
KURSPLAN

Kurskod: SGS100

SO för grundlärare 4-6: Samhällskunskap, 7,5 hp
Social Studies,  Primary Education School Years 4-6: Social Science, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-09-27
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. uppvisa grundläggande kunskaper om det svenska politiska systemet och den 
europeiska unionen,

2. utifrån demokrati- och rättviseteorier diskutera idéer om vad som karaktäriserar ett 
rättvist samhälle, med speciellt fokus på relationen mellan individ och gemenskap,

3. kunna analysera och problematisera skolans demokratiuppdrag med utgångspunkt i 
begrepp som medborgarkompetens, värdegrund, demokratins form och innehåll, 
samt skolans styrning,

4. utifrån aktuella styrdokument kunna använda relevant ämnesteori och 
ämnesdidaktik vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning i 
samhällskunskap i årskurs 4 - 6,

5. visa god kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande,
6. ha förmåga att undersöka aktuella samhällsfrågor samt uppvisa ett källkritiskt 

förhållningssätt vid läsning och användandet av olika källor.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• enskilda skriftliga tentamina (lärandemål 1,2 och 3)
• muntliga examinationer i grupp med enskild skriftlig inlämning (lärandemål 4, 5 och 

6)
 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
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KURSPLAN

Kurskod: SGS100

betygskriterier anges.

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

Läses denna kurs i termin 5 gäller följande behörighetskrav: godkänt resultat i kurserna 
Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare: del I, 3 hp (VFU101) och Verksamhetsförlagd 
utbildning för grundlärare 4-6 del II, 7,5 hp (VFU209) eller motsvarande kunskaper.

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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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