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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller motsvarande,
samt Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

7080 Institutioner och politisk kultur i Sverige 7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en vidare beläsenhet inom svensk politik inom följande områden: idéhistoria, politisk
kultur, demokrati och författningspolitik. Inom det idéhistoriska temat studeras de ideologiska rötterna till den
svenska välfärdsstaten och hur den moderna välfärdsstaten kan ses som ett socialt kontrakt som erbjuder
individerna en omfattande autonomi. Inom det tema som berör politisk kultur behandlas de kulturella särdrag
som finns i de svenska riksdagspartierna. Temat om författningspolitik har sitt fokus riktat mot
parlamentarismens utveckling, men även de medborgerliga fri- och rättigheternas konstitutionella skydd
behandlas i anslutning till dagens utmaningar.

Förväntade studieresultat

Vid avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

1.Kunskap och förståelse
- Redogöra för teorier om välfärdsstat, politisk kultur, demokratiskt ansvarsutkrävande och författningspolitik,
både muntligt och skriftligt (kunskap)
- Förstå och med egna ord förklara dessa teorier i ett empiriskt sammanhang (förståelse)

2.Färdigheter och förmågor
- Tillämpa begrepp och teorier enligt ovan på de empiriska områden som behandlas i kursen samt
självständigt kunna analysera centrala händelser (formativa moment) och processer

3.Värdering och förhållningssätt
- Relatera olika teorier till empiriska frågor i en självständig argumentation (syntes)
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- Kritiskt problematisera och värdera teorier och empiriska påståenden (värdering)

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och en inledande föreläsning. Seminarierna är obligatoriska. 
Information om hur frånvaro kan kompletteras delas ut vid kursstart.

Kunskapskontroll och examination

Examination på kursen sker i form av en hemtentamen. Vid betygsättning 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. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Komplettering av examinationsuppgiften medges 
om betyget är Fx och om information om komplettering återfinns i studiehandledning för 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. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat 
prov för högre betyg. Studerande som har underkänts två gånger i prov på kursen har rätt att begära en annan 
lärare utses som examinator. Framställan härom skall göras hos det organ som har utsett examinator. 
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.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under 
en period på tre terminer examineras enligt denna kursplan.

Begränsningar

Kursen ersätter SV7068 Idéer, institutioner och väljare i Sverige. SV7068 får inte ingå i samma examen som 
SV7080.

Övrigt

Kursen ges på svenska.
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