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Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Statsvetenskap
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-03-21 och
gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SVGA17
Europakunskap, 15 hp
(European Studies, 15 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A
Undervisningsspråk
Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan också ges på annat skandinaviskt språk eller på
engelska.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestuder.
Huvudområde
Statsvetenskap, Political Science
Kursens mål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra översiktligt för Europas (aktuella) politiska situation
- framställa en översikt över EU:s politiska institutioner; deras
syfte,kompetens och EU-institutionernas förhållande till medlemsstaterna
- använda enkla analysverktyg som kan nyttjas för att förklara olika
former av integrationssträvanden
- redovisa grundläggande begrepp och teorier inom det framväxande
ämnesområdet europapolitik
- se sammanhang och strukturer i den europeiska samhällsutvecklingen
- jämföra förändringar i dagens Europa i ett historiskt perspektiv
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen Europakunskap är en statsvetenskapskurs. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar kursen, men även
historiska, ekonomiska, geografiska och sociologiska perspektiv behandlas. Detta avser att ge en god grund för
ett kritiskt och prövande förhållningssätt. Färdigheten att se strukturer och sammanhang i samhällsutvecklingen
tränas. Dessutom övas förmågan att analysera och tolka händelseförlopp.
Delkurs 1: Europa i kontinuitet och förändring, 7,5 hp
Delkursen introducerar den tanketradition och de grundbegrepp och teorier som studeras inom ämnesområdet

europapolitik. Delkursen delas in i fem olika teman, som var för sig representerar ett perspektiv på hur politiska
processer på europanivå kan studeras. Centrala teoretiska områden är "integrationsteorier" samt teorier om
"governance". Frågor som - Hur skall vi förstå EU? Vilken roll har EU i internationell politik? - ligger i fokus
under kursens gång. Europa som politiskt fenomen sätts in i ett historiskt sammanhang.
Delkurs 2: Fördjupning och självständigt arbete 7,5 hp
Delkursen fördjupar kunskaperna från delkurs 1. Här finns utrymme för egna val och problematiseringar i
samråd med läraren. Delkursen är uppdelad i två moment. Moment 1, (3 hp), ges i form av litteraturstudier och
problematiseringar. Moment 2, (4,5 hp) är planerad som en självständig läs- och skrivkurs. Studenten ska
presentera en självständigt skriven essä, rapport eller PM som undersöker ett eget valt problem som är adekvat
för kursen. Författaren ska på ett konsekvent sätt använda sig av vedertagna tekniker för materialredovisning
samt för källhänvisning. Arbetet presenteras avslutningsvis för studentgruppen på ett adekvat sätt, där val av
problem, metod och resultat granskas och diskuteras.
Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen av delkurs 1 sker kontinuerligt där studenten bearbetar ett tema åt gången. Men examinationen
kan också ske i slutet av kursen, då möjlighet till omtentamen av de teman som inte redovisats på ett godkänt
sätt under kursens gång ges. Examinationen sker genom individuellt skrivna svar, men olika former av
grupparbeten kan förekomma som stöd för studentens skrivande.
Examinationen av delkurs 2 sker, dels som en skriftlig hemuppgift (moment 1, 3 hp), dels som en skriftlig essä,
rapport eller PM (moment 2, 4,5 hp), som seminariebehandlas i slutet av kursen.
Antalet provtillfällen per delkurs är begränsade till 5 stycken (SFS 2004:289).
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och
rättigheter.
Kursdeltagarna bör ha grundläggande färdigheter i att hantera persondatorer. Informationsinhämtning över
Internet kan förekomma. Kursen kan ingå i examen samtidigt som kurser i Statsvetenskap A - D. (I-IV)
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