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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-07 att gälla från och med 200707-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

2. Inplacering
Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå. Kursen ges som obligatorisk kurs inom Europaprogrammet,
grundnivå. Kursen kan även ges som fristående kurs.
Huvudområde
Europakunskap

Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs kunskaper motsvarande avklarade kärnkurser 30 högskolepoäng i
Europakunskap samt genomgångna kurser i något av Europaprogrammets profilämnen omfattande 60
högskolepoäng. För studenter som påbörjade sina studier före år 2007 krävs avklarad grundkurs 20 poäng i
Europakunskap samt genomgången grund- och fortsättningskurs i något av Europaprogrammets profilämnen.

4. Innehåll
Kursen behandlar utvecklingen av olika välfärdssysten i Europa och deras relation till arbetsmarknad och
arbetsförhållande. Vidare tas välfärdssystemens grund i olika arbetsmarknadsförhållande upp, liksom dessas
påverkan på familjebildning, speciellt inriktat på den könsliga arbetsdelningen.

5. Mål
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Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• redogöra för olika välfärdssystem i Europa - både i EU och Östeuropa - deras relation till olika länders
arbetsmarknad och hur de påverkar olika familjeförhållanden
• förklara hur arbetsorganisation, multiinternationella företag och arbetsmarknadsregimer påverkar
europeiska välfärdsstaters funktion i ett globalt perspektiv och göra jämförelser mellan olika system och
analysera vilka effekter de får för människors vardagsliv
• anlägga ett genusperspektiv på arbete, välfärd och familj i dagens Europa och redogöra för utvecklingen
av de sociala frågorna i EU och Östeuropa
• visa insikt om betydelsen av kunskap om EU i samhället
• visa förmåga att göra bedömningar av EU ur olika samhälleliga och vetenskapliga perspektiv

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

7. Former för bedömning
För kursen kan både muntlig och skriftlig examination förekomma. Individuell examination skall tillämpas i
sådan utsträckning att den ansvarige läraren har inblick i den enskildes studieresultat.
Studerande som ej godkänts vid examination har rätt att examineras på nytt för att få godkänt betyg.
Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig
ansökan ställs till institutionsstyrelsen.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas av studenterna varje gång den givits. Samtliga kurser i Europakunskap kvalitetssäkras
i enlighet med statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkringsprogram.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Undervisningen omfattar lektioner, seminarier och mindre arbetsgrupper. Syftet med seminarierna är att lära
kursdeltagarna att analysera och problematisera teorier och relatera dem till nutida eller historiska europeiska
samhällsproblem och att lära dem att tillämpa relevanta analysmetoder.

