
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för och ha grundläggande kunskaper om det specifika ämnesinnehållet i de
samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap för
förskoleklass och årskurs 1-3
- förstå den ämnesspecifika didaktiken i de samhällsorienterande ämnena
 
Färdighet och förmåga
- planera samhällsorienteringens ämnesinnehåll för förskoleklass och årskurs 1-3 samt
formulera varför undervisningen ska ha detta innehåll
- redogöra för hur innehållet ska struktureras, organiseras och bearbetas med utgångspunkt
från valda undervisningsexempel
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- använda sig av olika informationskällor samt kritiskt granska dessa
- relatera samhällsorienteringens innehåll för förskoleklass och årskurs 1-3 till den värdegrund
som präglar styrdokumenten



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll Ämnesstudier med didaktisk inriktning i geografi, historia, religion och samhällskunskap med
koncentration på det ämnesspecifika innehållet för förskoleklass och årskurs 1-3.
Samhällsorienterings ämnesinnehåll behandlas i relation till den värdegrund som präglar
styrdokumenten samtidigt som frågan varför undervisningen ska ha detta innehåll behandlas. I
kursen visas också, genom valda undervisingsexempel, hur ämnesinnehåll kan organiseras
och bearbetas genom didaktiska överväganden i förhållande till elevers behov och
utvecklingsnivå.
Olika informationskällor som kritiskt granskas och värderas används i kursen. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning.

Förkunskaper Godkända resultat med minst 105 hp i programmets fyra första terminer.

Examinationsform Skriftliga uppgifter, projektarbeten, muntliga redovisingar, seminarier, hemtentamen.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ämnesstudier i geografi, historia, religion och
samhällsk.

10,5 hp Betyg: AF

0020   Didaktisk lärogång i samhällsorientering 4,5 hp Betyg: AF


