
KURSPLAN

Kurskod: SAH610

Samhällskunskap för ämneslärare: Studiet av makt och rättviseteori för 
samhällskunskapsläraren, 15 hp
Civics for Upper Secondary School Teachers: The study of Power and Theories of Justice for 
Social Science Teachers, 15 HE credits
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Beslutad: 2020-09-09
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

1. kritiskt värdera, jämföra och analysera begrepp och teorier, centrala inom makt- och 
rättviseteorier,

2. föra konstruktiva seminariediskussioner,
3. självständigt avgränsa, utforma, författa och försvara en framställning kring ett 

centralt politisk-teoretiskt problem utifrån ett makt- och rättviseperspektiv,
4. självständigt genomföra en opposition på en PM.

Behörighetskrav
Antagen till ämneslärarprogrammet, alternativt fullgjorda kursfordringar om 45 hp i 
samhällskunskap eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuellt skriftligt förberedda seminarier (lärandemål 1 och 2)
• skriftlig PM-uppgift med opponeringsförfarande (lärandemål 1-4)

En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination men ligger nära 
gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering 
för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av 
examinationen ska anpassas utifrån de lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och 
ska äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats examinationsresultatet och 
före nästa examinationstillfälle..
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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KURSENS INNEHÅLL

Kurskod: SAH610

Samhällskunskap för ämneslärare: Studiet av makt och rättviseteori för 
samhällskunskapsläraren, 15 hp
Civics for Upper Secondary School Teachers: The study of Power and Theories of Justice for 
Social Science Teachers, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen ges på avancerad nivå och kurslittearturen består huvudsakligen av filosofiska 
originaltexter. Kursen inleds med några veckor av föreläsningar kring centrala teman inom 
makt och rättviseteori, vilka varvas med examinerande seminarier där kurslitteraturen 
behandlas på djupet; och avslutas med författandet och försvarandet av ett självständigt 
utformat fördjupningsarbete kring ett centralt politisk-teoretiskt problem utifrån ett makt- 
och rättviseperspektiv
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