FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN

FH1101

Demokrati och välfärd, 15 högskolepoäng

Democracy and Welfare, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-16 och
senast reviderad 2020-05-07 av Förvaltningshögskolan. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Förvaltningshögskolan
Inplacering

Kursen ges som en obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning,
180 högskolepoäng. Kursen kan även ges som fristående kurs.
Huvudområde

Fördjupning

Offentlig förvaltning

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik
2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5).
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande teorier om social hållbarhet, rättvisa, välfärd,
demokrati och jämställdhet
• redogöra för hur dessa teorier relaterar till varandra, till demokratins och välfärdens
praktik och till samhällsutvecklingen.
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Färdighet och förmåga
• diskutera olika samhällsförändringar och utmaningar mot social hållbarhet, med
hjälp av olika sätt att förstå välfärd och demokrati
• använda kursens teoretiska begrepp för att analysera offentlig politik
• skriva en korrekt akademisk formulerad text utifrån vetenskaplig formalia och
tradition.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• jämföra hur olika välfärds- och demokratimodeller i praktiken påverkar människors
relationer och livsvillkor med avseende på t.ex. kön, klass och etnicitet.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

I kursen behandlas huvudsakligen fem kunskapsfält; politisk filosofi, välfärdspolitik,
demokrati, social hållbarhet och jämställdhetspolitik. Respektive kunskapsfält
behandlas ur ett historiskt perspektiv och som praktik med särskilt fokus riktat mot
genomförandet av offentlig politik. I kursen läggs vikt vid att studenterna utvecklar sina
kunskaper och färdigheter om ett akademiskt förhållningssätt, särskilt gällande
vetenskapligt skrivande.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och övningstillfällen.
Former för bedömning

Om och i vilken utsträckning kursens lärandemål uppnåtts bedöms genom skriftliga
inlämningsuppgifter, skriftlig hemtentamen, muntliga presentationer samt aktivt
deltagande vid obligatoriska moment. De obligatoriska momenten (både skriftliga och
muntliga) bedöms med betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den
skriftliga hemtentamen, som genomförs enskilt och som avslutar kursen, bedöms med
betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Student medges
att individuellt komplettera obligatoriska moment. Former för hur denna komplettering
ska göras bestäms av kursansvarig.
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap §
22).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt enligt kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student i
garanteras minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle)
under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen
upphört/förändrats.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) krävs deltagande vid samtliga obligatoriska seminarier samt
Godkänd (G) på den avslutande skriftliga hemtentamen. För betyget Väl Godkänt
(VG) krävs godkänt deltagande vid samtliga obligatoriska seminarier samt Väl Godkänt
(VG) på den avslutande skriftliga hemtentamen.
Kursvärdering

Kursen värderas skriftligt. 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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