
SO för lärare 1-3
Ladda ner boken PDF

Sara Blanck, Olof Franck, Carina Holmqvist Lidh, Anna-Lena
Lilliestam, Anna Pettersson

SO för lärare 1-3 boken PDF

Det centrala innehållet i läroplanen för SO-ämnena i årskurs 1–3 presenteras under fyra rubriker: Att leva
tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Dessa rubriker kan
tyckas inbegripa allt och intet, och som lärare kan det därför vara svårt att få grepp om både detaljer och
övergripande teman. Under varje rubrik i det centrala innehållet finns en rad olika moment och i den här

boken får läraren hjälp att bena ut vad dessa innebär och hur de kan behandlas i undervisningen.De fyra SO-
ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap bidrar på olika sätt till att utveckla

kunskaper om samhällen och människors gemensamma liv. Det finns många sätt att knyta samman dessa
ämnen i SO-undervisningen, men eleverna behöver också tidigt bekanta sig med de olika ämnenas innehåll

och grund. Boken innehåller ett kapitel per ämne, och ett avslutande kapitel om ämnesövergripande
undervisning.
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Utomhuspedagogikens sarart och mojligheter ur ett lararperspektiv. 2 Engelska Engelska för lärare åk 13 15
hp 115 Ingår i Lärarlyftet.
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