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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-03-14
och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads universitet.
Kurskod: SVGA50
Statsvetenskap A, 30.0 hp
(Political Science, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men kan också ges på engelska eller annat nordiskt språk.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- visa grundläggande kunskap och förståelse för politik i Sverige, i andra länder och i det internationella
systemet,
-visa kunskap och förståelse om nutida och historiska politiska idéer och ideologier,
- använda huvudområdets viktigaste perspektiv och begrepp och
-visa på grundläggande färdigheter och förmåga att självständigt söka och insamla information för kritisk
granskning och tolkning. Informationen ska vidare kunna kommuniceras skriftligt och muntligt, både
självständigt och i grupp. Färdigheter och förmåga ska visas i argumentation och i eget skrivande. Dessa
färdigheter ska vara förberedande för vidare studier inom huvudområdet, samt utgöra grund för att tillägna sig
ytterligare kunskaper och färdigheter i utredningsarbete och forskning.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen består av fyra delkurser vilka behandlar olika statsvetenskapliga perspektiv och forskningsfält. Följande
delkurser ingår i kursen:
Delkurs 1 Politiska idéer (7,5 hp)
I delkursen introduceras studiet av statsvetenskap vilkt inkluderar grundläggande begrepp som politik, stat,
samhälle och medborgare. De perspektiv på de grundläggande begreppen som diskuterats inom den politiska

filosofin, och i den politiska teorin tas upp i urval samt även de viktigaste dragen i de politiska ideologierna. I
delkursen binds de politiska idéerna samman med det omgivande samhällets former.
De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, som t ex idéanalys.
Delkurs 2 Politikens institutioner (7,5 hp)
Utgångspunkten i delkursen är ett politikbegrepp som fokuserar de politiska institutionerna. Vidare studeras den
konstitutionella utformningen av institutioner och processer på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå
med utgångspunkt i Sverige, men också i jämförelse med andra länder.
Grundläggande begrepp för att diskutera de politiska institutionernas betydelse presenteras såsom styr- och
kontrollmedel, statsorganen, partier och övriga aktörer behandlas. De metodologiska inslagen innefattar
elementär träning i politisk analys, som t ex policyanalys och komparativ analys.
Delkurs 3 Politiskt deltagande (7,5 hp)
Denna delkurs tar sin utgångspunkt i ett brett politikbegrepp och en genomgång av andra former och aspekter
av politik än de rent institutionella görs. 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 t ex deltagande, deliberation, genus, governance och makt.
De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i politisk analys, som t ex politiskt beteende och
diskursiva ansatser.
Delkurs 4 Politik på den internationella arenan (7,5 hp)
I delkursen introduceras svensk utrikes- och säkerhetspolitik, internationella relationer liksom det
internationella systemets framväxt, utveckling och huvudaktörer. Grundläggande teori- och begreppsbildning
inom sakområdet behandlas. De metodologiska inslagen innefattar elementär träning i analys av
internationalpolitiska fenomen med hjälp av relevanta teorier och begrepp.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Varje delkurs examineras genom skriftliga prov, samt självständiga uppgifter och gruppuppgifter som kan ske i
både muntlig och skriftlig form.
Antalet provtillfällen är begränsade till 5 stycken (SFS:2004:289)
Betyg
Varje delkurs bedöms enligt betygskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 15 av kursens 30 hp.
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 utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Delkurserna överlappar med distanskurserna SVGA21,SVGA22,SVGA23 och SVGA24 vilka inte samtidigt
som SVGA20 kan inräknas i examen. Tillgodoräknande mellan dessa kurser och SVGA20 kan göras.
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 kandidatprogrammet.
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