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Studerande som ämnar bli ämneslärare i den grundläggande utbildningen eller gymnasiet med 

samhällslära som ett undervisningsämne bör läsa studiehelheten samhällslära. Samhällslära för 

ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande 

utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna 

undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga 

ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp. 

 

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i 

pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne. 

 

Studiehelheten kan läsas av alla vid ÅA närvaroanmälda studerande. Studerande från andra 

universitet/yrkeshögskolor kan på sedvanlig anhållan (JOO-avtal) beviljas studierätt för 

studiehelheten eller enstaka kurser, ifall det finns plats på kurserna. 

 

Kursexaminationen sköts av respektive ämnesföreträdare/lärare. Som kontaktperson fungerar 

utbildningskoordinator Tua Henriksson.  

 

Studiehelheterna hittas i MinPlan under Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. 

Kursbeskrivningarna hittas via kursdatabasen i MinPlan. För föreläsningstider för varje enskild 

kurs, se undervisningsprogrammet för respektive ämne. 

 

  

Den grundläggande utbildningen/andra ämnet i gymnasiet (60 sp) 
 

Obligatoriska kurser  

 

Offentlig förvaltning  
370000.1 Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning   5 sp 

 

Statskunskap 
375007.0 Grundkurs i statskunskap       5 sp 

 

Nationalekonomi   
350000.2 Grundkurs i nationalekonomi, makroekonomi    5 sp 

 

Rättsvetenskaper  

340000.5 Grundkurs i juridik        5 sp 

 

Sociologi  

380011.0 Människan i samhället  5 sp 

 

Informationsvetenskap  

361003.0 Grundkurs i informationsvetenskap  5 sp 

 

Resterande 30 sp läses så att grundstudierna fullföljs i något av ämnena statskunskap, 

offentlig förvaltning, folkrätt, offentlig rätt, nationalekonomi eller sociologi (20 sp 

(grundkursen hörde till ovannämnda obligatoriska kurser)) och 10 sp är valbara studier inom 

samhällsvetenskaper. 
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Gymnasielärare (120 sp), ovanstående 60 sp + 60 sp nedan 
 

Obligatoriska kurser, ifall de inte avlagts tidigare 

 

375001.1 Finlands politiska system      5 sp (statskunskap) 

375002.0 Partier och väljare       5 sp (statskunskap) 

375004.0 Jämförande politik       5 sp (statskunskap) 

370000.2 Förvaltning, stat och samhälle i Finland   5 sp (offentlig förvaltning) 

370001.1 Offentlig budgetering       5 sp (offentlig förvaltning) 

350000.2 Grundkurs i nationalekonomi, mikroekonomi  5 sp (nationalekonomi) 

345001.1 Statsrätt           5 sp (offentlig rätt) 

345007.0 Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt    5 sp (offentlig rätt) 

340111.1 Familje- och kvarlåtenskapsrätt 5 sp (privaträtt) 

346001.1 Inledning till folkrätt  5 sp (folkrätt) 

 

Resterande för att uppnå 120 sp är valbara kurser bland de samhällsvetenskapliga ämnena och 

valbart nedannämnda kurser inom ekonomi. 

 

Till de samhällsvetenskapliga ämnena räknas folkrätt, informationsvetenskap, 

nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi, statskunskap och 

statskunskap med masskommunikation (FSE), genusvetenskap (FHPT) och socialpolitik 

(FPV). 

 

Exempel på lämpliga kurser, kontrollera förkunskapskrav 

 

Folkrätt 

346115.0 International Protection of Human Rights 5 sp 

 

Nationalekonomi 
310001.0 Grundkurs i redovisning 5 sp 

 

Offentlig förvaltning 
370004.0 Kommunalpolitik I  5 sp 

 

Sociologi 

380141.0 Etnicitet, migration och nationalism     5 sp 

 

Statskunskap 
375003.0 Internationell politik       5 sp 

 

Masskommunikation 

704616.0 Teoretiska perspektiv på masskommunikation  

     och massmedier     

 10 sp  

Genusvetenskap 
119000.0 Introduktion till genusvetenskap        5 sp 

119004.0 Teori I         5 sp 

119005.0 Tidigt feministiskt tänkande      5 sp  

 

Redovisning 

310002.0 Ekonomistyrningens grunder 5 sp 
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350004.0 Internationell ekonomi         5 sp  

 

Internationell marknadsföring 

305085 NY – Startup        10 sp 

 

  


