
Kvalitetsrapport Geografi 1, grundkurs (fristående kurs, 30 hp) 

1. Basdata 

Kurskod/kursnamn 

727G17 (tidigare 727G01) 

 

Antal högskolepoäng 

30 hp 

 

Nivå 

Grundkurs 

 

Område 

Inget huvudområde 

 

Länk till aktuell kursplan 

https://liu.se/studieinfo/kurs/727g17/ht-2020 

 

Campusförlagd eller distans 

Campusförlagd 

 

Helfart/halvfart/kvartsfart 

Helfart 

 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet 

Nej 

 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund 

Vetenskaplig grund 

 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment 

Nej 

 

2. Nyckeltal 

Geografi grundkurs 727G01 

Antagnings-

period 

Tot. 

sök 

1:a 

hand 

Platsantal Antal 

registrerade 

Genomströmning 

2015vt 119 24 10 17 6 

2015ht 95 16 15 15 6 

2016vt 75 15 10 12 4 

2016ht 56 11 15 11 3 

2017vt 76 14 10 14 6 

https://liu.se/studieinfo/kurs/727g17/ht-2020


2017ht 86 12 15 10 6 

2018 66 17 6 11 3 

2019 50 10 6 4 1 

2018 upphörde antagning till vårterminen. Examinationsrätt för ämnet Geografi drogs in år 

2012. 

3. Måluppfyllelse / säkring av resultatet 

Kursen är uppdelad i fyra delkurser (Kulturlandskapet, Naturlandskapet, Naturresurserna 

samt Regionala studier) som alla samläses tillsammans med Ämneslärarprogrammets 

studenter. Måluppfyllelsen och resultatsäkringen sker dels genom kvalificerad undervisning i 

form av föreläsningar baserade på relevant forskning, seminarier, två exkursioner 

(Kulturlandskapet och Naturlandskapet) samt praktiska övningar och laborationer. 

Måluppfyllelsen säkras även genom den obligatoriska och noggrant utvalda kurslitteraturen. 

 

Lärandemål 

• Redogöra för landskapets grundelement mark, vatten och luft 

• Redogöra för centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar 

• Redogöra för människans sätt att utnyttja och påverka landskapet genom bebyggelse och 

försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i världen 

• Använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys av natur- och 

kulturlandskapet 

• Redogöra för naturresurser och deras betydelse för utveckling i olika delar av världen 

• Definiera och beskriva regioner utifrån deras natur- och kulturförhållanden i olika delar av 

världen 

Undervisningsmomenten och kurslitteraturen samt examinationerna är tydligt kopplade till 

delkursernas lärandemål, vilket tydliggörs för studenterna muntligt löpande genom 

delkursernas gång samt genom detaljerade studieanvisningar som är framtagna för varje 

enskild delkurs. 

I delkursen Kulturlandskapet sker resultatkontrollen dels genom salstentamen och dels genom 

inlämningsuppgifter. Resultatkontrollen i delkursen Naturlandskapet sker genom en 

salstentamen. I delkursen Naturresurserna genomförs utöver salstentamen även ett 

projektarbete där studenter i grupp utifrån valt område genomför en fördjupning som 

redovisas och examineras skriftligt och muntligt. I dessa redovisningar diskuteras människans 

naturresursanvändning kritiskt utifrån olika intressen med konsekvenser för natur och 

människa och med kopplingar till omställningar i relation till hållbar utveckling. 

Grupprojekten bygger på vetenskapligt publicerat material, som hanteras källkritiskt. I 

delkursen Regionala studier sker resultatkontrollen dels genom individuell hemtentamen, 

samt genom ett grupprojekt som examineras muntligt och skriftligt. 

Utvecklingsområden 

Den lärarledda undervisningstiden är relativt begränsad och borde förstärkas, vilket också är 

ett krav från StuFF. Exkursionsverksamheten är mycket viktig och kan och bör utvecklas 



ytterligare. Båda dessa utvecklingsområden kräver att mer resurser görs tillgängliga eller att 

omprioriteringar görs. 

4. Utformning och genomförande 

Studenterna ges goda förutsättningar att klara alla delkurser inom planerad studietid genom 

utförliga kursintroduktioner, tydliga scheman och detaljerade studieanvisningar för varje 

delkurs. 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. 

För att klara de tre salstentamen (Kulturlandskapet, Naturlandskapet, Naturresurserna) måste 

studenterna aktivt ta till sig innehållet i kurslitteraturen och undervisningen. Ett sätt att 

understödja detta är att vi tillhandahåller instuderingsfrågor liknande de som ingår i tentamen, 

vilka studenterna kan använda sig av för att förbereda sig. För varje tentamen finns även 

tydliga bedömningskriterier som kommuniceras till studenterna. Vid kursens olika 

övningstillfällen och laborationer arbetar studenterna aktivt och under handledning med 

praktiska övningar, bland annat inom kartografi (en strimma som löper genom hela kursen) 

och geografiska informationssystem (GIS). Dessa övningar består även av skriftliga uppgifter 

som sedan lämnas in och examineras i relation till lärandemålen. Vid exkursionen genomförs 

studier i fält (praktisk landskapsanalys) som bygger på aktivt deltagande från studenternas 

sida.  

Grundkursen i Geografi avslutas med delkursen Regionala studier. Denna kan ses som en 

”synteskurs”, där kunskaperna från de tidigare tre delkurserna vävs samman och används och 

tillämpas på geografiska delområden i världen för att förstå regionala likheter och skillnader. 

Studenterna måste alltså tillgodogöra sig kunskapen under de tre inledande delkurserna för att 

klara av den avslutande delkursen. För att klara hemtentamen i delkursen Regionala studier 

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

Projektarbetet i delkursen Regionala studier innebär att studenterna i mindre grupper (3–4 

studenter per grupp) väljer en region i världen och aktivt och självständigt genomför en 

fördjupning, som redovisas och examineras skriftligt och muntligt.  

Utvecklingsområden 

Om exkursionsverksamheten utvecklas kan också möjligheterna för studenterna att ta en aktiv 

roll i lärandeprocesserna utvecklas i motsvarande grad genom än mer utvecklade praktiska 

övningar i landskapsanalys. 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 de första delkurserna på Geografi grundkurs (Kulturlandskapet och Kartografi) ligger 

huvudfokus på att studenterna ska tillägna sig baskunskaper inom den vetenskapliga 

disciplinen Geografi som är nödvändiga för senare delkurser (progression) samt för 



fortsättningskursen. Studenterna får också en introducerande inblick i ämnet Geografis 

vetenskapshistoria och de arbetar med en rad grundläggande geografiska begrepp. I 

projektredovisningarna diskuteras kritiskt olika regioners geografiska förhållanden samt 

samband mellan ”människa och natur” i ett regionalt perspektiv. Här diskuteras också bland 

annat relationer mellan ”Nord och Syd” samt ”rika och fattiga regioner i världen”. I dessa 

projektarbeten väljer och bearbetar studenterna vetenskapliga texter samt tillämpar 

vetenskapligt relevanta system för noter, referenser och annan formalia, vilket också bedöms 

vid examinationerna. I delkursen Naturlandskapet studeras landskapets former som resultat av 

geologiska processer samt vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan på jordytan. 

Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter i olika delar av världen samt klimat och 

klimatförändring, där fokus ligger på både landskapsförändringar från istider och nutida 

antropogena klimatförändringar samt mätmetoder för dessa. Som en resurs ingår också en 

exkursion till Omberg där studenterna får bekanta sig med landskapsförändringar från senaste 

istiden. 

Utvecklingsområden 

Med flera undervisningstimmar skulle momenten med regional-geografisk teori kunna 

förstärkas och därmed bidra till att förbättra studenternas lärandeprocess. 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. 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. klimatologi, miljövetenskap, geografiska 

informationssystem, fjärranalys, meterologi, statistik, geografisk visualisering 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 undervisning 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. 

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 

skriftliga värderingar i samband med att en delkurs avslutas. Anledningen till dessa interna 

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

studenternas önskemål om förändringar och tillägg som efterfrågas i delkurserna. I praktiken 

går de till genom att studenterna får ett standardiserat frågeformulär som fylls i slutet av en 

delkurs i samband med ett obligatoriskt kursmoment. Det är dock viktigt att påpeka att de 

interna kursvärderingar är ett internt arbetsdokument som framförallt används som 

diskussionsunderlag vid lärarlagets 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:  

727G01, HT18 - svarsfrekvens 3/10, (30%). Helhetsbetyg: 3,67 

727G01, HT19 - svarsfrekvens 1/4 (25%). Helhetsbetyg: 5 

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 samt till viss del med olika nationaliteter. Salstentamen är anonym, vilket medför att 

alla studenter examineras på lika villkor. I perspektiven på regioner på skilda håll i världen 

behandlas bland annat kvinnors och mäns levnadsvillkor. 

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.  


