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Beslut

Kursplanen är fastställd av prefekten vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2011-03-02.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Områdesbehörighet 6c samt Matematik B och Samhällskunskap B.
Kursens uppläggning
Provkod
1100
1200
1300
1400

Benämning
Demokrati, stat och skola
Kön, etnicitet och makt
Komparativ politik
Internationell politik

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om demokratibegreppet, svensk politik, relationerna mellan EU, stat
och kommun i svensk politik. Diskussioner kring demokrati och relationen mellan stat, kommun och
medborgare fördjupas och exemplifieras med hjälp av återkommande återkopplingar till skol- och
utbildningsområdet. Kursen ger också en introduktion till jämförande studier och övergripande kunskaper om
politiska och administrativa system i Sverige och andra länder, samt grundläggande kunskaper om
internationell politik. I kursen behandlas kön, etnicitet och makt med utgångspunkt från ett sociologiskt
perspektiv. Ämnesdidaktiska inslag integreras genom att utvalda teman kopplas till hur undervisning i
skolämnet samhällskunskap kan organiseras.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Redogöra för centrala begrepp och sammanhang inom blockämnet samhällskunskap
Förstå, jämföra och exemplifiera hur olika samhällsvetenskapliga teorier/perspektiv kan belysa nationella och
internationella samhälleliga och politiska fenomen.
Tillämpa och använda sig av olika samhällsvetenskapliga teorier/perspektiv för att analysera fenomen i
samhället och politiken samt föra en diskussion om teoriernas/perspektivens för- och nackdelar.
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Söka och granska fakta från olika källor om nationella och internationella samhälleliga och politiska
fenomen.
Välja ut och organisera ett kunskapsområde i samhällskunskap för relevant elevgrupp samt argumentera för
val och utformning.
Kritiskt värdera utsagor om, och fenomen i, samhället och politiken ur ett samhällsvetenskapligt
perspektiv.
Undervisning

Inom kursen förekommer både föreläsningar och seminarier. De senare är obligatoriska.
Kunskapskontroll och examination

Inom kursen förekommer olika examinationsformer, bland annat salsskrivning, hemskrivning, och
inlämningsuppgifter. Vid delkursernas betygssättning används en sjugradig skala där A, B, C, D, och E är
graderingar av godkända betyg och Fx och F används som graderingar av icke godkänd.
På delkurser som examineras genom hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av
examensuppgiften medges om studentens arbete ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska då lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär; mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang, används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Observera att komplettering endast kan medges under förutsättning att information om detta återfinns i
studiehandledningen för den aktuella kursen. Komplettering medges aldrig för salsskrivning.
Begränsningar:
Antalet provtillfällen är begränsade till fem.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Kursen ges för studenter antagna till ämneslärarutbildningen för skolår 7-9 och gymnasieskolan. Kursen får ej
medtagas i examen samtidigt med Statsvetenskap I (SVS100 och SVS100S), Statsvetenskap på engelska
(SVE100 och SVE100E), Grundkurs i statsvetenskap (SV1160), Grundkurs i statsvetenskap på engelska
(SV1520), Samhällskunskap I (SV10SK, SVL100), Grundkurs i samhällskunskap (SK1060 eller SK1030),
Introduktionskurs i svensk och internationell politik (SV1430 och SVS1430), Introduktionskurs i politisk
teori och komparativ politik (SV1440 och SVS144), Grundkurs i statsvetenskap inom förvaltningslinjen
(FH8110 eller FH8280) eller Kompletteringskurs i internationell politik (SV1330). Denna kurs får vidare ej
medtagas i examen samtidigt med Samhällskunskap I eller I-II inom kombinationslärarutbildningen eller
andra kurser med 22,5 hp statsvetenskap på grundkursnivå, ej heller samtidigt med Nationalekonomi I eller
andra kurser med 22,5 hp nationalekonomi på grundkursnivån.
Kurslitteratur

Se särskild förteckning.
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