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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-14 och
senast reviderad 2019-05-17 av Statsvetenskapliga institutionen. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen
Inplacering

Kursen är en obligatorisk kurs på första terminen på Statsvetarprogrammet och ges
även som fristående kurs. Kursen är också en valbar kurs inom Europaprogrammet och
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Kursen är en kärnkurs i statsvetenskap.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML), 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI), 3) Europaprogrammet
(S1EUR) och 4) Statsvetarprogrammet (S1STV)
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

2/ 4
Kunskap och förståelse

• beskriva typer av politiska system och konstitutionella alternativ och dess effekter
• beskriva centrala institutioner och aktörer i demokratin
• återge de väsentliga huvuddragen i den offentliga politikens utformning i Sverige
och ett antal andra noggrant utvalda politiska system
• återge hur en politisk beslutsprocess går till
Färdigheter och förmåga

• diskutera skillnader i olika sätt att organisera offentlig politik/politiskt
beslutsfattande och vilka konsekvenser det kan få för människors vardag
• diskutera demokratins spelregler utifrån olika teoretiska perspektiv
• jämföra olika typer av politiska system och konstitutionella alternativ
• självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive
korrekt citationsteknik och referenshantering
• uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• beskriva villkoren, på grundläggande nivå för vetenskaplig kunskap till skillnad från
andra slags kunskaper
• aktivt och självständigt delta i diskussioner samt genomföra skriftliga och muntliga
presentationer som riktar sig till olika grupper i samhället
Innehåll

Kursen behandlar olika sätt att organisera den offentliga makten på olika nivåer, hur
beslut fattas och implementeras samt de aktörer som är inblandade i dessa processer.
Kursen examineras som en helhet, men består av fyra huvudsakliga moment:
introduktion till studiet av politiska system, genomgång av olika konstitutionella
alternativ, förvaltningspolitik samt ett konstitutionellt rollspel.
Introduktion
Kursen inleds med en introduktion kring de statsvetenskapliga förutsättningarna för att
studera institutioner och aktörer i olika politiska system.
Konstitutionella alternativ
Under detta moment presenteras olika konstitutionella vägval och vilka effekter det får
med utgångspunkt i bl a styrelseskick, makt, valsystem. Även EU:s politiska system och
författningspolitik behandlas.
Förvaltningspolitik
På detta moment görs en grundläggande genomgång av den offentliga förvaltningens
organisation samt rättsliga regler på lokal och nationell nivå. Ett viktigt moment är
även att skapa förståelse för och kunna tillämpa centrala statsvetenskapliga begrepp och
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teorier som implementering, makt och legitimitet i analyser av den offentliga
förvaltningen.
Konstitutionellt rollspel
Kursen avslutas med ett rollspel/förhandlingsspel som syftar till att studenterna ska ta
fram ett förslag till en framtida svensk grundlag.

Former för undervisning

Kursen bygger huvudsakligen på föreläsningar och litteraturstudier, men innehåller
även flera olika typer av obligatoriska seminarieformer och obligatoriska
gruppövningar som studenterna redovisar såväl individuellt som i grupp. Ett större
moment består av ett förhandlingsspel, där studenterna utifrån givna roller ska
diskutera och komma fram till förslag gällande den svenska regeringsformen.

Undervisningsspråk: svenska
Kursen ges på svenska men litteratur på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen har en övergripande ambition om att använda examinationen som pedagogiskt
verktyg. Strävan är att studenten ska få färdigheter även under själva examinationen.
Examinationsformerna varieras och studenten får övning i såväl skriftliga som muntliga
presentationer, individuellt såväl som i grupp.
Kursen examineras genom två salstentamina, en individuell seminarieuppgift som ska
redovisas både muntligt och skriftligt samt tre gruppuppgifter varav en redovisas
skriftligt, en muntligt och en såväl muntligt som skriftligt.
Student som inte kunnat närvara vid ett obligatoriskt moment kan göra en alternativ
uppgift. Uppgiftens exakta utformning anges i kursguiden.
Komplettering av examinerad studentprestation medges för den individuella
seminarieuppgiften samt för samtliga gruppuppgifter. Om studenten inte lämnar in
komplettering inom utsatt tid kan studenten underkännas på examinationsuppgiften.
Vid underkänt resultat på de båda salstentamina ska omtentamina göras.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs. (HF 6 kap 21 §)
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I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska
studenten i garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle). Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få G på hela kursen krävs att alla examinationsmomenten är godkända. För
att få VG på hela kursen krävs VG på de två examinationsuppgifter där betyget VG
kan ges, dvs. på de båda saltentamina samt G på de övriga examinationsuppgifterna.
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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