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Kurskod: LPGG13
Kursens benämning: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Social science for preschool class and lower primary
Högskolepoäng: 7.5
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
Kurserna LPGG01 och LPGG02 ska vara godkända

Lärandemål
Kursens syfte är att de studerande skall utveckla grundläggande yrkesmässig kompetens för att kunna
undervisa i SO-ämnena, årskurserna f-3. I kursen tillämpas de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska
kunskaperna som erhållits i kursen Samhällsorienterande ämnen, F-3, LPGG08.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i SO-ämnena i relation till styrdokumenten
samt motivera didaktiska val
- med stöd i bedömningsforskning redogöra för perspektiv på bedömning i SO-ämnena

Innehåll
Under kursens inledande veckor diskuteras metodiska aspekter, inklusive estetiska lärprocesser, på SO
undervisning. Olika exempel på hur man kan arbeta praktiskt i SO undervisningen presenteras.
Möjligheterna, men också svårigheterna, med ett ämnesintegrerat arbetssätt uppmärksammas i denna
del av kursen. Denna diskussion förs i ljuset av bedömningsfrågor. Därefter får de studerande
självständigt utarbeta ett tematiskt upplägg av undervisningen. Detta redovisas genom en provlektion i
slutet av kursen då också den till det tematiska arbetet tillhörande texten lämnas in.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Lärandemål 1-2 examineras genom ett seminarium och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Lärandemål 1 examineras också genom provlektion.

Alla examinerande moment är obligatoriska.
För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas

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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