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Geografi som huvudämne
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GIS (7,5 hp), Geografiska Begrepp (7,5 hp)
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ÅR 3

Ämnesstudier huvudämne
VFU2 huvudämne

UVK

UVK
L9GE10/LGGE10 Geografi 1 för ämneslärare,
30 hp. De stora systemen; regionala förutsättningar

Hela jorden som arbetsfält –

BLI ÄMNESLÄRARE
I GEOGRAFI

och risker (7,5 hp), Nord-syd-relationer och globala
perspektiv (7,5 hp), Geografiska dilemman – hållbar
utveckling (7,5 hp), Regionalgeografi (7,5 hp)

Ämnesstudier ämne 2

L9GE20/LGGE20 Geografi 2 för ämneslärare, 15 hp

LGGE30 Geografi 3 för ämneslärare, 15 hp

Ämnesstudier huvudämne

LGGE40 Geografi 4 för ämneslärare, 15 hp

Vetenskapsteori (7,5 hp), Människan och miljö (7,5 hp)

Ämnesstudier huvudämne

LG30GE VFU3

VFU3 huvudämne

UVK

UVK

LGGE1G Examensarbete 1, 15 hp

Examensarbete huvudämne

Ämnesstudier ämne 2

LGGE30 Geografi 3 för ämneslärare, 15 hp

Processer i naturen (7,5 hp), Människans aktiviteter
(7,5 hp)

ÅR 4

Ämnesstudier huvudämne

LG20GE VFU2

Ämnesstudier ämne 2

INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER

VFU1 huvudämne

LGGE10 Geografi 1 för ämneslärare, 30 hp
De stora systemen; regionala förutsättningar och
risker (7,5 hp), Nord-sydrelationer och globala
perspektiv (7,5 hp), Geografiska dilemman – hållbar
utveckling (7,5 hp), Regionalgeografi (7,5 hp)

LGGE20 Geografi 2 för ämneslärare, 15 hp,

GIS (7,5 hp), Geografiska Begrepp (7,5 hp)

Processer i naturen (7,5 hp), Människans aktiviteter (7,5 hp)

VT
HT

Ämnesstudier ämne 2

Vetenskapsteori (7,5 hp), Människan och miljö (7,5 hp)

LGGE50 Geografi 5 för ämneslärare, 15 hp
Klimatförändringar och samhället, GIS

LGGE55 Geografi 5 för ämneslärare, 15 hp

Geografiska metoder (7,5 hp), GIS för lärare (7,5 hp)

Ämnesstudier huvudämne

UVK

UVK

UVK

UVK

LG40GE VFU4

VFU4 huvudämne

LGGE1A Examensarbete 2, 15 hp

Examensarbete 2 huvudämne

Ämnesstudier ämne 2

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper
031-786 00 00 (växel) www.gvc.gu.se

2016/2017

HT

VT

LGGE40 Geografi 4 för ämneslärare, 15 hp

ÅR 5
ÅR 6

Geografi som ämne 2

Ämneslärare geografi
Geografi är ämnet som behandlar hur
människan använder jordens resurser
och vad konsekvenserna av det blir. En
ökad medvetenhet och kunskapsbehov
om resurshushållning, klimat och miljöförändringar, hållbar utveckling och befolkningsfrågor i en föränderlig värld, både
i ett lokalt och globalt perspektiv, gör att
behovet av kunskaper inom geografiämnet
blir allt mer avgörande.
Har du ett intresse av att förmedla kunskap
och skapa medvetenhet om dessa lokala,
regionala och globala utmaningar som
nästa generation står inför? Då är geografilärare yrket för dig!
Geografiämnet är ett utmanande, intressant
och tvärvetenskapligt utbildningsämne som

knyter ihop naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. För att öka
insikten om många av dagens samhällsproblem behöver vi kunna analysera, förklara och förstå variationen av såväl
naturliga, som mänskligt skapade miljöer.
Arbete med kartografi, fjärranalys, geodata, geografiska informationssystem (GIS)
samt kvalitativa och kvantitativa analysmetoder blir allt viktigare verktyg för samhällsplaneringen och är en självklar del av
utbildningen.
Ämnesstudierna sker i samverkan mellan
Institutionen för ekonomi och samhälle
avd. kulturgeografi och Institutionen för
geovetenskaper som också administrerar
programmet.

Geografiläraren i skolan

Ämnesstudier i geografi

Som geografilärare får du chansen att
jobba med dina intressen i skolmiljön på
ett omväxlande sätt. Du kommer att kombinera dina teoretiska geografikunskaper
och din pedagogiska färdighet för att
kunna inspirera, engagera, utmana och
utveckla skoleleverna och ge dem en viktig
kunskapsbas för framtida utmaningar.

Dina ämnesstudier består av en gedigen
introduktion och fördjupning i geografiämnet. Det innebär att du får en grundläggande förståelse för jordens olika naturmiljöer samt hur samhället och landskapet
förändras beroende på sociala, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer.
Det innebär också att du lär dig använda
viktiga geografiska verktyg, så som att
praktiskt arbeta med kartor i digital form
(GIS) samt utföra karteringsarbete i fält.
Sedan behandlas naturkatastrofer, dess
orsaker och hur samhället kan hantera
olika naturrisker. Vidare studeras regionala skillnader i världen, t ex internationell
arbetsfördelning, handelsrelationer, migration och resursfördelning. Konsekvenser
av mänsklig verksamhet studeras liksom
olika strategier för hållbar utveckling.

Goda teoretiska kunskaper, helhetssyn
och färdigheter i GIS och digitala kartor
blir viktiga i din karriär som geografilärare.

Exkursion till Lärjeåns dalgång utanför
Göteborg.

Läser du till gymnasielärare kan du välja
geografi som huvud eller andra ämne
som innebär ämnesstudier motsvarande
120 respektive 90 hp. Dina ämnesstudier
varvas med kärnkurserna (UVK) och väljer
du geografi som första ämne så genomgår du även en del verksamhetsförlagd
utbildning (VFU).

Exkursion i Djupadalen i Karleby

Läser du till lärare på högstadiet kan du
välja geografi som andra ämne som motsvarar ämnesstudier om 45 hp varvad
med kurser i huvudämnet och kärnkurserna
(UVK).

Fältstudier är en ämnestypisk och uppskattad
undervisningsform

