
KURSPLAN

Kurskod: SOG201

SO för grundlärare 4-6: Samhällskunskap och geografi, 15 hp
Social studies for middle years techers (grades 4-6): Social science and geography, 15 HE 
credits
____________________________________________________________________________

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

Kursens mål
Kursen består av två delkurser. Den första delkursen syftar till att studenten ska tillägna sig 
ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper för undervisning inom samhällskunskapsämnet. 
Den andra delkursen syftar till att studenten ska tillägna sig ämnesteoretiska och didaktiska 
kunskaper för undervisning inom geografiämnet.
 
Lärandemål delkurs 1: Samhällskunskap (7,5 hp)
Efter delkursen ska studenten:

1. kunna analysera arbetslivets förändrade villkor och hur det påverkar individer och 
grupper

2. kunna diskutera och värdera olika demokratimodellers möjligheter
3. utifrån demokratiteori kunna analysera demokrati i skolans praktik
4. kunna planera, motivera, genomföra och utvärdera undervisningsupplägg i SO

 
Lärandemål delkurs 2: Geografi (7,5 hp)
Efter delkursen ska studenten:

1. uppvisa kunskap om och förståelse för teorier och frågeställningar om fördelning 
och förändring av humankapital och naturresurser

2. uppvisa kunskap om och kritisk förståelse för samhälleliga värdesystem och 
intressen samt dess inverkan på resursers nyttjande och förändring och dess 
betydelse för hållbar utveckling

3. kunna planera och analysera undervisning om och för hållbar utveckling

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Delkurs ett examineras genom:
- ett individuellt skriftligt projektarbete som redovisas i ett seminarium med opponentskap 
(lärandemål 1, 2 och 3)
- genomförande av undervisning för studiekamrater i ett seminarium och enskild skriftlig 
inlämning (lärandemål 4)
Delkurs två examineras genom:
- enskilda skriftliga inlämningar (lärandemål 1, 2 och 3)
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KURSPLAN

Kurskod: SOG201

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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