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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-04-08
och gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SHA004
Samhällskunskap 4, 30.0 hp
(Civic Studies Advanced Course 4, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska

Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i samhällskunskap 1-90 hp varav minst 82,5 hp (inklusive
uppsats omfattande 7.5 hp) godkända vid kursstart.

Huvudområde

Lärandemål

Delkurs 1 � Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati (7.5 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och jämföra olika demokratiteoretiska perspektiv,
- redogöra för och jämföra olika demokratiska och didaktiska perspektiv på utbildning och lärande,
- redogöra för och analysera innehållet i de mänskliga fri- och rättigheterna,
- redogöra för forskning om elevers, lärares och blivande lärares demokratiuppfattningar och problematisera
lärande med utgångspunkt i forskningen,
- analysera styrdokument, läroböcker och undervisning utifrån delkursens teoretiska perspektiv och
- problematisera delkursens innehåll ur samhälls-, lärar- och elevperspektiv.
Delkurs 2 � Forskning om individ, samhälle och skola (7.5 hp)
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- diskutera för- och nackdelar med ett senmodernt individualiserat förhållningssätt till politiska handlingar -
bland annat manifesterat i politisk konsumtion, politisk identitet och politiskt engagemang - i synnerhet bland
unga medborgare,
- redogöra för teori om livsvärld-systemvärld och kommunikativt handlande,
- diskutera utbildning och lärande ur individ-, skol- och samhällsperspektiv och
- identifiera och kritiskt bedöma metodöverväganden i vetenskapliga undersökningar och uppsatser.
Delkurs 3 - Uppsats (15 hp)
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- formulera problem, syfte och forskningsfrågor för vetenskapliga arbeten,
- välja en för undersökningen relevant metod,
- tillämpa vald metod, dvs. samla in, bearbeta, sammanställa och analysera ett material,
- visa kunskap om juridiska och etiska begränsningar vid hanterandet av olika typer av material och tillämpa



detta i det egna arbetet,
- redovisa resultatet av genomförd undersökning i skriftlig form och
- genomföra opposition på vetenskapliga arbeten.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår följande delkurser:

Delkurs 1 � Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati (7.5 hp)
I denna delkurs fördjupar studenten sina ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper om och i demokrati.
Samtida demokratidebatt och forskning med anknytning till skola och lärande bearbetas. Utifrån studentens
tidigare kunskaper problematiseras även innehållet i de mänskliga fri- och rättigheterna. Under kursen genomför
studenten en teoretisk analys av gymnasieskolans styrdokument och läromedel. Såväl samhälls- som lärar- och
elevperspektiv uppmärksammas genomgående.

Delkurs 2 � Forskning om individ, samhälle och skola (7.5 hp)
I denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper om hur individ, samhälle och skola påverkar varandra.
Politiska handlingar och uttrycksmedel belyses i nutids- och framtidsperspektiv. Studenten bekantar sig med
begrepp som deliberation och kommunikativt handlande. Under delkursen tränar studenten på att granska och
värdera forskning med utgångspunkt i metodologiska överväganden.

Delkurs 3 � Uppsats (15 hp)
I denna delkurs skriver studenten ett självständigt arbete (examensarbete). Arbetet skall vara didaktiskt inriktat
och behandla någon aspekt av demokrati, som kan tänkas förekomma i samhällskunskapsundervisningen vid
gymnasieskolor. Val av ämne sker i samråd med handledare. Utöver att fullgöra undersökningen och försvara
den vid ett seminarium skall studenten aktivt delta vid kursens uppsatsseminarier samt genomföra en egen
opposition.
Handledning sker både i grupp och individuellt. Handledning erbjuds bara under tid kursen pågår. Vid
omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Delkurs 1 och 2: Delkursernas mål examineras genom individuella inlämningsuppgifter som presenteras och
diskuteras vid obligatoriska seminarier.
Delkurs 3: Delkursens mål examineras genom ett självständigt arbete (examensarbete) som presenteras och
diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. I examinationen ingår även att opponera på annan students arbete,
aktivt deltagande i såväl handledningsgruppens arbete som i övriga seminariers diskussioner.
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination på kursen är begränsat till fem.

Betyg

Varje delkurs bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 av kursens 30 hp.

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.



Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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