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Social studies for middle years teachers (grades 4-6): History and religion, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-11-24
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 
kunskaper för undervisning i ämnena historia och religionskunskap i årskurserna 4-6.

Lärandemål delkurs 1: Historia (7,5 hp)
Efter avslutad kurs skall studenten:
• visa övergripande kunskaper om epoker i nordisk/svensk historia, från forntid till 

nutid
• beskriva och jämföra olika historiska förklaringsmodeller för samhällsförändring och 

tillämpa dessa vid analys av historiska skeenden
• beskriva och jämföra olika former av historiebruk och reflektera kring historiebruk 

och historieundervisningens syften
• använda ett källkritiskt förhållningssätt vid läsning av olika typer av litteratur, texter 

och dokument
• utifrån aktuella styrdokument kunna använda relevant ämnesteori och 

ämnesdidaktik vid planering och genomförande av undervisning i historia i årskurs 
4-6

• kunna diskutera bedömning i ämnet historia för årskurs 4-6 och betygssättning i 
årskurs 6

Lärandemål delkurs 2: Religion (7,5 hp)
Efter avslutad kurs skall studenten:
• visa övergripande kunskaper om religioner och livsåskådningar med betoning på 

dess uttrycksformer i Sverige
• visa kunskap om, och reflektera över barns livsfrågor och identitet
• diskutera etiska begrepp och modeller samt reflektera över värdegrundens roll i 

undervisningen
• visa kunskap om religionskunskapsämnets historia och ställning i Sverige och 

världen
• utifrån aktuella styrdokument kunna använda relevant ämnesteori och 

ämnesdidaktik vid planering och genomförande av undervisning i religionskunskap i 
årskurs 4-6

• kunna diskutera bedömning i ämnet religionskunskap för årskurserna 4-6 och 
betygssättning i årskurs 6
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Kurskod: SOG200

 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs 1 examineras genom:
- Muntlig examination i grupp(1, 2, 3, 4 och 5)
- Enskild skriftlig hemtentamen (1, 2, 3, 4 och 5)
- Seminarium om temaarbete i par(5 och 6)
- Skriftlig inlämningsuppgift om temaarbete i par(5 och 6)
Delkurs 2 examineras genom
- Muntlig examination i grupp (1, 2, 3 och 5)
- Enskild skriftlig hemtentamen (1, 2, 3, 4 och 5)
- Seminarium om temaarbete i par(5 och 6)
- Skriftlig inlämningsuppgift om temaarbete i par (5, 6)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.

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

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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