstyrelser. Flertalet av kursens lärare är 

också aktiva inom Samhällsplanerarprogrammet vilket innebär att arbetslivsperspektivet hålls 

uppdaterat och aktuellt. En del före detta studenter är också verksamma inom museivärlden. 

 

I den skriftliga inlämningsuppgiften i delkursen Det ekonomiska landskapet ska studenterna 

skriva om aktuella verkliga fall utifrån valda teman i boken som de ska inhämta fakta/data 

om, till exempel olika industrier i världen, vilket bidrar till både bildnings- och 

arbetslivsperspektivet. Detta sker även inom kursen Det ekonomiska landskapet, där 

studenterna även ska inhämta aktuella data om verkliga utmaningsområden inom ekonomiska 

geografi. Under kursen genomförs även en flerdagarsexkursion där en del består i studiebesök 

hos Borgholms kommun samt Ölands kommunförbund, vilket ger studenterna en inblick i 

verksamheter som representerar potentiella framtida arbetsplatser. I kursen Rumslig analys får 

studenterna öva sig att praktiskt tillämpa GIS och andra centrala geografiska metoder. De 

praktiska övningarna är direkt överförbara för framtida yrkesliv. 

 

Utvecklingsområden 

Alumni-verksamheten skulle möjligen kunna utvecklas och formaliseras, samt göras på ett 

mer systematiskt och kontinuerligt sätt. Detta arbete är dock något som i nuläget ligger 

utanför budget och kommer kräva viss omprioritering av de tillgängliga resurserna. 

 

8. Studentperspektiv 

Kursvärderingar utförs dels genom det centrala system Evaliuate, men även genom egna 

värderingar i samband med att en delkurs tar slut. Anledningen till dessa interna 

kursvärderingar är att lärargruppen anser att de ger betydligt bättre information om 

studenternas önskemål om förändringar och tillägg. I praktiken går de till genom att 

studenterna får ett frågeformulär som fylls i slutet av ett kursmoment. Det är dock viktigt att 

påpeka att de interna kursvärderingar är ett internt arbetsdokument som framförallt används 

som diskussionsunderlag vid ämnesmöten där förändringar i kursen planeras. Lärarna lägger 

stor vikt vid dessa värderingar och förändringar i kursens upplägg och innehålls görs 

regelbundet. I samband med kursstart varje år går den kursansvariga igenom föregående års 

värderingar med studenterna och upplyser dem om vilka förändringar som gjort och varför så 

skett. Vi arbetar även regelbundet med ett så kallat ämnesråd som innehåller 

studentrepresentanter. Detta är ett viktigt verktyg för att regelbundet få in åsikter och 

synpunkter från kursens studenter. 

 

Resultat från Evaliuate 

Utvärderingar för åren 2018-2019 har gett följande resultat:  



 

727G02, VT19 - svarsfrekvens 3/3 (100%). Helhetsbetyg: 3,67. 

Dessvärre har det inte varit möjligt att hitta äldre utvärderingar (KURT), eftersom sökning i 

det centrala arkivsystemet inte ger några resultat. 

 

Utvecklingsområden 

Svarsfrekvensen i det centrala kursvärderingssystemet behöver ökas markant för att bli 

användbar. En viktig del i detta arbete är att förbättra möjligheterna att ge studenterna 

påminnelser om att fylla i Evaliuate. Vi kommer också se över möjligheterna att skapa 

utrymme för att låta studenterna fylla i kursutvärderingarna (Evaliuate), t.ex. i samband med 

kursintroduktionerna. Vi kommer även stärka arbetet med att systematisera dokumentationen 

av de interna kursutvärderingarna. 

 

9. Jämställdhetsperspektiv 

Kurslitteraturen är författad av både män och kvinnor liksom av både svenska och 

internationella författare. I undervisningen möter studenterna lärare av båda könen och i olika 

åldrar. Salstentamen är anonym, vilket medför att alla studenter examineras på lika villkor. 

Studenterna kan välja B-uppsatsämnen relativt fritt. Uppsatser har förekommit där 

jämställdhetsperspektiv har varit framträdande, medan andra uppsatser har saknat sådana 

perspektiv. 

Utvecklingsområden 

Jämställdhetsperspektivet diskuteras kontinuerligt vid våra lärarmöten och är också en viktig 

del vid utvärdering och utveckling av kurser, samt vid val av kurslitteratur. Detta arbete kan 

dock stärkas ytterligare.  

 


