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Huvudområde:
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-03-14 och gäller
från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande. Vidare krävs för följande huvudområden

Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng med huvudområde historia,
kulturgeografi, turismvetenskap, miljövetenskap, eller statsvetenskap, eller motsvarande.

Eller yrkesexamen som GIS-ingenjör omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett
examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng.
Turismvetenskap, miljövetenskap och GIS-ingenjör skall ha en inriktning mot samhällsvetenskap.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara makt och styrning i det regionala samhällsbyggandets kontext ur olika teoretiska perspektiv,
- identifiera och problematisera olika makt- och styrningsformer som utspelar sig på en regional arena,
- identifiera och problematisera en variation av styrningsformer och bedöma deras konsekvenser ur ett
demokratiperspektiv,
- tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på makt och styrning för att förklara hur en
politisk förändring kan åstadkommas på en regional arena och
- analysera hur vetenskaplig argumentation kring makt och styrning byggs upp i olika vetenskapliga
texter samt bedöma argumentens bidrag till en fördjupad förståelse av makt och styrformer i regionalt
samhällsbyggande.

Innehåll
I kursen fokuseras makt och styrning ur olika teoretiska perspektiv. Utövning av offentlig makt och



utvecklingen av postmoderna former för styrning i komplexa miljöer och nätverk behandlas. Makt och
förändringar i maktutövandet liksom samhällsstyrning studeras i relation till samhälleliga strukturer
och olika aktörers samspel på politikens olika arenor, däribland de regionala.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella uppgifter som redovisas och diskuteras vid seminarier
och genom en individuell hemtentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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