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Kurs: Undervisning och lärande i en föränderlig värld - demokrati, interkulturalitet och hållbar 
utveckling utveckling  (Teaching and Learning in a Changing World - Democracy, Interculturality and 
Sustainable Development), 7,5 hp, VT 2018 (HVMA01)	
	
Kursperiod: 15/1-19/3	
	
Första träffen: 18/1 (16-20)	
	
Kursansvariga: Johan Sandahl, johan.sandahl@hsd.su.se, tel. 0709/928353, Pernilla Andersson, 
pernilla.andersson@hsd.su.se 	
	
Lärare på kursen:	
	
Johan Sandahl 	
Pernilla Andersson	
	

Kursbeskrivning: Undervisning och lärande i en föränderlig värld - 
demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling  (7,5 hp) 
 

 
Hej alla magister/mastersstudenter!   
 
Varmt välkomna till programmets första kurs som ges på Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Vi som är kursansvariga heter Johan Sandahl och 
Pernilla Andersson och arbetar som universitetslektorer i ämnesdidaktik. Vi kommer att fungera som 
ciceroner genom denna första kurs. I detta dokument hittar du all information du behöver under 
kursens gång: innehåll, upplägg, schema, betygskriterier och litteratur. Undervisningen sker i ”Stallet” 
vid Frescati Backe. En vägbeskrivning hittar ni här: 
 
http://www.su.se/hsd/om-oss/hitta-till-oss  
 
Igen, varmt välkomna! 
 
Johan & Pernilla 
 

Kursens innehåll 
 
Kursen kommer i huvudsak att behandla följande: 
 

● Vad ämnesdidaktik kan vara och hur ämnesdidaktiska frågor kan användas för att diskutera 
och problematisera undervisning 

● Skolämnenas funktion, roll, ställning: historiskt, i samtiden samt möjliga framtidsscenarier.  
● Aktuella samhälleliga utmaningar relaterade till demokrati, hållbar utveckling och 

interkulturalitet. 
 
Undervisningen är upplagd som en seminarieserie där vi träffas vid tre tillfällen för att diskutera olika 
perspektiv på de innehållsliga frågor som behandlas. I linje med dess latinska ursprung (semin=frö) är 
vår ambition att seminarierna ska vara tillfällen för tankefrön att gro. Inför varje tillfälle förväntas ni 
därför förbereda er genom att sätta fröet i marken, det vill säga läsa seminariets tematiska litteratur 
som kommer att behandlas samt eventuella föreläsningar som kommer att finnas tillgängliga på vår 
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digitala läroplattform Mondo. Själva kurstillfällena kommer alltså att ägnas åt diskussion och 
reflektion kring tematiken. Till varje tillfälle vill vi att ni skriver en egen tanketext som kommer att bli 
en bra grund inför examinationsuppgiften.  

Litteraturen består av en gemensam kärna böcker/texter. Till dessa kommer en valfri 
litteraturläsning på cirka 250 sidor som är mer specialinriktad mot enskilda ämnen. Dessa väljs i 
samråd med kursansvariga och förslag på texter kommer att finnas tillgängliga på Mondo. 
Kursens litteratur finns längre ner i dokumentet. 

Undervisningens tider och innehåll återfinns i schemat nedan! 

Väl mött i januari och hör gärna av er om ni har frågor! 

Hälsar Johan & Pernilla 

Kursansvariga och examinatorer är Fil Dr. Johan Sandahl och Fil. Dr. Pernilla Andersson 
johan.sandahl@hsd.su.se pernilla.andersson@hsd.su.se  

Studievägledning nås på: studievagledning@hsd.su.se  
Administratör på kursen är Lena Eurén: studieadmin@hsd.su.se 
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Datum,tid, 
lokal: 

Innehåll: Lärare: 

 

Förberedelser inför seminarium 1: Ämnesdidaktik & skolans roll 
• Litteraturinläsning 
• Förinspelad föreläsning (tillgänglig på Mondo) 
• Förberedelseuppgift: ”Mitt ämne och de didaktiska frågorna” 

(se uppgiftsbeskrivning på Mondo) 

 

Tor 18/1 
16.00-20.00 

Sal 720 
(Stallet) 

	

Fika (matigare mackor och kaffe/te) finns! Välkomstinformation: 
praktikaliteter, presentation av kollegiet, programmet och kursens 
upplägg.  

SEMINARIUM 1: Ämnesdidaktik & skolans roll 
● Ämnesdidaktik och problematiserande frågor 
● Skolans roll och uppdrag 
● Skolans utvecklingslinjer och den historiska kontexten 

Litteratur: Hudson (2015), Kansanen (2009), Klafki (1995), Biesta 
(2011), Dahlstedt & Olson (2013), kap 1 (2-4 extensivt). 

Johan 
Sandahl & 

Pernilla 
Andersson 

 

 

Förberedelser inför seminarium 2: Kritiska perspektiv på den 
nutida skolan och framåtblickande möjligheter.  

• Litteraturinläsning 
• Eventuella föreläsningar (tillgängliga på Mondo) 
• Förberedelseuppgift: ”De kritiska perspektiven och min egen 

undervisning” (se uppgiftsbeskrivning på Mondo) 

 

Tis 13/2 

13.00-15.00 

Sal 720 
(Stallet) 

 

 
Fika (matigare mackor och kaffe/te) finns!  
 
SEMINARIUM 2: Kritiska perspektiv på skolan och 
möjligheterna 
  
Litteratur: Biesta (2011), Wahlström (2014), Englund (2013), Carlgren 
(2015), Dahlstedt & Olson (2013), kap 5, Young (2008), Young & 
Muller (2010) 

Johan 
Sandahl & 
Pernilla 
Andersson 

 

Förberedelse inför seminarium 3 Kunskap och värden: exemplen 
hållbar utveckling, demokrati och interkulturalitet.  

• Litteraturinläsning 
• Eventuella föreläsningar (tillgängliga på Mondo) 
• Förberedelseuppgift: ”Mitt ämne och framtiden – utmaningar i 

min egen undervisning” (se uppgiftsbeskrivning på Mondo) 

 

Tis 13/3 
16.00-20.00 

 

Sal 720 
(Stallet) 

 

 
Fika (matigare mackor och kaffe/te) finns!  
 
SEMINARIUM 3: Kunskap och värden: exemplen hållbar 
utveckling, demokrati och interkulturalitet. 
 
Litterarur: Young & Muller (2010), Klafki (1995), Kronlid & Öhman 
2010, Kronlid (2017), Rathje (2007), Sleeter (2010), Dahlstedt & Olson 
(2013), kap. 6. 

Johan 
Sandahl & 
Pernilla 
Andersson 

MONDO Inlämning av hemtentamen måndagen den 19/3, klockan 23.59   
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Betygskriterier  
 
A 
Studenten beskriver, jämför och problematiserar olika syn på ämnesdidaktik samt diskuterar 
kritiskt relationen dem emellan och konsekvenser av olika synsätt för valt skolämne. 
Studenten beskriver, analyserar, diskuterar kritiskt och problematiserar  skolämnets 
framväxt samt ger olika perspektiv på vad ämnet är och vad det skulle kunna vara i relation till 
frågor som demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling. Studenten identifierar, 
formulerar och preciserar hur skolämnets kunskapsbas, samhällets förväntningar och 
förutsättningar kan problematiseras i relation till skolans syfte och långsiktiga mål. 
 
B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
 
C 
Studenten beskriver och jämför olika syn på ämnesdidaktik samt diskuterar relationen dem 
emellan och konsekvenser av olika synsätt för valt skolämne. Studenten beskriver, analyserar 
och diskuterar skolämnets framväxt samt ger olika perspektiv på vad ämnet är och vad det 
skulle kunna vara i relation till frågor som demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling. 
Studenten identifierar, formulerar hur skolämnets kunskapsbas, samhällets förväntningar och 
förutsättningar kan problematiseras i relation till skolans syfte och långsiktiga mål. 
 
D                   
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 
 
E 
Studenten beskriver olika syn på ämnesdidaktik samt diskuterar relationen dem emellan och 
konsekvenser av olika synsätt för valt skolämne. Studenten beskriver och analyserar 
skolämnets framväxt samt ger olika perspektiv på vad ämnet är och vad det skulle kunna vara i 
relation till frågor som demokrati, interkulturalitet och hållbar utveckling. Studenten identifierar 
hur skolämnets kunskapsbas, samhällets förväntningar och förutsättningar kan problematiseras i 
relation till skolans syfte och långsiktiga mål. 
 
Fx        
Betyget Fx innebär att någon mindre del av kunskapskraven för E ännu inte är uppfyllda, men 
kan kompletteras. 
 
F 
Betyget F innebär att delar av de förväntade studieresultaten inte är uppfyllt och kursen som 
helhet behöver prövas.  
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Studentlitteratur [24 sidor] 
 
*Hudson, Brian (2015). ”Didactics” i Dominic Wyse, Louise Hayward, Louise & Jessica Zacher Pandya, 
(red.). The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment. Los Angeles: SAGE [16 sidor] 
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be called pedagogical content knowledge?”, Pedagogy, Culture & Society, 17:1 (ss. 29-39) [10 sidor] 
 
*Klafki, Wolfgang (1995). ”Didactic Analysis as the Core of Preparation of Instruction” (Didaktische 
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Language and Intercultural Communication, 7:4 (ss. 254-266) [10 sidor] 
 
*Sleeter, Christine E. (2010) “Probing Beneath Meanings of Multicultural Education”, Multicultural 
Education Review 2:1 (ss. 1-24) [24 sidor] 
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*Young, Michael & Muller, Johan (2010). Three educational scenarios for the future: Lessons from the 
sociology of knowledge, European Journal of Education, 45:1 (ss. 11–27) [16 sidor] 
 
Totalt sidantal: cirka 800-900 sidor.  
 
Utöver kärnlitteraturen tillkommer ämnesspecifika texter om cirka 250 sidor som väljs i samråd med 
kurslärarna/handledarna. Förslag ges under kursens gång. 
 
*Finns tillgängliga via läroplattformen Mondo 
 


