
KURSPLAN

Kurskod: SOG202

SO för grundlärare F-3: Individ, samhälle, tid och rum, 15 hp
Social sciences for primary school teachers:The individual, society, space and time, 15 HE 
credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-09-25
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. visa grundläggande ämneskunskaper i geografi, historia, religion och 
samhällskunskap relevanta för undervisning i årskurs F-3

2. redogöra för barns uppfattningar av samhälleliga och religiösa fenomen i relation till 
SO-undervisning

3. använda närområdet som en didaktisk resurs i SO-undervisning
4. med utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning, kursplanerna och med ett 

läroplansteoretiskt perspektiv skriva fram en didaktisk planering samt genomföra 
denna

5. kunna tillämpa informations- och kommunikationsteknologi didaktiskt för att stärka 
elevers lärande i SO-undervisningen

6. visa god kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  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:
Enskild skriftlig planering för undervisning (lärandemål 1, 4 och 6)
Enskilt paper om barns uppfattningar om samhälleliga och religiösa fenomen (lärandemål 2 
och 6)
Redovisning utifrån genomförd undervisning (lärandemål 1, 4, 5 och 6)
Gruppredovisning om närområdet som didaktisk resurs (lärandemål 1, 3, 4, 5 och 6)
Salstentamen i geografi (lärandemål 1)
Grupp-paper om grundläggande ämneskunskaper (lärandemål 1)
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KURSPLAN

Kurskod: SOG202

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

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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