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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2023-02-23 och
gäller från höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst 22.5 hp från kursen SVGA10 Statsvetenskap I, 30 hp. Motsvarandebedömning kan
göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redovisa en fördjupad förståelse för politiska förändringsprocesser i Sverige, för den
europeiska unionen och för andra samordnande institutioner, 
2. redogöra för fördjupade kunskaper om politiska processer och begrepp inom fältet
internationella relationer,
3. redogöra för och förstå olika försök att politiskt hantera globaliseringens utmaningar,
4. beskriva och problematisera samtida utvecklingsprocesser och trender inom offentlig
förvaltning,
5. redogöra för den komplexa verklighet med tillhörande utmaningar som den offentliga



förvaltningen och administratörer, administrativa och politiska ledare verkar i med betoning
på regional och lokal nivå,
6. identifiera likheter och skiljelinjer mellan olika statsvetenskapliga begrepp, teorier eller
modeller samt självständigt välja ut och identifiera det statsvetenskapligt relevanta i olika
datamaterial,
7. beskriva och förklara innebörden av grundläggande centrala begrepp vid design av
vetenskapliga undersökningar och varianter av datainsamling, samt tillämpa dessa begrepp
för enklare kvalitativa och kvantitativa dataanalyser,
8. genomföra ett självständigt forsknings- och utredningsarbete,
9. göra adekvata bedömningar av teoretiska och metodologiska val i forsknings- och
utredningsprocesser och
10. analysera politik som samhällsprocess med avseende på politiska händelser, processer,
institutioner och idéer.

Innehåll
Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Internationella relationer (7,5 hp)
Delkursen utgår från en värld karaktäriserad av globalisering, digitalisering och globala
mönster av samarbete och konflikt. Globaliseringens kännetecken och effekter belyses
liksom bejakande av, och motstånd mot, globalisering. Fenomen som särskilt
uppmärksammas är globaliseringens effekter på nationalstaters förmåga att agera,
relationer mellan internationella aktörer och aktörers syn på varandra, till exempel i form av
nationalism, europeisering eller universalism.

Delkursen behandlar vidare olika försök att hantera globaliseringens utmaningar.
Governance-begreppet är här centralt. Fokus ligger empiriskt och teoretiskt på hur olika
politiska beslutsnivåer hanterar globalisering och hur integrationsprocesser utmanar den
traditionella uppdelningen av nationell och internationell politik.

Delkurs 2: Välfärdsstatens reformering (7,5 hp)
Delkursen utgår från ett historiskt komparativt perspektiv, där den offentliga sektorns
förändring och reformering, sett i ljuset av ekonomiska, sociala och politiska processer, sätts
i centrum. Fokus ligger på Sverige, men jämförelser görs även med andra länder. Olika
välfärdsmodeller jämförs. Delkursen belyser de idéer och reformer som är vägledande och
påverkar utformningen av den samtida offentliga förvaltningen.

Den kommunala och den regionala förvaltningsnivån studeras särskilt. Governance-
begreppet utvecklas vidare utifrån ett lokalt perspektiv. Vidare problematiseras dagens
förvaltningspolitiska trender utifrån ett nyinstitutionellt, demokrati-, och ett genusperspektiv.

Delkurs 3: Metod, analys och självständigt arbete (15 hp)
Delkurs 3 genomförs i tre moment:

Moment 1 Teori och statsvetenskapliga forskningsfält: 
Moment 1 innefattar två huvudsakliga delar: framtagande av en statsvetenskaplig
problemformulering och fördjupning av insikter i tre-fyra olika statsvetenskapliga
forskningsfält.

Moment 2 Metod och datainsamling: 
Moment 2 innefattar olika datainsamlingsmetoder som övas genom tillämpning i workshops i
kvantitativ och kvalitativ metod.

Moment 3 Självständigt arbete: 
Moment 3 innefattar design och genomförande av en statsvetenskaplig studie och momentet



avslutas med presentation av det egna självständiga arbetet och opponering på andra
studenters självständiga arbeten

I delkursen tränas elementära grunder i vetenskaplig utredningsmetodik och vetenskapligt
förhållningssätt. Därvid studeras framförallt undersökningsdesign och metoder för
datainsamling och dataanalys. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska synsätt på
kännetecken hos god vetenskaplig metod.

Delkursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i självständigt forsknings- och
utredningsarbete. Därvid genomförs en undersökningsuppgift, som presenteras i form av ett
självständigt arbete. Undersökningsuppgiftens ämne väljs i samråd med handledare.
Handledningen sker vanligen gruppvis. Det självständiga arbetet bedöms utifrån fyra
huvudaspekter: forskningens innehåll, forskningsmetod, framställning samt språk.
Huvudaspekternas preciserade innehåll framgår av särskild anvisning.

Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin
erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-3, 5 examineras i delkurs 1 genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift
och deltagande i seminarier. Dessutom ingår skriftliga och muntliga gruppuppgifter.

Lärandemål 1-5 examineras i delkurs 2 genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift och
deltagande i seminarier. Dessutom ingår skriftliga och muntliga gruppuppgifter.

Lärandemål 5-10 examineras i delkurs 3, genom ett skriftligt självständigt arbete som
presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Lärandemålen examineras även genom
oppositionsuppgift på annan students skriftliga självständiga arbete.

För delkurs 3 gäller att antalet tillfällen som en student kan genomgå examination är
begränsat till fem, på grund av begränsade resurser. 

Examinator kan bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får
utföra en komplettering för att nå upp till betyget godkänd på enskild examination. Om
kompletteringsmöjlighet ges ska studenterna skriftligen informeras om detta senast vid
kursstart. Examinator ska inför kompletteringen tydligt klargöra inom vilken tid och på vilket
eller vilka sätt kompletteringen får utföras.

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.


