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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2013-03-07
och gäller från höstterminen 2013 vid Karlstads universitet. Den ersätter tidigare kursplan SVGB30.

Kurskod: SVGB50
Statsvetenskap II, 30.0 hp
(Political Science II, 30.0 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)

Undervisningsspråk
Undervisningen ges huvudsakligen på svenska, men kan också ges på annat skandinaviskt språk eller på
engelska.

Behörighetskrav
Minst 22.5 hp från kursen SVGA50 Statsvetenskap A, 30 hp, eller motsvarande.

Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- �redovisa en fördjupad förståelse för politiska förändringsprocesser i Sverige, för den europeiska unionen och
för andra samordnande organisationer,

- redogöra för fördjupade kunskaper om politiska processer och begrepp inom fältet internationella relationer,

- redogöra för och förstå olika försök att politiskt hantera globaliseringens utmaningar,

- beskriva och problematisera samtida utvecklingsprocesser och trender inom offentlig förvaltning,

- redogöra för den alltmer komplexa verklighet som den moderna administratören, framför allt med betoning på
regional och lokal administration, har att verka i,

- �bedöma likheter och skiljelinjer mellan olika politikvetenskapliga begrepp, teorier eller modeller samt
självständigt välja ut och identifiera det politikvetenskapligt intressanta ur ett datamaterial,

- �beskriva och förklara innebörden av grundläggande centrala begrepp vid design av vetenskapliga
undersökningar och varianter av datainsamling, samt kunna tillämpa dessa begrepp för enklare kvalitativa och
kvantitativa dataanalyser,

- visa grundläggande färdigheter till att genomföra ett självständigt forsknings- och utredningsarbete och



�- reflektera och göra adekvata bedömningar av de teoretiska och metodologiska val som måste göras i
forsknings- och utredningsprocesser, och därmed visa en grundläggande förmåga till förståelse och analys -
med ett vetenskapligt förhållningssätt - av politik som grundläggande samhällsprocess samt av politiska
händelser, processer, institutioner och idéer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Betoningen i kursen läggs på den samtidiga process av integration och fragmentisering som präglar det
västerländska samhället av idag. Därmed sätts dimensionen, och spänningsfältet, från det globala till det lokala i
centrum. Kursen består av delkurser som behandlar och fångar in detta spänningsfält. Undervisningen består av
föreläsningar, seminarier och övningar. I kursen ingår följande delkurser.

Delkurs 1: Internationella relationer (7,5 hp)

Delkursen �Internationella relationer� utgår från en värld karakteriserad av globalisering 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, t ex 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 integration samt på nations- och statsbyggande och s.k.
misslyckade stater.

Delkurs 2: Välfärdsstatens reformering (7,5 hp)

Delkursen �Välfärdsstatens reformering� 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 med andra europeiska länder. Olika välfärdsmodeller jämförs.
Delkursen belyser de idéer som är vägledande för den moderna förvaltningen.

Den kommunala och den regionala förvaltningsnivån studeras särskilt; av speciellt intresse är den roll som
internationella trender, som globalisering och europeisering, spelar för dagens förvaltning.
Governance-begreppet utvecklas vidare från ett lokalt perspektiv. Flernivåstyrningens problematik, med EU:s
ökade betydelse, studeras. Vidare problematiseras dagens förvaltningspolitiska trender utifrån ett demokrati-
samt ett genusperspektiv.

Delkurs 3: Metod (7,5 hp)

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

Delkurs 4: Självständigt forsknings- och utredningsarbete (7,5 hp)

Delkursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i självständigt forsknings- och utredningsarbete.
Därvid genomförs en undersökningsuppgift, som presenteras i form av en skriven uppsats, omfattande ca 20
sidor. 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.

Studnten ansvarar för att uppsatsen trycks i antal exemplar som fastställs av ämnet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.



Examination

Examinationen i delkurs 1 - 3 sker i form av individuell skriftlig examination och deltagande i obligatoriska
seminarier. Dessutom ingår gruppuppgifter som examinerande moment.

Examinationen i delkurs 4, sker genom ett självständigt arbete som presenteras och diskuteras vid ett
seminarium.

Dessutom ingår att studenten ska opponera på annan students självständiga arbete. Deltagande vid seminarierna
är obligatoriskt.

Betyg

Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minsta två av delkurserna.

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.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i pol.kand-programmet med inriktning statsvetenskap. Kursen SVGB50
får ej samtidigt med kurserna SVGB30, STVB20 eller STVB02 ingå i examen.
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