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Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp  
 
Skolverket (2013). Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion 
och geografi. (s. 103–112). [9 sidor]. Tillgänglig på internet. 
 
Skolverket (2017). Kommentarmaterial till geografi. (s. 4-23). [19 sidor]. Tillgänglig på 
internet. 
 
Sund, Per & Sund, Louise (2017). Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för 
grundskolan. Stockholm: Liber. [247 sidor]. 
 
Aktuella styrdokument (skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner och 
betygskriterier) finns att ladda ned på www.skolverket.se 
 
 
Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp 
 
Lindström, Dag (2004 eller andra upplagor). Forntid i Sverige – en introduktion. Stockholm: 
Natur och Kultur. [132 sidor]. 
 

Skolverket Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion och 
geografi. (s. 68–86). [18 sidor]. Tillgänglig på internet. 
 

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till historia. (s. 4-19). [15 sidor]. Tillgänglig på 
internet. 
 
Aktuella styrdokument (skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner och 
betygskriterier) finns att ladda ned på www.skolverket.se 
 

 

Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp 
Hedin, Christer (2007). Abrahams barn. Daidalos Förlag. [274 sidor]. 
 

Skolverket Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion och 
geografi. (s. 87–102). [15 sidor]. Tillgänglig på internet. 
 

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till religionskunskap. (s. 4-20). [16 sidor]. Tillgänglig 
på internet. 
 
Aktuella styrdokument (skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner och 
betygskriterier) finns att ladda ned på www.skolverket.se 
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Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp  
Alexanderson, Kristina (2016). Internetguide #25 – Källkritik på internet. [36 sidor]. 
Tillgänglig på internet. 
 

Skolverket: Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion och 
geografi, (s. 52–67). [15 sidor]. Tillgänglig på internet. 
 
Spolén, Linda (2016). Söka på nätet. Skolverket: Lärportalen Digital kompetens - 
Informationssökning på internet. [2 sidor]. Tillgänglig på kursens sida i den digitala 
plattformen. 
 

Sundin, Olof & Haider, Jutta (2019). Sökkritik och algoritmers synlighet. Skolverket: 
Lärportalen Digital kompetens - Informationssökning på internet. [12 sidor]. Tillgänglig på 
kursens sida i den digitala plattformen. 
 
Skolverket (2017). Kommentarmaterial till samhällskunskap. (s. 4-21). [17 sidor]. Tillgänglig 
på internet. 
 

Aktuella styrdokument (skollag, grundskoleförordning, läroplan, kursplaner och 
betygskriterier) finns att ladda ned på www.skolverket.se 
 
 
Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp.  
Arevik, Sten & Hartzell, Ove (2015). Att göra tänkande synligt: en bok om begreppsbaserad 
undervisning. Stockholm: Liber. (s. 56-155) [99 sidor]. Tillgänglig på kursens sida i den 
digitala plattformen. 
 
Hermansson Adler, Magnus (2013). ”Föremål och berättelse - elever i årskurs 
3 lär om sig själva och sin värld”, i Franck, Olof & Hermansson Adler, Magnus 
Björneloo, Inger (red. 2013). Samhällsämnenas didaktik F-ÅK3. Lund: 
Studentlitteratur. (s. 85–125). [40 sidor]. 
 

Hirsh, Åsa (2017). Formativ undervisning: Utveckla klassrumspraktiker med 
lärandet i fokus. Stockholm: Natur och kultur. (s.5–62). [57 sidor]. 
 
HSD (2018). Tidskriften SO didaktik. Tillgänglig på internet. 
 
Skolverket (2013). Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, historia, religion 
och geografi. (s.7-51)  [44 sidor]. Tillgänglig på internet. 
 
Skolverket (2014). Läxor i praktiken – Ett stödmaterial om läxor i skolan. [42 sidor]. 
Tillgänglig på internet. 
 
Stolare, Martin (2015). SO-ämnenas språkliga karaktär. Skolverket: Läs och skrivportalen. 
[12 sidor]. Tillgänglig på internet. 
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Totalt antal sidor obligatorisk litteratur: 1121 sidor   
Ytterligare material inom de samhällsorienterade ämnena samt litteratur i 
anslutning till temaområden tillkommer för respektive delkurs i enlighet med 
lärarens anvisningar. Detta omfattar totalt c:a 400 sidor, i detta sidantal 
ingår aktuellt webbpublicerat material.
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