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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-26 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. jämföra förändringar i dagens EU ur ett modernt historiskt perspektiv,
2. redogöra översiktligt för Europas aktuella politiska situation i förhållande till den
europeiska integrationsprocessen,
3. beskriva EU:s politiska institutioner avseende syfte, kompetens samt förhållande till
medlemsstaterna,
4. förklara olika former av integrationssträvanden,
5. använda grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdet europapolitik och
6. identifiera och belysa olika sammanhang och strukturer i den europeiska
integrationsprocessen.

Innehåll
Kursen Europakunskap är en kurs i statsvetenskap. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar
kursen, men även historiska, ekonomiska, geografiska och sociologiska perspektiv behandlas
då Europakunskap som ämnesområde är mångvetenskapligt. Syftet är 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.
Kursen Europakunskap är uppdelad i två delkurser om 7,5 hp vardera, delkurs 1 Europa i
kontinuitet och förändring och delkurs 2 Fördjupning och självständigt arbete.
Delkurs 1 Europa i kontinuitet och förändring introducerar tanketraditioner, 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, frågor som Hur skall vi
förstå EU? Vilken roll spelar EU:s institutioner och EU:s politik i integrationsprocessen? samt
Vilken roll har EU i internationell politik? EU som politiskt system och fenomen sätts in i ett
historiskt sammanhang. Då denna kurs enbart ges på distans så ingår det i båda delkurserna
minst ett obligatoriskt seminarium där studenten redovisar sina kunskaper muntligt. Dessa
seminarier bestäms terminsvis.
Delkurs 2 Fördjupning och självständigt arbete är en fördjupningskurs med ett självständigt
arbete. Delkursen är uppdelad i två moment. Moment 1 är baserat på en aktuell situation
eller händelse inom EU-politiken. Moment 2 är en självständig läs- och skrivuppgift.
Studenten ska presentera en självständigt skriven text om ett eget valt problem som är
adekvat för kursen. Studenten ska på ett konsekvent sätt använda sig av vedertagna
tekniker för materialredovisning samt för källhänvisning. Arbetet presenteras avslutningsvis
för studentgruppen där val av problem och resultat granskas och diskuteras. Då denna kurs
enbart ges på distans så ingår det i båda delkurserna minst ett obligatoriskt seminarium där
studenten redovisar sina kunskaper muntligt. Dessa seminarier bestäms terminsvis.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Delkurs 1
Lärandemål 1-6 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt
deltagande vid ett seminarium.
Delkurs 2
Lärandemål 1-6 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
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.

