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Kursplan

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i
förskoleklass och årskurs 1-3

Kurskod: LPGG08
Kursens benämning: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Social science for teaching in pre-school and grades 1-3
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(G1F)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2017-09-04 och gäller från vårterminen 2018 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
LPGG01 och LPGG02 ska vara godkända.

Lärandemål
Kursens syfte är att beskriva, diskutera och öva vad det innebär att ha och tillämpa en grundläggande
yrkesmässig kompetens för undervisning i de samhällsorienterande (SO) ämnena, årskurserna 1-3.
SO-ämnena består av geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- identifiera, värdera och utveckla ämneskompetens relevant för undervisning i geografi och
samhällskunskap i årskurs 1-3
- omforma och tillämpa geografiämnets och samhällskunskapsämnets uppdrag enligt gällande
styrdokument och för ämnena relevanta ämneskunskaper, till undervisningsupplägg baserat på
ämnesdidaktisk analys och värdering
- identifiera, värdera och utveckla ämneskompetens relevant för undervisning i historia och
religionskunskap i årskurs 1-3
- omforma historieämnets och religionskunskapsämnets uppdrag enligt gällande styrdokument och för
ämnena relevanta ämneskunskaper, till undervisningsupplägg baserat på ämnesdidaktisk analys och
värdering

Innehåll
I kursen behandlas ämneskunskaper i SO-ämnena som är relevanta för undervisning i årskurs 1-3
kopplat till ämnenas kursplan och till den hörande stödmaterial samt till olika läromedel i SO-ämnena.
Vidare behandlas ämnesdidaktiska överväganden som grund för att öva i och resonera om möjligheter



och problem med att undervisa i SO-ämnena. Innehållet delas upp i två block; ett med geografi och
samhällskunskap och ett med historia och religionskunskap.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 3 och 4 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår i grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3
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