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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik A och Samhällskunskap A 
(Områdesbehörighet 4 med undantag från Matematik C).

Mål
Delkurs 1 Politiska idéer 7,5 hp 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

sammanfatta statsvetenskaplig analys och teori•
beskriva centrala politiska ideologier•
relatera statsvetenskapliga begrepp och modeller till gymnasieskolans ämnesplan 
för ämnet samhällskunskap samt kursplan för samhällskunskap i grundskolan.

•

Delkurs 2 Svensk och jämförande politik 7,5 hp 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

förklara hur stöd och krav artikuleras i demokratiska system•
beskriva hur politiska beslut skapas i olika styrelseskick•
exemplifiera hur samhällsfrågor kan ses ur olika perspektiv, med ett källkritiskt 
förhållningssätt i samhällskunskapen.

•

Delkurs 3 Förvaltning och förvaltningspolitik 7,5 hp 



Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

övergripande beskriva den offentliga förvaltningens organisation och funktion•
skilja på olika förvaltningspolitiska perspektiv•
förhålla sig till ämnesdidaktisk teoribildning kring samhällskunskap som 
undervisningsämne.

•

Delkurs 4 Internationell politik 7,5 hp 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

identifiera de dominerande teoretiska perspektiven inom forskning om 
internationell politik

•

beskriva utvecklingen inom internationell politik under efterkrigstiden•
visa hur gymnasiets och grundskolans ämnes- och kursplaner i samhällskunskap 
praktiskt kan kopplas till aktuella internationella processer.

•

Innehåll
Ordningen på delkurserna kan ändras vid behov. 
 
I kursen ingår även följande inslag som ska genomsyra lärarutbildningen i dess helhet: 
 
Progressionslinje 
 
Vetenskaplig progression 
Genom kurslitteratur, seminarier och andra uppgifter introduceras studenten i ett kritiskt 
och reflekterande förhållningssätt. 
 
Delkurs 1 Politiska ideér 7,5 högskolepoäng 
Delkursen inleds med en introduktion till statsvetenskaplig analys och teori. Därefter 
ger kursen en översikt över ett urval av den västerländska politiska idéhistorien, från 
antiken till modern tid. En särskild tonvikt läggs på demokratiska idéer. Didaktiska 
reflektioner över innehållet förbereder för en tillämpning av begrepp och modeller i 
samhällskunskapsämnet. 
 
Delkurs 2 Svensk och jämförande politik 7,5 högskolepoäng 
Under kursen bekantas studenten med centrala studieobjekt och teorier i svenska och 
utländska politiska system. Kursen utgår från fyra politiska processer. För det första 
studeras på vad sätt intressen artikuleras i politik genom politiska konflikter, politisk 
kultur och politiskt deltagande. För det andra beskrivs hur intressen aggregeras genom 
politiska partier och allmänna val. För det tredje analyseras hur politiska beslut skapas i 
olika styrelseskick, flernivåstyre och parlament. För det fjärde studeras demokratisering 
med fokus på svensk politisk historia. I den ämnesdidaktiska fördjupningen fokuseras 
särskilt den svenska politiken och dess roll i samhällskunskapsämnet. 
 
Delkurs 3 Förvaltning och förvaltningspolitik 7,5 högskolepoäng 
Delkursen ger en introduktion till den offentliga förvaltningens roll i det politiska 
systemet, dess organisation och funktion. Olika begrepp och perspektiv som är 
användbara för att studera förvaltning och förvaltningspolitik introduceras. Vidare görs 
jämförelser mellan Sverige och andra stater. I detta sammanhang berörs även EU och 
andra internationella förvaltningar. Ur ämnesdidaktiskt perspektiv beaktas kunskaper 
och teoribildning om förvaltning som innehåll i samhällskunskapsämnet. 
 
Delkurs 4 Internationell politik 7,5 högskolepoäng 



Delkursen inleds med en bakgrund till såväl det historiska som moderna studiet av 
internationell politik. Därefter presenteras och diskuteras de dominerande teoretiska 
perspektiv som används för att tolka internationell politik. Det tredje avsnittet behandlar 
den empiriska utvecklingen inom internationell politik från 1945 och framåt, såväl 
utifrån internationell som svensk utgångspunkt. Slutligen behandlas ett antal processer 
och tematiska områden såsom konflikter och samarbete, globalisering, mänskliga 
rättigheter och diplomati. Ett särskilt avsnitt ägnas åt EU som global aktör. I den 
ämnesdidaktiska fördjupningen om internationell politik ges ett särskilt utrymme åt 
mänskliga rättigheter.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.  
Deltagande i seminarier, gruppredovisningar och studiebesök är obligatoriska liksom 
förberedelser till dessa.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För att bli godkänd på kursen ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Betyg 
sätts på kursen som helhet men även på delkurserna.  
 
Under kursens gång sker fortlöpande bedömning av deltagarnas insatser. Vidare 
redovisas enskilda och/ eller gruppvisa arbeten samt ges skriftliga prov.  
 
Omtentamen erbjuds inom sex veckor (inom ramen för ordinarie terminstid) och antal 
tentamenstillfällen är begränsade till fem (Högskoleförordningen 6 kap 21 §).

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas 
till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Litteraturen avser senaste upplagan om inget annat anges. 
 
DELKURS 1 Politiska idéer 7,5 hp 
Held, David (senaste upplagan). Models of Democracy. Stanford: Stanford University 
Press. Valda delar, ca 120 s. 
Okin, Susan Moller (senaste upplagan). Is Multiculturalism bad for Women? Princeton 
University Press. 140 s. 
Robert, Peri & Peter Sutch (senaste upplagan). Politiskt tänkande. Lund: 
Studentlitteratur.  
Østerud, Øyvind (senaste upplagan). Statsvetenskap: introduktion i politisk analys. 
Stockholm: natur och kultur. Valda delar.  
 
Material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma, ca 30 s. 
 
Ämnesdidaktisk litteratur 
 
Jörgel-Löfström, Carin (senaste upplagan). Elevens röst i lärande och fördjupning. 
Lund: Studentlitteratur. Ca 144 s. 
Lgr11 www.skolverket.se.  
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  
Skolverket. Ämnesplan för ämnet samhällskunskap gymnasieskolan, 



www.skolverket.se. 
Skolverket. Ny gymnasieskola, Gy11, www.skolverket.se. 
Vernersson, Folke (senaste upplagan). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller 
och lärar-uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. Valda delar, 200 s. 
 
Ytterligare material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma. 
 
DELKURS 2 Svensk och jämförande politik, 7,5 hp 
Bågenholm, Andreas & Marie Demker (senaste upplagan). Styrelseskick i elva länder + 
EU. Malmö: Liber. 216 s 
Hadenius, Stig (senaste upplagan). Modern svensk politisk historia: Konflikt och 
samförstånd. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag. 240 s.  
Petersson, Olof (senaste upplagan). Svensk politik. Stockholm: Norstedts juridik. 155 s 
Tallberg, Jonas (senaste upplagan). EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur. 
Valda delar 
Østerud, Øyvind (senaste upplagan). Statsvetenskap: introduktion i politisk analys. 
Stockholm: Natur och kultur. Valda delar.  
 
Ämnesdidaktisk litteratur 
 
Jörgel-Löfström, Carin (senaste upplagan). Elevens röst i lärande och fördjupning. 
Lund: Studentlitteratur. Ca 144 s. 
Lgr11 www.skolverket.se.  
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskole-klassen och fritidshemmet.  
Skolverket. Ämnesplan för ämnet samhällskunskap gymnasieskolan, 
www.skolverket.se. 
Skolverket. Ny gymnasieskola, Gy11, www.skolverket.se. 
Utrikespolitiska institutet. Landguiden. Digital resurs, hämtas på nätet, ca 100 s. 
Vernersson, Folke (senaste upplagan). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller 
och lärar-uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. Valda delar, 200 s. 
 
Ytterligare material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma. 
 
DELKURS 3 Förvaltningspolitik 7,5 hp 
Norén Bretzer, Ylva (senaste upplagan). Sveriges politiska system. Lund: 
Studentlitteratur. 260 s 
Petersson, Olof (senaste upplagan). Den offentliga makten. Stockholm: SNS Förlag. 
250 s 
Rothstein, Bo (red.) (senaste upplagan). Politik som organisation. Stockholm: SNS 
Förlag. 320 s.  
Tallberg, Jonas (senaste upplagan). EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur. 
Valda delar 
Østerud, Øyvind (senaste upplagan). Statsvetenskap: introduktion i politisk analys. 
Stockholm: Natur och kultur. Valda delar.  
 
Ämnesdidaktisk litteratur 
 
Jörgel-Löfström, Carin (senaste upplagan). Elevens röst i lärande och fördjupning. 
Lund: Studentlitteratur. Ca 144 s. 
Lgr11 www.skolverket.se.  
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskole-klassen och fritidshemmet.  
Skolverket. Ämnesplan för ämnet samhällskunskap gymnasieskolan, 
www.skolverket.se. 



Skolverket. Ny gymnasieskola, Gy11, www.skolverket.se. 
Vernersson, Folke (senaste upplagan). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller 
och lärar-uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. Valda delar, 200 s. 
 
Ytterligare material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma. 
 
DELKURS 4 Internationell politik 7,5 hp 
Brommesson, Douglas & Ann-Marie Ekengren (red.) (senaste upplagan). Sverige i 
världen. Malmö: Gleerup. 215 s.  
Gustavsson, Jacob & Jonas Tallberg (senaste upplagan). Internationella relationer. 
Lund: Studentlitteratur. 445 s.  
Tallberg, Jonas (senaste upplagan). EU:s politiska system. Lund: Studentlitteratur. 
Valda delar 
Østerud, Øyvind (senaste upplagan). Statsvetenskap: introduktion i politisk analys. 
Stockholm: Natur och kultur. Valda delar.  
 
Ämnesdidaktisk litteratur 
 
Jörgel-Löfström, Carin (senaste upplagan). Elevens röst i lärande och fördjupning. 
Lund: Studentlitteratur. Ca 144 s. 
Lgr11 www.skolverket.se.  
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. 
Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskole-klassen och fritidshemmet.  
Skolverket. Ämnesplan för ämnet samhällskunskap gymnasieskolan, 
www.skolverket.se. 
Skolverket. Ny gymnasieskola, Gy11, www.skolverket.se. 
Vernersson, Folke (senaste upplagan). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller 
och lärar-uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. Valda delar, 200 s. 
 
Ytterligare material som tillhandahålls av institutionen kan tillkomma. 
 
Referenslitteratur 
Övrig didaktisk litteratur inom So-området 
Amnesty International, MOD, Röda korset och Utbildningsradion, Födda fria – om 
våra mänskliga rättigheter (metodpärm för lärare) 
 
Fountain, Susan. Att undervisa för utveckling. Lund: Studentlitteratur. 331 s. 
 
 
Lärobok i samhällskunskap för grundskolan och/eller gymnasiet 
 


