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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-05 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Lärandemål
Efter avslutad kurs 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.
Innehåll
Kursen 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.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen och en skriftlig gruppuppgift 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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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.

