
KURSPLAN

Kurskod: SFS400

Samhällskunskap för ämneslärare: Fördjupad samhällsdidaktik, 7,5 hp
Civics for Upper Secondary School Teachers: Advanced Civic Education, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-12-03
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter kursen ska studenter kunna:

1. innehållsligt planera, praktiskt genomföra och utvärdera demokratiundervisning 
utifrån en analys av (a) gällande styrdokument; (b) elevers kunskaps- och 
föreställningssystem kring ett givet kunskapsområde samt om demokrati och 
medborgarskap; (c) läroböckers reproduktion av diskurser gällande demokrati och 
medborgarskap,

2. med hjälp av relevanta ämnesspecifika begrepp göra en kvalificerad analys av 
elevtext utifrån samhällskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner, samt en 
efterföljande summativ bedömning av elevtext utifrån gällande betygskriterier,

3. ge konstruktiv, formativ och målgruppsorienterad återkoppling på elevtext.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet/Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt 
Samhällskunskap B/Samhällskunskap 2 samt kursen Perspektiv på utbildning, lärande och 
undervisning för ämneslärare, 15hp PLU100 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• Individuella skriftliga inlämningar med examinerande seminarier.

 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap inom ämnet samhällskunskap vad 
gäller ämnets demokratiuppdrag, elevers föreställningar och läromedelsdiskurser; samt 
utveckla sin förmåga att analysera och bedömma, formativt såväl som summativt, autentiska 
elevtexter.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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KURSPLAN

Kurskod: SFS400

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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