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Behörighetskrav
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Lärandemål
Delkurs 1: Politiska idéer

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse 
- redogöra för inflytelserika historiska och samtida politiska teorier, 
- redogöra för inflytelserika ideologier,

Färdighet och förmåga 
- tillämpa politiska teorier på konkreta problemställningar,
- tillämpa ideologiska perspektiv på konkreta problemställningar,



Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kontrastera och värdera historiska och samtida politisk-teoretiska argument och
- kontrastera och värdera ideologiska ståndpunkter.

Delkurs 2: Politikens institutioner

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- förklara olika politiska systems institutionella arrangemang, både vad gäller funktioner och dess
sammansättning,

Färdighet och förmåga
- tillämpa centrala statsvetenskapliga begrepp på händelser, processer och institutioner i olika politiska
system och

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- granska och kritiskt värdera vilka möjliga effekter institutionella förändringar får för olika politiska
system.

Delkurs 3: Politiskt deltagande 

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för och diskutera olika typer av demokratimodeller,
- redogöra för och diskutera hur politiskt deltagande kan se ut i bred bemärkelse, med fokus på sociala
rörelser och individuellt motstånd,
- redogöra för och diskutera konsekvenser av marknadisering för politiskt deltagande,

Färdigheter och förmåga
- utifrån vetenskapliga källor identifiera och karaktärisera olika typer av politiskt deltagande,
- underbygga egna resonemang med vetenskapliga källor,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och reflektera kring relationen mellan olika typer av politiskt deltagande och den institutionella
arenan och
- jämföra olika perspektiv på studiet av politiskt deltagande utifrån både metodologiska och normativa
perspektiv.

Delkurs 4: Internationell politik

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse 
- redogöra för centrala begrepp och teorier som används vid studiet av internationell politik,
- redogöra för centrala teman och utvecklingstendenser i studiet av internationell politik,

Färdighet och förmåga 
- tillämpa begrepp och teorier på konkreta problemställningar i internationell politik och

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kontrastera och värdera teoriers förklaringskraft vid studiet av internationell politik. 



Innehåll
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Framför allt har statsvetenskapliga frågor ett
fokus på makt och maktrelationer i olika former och sammanhang, från statens uppgifter till sociala
rörelser, från lokalpolitik till internationella relationer. 

Statsvetenskap I har som bärande tanke att på olika sätt spegla politikbegreppet. I den första delkursen
behandlas politik ur ett politisk-teoretiskt och ideologiskt perspektiv (politiska idéer), i den andra
delkursen ligger tonvikten på politik ur ett institutionellt perspektiv (politik inom de institutionella ramar vi
byggt som riksdag, regering, kommuner och förvaltning), i den tredje delkursen undersöker vi politik så
som den uppstår människor emellan i bredare mening (politiskt deltagande), och så avslutas kursen med
studiet av politik i ett mellanstatligt och överstatligt sammanhang (internationell politik). 

Statsvetenskap I består av fyra delkurser vilka behandlar olika statsvetenskapliga perspektiv och
forskningsfält. Följande delkurser ingår i kursen:

Delkurs 1: Politiska idéer 
Delkursen ger en introduktion till det politiska tänkandet ur ett historiskt perspektiv, från antiken till vår
samtid. Inflytelserika teorier om staten, frihet, rättvisa, genus och mångkulturalism jämte politiska
ideologier som liberalism, konservatism, socialism, feminism och ekologism analyseras och
kontrasteras. Delkursens syfte är att tillhandahålla grundläggande kunskap och förståelse om det
politiska tänkandets utveckling i västvärlden samt att förmå studenten att utveckla förmåga och
färdigheter för att analysera och kontrastera politisk-teoretiska argument och ideologiska ståndpunkter.
De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i analys av politisk-teoretiska argument och
ideologiska ståndpunkter.

Delkurs 2: Politikens institutioner
Delkursen tar sin utgångspunkt i ett politikbegrepp som fokuserar på politiska institutioners olika
funktioner i olika styrelseskick. Fokus är riktad mot konstitutionell utformning av institutioner och
tillhörande processer på lokal, regional och nationell nivå med utgångspunkt i Sverige, men också i
jämförelse med andra länder. Grundläggande statsvetenskapliga begrepp presenteras, diskuteras och
jämförs för att kunna förstå politiska institutioners betydelse, funktioner och sammansättning i olika
politiska system, där styr- och kontrollmedel, statsorganens olika institutioner och politiska partier lyfts
fram som centrala komponenter. De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys,
som till exempel policyanalys och komparativ analys.

Delkurs 3: Politiskt deltagande
Denna delkurs tar sin utgångspunkt i ett brett politikbegrepp och innefattar även en genomgång av andra
former och aspekter av politik än de rent institutionella. Formerna av politik behandlas både med faktiska
och normativa utgångspunkter, liksom hur formerna ser ut och vilka värden som kan tillskrivas dem. I
delkursen används aspekter av politik för att skapa en förståelse för hur politik kan ses ur olika
perspektiv, som till exempel deltagande, deliberation, genus, governance och makt. De metodologiska
inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, som till exempel politiskt beteende och diskursiva
ansatser.

Delkurs 4: Internationell politik
Delkursen ger en introduktion till centrala begrepp och teorier i studiet av internationell politik. Delkursen
behandlar specifikt sådana teman som det moderna internationella systemets framväxt och utveckling;
konflikt och samarbete ur ett teoretiskt perspektiv; den internationella rättens ställning i ett internationellt
system utan en central auktoritet; internationella organisationers uppbyggnad och roll; internationell
politisk ekonomi och globalisering ur ett utvecklingsperspektiv; regionalism och EU; samt
förändringstendenser i samtida internationell politik ur ett maktperspektiv. De metodologiska inslagen
innefattar elementär träning i analys av frågor med bäring på internationell politik samt svensk utrikes-
och säkerhetspolitik med hjälp av relevanta begrepp och teorier.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination
Målen för delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och två skriftliga
gruppuppgifter som seminariebehandlas.

Målen för delkurs 2 examineras genom en salstentamen och en skriftlig gruppuppgift som
seminariebehandlas.

Målen för delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, en skriftlig individuell uppgift
och en skriftlig gruppuppgift som seminariebehandlas.

Målen för delkurs 4 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och två skriftliga
gruppuppgifter som seminariebehandlas.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Politices kandidat-programmet.

Överlappning med övriga kurser inom ämnet föreligger, vänligen kontakta kursansvarig för närmare
besked. Med överlappning avses två kurser som helt eller delvis har samma kursinnehåll och därför inte
samtidigt kan ingå i examen.


