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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt
1a1 +1a2.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1001 Demokrati och samhälle 7.5

1003 Komparativ politik 7.5

1022 Förvaltning och förvaltningspolitik I 7.5

1004 Internationell politik 7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en bred introduktion till statsvetenskap och offentlig förvaltning samt en översikt av centrala
politiska och förvaltningspolitiska begrepp. I kursen behandlas demokratiteorier och centrala teman kopplade
till demokrati, centrala institutioner och processer i svensk politik och förvaltning. De politiska fenomenens
inbördes sammanhang och samband behandlas genom jämförande studier mellan olika politiska system. Inom
kursen introduceras grundläggande kunskaper om centrala europeiska institutioner och den europeiska
integrationsprocessen samt grunder i internationell politik.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas studenten kunna redogöra för:
* olika föreställningar om demokrati;
* det svenska statsskickets organiserig på nationell, regional och lokal nivå;
* relationerna mellan stat, kommun och EU;
* den svenska förvaltningsmodellen och policyprocessens olika delar;
* hur det svenska statsskicket är organiserat och hur motsvarande organisering ser ut på den kommunala
nivån;
* hur relationerna mellan stat, kommun och EU ser ut;
* hur relationen mellan politik och förvaltning ser ut i svensk politik;
* hur olika centrala förvaltningspolitiska begrepp kan tolkas och tillämpas;
* olika teoretiska perspektiv på komparativ politik och grundläggande aspekter av olika politiska system;
* den europeiska integrationsprocessen och huvuddragen i det internationella politiska systemets
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institutionella uppbyggnad, historiska framväxt och samtida förändringstendenser.

Förstå och exemplifiera:
* olika skiljelinjer inom demokratiteorin och hur olika politiska fenomen kan tolkas olika utifrån olika
demokratiperspektiv;
* hur den europeiska integrationsprocessen kan relateras till det svenska statsskicket och hur den svenska
förvaltningen är organiserad;
* hur policyprocessen fungerar och vilken betydelse olika förvaltningspolitiska värden har för utformandet av
förvaltningen och förvaltningspolitiken;
* olika teoretiska perspektiv på komparativ politik;
* olika teoretiska perspektiv och begrepp i studiet av internationell politik.

Tillämpa och använda sig av:
* olika demokratiperspektiv på olika teman som har relevans för svenskt statsskick;
* grundläggande politiska och förvaltningspolitiska begrepp på fenomen och händelser i samtida politik;
* grundläggande begrepp, och teoretiska idéer och jämförande metoder på politiska system, samt fenomen
och händelser relaterade till politiska system;
* teoretiska perspektiv och begrepp med utgångspunkt i historiska och samtida exempel på internationella
konflikthot och fredssträvanden.

Värdera och jämföra:
* centrala teoretiska perspektiv och begrepp vid studiet av politiska idéer, svensk politik och 
förvaltningspolitik, analys av olika politiska system samt europeisk och internationell politik.

Undervisning

Kursen baseras på föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med 
skriftlig inlämningsuppgift.

Kunskapskontroll och examination

Examinationsformerna varierar beroende på delkurs. Tre olika examinationsformer tillämpas: salskrivning, 
hemtentamen och inlämningsuppgifter. Närmare instruktioner för examination delas ut vid respektive 
delkursstart. Vid betygssättning används en sjugradig målrelaterad skala där A, B, C, D och E är graderingar 
av godkända betyg. F och Fx används som graderingar av underkänt. Delkursernas betygskriterier delas ut vid 
varje delkursstart.

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

Kursen ges för studenter antagna till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation. 
Kursen ges ej som fristående kurs.

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

Sidan 2/2




