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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs att minst 22,5 hp från kursen Politik och förvaltning I är godkända. Kursen ges
endast under höstterminer.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

2021 Perspektiv på politik 7.5

2022 Förvaltning och förvaltningspolitik II 7.5

2023 Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk 7.5

2024 Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av de kunskapsområden som studerats inom Politik
och förvaltning I. I kursen behandlas specifikt teman som olika perspektiv på politik, förvaltningens makt,
professioner i offentlig förvaltning samt tjänstemannarollen. Kursen innehåller grunder för datainsamling och
analys. Teoretiska ämneskunskaper integreras med praktiska tillämpningar.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*redogöra för olika teoretiska perspektiv på politik samt de implikationer dessa har för metodologiska
överväganden;
* redogöra för styrningsbegreppet och styrning i offentlig förvaltning;
* redogöra för olika värden som kringgärdar offentliganställda och vad dessa värden innebär i termer av
rolluppfattningar och lojaliteter hos offentliganställda;
* redogöra för vad som kännetecknar professioner i offentlig förvaltning;
* redogöra för olika metoder för datainsamling och dataanalys;
* uppvisa grundläggande kännedom om det offentliga trycket.

Färdigheter och förmågor
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* tillämpa olika teoretiska perspektiv på politik, samt visa förståelse för de olika perspektivens
utgångspunkter och premisser;
* tillämpa olika perspektiv på makt och styrning i analysen av relationen mellan politiker och tjänstemän;
* i samverkan med andra identifiera specifika förvaltningspolitiska problem och i skriven form ange
lösningar;
* inom givna tidsramar självständigt analysera dokument med hjälp av samhällsvetenskaplig metod
* tillämpa "offentligt språk" i PM-form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* skilja mellan personliga värderingar och ett analytiskt förhållningssätt;
* kritiskt reflektera över och granska empiriskt material;
* värdera olika tekniker för datainsamling och dataanalys;
* värdera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, seminarier är obligatoriska. Frånvaro 
kompletteras med skriftlig inlämningsuppgift. Komplettering accepteras endast för ett tillfälle per delkurs.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom hemskrivning, skriftlig tentamen, duggor, skriftliga och muntliga 
seminarieuppgifter samt en mindre forskningsuppgift. Närmare instruktioner för examination delas ut vid 
respektive delkursstart.

Vid betygssättningen används en sjugradig skala där A, B, C, D och E är graderingar av godkända betyg. F 
och Fx används som gradering av underkända betyg. Betygskriterier delas ut vid respektive delkursstart. Den 
som har godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Betygskriterier delas ut i samband med 
respektive delkurs start.

På delkurser som examineras genom hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av 
examinationsuppgiften medges om betyget är Fx och om information om att komplettering finns som 
möjlighet på kursen återfinns i studiehandledning för den aktuella kursen. Den kompletterande uppgiften ska i 
dessa fall lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgift 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. Komplettering medges aldrig för salskrivning.

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.

Begränsningar

För tillträde till kursen krävs att minst 22,5 hp från kursen Politik och förvaltning I är godkända. Kursen ges 
endast under höstterminer.

Övrigt

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars 
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Kurslitteratur

För beskrivning av delkurser samt litteraturlista, se www.statsvet.su.se
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